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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η σχέση επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών/τριών καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο συμπεριφοράς τους 

μέσα στο εργασιακό περιβάλλον των σχολικών μονάδων και κατά συνέπεια την 

αποτελεσματικότητά τους. Ωστόσο, όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι διευθυντές 

/ντριες δε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο καθώς έχουν διαφορετικές ανάγκες και 

διαφορετικά κίνητρα που απορρέουν ως αποτέλεσμα της ψυχοσυναισθηματικής 

εξέλιξης τους, σύμφωνα με τη θεωρία του δεσμού. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να 

αναφερθεί ότι και όλοι οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν και δεν ερμηνεύουν με τον ίδιο 

τρόπο τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των άλλων ατόμων, προκειμένου να 

διαμορφώσουν την κατάλληλη συμπεριφορά που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

άλλων. Τόσο η θεωρία του δεσμού όσο και η κοινωνική αντίληψη είναι πολύ 

σημαντικά εργαλεία για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των ατόμων στο χώρο της 

εργασίας τους, ωστόσο δεν έχουν αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη σχέση που αναπτύσ-

σεται μεταξύ της κοινωνικής αντίληψης του συναισθήματος των διευθυντών/τριών 

και των εκπαιδευτικών και της ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία τους 

καθώς επίσης και τη σχέση των διαπροσωπικών σχημάτων δεσμού των διευθυντών 

/τριών και των εκπαιδευτικών και της ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία 

τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε εμφανές ότι η ακρίβεια αντίληψης 

συναισθημάτων, η ανακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων, η αποφυγή και το άγχος-

εμμονής δε σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση που λαμβάνουν από την 

εργασία τους οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων των 

σχολικών μονάδων του δήμου Πέλλας, όπως επίσης και με τη συνοχή της ομάδας και 

την επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν. Ακόμη, προέκυψε ότι όσο μεγαλύτερο 

είναι το αντιληπτό κοινωνικό επίπεδο των εκπαιδευτικών τόσο χαμηλότερη είναι η 

συναισθηματική εξάντληση που αισθάνονται και τόσο υψηλότερα η αντίληψη 

συνοχής και ο βαθμός εργασιακής ικανοποίησης που λαμβάνουν. Επίσης, διαπιστώ-

θηκε ότι οι διευθυντές/τριες με υψηλή ακρίβεια στην αντίληψη, κάνουν τους εκπαι-

δευτικούς με υψηλή αντιληπτή κοινωνική θέση να νιώθουν ακόμη μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την εργασία και χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 
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ABSTRACT 

 

The communication relationship that is established between teachers and 

school principals is a key determinant of the behavior of both of these education 

professionals within the workplace environment of school units. Therefore, it also 

affects their effectiveness in their role as educators. On the other hand, the behavior 

and actions of teachers and principals is not characterized by overall uniformity, 

based on their diverse needs and motivation, as a result of their ongoing mental and 

emotional development, as it stated in the theory of attachment. Moreover, it of 

critical importance to highlight that there is a similar diversity in how humans can 

recognize and interpret the emotions and behavior of other humans, as they are called 

to adopt a suitable attitude and behavior, in order to correspond successfully to the 

needs of other people. Both the attachment theory and the concept of social perception 

are considered as highly valuable tools. However, in spite of the fact that, through the 

use of these tools, researchers can be assisted in their attempt to investigate human 

behavior in the workplace, their utilization has been limited so far. 

The aim of this assignment is to explore the correlation that emerges between 

the social perception of the emotions of both principals and teachers and the 

satisfaction that they receive from their job. In addition, it is attempted to examine the 

link between any existing interpersonal attachment schemas that can be identified in 

both the principals and the teachers, and the satisfaction that these professionals 

derive from their job. The survey's results have clarified that the degree of accuracy 

and precision that characterizes the perception of emotions, as well as any 

corresponding level of inaccuracy and imprecision, avoidance, and stress are not 

linked to the level of job satisfaction that these education professionals derive from 

their job. It was also found that there was not any association of the above factors 

with the group cohesion or the job (occupational) burnout that these education 

professionals experience. Furthermore, it was found out that the higher is the self-

perceived social standing of educators, the lower is the emotionsl burnout that they 

experience, and the higher is the perception of cohesion and job satisfaction that they 

feel. Finally, it was also discovered that those school principals who were 

characterized by an extremely high level of perception, enabled teachers with a high 
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self-perceived social status to experience even higher job satisfaction, combined with 

lower levels of job burnout. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ των διευθυντών/τριών και των 

υφισταμένων, είναι πολύ σημαντική τόσο για την πορεία και την εύρυθμη λειτουργία 

του οργανισμού στον οποίο απασχολούνται, όσο και για την καλύτερη επίδοση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης η σχέση και η 

επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους διευθυντές/τριες και στους/στις 

υφισταμένους τους, είναι πολύ σημαντική καθώς καθορίζει την αποτελεσματικότητα 

τους και βελτιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το παραγόμενο έργο. Ο/Η διευθυντής/τρια 

της σχολικής μονάδας μέσα από τις τεχνικές επικοινωνίας που θα αναπτύξει έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από 

εμπιστοσύνη και συναδελφικότητα. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες και υποχρεώ-

σεις. Χάρη στην επικοινωνία που αναπτύσσουν με τον/την διευθυντή/τρια της σχολι-

κής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ελάχιστο ή λιγότερο άγχος και περιορισμένο 

φόβο, με συνέπεια να γίνονται πιο δημιουργικοί (Slater, 2008).  

Ωστόσο, η επικοινωνία μεταξύ των διευθυντών/τριών και των υφισταμένων, 

τόσο στις σχολικές μονάδες όσο και στους υπόλοιπους οργανισμούς, δεν αποτελεί μία 

απλή και εύκολη διαδικασία. Απαιτείται σημαντική προσπάθεια τόσο από τους 

διευθυντές/τριες όσο και από τους υφισταμένους τους καθώς είναι πολύ σημαντικό, 

να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Χαρακτηριστικά, οι διευθυντές/τριες 

των σχολικών μονάδων πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρίσματα και δεξιότητες, 

ώστε να έρχονται κοντά στους εκπαιδευτικούς, να κατανοούν τις ανάγκες τους και να 

αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο, ο/η διευθυντής 

/τρια μίας σχολικής μονάδας να διακατέχεται από κοινωνική αντίληψη του συναισθή-

ματος, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται ότι ο/η διευθυντής/τρια τους 

είναι απόμακρος/η και αδιάφορος/η. 

Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλοι οι άνθρωποι δε λειτουργούν με 

τον ίδιο τρόπο και δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες από τις σχέσεις τους καθώς έχουν 

διαφορετικά κίνητρα και βιώματα και διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά 

(Shalit et al., 2009). Τις ανάγκες των ατόμων από τις σχέσεις τους επιδιώκει να 

εξηγήσει η θεωρία δεσμού σύμφωνα με την οποία οι ανάγκες τους καθορίζονται από 
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την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη τους. Η θεωρία δεσμού ουσιαστικά αποτελεί μία 

θεωρία η οποία μπορεί να εξηγήσει τους τρόπους συμπεριφοράς ενός ατόμου μέσα 

στις σχέσεις που αναπτύσσει σε διαπροσωπικό επίπεδο (Καφέτσιος, 2005). 

Η θεωρία δεσμού δεν έχει συνδυαστεί σε βάθος με την ικανοποίηση που 

βιώνουν οι εργαζόμενοι/ες, με τη συνοχή της ομάδας και με την εκδήλωση της 

συναισθηματικής εξάντλησης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ερευνητικό κενό προς 

κάλυψη. Στην κάλυψη του κενού αυτού, προσπαθεί να συμβάλει και η υπό μελέτη 

έρευνα η οποία προσπαθεί να διερευνήσει τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της 

κοινωνικής αντίληψης του συναισθήματος των διευθυντών/τριών και των εκπαιδευτι-

κών και της ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία τους καθώς επίσης και τη 

σχέση των διαπροσωπικών σχημάτων δεσμού στη βάση των δύο παραγόντων, της 

αποφυγής και του άγχους των διευθυντών/τριών και των εκπαιδευτικών και της 

ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία τους. 

Όπως προκύπτει μέσα από την παραπάνω παράγραφο σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική αντίληψη του 

συναισθήματος καθώς επίσης και η εφαρμογή της θεωρίας του δεσμού στη βάση των 

δύο παραγόντων της αποφυγής και του άγχους, μπορούν να συμβάλουν θετικά στην 

εργασιακή ικανοποίηση, στην ομαδική συνοχή και στο χαμηλό επίπεδο 

συναισθηματικής εξάντλησης τόσο των διευθυντών/τριών όσο και των εκπαιδευτι-

κών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πραγματοποιείται τόσο πρωτογενής όσο και 

δευτερογενής έρευνα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση για τη 

θεωρία του δεσμού και την επίδραση της πάνω στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

και για την αντίληψη του κοινωνικού συναισθήματος πάνω στη συμπεριφορά τους. 

Επίσης, πραγματοποιείται ποσοτική έρευνα σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές/ριες με 

τη βοήθεια  ερωτηματολογίου.  

Η εργασία αυτή αποτελείται από 7 κεφάλαια εκ των οποίων το κάθε ένα από 

αυτά έχει το δικό του περιεχόμενο και επιτελεί στην ολοκλήρωση της εργασίας. 

Χαρακτηριστικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας λαμβάνει χώρα η έννοια και η σημα-

σία της ηγεσίας καθώς επίσης και η εφαρμογή της και η συμβολή της στις σχολικές 

μονάδες. Στο δεύτερο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η βιβλιογραφική επισκόπηση της 

κοινωνικής αντίληψης και της επίδρασης της πάνω στις διαπροσωπικές σχέσεις. Στο 

τρίτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η περιγραφή της θεωρίας του δεσμού στη βάση των 

δύο παραγόντων της αποφυγής και του άγχους και πως αυτή συνδέεται με τις 

διάφορες συμπεριφορές των ατόμων στο εργασιακό τους περιβάλλον. Στο τέταρτο 
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κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η έννοια της υποκειμενικής αντιλιπτής κοινωνικής θέσης 

και του ρόλου της ως προγνωστικού παράγοντα. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται ο 

στόχος και οι ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

η μεθοδολογία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί με σκοπό την υλοποίηση της 

πρωτογενούς έρευνας και τέλος στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την παρούσα έρευνα. Τέλος, λαμβάνει χώρα 

η παράθεση των συμπερασμάτων και η συζήτηση τους, οι περιορισμοί της 

υφιστάμενης έρευνας και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

1.1 Ηγεσία και διοίκηση στους οργανισμούς 

Η ηγεσία και η διοίκηση είναι δύο τελείως διαφορετικές έννοιες, οι οποίες 

έχουν ταυτιστεί στο παρελθόν. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές 

μεταξύ των δύο εννοιών και των λειτουργιών που έγκειται σε αυτές. Οι κύριες 

λειτουργίες της διοίκησης είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναμικού και ο έλεγχος, λειτουργίες που είναι απαραίτητες μέσα σε 

έναν οργανισμό και αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του  (Μπουραντάς, 2015). 

Η λειτουργία του προγραμματισμού σχετίζεται με τον καθορισμό των στόχων του 

οργανισμού και τη διαμόρφωση της απαραίτητης εκείνης στρατηγικής ώστε να 

μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Η λειτουργία της οργάνωσης αφορά στον 

τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η δομή ενός οργανισμού και ο επιμερισμός των 

αρμοδιοτήτων και των ευθυνών. Η λειτουργία της διεύθυνσης αφορά στον στη 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και στο συντονισμό των ενεργειών τους, ώστε 

να είναι εφικτή η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους. Τέλος, η λειτουργία του ελέγχου 

αφορά στις τεχνικές που χρησιμοποιεί η διοίκηση του οργανισμού, ώστε να 

διαπιστώσει αν οι στρατηγικές που έχει υιοθετήσει έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν 

τους στόχους ή αν πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην 

επίτευξη τους (Montana & Charnov, 2005).   

Από την άλλη πλευρά η ηγεσία αφορά σε μία τελείως διαφορετική 

συνισταμένη μέσα σε έναν οργανισμό καθώς δεν αφορά σε διαδικασίες διοίκησης 

αλλά σε διαδικασίες μέσω των οποίων ασκείται επιρροή στις σκέψεις, στα 

συναισθήματα και στις συμπεριφορές των μελών μίας ομάδας ή ακόμη και 

ολόκληρου του οργανισμού (Πετρίδου, 2011).Μέσα από την άσκηση της κατάλληλης 

ηγεσίας τα μέλη μίας ομάδας μπορούν να αναδιαμορφώσουν τις στάσεις και τις 

συμπεριφορές τους, να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να επιτευχθούν κοινοί 

στόχοι, που θα επιφέρουν επιτυχία και πρόοδο. Ωστόσο, η άσκηση της ηγεσίας δεν 

είναι απλή και εύκολη διαδικασία καθώς απαιτεί από το άτομο που θα αναλάβει την 

άσκηση της, αφενός να έχει τα κατάλληλα προσόντα και αφετέρου τις κατάλληλες 
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δεξιότητες. Πιο απλά σύμφωνα με τους Μιχιώτη και Καμπούρη (2007), οι ηγέτες των 

οργανισμών οφείλουν να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα προσωπικά τους 

στοιχεία, όπως είναι η πίστη τους, ο χαρακτήρας τους, οι αξίες και δεξιότητες τους, 

ώστε να επηρεάσουν και να κατευθύνουν τα μέλη της ομάδας προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση.  

Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2015, σελ. 343), η ηγεσία είναι «η διαδικασία 

επηρεασμού των ενεργειών και της συμπεριφοράς των ατόμων από τον ηγέτη τους 

ώστε εθελοντικά και αυθόρμητα να συνεργαστούν για να υλοποιήσουν τους στόχους 

της ομάδας και μέσα από αυτούς και τους ατομικούς τους στόχους». Από την 

παραπάνω ανάλυση γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η διοίκηση ενός οργανισμού 

διαφέρει σημαντικά από την ηγεσία του, παρόλο που και οι δύο έννοιες είναι εξίσου 

σημαντικές για την επιτυχημένη και εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Όπως είναι 

φυσικό, η ηγεσία και η διοίκηση είναι απαραίτητες και στις σχολικές ομάδες καθώς 

μέσα από αυτές μπορούν να συντονιστούν και να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι 

ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012).  

 

1.2 Ο ρόλος του/της διευθυντή/τριας των σχολικών μονάδων 

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, διακρίνεται από τον συγκεντρωτικό 

του χαρακτήρα και κατά συνέπεια από την περιορισμένη αυτονομία των σχολικών 

μονάδων (Κουρεμένος, 2008). Πιο απλά, αυτό σημαίνει ότι όλες οι στρατηγικές 

αποφάσεις που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις εκπαιδευτικές 

μονάδες λαμβάνονται από την ανώτερη ηγεσία του εκπαιδευτικού συστήματος, το 

Υπουργείο Παιδείας, επιτρέποντας στους διευθυντές των σχολικών μονάδων να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αφορούν μόνο σε διαδικαστικά και λειτουργικά 

ζητήματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας τους. Όπως είναι φυσικό, το 

υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο περιορίζει σημαντικά το ρόλο των διευθυντών/τριών, 

των εκπαιδευτικών και των γονέων, ο οποίος γίνεται ιδιαίτερα παθητικός (Βότση, 

2016).  

Στη βάση του συγκεντρωτικού τρόπου διοίκησης του εκπαιδευτικού 

συστήματος, ο/η διευθυντής/τρια καλείται να εκπληρώσει συγκεκριμένα καθήκοντα 

κάτω από ιδιαίτερα περιοριστικούς όρους καθώς δεν έχει την ευελιξία και τις 

ευκαιρίες να δημιουργήσει στρατηγικές οι οποίες θα συνέβαλλαν σε μεγαλύτερο 
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βαθμό στην καλύτερη λειτουργία της μονάδας και στην αντιμετώπιση υφιστάμενων 

προβλημάτων (Κουτούζης, 2008). Ως φυσικό επακόλουθο, ο/η διευθυντής/τρια της 

σχολικής μονάδας ασχολείται κυρίως με εκτελεστικά καθήκοντα και γραφειοκρατικά 

ζητήματα καθώς έχει περιορισμένη δύναμη και εξουσία (Τασούλα, 2008). Ωστόσο, 

ο/η διευθυντής/τρια πέρα από καθήκοντα στο πλαίσιο της διοίκησης της σχολικής 

μονάδας έχει και καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με τη δημιουργία ενός καλού 

εργασιακού περιβάλλοντος για τους/τις εκπαιδευτικούς, την αύξηση της συνεργασίας 

τους και γενικότερα την καθοδήγησή τους. Ουσιαστικά, ο/η  διευθυντής/τρια μίας 

σχολικής μονάδας καλείται να αποτελέσει και τον/την ηγέτη/τιδα της, ο/η οποίος/α θα 

μπορέσει να δημιουργήσει ένα κοινό όραμα, το οποίο θα γίνει αποδεκτό από τους/τις 

εκπαιδευτικούς και θα επιτρέψει την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας (Αριστοτέλους 

& Αγγελίδης, 2008). 

Πιο συγκεκριμένα, ο/η διευθυντής/τρια μίας σχολικής μονάδας καλείται να 

αποτελέσει και τον/την ηγέτη/τιδα της σχολικής μονάδας, ο/η οποίος/α θα καταφέρει 

να παρακινήσει τους/τις εκπαιδευτικούς ώστε να παρέχονται εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας, οι οποίες επηρεάζουν τους/τις μαθητές/τιρες και κατ’ επέκταση το 

σύνολο της κοινωνίας (Αριστοτέλους & Αγγελίδης, 2008). Σε πρώτο χρόνο ο/η 

ηγέτης/τιδα είναι το άτομο εκείνο το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα κοινό 

όραμα και να το μεταδώσει στους/στις εκπαιδευτικούς. Ο/Η διευθυντής/τρια της 

σχολικής μονάδας οφείλει να παροτρύνει τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν 

στο σχεδιασμό ενός ρεαλιστικού οράματος το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των 

στόχων της μονάδας και θα επιδράσει θετικά στην ικανοποίηση τους (Olorunsola & 

Olayemi, 2011). Με τον τρόπο αυτό το όραμα θα είναι ρεαλιστικό και θα μπορέσει να 

μεταδοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχουν κοινοί στόχοι που θα τους 

καθοδηγούν (Αριστοτέλους & Αγγελίδης, 2008). 

Ακόμη, ο/η ηγέτης/τιδα της σχολικής μονάδας οφείλει να ενθαρρύνει τους/τις 

εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς με τον 

τρόπο αυτό αφενός οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πιο χρήσιμοι/ες και πιο 

αποτελεσματικοί/ες και αφετέρου οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι πιο 

αποτελεσματικές και αποδεκτές από την πλειοψηφία των μελών της εκπαιδευτικής 

μονάδας (Sarafidou  & Chatziioannidis, 2013). Χάρη στη συμμετοχή των εκπαιδευτι-

κών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι εφικτή η εύρεση πιο αποδοτικών 

λύσεων καθώς και η αύξηση της ικανοποίησης και του αισθήματος χρησιμότητας που 

βιώνουν οι εκπαιδευτικοί (Olorunsola & Olayemi, 2011). 
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Επιπλέον, ο/η διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας είναι το άτομο εκείνο 

που θα κληθεί να αναλάβει το ρόλο του/της ηγέτη/τιδας στην περίπτωση που 

εντοπίζονται συγκρούσεις μέσα στη σχολική μονάδα. Ειδικότερα, ο/η διευθυντής/τρια 

της σχολικής μονάδας είναι το άτομο αυτό που μέσα από τη λήψη πρωτοβουλιών θα 

καταφέρει να διαχειριστεί τις συγκρούσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί να επωφεληθούν 

μέσα από αυτές, να αναπτύξουν δεξιότητες και να δημιουργηθεί ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας (Παπαγεωργάκης & Σισμανίδου, 2016).  

Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος του/της ηγέτη/τιδας της εκπαιδευτικής 

μονάδας στη δημιουργία μίας κουλτούρας καινοτομίας και γνώσης. Μέσα από τη 

στάση του/της και τις ενέργειες του/της, ο/η διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας 

οφείλει να ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα και προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία βελτιώνουν τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες τους. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί γίνονται πιο ανταγωνιστικοί 

/ες, πιο αποτελεσματικοί/ες και μπορούν να παράγουν έργο ανώτερης ποιότητας, που 

ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθητών/τριών και της κοινωνίας συνολικά (Rashid et al., 

2011).  

Εξέχουσας σημασίας είναι και η εμπλοκή του/της διευθυντή/τριας στην 

παρακολούθηση της πορείας των μαθητών/τιών και των μαθησιακών επιτευγμάτων 

τους. Ο/Η διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας θα πρέπει να παρακολουθεί την 

ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών/τιών ώστε να εντοπίζει ενδεχόμενα προβλήματα, τα 

οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από την υιοθέτηση των κατάλληλων 

στρατηγικών. Σε ανάλογες περιπτώσεις, ο/η διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας 

θα πρέπει σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς να διοργανώνουν στρατηγικές οι 

οποίες θα ενεργοποιήσουν τους/τις μαθητές/τριες και θα τους/τις βοηθήσουν να 

αποκτήσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία ώστε να επιτύχουν 

καλύτερα αποτελέσματα (Barrett & Breyer, 2014· Krasnoff, 2015). 

Τέλος, ο/η ηγέτης/τιδα της σχολικής μονάδας είναι το άτομο αυτό που θα 

δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει θετική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ο/Η διευθυντής/τια, ηγέτης/τιδα είναι αυτός/τή που θα 

παρακινήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να επενδύσουν στη δημιουργία ενός κλίματος 

συνεργασίας και να αποκτήσουν πνεύμα συλλογικότητας και υποστήριξης. Ουσιαστι-

κά, είναι το άτομο εκείνο που θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύ-

νης, υποστήριξης και συνεργασίας που θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να 
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αισθάνονται μεγαλύτερα ασφάλεια και κοινωνική υποστήριξη (Hughes  & Pickeral, 

2013).  

 

1.3 Στυλ ηγεσίας και μετασχηματιστική ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης 

 

Σύμφωνα με τον Sparks (2014), υπάρχουν αρκετά και διαφορετικά στυλ 

ηγεσίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν οργανισμό, ώστε να 

δημιουργηθούν οι απαραίτητες εκείνες συνθήκες που θα τον οδηγήσουν στην 

επιθυμητή κατάσταση. Οι Goleman et al. (2014) καθιστούν σαφές, ότι δεν υπάρχει 

μόνο ένα στυλ ηγεσίας που θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτυχία ενός οργανισμού 

αλλά αντίθετα, υπάρχουν διάφορα στυλ τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

και να φανούν αποτελεσματικά, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά 

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον του. Στη συνέχεια, παρατίθενται  

κάποιες από τις πιο γνωστές μορφές ηγεσίας που τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι 

υιοθετούνται από την πλειοψηφία των οργανισμών ανεξαρτήτως του χώρου στον 

οποίο δραστηριοποιούνται (Μπουραντάς, 2015· Nikezic et al., 2013· Πετρίδου, 

2011): 

 Χαρισματική ηγεσία: Στην χαρισματική ηγεσία, ο/η ηγέτης/τιδα διαθέτει 

κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν τη δύναμη να εμπνεύσουν τους/τις 

υφισταμένους τους καθώς επίσης και να ταιριάξουν με τις ανάγκες και τις 

αξίες τους. Ο/Η χαρισματικός/ή ηγέτης/τιδα, έχει τη δύναμη να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των υφισταμένων του/της και να δημιουργήσει συναισθηματική 

σύνδεση. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο/η χαρισματικός/ή 

ηγέτης/τιδα είναι η αυτοπεποίθηση, το όραμα, η αφοσίωση, η μη συμβατική 

συμπεριφορά, οι επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και η δύναμη και επιθυμία 

για αλλαγή. 

 Μετασχηματιστική ηγεσία: Στην μετασχηματιστική ηγεσία, ο/η ηγέτης/τιδα 

δημιουργεί ένα όραμα το οποίο και το μεταλαμπαδεύει σε όλους τους/τις 

υφισταμένους του/της, μέσα από τη δημιουργία υψηλών προσδοκιών, τη 

δημιουργία σεβασμού και εμπιστοσύνης. Επίσης, ο/η ηγέτης/τιδα που 

χρησιμοποιεί αυτή τη μορφή ηγεσίας, δίνει προσοχή στον/στην κάθε 

εργαζόμενο/η ξεχωριστά και τον μεταχειρίζεται με συγκεκριμένο τρόπο, που 

συνάδει με τις ανάγκες του/της. Τέλος, ο/η μετασχηματιστικός/ή ηγέτης/τιδα 
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καθοδηγεί και συμβουλεύει τους/τις υφισταμένους του/της και επιλύει με 

ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο, τα προβλήματα που ενδέχεται αν προκύψουν.  

 Συναλλακτική ηγεσία: Ο/Η ηγέτης/τιδα που χρησιμοποιεί αυτή τη μορφή 

ηγεσίας, διαφέρει σημαντικά από τις προαναφερθείσες κατηγορίες καθώς 

δίνει έμφαση στη συναλλαγή ώστε να επιτύχει τους στόχους του/της. Πιο 

συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν/μία ηγέτη/τιδα ο/η οποίος/α αμείβει τους/τις 

υφισταμένους του/της ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους καθώς 

επίσης και την προσπάθεια που καταβάλλουν. Επίσης, αποφεύγει να λαμβάνει 

αποφάσεις καθώς και να αναλαμβάνει τις ευθύνες που αναλογούν για 

συγκεκριμένες ενέργειες. 

 Αυθεντική ηγεσία: Ο/Η ηγέτης/τιδα που υιοθετεί τη συγκεκριμένη μορφή 

ηγεσίας, έχει ως στόχο να υπηρετεί το κοινό καλό και να αντιμετωπίζει 

τους/τις υφισταμένους του/της με ειλικρίνεια. Επίσης, στηρίζει τις σχέσεις 

του/τις στη διαφάνεια και στην εμπιστοσύνη ώστε να αποφεύγονται 

προβλήματα που αφορούν σε καχύποπτες συμπεριφορές. Τέλος, σκέφτεται 

και δρα με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια. 

 Ηθική ηγεσία: Ο/Η ηθικός/η ηγέτης/τιδα στηρίζει τη συμπεριφορά του/της και 

τη δημιουργία των σχέσεων του/της με τους/τις υφισταμένους του/της στην 

ηθική. Ο/Η ηθικός/ή ηγέτης/τιδα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη νομοθεσία 

και στους κανόνες που επικρατούν μέσα σε έναν οργανισμό με αποτέλεσμα να 

μην επιτρέπει να κυριαρχούν τα προσωπικά συμφέροντα και οι προσωπικές 

ανάγκες να μην είναι πάνω από τον κώδικα ηθικής. 

 Ενδυναμωτική ηγεσία: Ο/Η ηγέτης/τιδα που χρησιμοποιεί αυτή τη μορφή 

ηγεσίας παρέχει την ελευθερία και την εξουσία στους/στις υφισταμένους 

του/τις, να αναλάβουν πρωτοβουλίες που αφορούν στο έργο τους. Πρόκειται 

για ένα είδος ηγεσίας που συμβάλει στην προαγωγή της καινοτομίας και στην 

αύξηση της αυτοπεποίθησης των εργαζομένων. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλος λόγος για τη 

σημασία της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της επίδρασή της πάνω στην 

αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας. Αρκετές έρευνες έχουν καταδείξει 

ότι η υιοθέτηση του μετασχηματιστικού στυλ ηγεσίας από τους/τις διευθυντές/τριες 

των σχολικών μονάδων, έχει καταφέρει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα τους. 

Χαρακτηριστικά, μία από τις έρευνες αυτές έχει πραγματοποιηθεί από την Navickaitė 
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(2013) μέσα από την οποία έγινε σαφές ότι οι διευθυντές/τριες που χρησιμοποιούν τη 

μετασχηματιστική ηγεσία μπορούν να ολοκληρώσουν μία απαραίτητη αλλαγή με 

επιτυχία καθώς παροτρύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε αυτή. Με 

τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας και οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονται μέρος της διαδικασίας αυτής.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα των Ibrahim και Al-Taneiji 

(2013), σύμφωνα με τα οποία οι διευθυντές/τριες που εφαρμόζουν την 

μετασχηματιστική ηγεσία δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους/τις 

εκπαιδευτικούς γεγονός που συμβάλει στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας. Οι 

εκπαιδευτικοί αισθάνονται με τον τρόπο αυτό πιο ασφαλείς και παράλληλα παράγουν 

έργο υψηλότερης ποιότητας οδηγώντας σε υψηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα τους 

μαθητές. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα ευρήματα των Quinn et al. 

(2015) σύμφωνα με τα οποία οι μετασχηματιστικοί/ες ηγέτες/τιδες υιοθετούν 

πρακτικές που βελτιώνουν τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια 

βελτιώνουν το έργο τους, γεγονός που συμβάλει στην ακαδημαϊκή πορεία των 

μαθητών/τριών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 

2.1 Συναισθήματα, συναισθηματική νοημοσύνη και η σημασία τους στις 

διαπροσωπικές σχέσεις 

 

Το συναίσθημα επιτρέπει στο άτομο να αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του, 

να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα που λαμβάνει και μέσα από την αλλαγή της 

συμπεριφοράς του και των εκφράσεων του προσώπου και του σώματος του, να 

λειτουργεί ανάλογα (Gross, 1998). Τα συναισθήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 

την αντίληψη του ατόμου καθώς αυτά επιτρέπουν στο άτομο να επεξεργαστεί τις 

διαθέσιμες πληροφορίες, να τις οργανώσει με τον κατάλληλο τρόπο, να τις σχετίσει 

με προηγούμενες εμπειρίες και να βιώσει συναισθηματικά φορτισμένα σχήματα 

(Goleman, 2008). Τα συναισθήματα δεν αφορούν μόνο τον άνθρωπο σε ατομικό 

επίπεδο αλλά και τον άνθρωπο ως μέρος ενός συνόλου καθώς τα συναισθήματα 

κατέχουν εξέχοντα ρόλο στις κοινωνικές και διαπροσωπικές του σχέσεις (Καφέτσιος, 

2010). 

Η αντίληψη του συναισθήματος σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να 

αναγνωρίσει ένα συναίσθημα μέσα από τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης των 

ερεθισμάτων που δέχεται από το κοινωνικό του περιβάλλον. Η αντίληψη του 

συναισθήματος συμβάλει αφενός στην συναισθηματική γνώση καθώς επίσης και 

στην καλύτερη επικοινωνία και στην αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση με το 

κοινωνικό σύνολο. Τα άτομα που διακρίνονται για την ικανότητα αντίληψης του 

συναισθήματος λαμβάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους και 

αναπτύσσουν πιο σταθερές σχέσεις με τα άτομα του κοινωνικού τους περιβάλλοντος 

(Καφέτσιος, 2010). Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ικανότητα ενός ατόμου να 

αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων είναι πολύ 

σημαντική και συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων του και των επικοινωνιακών 

του δεξιοτήτων. 

Η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων σχετίζεται άρρηκτα και με τη 

συναισθηματική νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά στην ικανότητα 

ορισμένων ατόμων να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων και μέσα από αυτή 

τη διαδικασία να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους. Εξέχοντα ρόλο στη διαδικασία 

αυτή έχουν τα μη λεκτικά μηνύματα των ανθρώπων όπως αυτά προκύπτουν μέσα από 

τις εκφράσεις του προσώπου και τη στάση του σώματος. Συνεπώς, ένα άτομο που 
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διακρίνεται για τη συναισθηματική του νοημοσύνη, έχει την ικανότητα να διακρίνει 

και να αναγνωρίσει τα συναισθήματα των οικείων του και να αναπτύξει ειδικά 

κανάλια επικοινωνίας μαζί τους (Alfenbein et al., 2002). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική για ένα άτομο και 

ειδικότερα, όταν το άτομο αυτό κατέχει ηγετικές θέσεις σε μία κοινωνία ή σε μία 

οργάνωση. Μέσα από την βιβλιογραφία προκύπτει ότι τα άτομα που χαρακτηρίζονται 

για τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, είναι πιο αποτελεσματικά σε ηγετικές θέσεις 

και μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων τους καθώς 

επίσης και το βαθμό της εργασιακής ικανοποίησης που λαμβάνουν μέσα από την 

εργασία τους (Cekmecelioglu et al., 2012· Ealias & Jijo, 2012· Mousavi et al., 2012· 

Tagoe  & Quarshie, 2016).  

Ειδικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια γίνεται 

σημαντικός λόγος σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διευθυντών/τριών των 

σχολικών μονάδων που χαρακτηρίζονται για τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Η 

έρευνα του Bullock (2009) κατέδειξε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι 

απαραίτητη για την αποτελεσματική ηγεσία των σχολικών μονάδων καθώς χάρη σε 

αυτή, βελτιώνεται η επικοινωνία μέσα σε αυτές καθώς επίσης και οι σχέσεις μεταξύ 

των εκπαιδευτικών. Επίσης, μέσα από την έρευνα των Kafetsios et al. (2011), 

προέκυψε ότι οι διευθυντές/τριες που χρησιμοποιούν τη συναισθηματική τους 

νοημοσύνη συμβάλουν στην υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών.  

Η έρευνα των Singh et al. (2007) κατέστησε σαφές ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη από την πλευρά των διευθυντών/τριών των εκπαιδευτικών μονάδων 

συμβάλει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο στην επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών. Πιο απλά, μέσα από την έρευνα τους, έγινε εμφανές ότι η ικανότητα 

των διευθυντών/τριών να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τα συναισθήματα των 

εκπαιδευτικών συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και 

αυξημένης επικοινωνίας που επιδρά στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης όλων 

των μελών της μονάδας (Singh et al., 2007).  

Οι Brinia et al. (2014) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη και η δυνατότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των 

άλλων αποτελεί το στοιχείο αυτό, που καθιστά τον/τη διευθυντή/τρια μίας σχολικής 

μονάδας αποτελεσματικό/ή. Οι Brinia et al. (2014) υποστηρίζουν ότι οι διευθυντές 

/τριες των σχολικών μονάδων που χαρακτηρίζονται για τη συναισθηματική τους 
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νοημοσύνη μπορούν να εμπνεύσουν του/τις υφισταμένους τους, να δημιουργήσουν 

μία ισχυρή κουλτούρα και να επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας που 

συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των μονάδων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.1 Η θεωρία και τα σχήματα δεσμού 

 

Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ενός βρέφους και της μητέρας του, έχει 

αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία έχει αναπτυχθεί η θεωρία του δεσμού, η οποία 

εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο συμπεριφέρεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του. Η βάση στην οποία στηρίζεται η υπό μελέτη θεωρία είναι η σχέση που 

δημιουργείται μεταξύ του βρέφους και της μητέρας ή του ατόμου που καλείται να 

φροντίσει το βρέφος. Ουσιαστικά, το βρέφος δείχνει σαφή προτίμηση προς το άτομο 

εκείνο που αναλαμβάνει τη φροντίδα του, με αποτέλεσμα να προσκολλάται πάνω σε 

αυτό και να δημιουργείται δεσμός κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του. Πρόκειται 

για ένα στάδιο κατά το οποίο δημιουργείται μία έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ του 

βρέφους και της μητέρας, γεγονός που οδηγεί στη συναισθηματική τους επαφή 

(Stern, 1995). Η θεωρία του δεσμού υποστηρίζει ότι το κύριο κίνητρο ενός βρέφους 

είναι η αναζήτηση εγγύτητας με τη μητέρα του ή με όποιο άλλο άτομο έχει αναλάβει 

τη φροντίδα του και η ασφάλεια που απορρέει μέσα από αυτή (Βλαχογιάννη & 

Αγγελή, 2014). 

Η θεωρία του δεσμού είναι μία θεωρία η οποία μπορεί να προσδιορίσει τη 

σχέση που υπάρχει μεταξύ των συναισθημάτων της πρώιμης ηλικίας και της 

διαπροσωπικής λειτουργίας των ατόμων αυτών, στην ενήλικη ζωή τους. Πιο απλά, οι 

σχέσεις επικοινωνίας που δημιουργεί ο άνθρωπος στην παιδική του ηλικία 

επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις σχέσεις που αναπτύσσει ως ενήλικας και τη 

συμπεριφορά του/της μέσα σε αυτές. Αν το άτομο στην παιδική του ηλικία, 

αναπτύσσει σχέσεις μέσα στις οποίες αισθάνεται έντονα ασφάλεια, στοργή, σιγουριά, 

αγάπη και αποδοχή, στην ενήλικη του/της ζωή θα  καταφέρει να αναπτύξει ασφαλή 

μοντέλα, στη βάση των οποίων οι άλλοι θα τον/την αποδεχτούν και θα τον/την 

υποστηρίξουν. Αντίθετα, αν το άτομο στην παιδική του ηλικία δεν δημιουργήσει 

σχέσεις που στηρίζονται στην αγάπη, στη στοργή, στη σιγουριά και στην αποδοχή, θα 

αναπτύξει ανασφαλή μοντέλα τα οποία θα χαρακτηρίζονται από άγχος, φόβο και 

αβεβαιότητα σχετικά με την αποδοχή του, από τους συνανθρώπους του (Bowlby, 

1973· Downey & Feldman, 1996). 

Η θεωρία του δεσμού, χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό 

αφενός για να εξηγήσει τις ανάγκες των αητόμων αναφορικά με την ανάπτυξη του 
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ατόμου μέσα από την προσαρμογή του στο περιβάλλον, σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. 

Είναι μία θεωρία η οποία μπορεί να εξηγήσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

αισθήματος της εμπιστοσύνης που αναπτύσσει ένας άνθρωπος, της ανάπτυξης μίας 

υγιούς προσωπικότητας και της ικανότητας ανάπτυξης συναισθηματικών δεσμών με 

τους συνανθρώπους του. Πρόκειται για μία θεωρία, η οποία έχει πολλούς 

υποστηρικτές καθώς είναι σε θέση να εξηγήσει τον τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων 

σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό και ειδικότερα μέσα στο εργασιακό του 

περιβάλλον (Berghaus, 2011). Χρησιμοποιείται και για να εξηγήσει τις αιτίες που 

οδηγούν σε διάφορες ψυχικές ασθένειες και προβληματικές συμπεριφορές (Shaw & 

Dallos, 2005). Ουσιαστικά, πρόκειται για μία θεωρία η οποία μπορεί να εξηγήσει 

τους τρόπους συμπεριφοράς ενός ατόμου μέσα στις σχέσεις που αναπτύσσει σε 

διαπροσωπικό επίπεδο (Καφέτσιος, 2005).  

Η θεωρία του δεσμού αναπτύχθηκε περισσότερο από την Ainsworth, η οποία 

προσπάθησε να περιγράψει τα είδη των δεσμών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 

δεσμού του βρέφους με την μητέρα του και κατέληξε σε τρία διαφορετικά είδη 

δεσμών. Ο πρώτος τύπος είναι ο ασφαλής κατά τον οποίο τα βρέφη αισθάνονται 

μεγάλη ασφάλεια με την μητέρα τους και μπορούν να εξερευνούν το περιβάλλον 

τους, όταν αισθάνονται ότι είναι δίπλα τους. Ο δεύτερος τύπος είναι ο ανασφαλής, 

σύμφωνα με τον οποίο τα βρέφη αισθάνονται μεγάλη ανασφάλεια ακόμη και όταν η 

μητέρα τους είναι παρούσα, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εξερευνήσουν το 

περιβάλλον τους. Ο τρίτος τύπος δεσμού είναι ο αδιαφοροποίητος, κατά τον οποίο τα 

βρέφη λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα με την παρουσία ή όχι της μητέρας 

τους (Berghaus, 2011).  

           Σήμερα επικρατούν τέσσερις τύποι δεσμού, οι οποίοι διαμορφώνονται στη 

βάση δύο διαστάσεων-παραγόντων, του άγχους και της αποφυγής (άγχος-μη άγχος 

και αποφυγή-ασφάλεια). Α) Τύπος δεσμού σχετιζόμενος με την αποφυγή σύμφωνα με 

τον οποίο οι άνθρωποι που παρουσιάζουν υψηλή βαθμολογία σ’ αυτή τη μεταβλητή 

έχουν την τάση να μη βασίζονται και να μην ανοίγονται στους άλλους. Αντίθετα, 

αυτοί που σκοράρουν χαμηλά νιώθουν πιο άνετα και οικεία με τους άλλους και 

περισσότερο ασφαλείς με την αίσθηση ότι "αυτοί εξαρτώνται από άλλους ή ότι οι 

άλλοι εξαρτώνται από αυτούς" (Brennan, Clark, & Shaver, 1998). Β) Τύπος δεσμού 

σχετιζόμενος με το διαπροσωπικό άγχος σύμφωνα με τον οποίο τα άτομα που 

παρουσιάζουν υψηλή βαθμολογία σ’ αυτήν τη μεταβλητή τείνουν να διακατέχονται 

από ακατάπαυστο άγχος σχετικά με το εάν ο σύντροφός τους είναι διαθέσιμος, εάν 
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ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, εάν είναι προσηλωμένος στη σχέση κ.α. Αντίθετα, 

αυτοί που σκοράρουν χαμηλά είναι περισσότερο ασφαλείς στο πώς αντιλαμβάνονται 

την ανταπόκριση των συντρόφων τους. (Brennan, Clark, & Shaver, 1998).  

Πιο απλά, ανάλογα με το άγχος που αισθάνεται ένα άτομο και το αίσθημα της 

ασφάλειας του, διαμορφώνονται και διαφορετικοί τύποι δεσμών (Καφέτσιος, 2005). 

Ο πρώτος τύπος δεσμού είναι ο ασφαλής, ο οποίος διακατέχεται από χαμηλά επίπεδα 

άγχους και έντονα συναίσθημα ασφάλειας. Ειδικότερα, στον τύπο δεσμού αυτόν το 

άτομο έχει έντονη αυτοεκτίμηση και πιστεύει ότι τα άτομα που συναναστρέφεται τον 

αποδέχονται και τον στηρίζουν. Ο δεύτερος τύπος δεσμού είναι ο ανασφαλής, ο 

οποίος διακρίνεται από έντονο άγχος και χαμηλό επίπεδο ασφάλειας. Ουσιαστικά, ο 

τύπος αυτός χαρακτηρίζεται από το αίσθημα της μοναξιάς και από ανασφάλεια 

σχετικά με την υποστήριξη που μπορεί να λάβει από τα άτομα με τα οποία 

συναναστρέφεται.  

Ο επόμενος τύπος δεσμού είναι ο φοβικός ο οποίος εντάσσεται στον τύπο 

αποφυγής και χαρακτηρίζεται από έντονο άγχος και ανασφάλεια. Τα άτομα που 

τοποθετούνται σε αυτό τον τύπο, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και πιστεύουν ότι τα 

άλλα άτομα με τα οποία συναναστρέφονται είναι ανώτερα, με αποτέλεσμα να 

υποχωρούν και να αποδέχονται τις θέσεις τους. Ο απορριπτικός τύπος δεσμού 

εντάσσεται και αυτός στον τύπο αποφυγής αλλά αναπτύσσει διαφορετική 

συμπεριφορά. Άτομα με απορριπτικό τύπο δεσμού πιστεύουν ότι τα ίδια είναι 

ανώτερα από τα άτομα που συναναστρέφονται, με αποτέλεσμα να τους απορρίπτουν 

και να απομονώνονται. Σύμφωνα με τον Καφέτσιο (2005), ανάλογα με τον τρόπο που 

οργανώνει ένα άτομο τα συναισθήματά του, τοποθετείται και σε έναν από αυτούς 

τους τύπους, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την συμπεριφορά του και την 

ψυχική υγεία του.  

Σύμφωνα με την Sroufe (2005) ανάλογα με τον τύπο δεσμού του κάθε 

ενήλικα, αναπτύσσονται και οι συμπεριφορές τους, οι οποίες διαφοροποιούνται 

σημαντικά. Τα άτομα με ασφαλή τύπο δεσμού έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία, προβλήματα που ενδέχεται 

να αντιμετωπίσουν. Πρόκειται, για άτομα τα οποία βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον 

τους και βασίζονται στη στήριξη των ατόμων που συναναστρέφονται με αποτέλεσμα 

να διαμορφώνουν μία θετική εικόνα τόσο για τον ίδιο τους τον εαυτό όσο και για τα 

άτομα που απαρτίζουν τον κοινωνικό τους περίγυρο. Αντίθετα, τα ανασφαλή άτομα 

δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στην υποστήριξη των δικών τους με 
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αποτέλεσμα να αναπτύσσουν μία αγχώδη συμπεριφορά, η οποία δε τους επιτρέπει να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους. Τα άτομα με αποφευκτικό 

τύπο δεσμού δίνουν έμφαση στα αρνητικά συναισθήματα και αναπτύσσουν 

προβληματικές σχέσεις καθώς είτε δεν εμπιστεύονται τα άτομα με τα οποία 

συναναστρέφονται είτε δεν έχουν πίστη στον εαυτό τους (Παπαλεοντίου-Λουκά, 

2012). 

3.2 Προσανατολισμός δεσμού και αντίληψη του συναισθήματος 

 

Διάφορες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να διερευνήσουν τη 

σχέση που υπάρχει μεταξύ του προσανατολισμού του δεσμού και της αντίληψης του 

συναισθήματος. Κάθε άνθρωπος ανάλογα με τον τύπο δεσμού που εκδηλώνει, 

αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τα συναισθήματα, όπως είναι η λύπη, η χαρά 

και ο θυμός και το γεγονός αυτό απασχολεί σημαντικά τους ερευνητές στο χώρο της 

ψυχολογίας. Οι Ανδριανοπούλου και Καφέτσιος (2014) μέσα από την ανάλυση 

διαφόρων ερευνών κατέστησαν σαφές ότι υπάρχει πολύ ισχυρή σχέση μεταξύ του 

τύπου δεσμού και της αντίληψης του συναισθήματος, λόγω ότι ο τύπος δεσμού 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει διάφορα 

συναισθήματα.  

Σύμφωνα με τους Zhang et al. (2008) ο δεσμός του εκάστοτε ατόμου αποτελεί 

παράγοντα πρόβλεψης του τρόπου αντίληψης των συναισθημάτων των άλλων, μέσω 

των εκφράσεων τους. Πιο συγκεκριμένα, καθιστούν σαφές ότι τα άτομα που έχουν 

διαφορετικό προσανατολισμό δεσμού αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο απέναντι στα 

ερεθίσματα που δέχονται, τόσο χρονικά όσο και ερμηνευτικά. Ουσιαστικά, οι Zhang 

et al. (2008) υποστηρίζουν ότι τα άτομα με δεσμό που χαρακτηρίζεται από άγχος 

αντιδρούν γρηγορότερα στα ερεθίσματα που λαμβάνουν ενώ τα άτομα που 

χαρακτηρίζονται με δεσμό αποφυγής αδυνατούν να αντιδράσουν στα ερεθίσματα που 

δέχονται. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Niedenthal et al. (2002), 

άτομα με ασφαλή τύπο δεσμού κάτω από συνθήκες έντασης και αγωνίας 

αντιλαμβάνονται ευκολότερα την αλλαγή συναισθήματος των άλλων ανθρώπων, ενώ 

τα άτομα που χαρακτηρίζονται από ανασφάλεια και έντονο άγχος εμμονής 

παρουσιάζουν χρονική καθυστέρηση μέχρι να αντιληφθούν την αλλαγή αυτή. Μία 

πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που προσπάθησε να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο 
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τύπο δεσμού και στην κοινωνική αντίληψη του συναισθήματος πραγματοποιήθηκε 

από τους Fraley et al. (2006). Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έγινε 

αντιληπτό ότι τα άτομα που εκδηλώνουν δεσμό που χαρακτηρίζεται από έντονο 

άγχος-εμμονής, βρίσκονται σε επαγρύπνηση και είναι σε θέση να εντοπίσουν άμεσα 

τις συναισθηματικές αλλαγές που σημειώνονται στα άλλα άτομα. Ωστόσο, τα άτομα 

αυτά, πολλές φορές δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν με ακρίβεια τα συναισθήματα 

των άλλων. 

Ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στους τύπους δεσμού και στην αντίληψη των 

συναισθημάτων εντόπισαν μέσα από την έρευνα τους και οι Dan και Raz (2012). 

Ειδικότερα, διαπίστωσαν ότι τα άτομα σε δεσμό αποφυγής αντιλαμβάνονται με 

διαφορετικό τρόπο το θυμό και την ουδετερότητα ως έκφραση του προσώπου, 

συγκριτικά με τα άτομα που έχουν ασφαλή και ανασφαλή τύπο δεσμού. Ακόμη, 

πρέπει να αναφερθεί ότι τα άτομα με ασφαλή δεσμό αντιλαμβάνονται με τον ίδιο 

τρόπο το θυμωμένο και το ουδέτερο συναίσθημα, ως έκφραση, όπως επίσης και τα 

άτομα με ανασφαλή δεσμό.  

 

3.3 Η θεωρία και τα σχήματα δεσμού στο εργασιακό περιβάλλον 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω, η θεωρία του δεσμού μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στα εργασιακά περιβάλλοντα ώστε να γίνουν 

αντιληπτές οι ανάγκες των εργαζόμενων καθώς επίσης και τα γνωστικά, 

συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα των εργαζομένων (Keller & 

Cacioppe, 2000· Tsagarakis, Kafetsios & Stalikas, 2007). Οι Leiter et al. (2015), μέσα 

από την έρευνα τους κατέδειξαν ότι η υπό μελέτη θεωρία είναι πολύ χρήσιμη για τις 

διοικήσεις των οργανισμών καθώς μέσα από αυτή, μπορούν να διερευνηθούν οι 

ανάγκες των εργαζομένων και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες στρατηγικές στο 

πλαίσιο της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.  

Μία από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να 

διερευνήσουν τη δυνατότητα της εφαρμογής της θεωρίας αυτής στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι αυτή των Hazan και Shaver (1990). Μέσα από την έρευνα αυτή 

προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι με ασφαλή τύπο δεσμού λαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό 

ικανοποίησης από διάφορες εκφάνσεις της εργασίας τους και αναπτύσσουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συναδέλφους τους. Επίσης, έγινε εμφανές ότι 
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οι εργαζόμενοι με ασφαλή τύπο δεσμού δεν εκδηλώνουν το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς δεν έρχονται αντιμέτωποι με σωματικά και 

ψυχικά προβλήματα που απορρέουν από την εργασία τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι 

με ανασφαλή τύπο δεσμού λαμβάνουν χαμηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης, 

δημιουργούν σχέσεις με τους συναδέλφους τους που δεν χαρακτηρίζονται από 

εμπιστοσύνη και συναδελφικότητα και εκδηλώνουν σωματικά και ψυχικά 

προβλήματα που οδηγούν στην εκδήλωση επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Επίσης, η θεωρία του δεσμού και η σχέση των τύπων δεσμού των 

εργαζομένων με τις συμπεριφορές τους στο εργασιακό περιβάλλον και την εκδήλωση 

του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης αποτέλεσε και το ερευνητικό 

αντικείμενο των Leiter et al. (2015). Τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας 

κατέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι με ανασφαλή τύπο δεσμού αισθάνονται χαμηλότερα 

επίπεδα ψυχολογικής ασφάλειας μέσα στην εργασία τους, δεν αναπτύσσουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συναδέλφους τους και παρουσιάζουν χαμηλή 

αποτελεσματικότητα. Ουσιαστικά, έγινε εμφανές ότι το άγχος-εμμονής και η 

ανασφάλεια που αισθάνονται οι εργαζόμενοι, είναι βασικοί παράγοντες που οδηγούν 

στην εκδήλωση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς σχετίζονται 

θετικά με την αποπροσωποποίηση και τη συναισθηματική εξάντληση και αρνητικά με 

την αποτελεσματικότητα τους.  

Ακόμη μία έρευνα που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη θεωρία του δεσμού 

στο εργασιακό περιβάλλον είναι αυτή των Shalit et al. (2009), στην οποία έγινε 

προσπάθεια να διερευνηθεί ποιο είδος ηγετών/τιδων επιθυμούν οι εργαζόμενοι/ες που 

εντάσσονται σε διαφορετικούς τύπους σύμφωνα με τη θεωρία του δεσμού. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας, παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς 

καταδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι/ες με ασφαλή δεσμό επιθυμούν έναν/μία 

κοινωνικοποιημένο/η χαρισματικό/η ηγέτη/τιδα ενώ οι εργαζόμενοι/ες με φοβούμενο-

αποφευκτικό τύπο δεσμού προτιμούν έναν/μία εξατομικευμένο/η χαρισματικό/η 

ηγέτη/τιδα. 

Άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνήσει τη σχέση των 

διαπροσωπικών σχημάτων δεσμού μεταξύ διευθυντών/τριών και υφισταμένων, 

διενεργήθηκε από τους Kafetsios et al. (2014). Σύμφωνα με τα ευρήματα της υπό 

μελέτης έρευνας, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του ασφαλή τύπου διευθυντών /τριών 

και υφισταμένων με την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι ίδιοι/ες από την εργασία 

τους. Αντίθετα, ο/η ανασφαλής τύπος διευθυντή/τριας οδηγεί τους/τις υφισταμένους 
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τους, στην απολαβή χαμηλότερου επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης. Συνεπώς, 

μέσα από την έρευνα των Kafetsios et al. (2014), γίνεται εμφανές ότι ο/η ανασφαλής 

τύπος διευθυντή/τριας μπορεί να μην επηρεάζει αρνητικά την ικανοποίηση που 

λαμβάνουν οι ίδιοι/ες από την εργασία τους, αλλά επιδρά αρνητικά στην ικανοποίηση 

που δέχονται οι υφιστάμενοι/ες του από την εργασία τους. Παρόλα αυτά η μελέτη 

κατέδειξε ότι αντιληπτικοί παράγοντες μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

ταυτότητα της ομάδας των υφισταμένων και αυτούς τους αντιληπτικούς παράγοντες 

εξετάζει η παρούσα εργασία μέσα από την ακρίβεια στην αντίληψη του 

συναισθήματος. 

 

3.4 Η σχέση των σχημάτων δεσμού και της εργασιακής ικανοποίησης 

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση ταυτίζεται με την ευχαρίστηση που λαμβάνει ο 

άνθρωπος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο της εργασίας του. Οι 

Robbins και Judge  (2011), υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 

συναίσθημα που μπορεί να βιώσει ένας/μία εργαζόμενος/νη καθώς επηρεάζει 

σημαντικά τα συναισθήματα του/της, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό 

επίπεδο. Πιο απλά, αν κάποιος/α εργαζόμενος/η είναι ικανοποιημένος/η από την 

εργασία του/της, τότε αισθάνεται πιο ολοκληρωμένος/η και υιοθετεί πιο θετική στάση 

τόσο απέναντι στην εργασία του/της όσο και στην προσωπική του/της ζωή. Επίσης, 

ο/η εργαζόμενος/η που είναι ικανοποιημένος/η από την εργασία του/της  δεσμεύεται 

απέναντι σε αυτή και παρουσιάζει αυξημένη αποτελεσματικότητα, στοιχεία τα οποία 

επηρεάζουν με ιδιαίτερα θετικό τρόπο τον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται 

(Roznowski & Hulin, 1992·  Zournatzi et al., 2006). 

Η ικανοποίηση που λαμβάνει ένας/μία εργαζόμενος/η από την άσκηση των 

εργασιακών του/της καθηκόντων είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων. 

Χαρακτηριστικά, παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν με θετικό τρόπο την 

ικανοποίηση που λαμβάνουν οι άνθρωποι από την εργασία τους είναι οι καλές 

εργασιακές συνθήκες, οι σχέσεις εμπιστοσύνης και η συναδελφικότητα που 

αναπτύσσεται μεταξύ των εργαζομένων, η δυνατότητα εξέλιξης μέσα στο εργασιακό 

περιβάλλον, η αναγνώριση του έργου των εργαζομένων και της καταβληθείσας 

προσπάθειας καθώς επίσης και η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (Haas et al. 2000· Shuck et al. 2011). Οι παραπάνω παράγοντες επηρεά-
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ζουν θετικά την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, ωστόσο όμως υπάρχουν 

και κάποιοι παράγοντες που ασκούν αρνητική επίδραση πάνω σε αυτή, όπως είναι οι 

εργασιακές συγκρούσεις, η ύπαρξη ενός μη δίκαιου και αποτελεσματικού 

συστήματος αμοιβής καθώς επίσης και οι ύπαρξη συνθηκών που προκαλούν 

ανασφάλεια και άγχος στους εργαζόμενους (Kinzl et al., 2005). 

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί κύριο μέλημα των διοικήσεων των 

οργανισμών και για το λόγο αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στο χώρο της 

οργανωσιακής ψυχολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον 

από την πλευρά των ερευνητών/τριών ώστε να καταδείξουν αν η εργασιακή 

ικανοποίηση σχετίζεται με τα σχήματα δεσμού των εργαζομένων. Μία από τις 

έρευνες αυτές που προσπάθησαν να καταδείξουν αν οι κάθε τύπου δεσμού 

λαμβάνουν διαφορετικό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης είναι αυτή των Tziner at 

al. (2012), οι οποίοι κατάφεραν να καταδείξουν ότι τα σχήματα δεσμού δεν 

σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή ικανοποίηση αλλά με την επιθυμία των 

εργαζομένων να εγκαταλείψουν την εργασία τους και να αναζητήσουν κάποια άλλη. 

Από την άλλη πλευρά, οι Leiter et al. (2015), κατέστησαν σαφές ότι υπάρχει έντονη 

σχέση μεταξύ των σχημάτων δεσμού και του βαθμού της εργασιακής ικανοποίησης 

που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Παρομοίως οι Ronen και Mikulincer (2009) μέσα 

από την έρευνα τους κατέληξαν ότι τα σχήματα δεσμού σχετίζονται με το βαθμό της 

ικανοποίησης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι/ες από την άσκηση των καθηκόντων 

τους.  

Συμπερασματικά οι περισσότερες από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

με σκοπό να διερευνήσουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους τύπους των δεσμών 

και στην εργασιακή ικανοποίηση καθιστούν σαφές, ότι υπάρχει αρνητική σχέση 

μεταξύ των τύπων που χαρακτηρίζονται από έντονο άγχος-εμμονής και ανασφάλεια 

και της εργασιακής ικανοποίησης. Οι ασφαλείς εργαζόμενοι/ες λαμβάνουν 

μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από την εργασία τους συγκριτικά με τους/τις 

εργαζόμενους/νες εκείνους/νες που χαρακτηρίζονται από άγχος-εμμονής και έχουν 

ανασφάλεια τόσο σχετικά με τον ίδιο τους τον εαυτό όσο και με τους/τις 

συναδέλφους τους (Hazan & Shaver, 1990· Krausz et al., 2001· Leiter et al., 

2015·Ronen & Mikulincer, 2009·Schirmer & Lopez, 2001).  
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3.5 Η σχέση των σχημάτων δεσμού και της Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

 

Όπως σημειώθηκε και παραπάνω τα σχήματα δεσμού φαίνεται να σχετίζονται 

με την εργασιακή ικανοποίηση. Ωστόσο, δε σχετίζονται μόνο με αυτή αλλά και με 

την εκδήλωση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Σύμφωνα με τους 

Maslach, Schaufeli και Leiter (2001) «Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί μία 

κατάσταση παρατεταμένης ανταπόκρισης σε χρόνιους συναισθηματικούς και 

διαπροσωπικούς στρεσογόνους παράγοντες στην εργασία και διακρίνεται από την 

εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και την αναποτελεσματικότητα». Η επαγγελμα-

τική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο το οποίο δεν εκδηλώνεται άμεσα, αλλά 

σταδιακά και είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών παραγόντων που 

σχετίζονται τόσο με την ίδια τη φύση της εργασίας όσο και με τις συνθήκες που 

επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό να καταστεί σαφές, ότι 

η επαγγελματική εξουθένωση δεν αποτελεί ένα σύνδρομο που εκδηλώνεται λόγω 

ενός περιστατικού που έχει λάβει χώρα στο εργασιακό περιβάλλον αλλά λόγω μίας 

σειράς περιστατικών που έχουν συμβεί και ενός συνόλου παραγόντων που 

συνυπάρχουν (Li et al., 2013). 

Οι επιδράσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης πάνω στους εργαζόμενους 

είναι ιδιαίτερα αρνητικές και επηρεάζουν τόσο την επαγγελματική όσο και την 

προσωπική τους ζωή. Τα άτομα που βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση 

αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά τους τόσο στον 

εργασιακό τους χώρο όσο και στον προσωπικό τους χώρα, προκαλώντας εντάσεις 

που επηρεάζουν και τη ζωή των άλλων μελών  (Hatinen, 2008). Πέρα όμως από την 

εκδήλωση αρνητικών συμπεριφορών που επηρεάζει σημαντικά τις διαπροσωπικές 

σχέσεις των εργαζομένων, η εκδήλωση του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης μπορεί να οδηγήσει σε έντονο άγχος, κατάθλιψη και υιοθέτηση 

βλαπτικών για την υγεία του συμπεριφορών, όπως είναι η κατάχρηση ουσιών (Στάγια 

& Ιορδανίδης, 2014). 

Οι Ronen και Mikulincer (2009), κατέδειξαν ότι υπάρχει πολύ δυνατή σχέση 

μεταξύ των σχημάτων αυτών και της εκδήλωσης του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Ουσιαστικά, κατέστησαν εμφανές ότι τα άτομα που εντάσσονται στα 

σχήματα που διακρίνονται από έντονο άγχος-εμμονής και ανασφάλεια εκδηλώνουν 

πολύ ευκολότερα επαγγελματική εξουθένωση, συγκριτικά με τα άτομα εκείνα που 

αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους 
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συναδέλφους και τους οικείους τους. Μέσα από την έρευνα αυτή φαίνεται να υπάρχει 

θετική συσχέτιση μεταξύ του ανασφαλή τύπου καθώς και του τύπου αποφυγής με την 

εκδήλωση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωση και αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ του ασφαλή τύπου δεσμού και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Με το 

εύρημα αυτό φαίνεται αν συμφωνούν πολλοί ακόμη ερευνητές όπως είναι οι Leiter et 

al. (2015), οι Krausz et al. (2001) και οι Schirmer και Lopez (2001).  

 

3.6  Η σχέση των σχημάτων δεσμού και της ομαδικής συνοχής 

 

Το πνεύμα της ομαδικότητας και της συνοχής είναι πολύ βασικά κριτήρια για 

τη διασφάλιση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων τόσο 

σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (Sanchez & Yurrebaso, 2009).  Οι Carron 

και Brawley (2000), υποστηρίζουν ότι η συνοχή αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας μίας ομάδας και είναι 

αναγκαία σε όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Η συνοχή σε μία ομάδα αποτελεί ουσιαστικά την αντανάκλαση του επιπέδου της 

επικοινωνίας και των δεσμών που δημιουργούνται μεταξύ των μελών μίας ομάδας και 

συνεισφέρει σημαντικά στη δέσμευση των μελών απέναντι στους κοινούς στόχους, 

την επίτευξη τους καθώς επίσης και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων που 

χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη (Rosh, Offermann, & Van, 2012).  

           Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν ότι η συνοχή της ομάδας είναι προσδιοριστικός 

παράγοντας της αποτελεσματικότητας της καθώς επηρεάζει με πολύ θετικό τρόπο, τη 

συμπεριφορά των μελών. Στις ομάδες που υπάρχει υψηλό επίπεδο συνοχής, οι 

εργαζόμενοι/ες συνεργάζονται μεταξύ τους, ανταλλάσσουν ιδέες, αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες και αναλαμβάνουν τις ευθύνες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το 

έργο τους (Banwo et al., 2015·Chang & Bordia, 2001· Sanchez & Yurrebaso, 2009). 

Η συνοχή μίας ομάδας φαίνεται να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως 

είναι το μέγεθος της ομάδας, η κουλτούρα που επικρατεί μέσα στον οργανισμό καθώς 

επίσης και η ιδιοσυγκρασία και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και 

συνεργάζονται τα μέλη της (Banwo et al., 2015· Rom & Mikulincer, 2003).  

Οι Rom και Mikulincer (2003) κατέληξαν στην ύπαρξη σχέσης μεταξύ των 

σχημάτων δεσμού και της συνοχής. Χαρακτηριστικά, υποστηρίζουν ότι τα άτομα που 

βιώνουν έντονο άγχος-εμμονής και αποφεύγουν τις συναναστροφές και τη 
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συνεργασία με τα υπόλοιπα άτομα, δε συνεισφέρουν στη συνοχή της ομάδας.  

Αντίθετα, οι ασφαλείς εργαζόμενοι/ες που έχουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και 

δείχνουν εμπιστοσύνη στους/σρις συναδέλφους τους, χρησιμοποιούν πρακτικές που 

ενισχύουν τη συνοχή της ομάδας. Ακόμη, οι Harel et al.  (2011) κατέληξαν ότι τα 

άτομα που έχουν έντονο άγχος-εμμονής και δεν αισθάνονται ασφαλείς πολλές φορές 

εμπλέκονται σε διαξιφισμούς και εντάσεις που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στη 

συνοχή των ομάδων. Ειδικότερα, μέσα από την έρευνα του έγινε εμφανές ότι οι 

ανασφαλείς εργαζόμενοι/ες και οι εργαζόμενοι/ες τύπου αποφυγής δεν ευνοούν τη 

δημιουργία υψηλής συνοχής μέσα στην εργασιακή ομάδα αλλά αντίθετα με τις 

ενέργειες τους προκαλούν εντάσεις και οδηγούν στην απουσία ομαδικού πνεύματος 

και επιθυμίας για συνεργασία.  

 

3.7 Η σχέση των σχημάτων δεσμού και του πολιτισμικού εαυτού των 

εργαζόμενων 

 

Η κουλτούρα που επικρατεί στο περιβάλλον που ζούνε και αναπτύσσονται τα 

άτομα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τον τύπου του εαυτού που τελικά υιοθετεί το 

άτομο. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η κουλτούρα καθορίζει αν ένα άτομο θα 

είναι ανεξάρτητο ή αν θα είναι αλληλεξαρτώμενο καθώς σύμφωνα με τον Triandi 

(1989) τα άτομα που ζούνε σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει συλλογική 

κουλτούρα αναπτύσσουν συμπεριφορές οι οποίες εστιάζουν στο κοινωνικό σύνολο 

και στην ομάδα (αλληλεξαρτώμενος εαυτός) ενώ τα άτομα που ζούνε σε ένα 

περιβάλλον στο οποίο υπερισχύει ο ατομισμός αναπτύσσουν συμπεριφορές οι οποίες 

δίνουν έμφαση κατά κύριο λόγο στις προσωπικές επιθυμίες του ατόμου (ανεξάρτητος 

εαυτός).  

Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι με τη χρήση του 

όρου «εαυτός» εννοούνται οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πράξεις που 

αναπτύσσουν και πραγματοποιούν τα άτομα συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Πιο απλά, τα 

άτομα που χαρακτηρίζονται ως αλληλεξαρτώμενα αναπτύσσουν σκέψεις και 

συμπεριφορές οι οποίες δίνουν έμφαση στο κοινωνικό σύνολο ενώ τα άτομα που 

χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητα προβαίνουν σε σκέψεις και πράξεις που αφορούν 

αποκλειστικά την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 

Singelis (1994) οι δύο διαφορετικές αντιλήψεις του «εαυτού» μπορούν να 
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συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο άτομο και η μία να υπερτερεί της άλλης, ανεξάρτητα με 

την κουλτούρα της κοινωνίας στην οποία βιώνει.  

Τα άτομα που χαρακτηρίζονται για τον ανεξάρτητο «εαυτό» τους δίνουν 

μεγάλη έμφαση στις δικές τους ανάγκες και στους στόχους τους, αδιαφορώντας 

ουσιαστικά για τους άλλους καθώς έχουν αποστασιοποιηθεί από το κοινωνικό 

σύνολο. Πρόκειται, για άτομα τα οποία είναι ιδιαίτερα δυναμικά καθώς προσπαθούν 

με κάθε τρόπο να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέση και παράλληλα δε 

φοβούνται να εκφράσουν τις σκέψεις τους (Singelis, 1994). Από την άλλη πλευρά τα 

άτομα που χαρακτηρίζονται για τον αλληλεξαρτώμενο «εαυτό» τους, αναπτύσσουν 

σκέψεις και αναλαμβάνουν ενέργειες οι οποίες δίνουν έμφαση και στο κοινωνικό 

σύνολο καθώς πιστεύουν ότι δεν είναι μεμονωμένες οντότητες αλλά αντίθετα ότι 

είναι μέλος μίας κοινωνικής ομάδας και ότι οι πράξεις των μελών αυτής της ομάδας 

έχουν επίδραση σε όλο το σύνολο της ομάδας. Επίσης, τα άτομα αυτά φαίνεται να 

προσαρμόζονται αρκετά εύκολα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις καθώς επίσης και 

στην επικοινωνία που σημειώνεται μεταξύ αυτών και των μελών της ομάδας 

(Singelis, 1994).  

Ο τύπος του «εαυτού» του ατόμου φαίνεται ότι σχετίζεται και με τον τύπο 

δεσμού των ατόμων. Ειδικότερα, μία από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με 

σκοπό να διερευνήσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της συμπεριφοράς των ηγετών 

και των αναγκών των υφισταμένων-ακολούθων τους πραγματοποιήθηκε από τους 

Kafetsios και Gruda (2018). Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη έρευνα προσπάθησε 

να ερμηνεύσει αν ο ανεξάρτητος ή ο αλληλεξαρτώμενος «εαυτός» των υφισταμένων 

έχει διαφορετικές ανάγκες από τον ηγέτη του και κατά συνέπεια αν τον επηρεάζει 

ανάλογα ο τύπος δεσμού του ηγέτη. Χαρακτηριστικά, από τα αποτελέσματα της 

έρευνας έγινε αντιληπτό ότι  ο υψηλότερος βαθμός αποφυγής που παρουσίαζαν οι 

ηγέτες, συσχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση, τη συνοχή της ομάδας, και τη 

βαθύτερη δράση των υφισταμένων, καθώς επίσης και με τη βίωση λιγότερων 

αρνητικών συναισθημάτων και μοναξιάς από αυτούς που χαρακτηρίζονταν από 

υψηλότερο επίπεδο αλληλεξαρτώμενου «εαυτού». Πιο απλά, διαπιστώθηκε ότι τα 

άτομα που χαρακτηρίζονται για τον ανεξάρτητο «εαυτό» τους λειτουργούν 

αποτελεσματικότερα όταν ο ηγέτης τους έχει δεσμό αποφυγής. Αντίθετα, τα άτομα 

που χαρακτηρίζονται για τον «αλληλεξαρτώμενο» εαυτό τους, αποδίδουν λιγότερα 

και αισθάνονται λιγότερο ικανοποιημένοι και ολοκληρωμένοι από την εργασία τους 

όταν ο ηγέτης έχει δεσμό αποφυγής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΤΙΛΙΠΤΗ -  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ  

 

4.1 Υποκειμενική - αντιληπτή κοινωνική θέση 

     Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται πολλές έρευνες οι οποίες 

προσπαθούν να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο η αντιληπτή/ υποκειμενική 

κοινωνική θέση του ατόμου επηρεάζει τη συμπεριφορά του σε διάφορα επίπεδα, τα 

οποία ουσιαστικά καθορίζουν την υγεία του, την ευημερία του και τις σχέσεις που 

αναπτύσσει με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας.  

             Η υποκειμενική- αυτό-αντιληπτή κοινωνική θέση (subject social status SSS) 

αναφέρεται στην «αντίληψη του ατόμου για τη δική του θέση στην κοινωνική 

ιεραρχία» ( Anderson et al., 2012 , Jackman &Jackman, 1973, Kraus and Stephens, 

2012) και σχετίζεται με την κοινωνική και οικονομική θέση (social economic status 

SES), η οποία μετράται ευρέως χρησιμοποιώντας τρεις δείκτες: το εισόδημα, την 

εκπαίδευση και το επάγγελμα. Πιο απλά οι κοινωνικοοικονομικοί πόροι που 

κατέχουν οι άνθρωποι αποτελούν τη βάση για τις αποφάσεις τους για την κοινωνική 

τους θέση σε μια δεδομένη κοινωνία ή κοινότητα. Ωστόσο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και μη οικονομικά κριτήρια (π.χ. κύρος) για να κριθεί η 

υποκειμενική κοινωνική  θέση ( Singh-Manoux, Adler & Marmot, 2003).  Μια 

αξιολόγηση του υποκειμενικού κοινωνικού καθεστώτος είναι επίσης δυνατόν να 

περιλαμβάνει όχι μόνο τις παρούσες κοινωνικές συνθήκες αλλά και να ενσωματώνει 

μια αξιολόγηση του παρελθόντος του ατόμου (κοινωνικοοικονομικό, εκπαιδευτικό 

και οικονομικό υπόβαθρο) μαζί με τα μελλοντικά τους σχέδια. Το υποκειμενικό 

κοινωνικό καθεστώς αναμένεται κανονικά να περιλαμβάνει τα οικογενειακά 

περιουσιακά στοιχεία του ατόμου, την καλή τύχη και τις ευκαιρίες ζωής.  

             Η υποκειμενική κοινωνική θέση έχει χαρακτηριστεί ως βασικός 

προγνωστικός παράγοντας των ψυχοκοινωνικών αποτελεσμάτων. (Adler et al., 2000). 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ ( Curhan et al., 2014)  η υποκειμενική κοινωνική 

κατάσταση έχει προταθεί και δοκιμαστεί ως ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης της 

ψυχικής υγείας από μέτρα όπως η εκπαίδευση, το εισόδημα και το επάγγελμα. 

Παρουσιάζει σταθερή και έντονη συσχέτιση με ψυχολογικές λειτουργίες, όπως 

αρνητική ενεργητικότητα, άγχος, απαισιοδοξία, γνωστικότητα, ενσυναίσθηση και 

συμπεριφορά ( Kraus et al., 2011).  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439243/#B2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439243/#B28
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4.2. Αξιολόγηση της Υποκειμενικής - αντιληπτής κοινωνικής θέσης 

 

Για την αξιολόγηση της υποκειμενικής αντιληπτής κοινωνικής θέσης έχει 

κατασκευαστεί η κλίμακα MacArthur, η οποία είναι μία σκάλα που υποδηλώνει την 

εικόνα που το ίδιο το άτομο έχει για την κοινωνική του θέση. Σε πρώτο χρόνο, η 

κλίμακα MacArthur της υποκειμενικής κοινωνικής κατάστασης χρησιμοποιήθηκε  

ευρέως από ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ψυχολογίας της υγείας 

και στη συνέχεια άρχισε να λαμβάνει χώρα και σε άλλα ερευνητικά πεδία.  

Με τη βοήθεια του εργαλείου αυτού οι ερευνητές επιδιώκουν να εντοπίσουν 

τον τρόπο με τον οποίο τον αντιληπτό κοινωνικό επίπεδο των ατόμων επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά τους σχετικά με ζητήματα υγείας. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των 

ερευνών αυτών υποστηρίζουν ότι τα άτομα που έχουν υψηλή υποκειμενική κοινωνική 

θέση υιοθετούν ορθότερες συμπεριφοράς υγείας και απολαμβάνουν ένα καλύτερο 

επίπεδο υγείας. Αντίθετα, τα άτομα που βρίσκονται χαμηλά στη σκάλα και κατά 

συνέπεια έχουν χαμηλό αυτό αντιληπτό κοινωνικό επίπεδο, δεν υιοθετούν σωστές 

συμπεριφορές υγείας και αποκτούν χαμηλό επίπεδο υγείας (Giatti et al., 2012·Hoebel 

et al., 2015). Ουσιαστικά, μέσα από τις έρευνες αυτές γίνεται αντιληπτός ο ρόλος της 

αυτό-αντιληπτής κοινωνικής θέσης του ατόμου στον προσδιορισμό της συμπεριφοράς 

τους και συνακόλουθα στον προσδιορισμό της υγείας τους.  

Τα τελευταία χρόνια η υπό μελέτη κλίμακα άρχισε να χρησιμοποιείται και 

στην Ελλάδα, στην προσπάθεια εντοπισμού της σχέσης που μπορεί να υπάρχει 

μεταξύ της αυτό-αντιληπτής κοινωνικής θέσης του ατόμου και διαφόρων 

συμπεριφορών του. Μία από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα 

και χρησιμοποιούν την κλίμακα SSS είναι η έρευνα των Kafetsios και Karaolanis 

(2016). Μέσα από την έρευνα αυτή εξετάζεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ της αυτό-

αντιληπτής κοινωνικής θέσης, της κοινωνικής ταυτότητας και της ευημερίας που 

ζούνε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην έρευνα συμμετείχαν 1800 πολίτες εκ 

των οποίων η πλειοψηφία ζει σε αστικές περιοχές και οι υπόλοιποι σε ημιαστικές και 

αγροτικές περιοχές. Επίσης, ακόμη ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αφορά στο γεγονός 

ότι το 1/3 των συμμετεχόντων/ουσών δεν απασχολείται σε κανέναν φορέα, οργανισμό 

και επιχείρηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον καθώς καταδεικνύουν ότι σε όλες τις περιοχές η υποκειμενική αυτό-

αντιληπτή κοινωνική θέση σχετίζεται θετικά με την ευημερία που βιώνουν οι πολίτες. 

Πιο απλά, ανεξαρτήτως του τύπου της κοινωνίας στην οποία ζούνε οι πολίτες, όσο 
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υψηλότερο είναι το αυτό-αντιληπτό κοινωνικό επίπεδο τους τόσο μεγαλύτερη είναι 

και η ευημερία που απολαμβάνουν.  

Στην παρούσα ερευνητική εργασία, χρησιμοποιείται προκειμένου να 

διερευνηθεί πως επιδρά στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών/ντριων μέσα στο χώρο εργασίας τους. Πρόκειται, για μία διάσταση που 

τροποποιεί σημαντικά τα ευρήματα της παρούσας εργασίας από τα ευρήματα 

προγενέστερων ερευνών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Β1. Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρουσιάστηκε, γίνεται αντιληπτό 

ότι υπάρχει αναγκαιότητα να διερευνηθεί η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της 

κοινωνικής αντίληψης του συναισθήματος των διευθυντών/τριών και των 

εκπαιδευτικών και της ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία τους καθώς 

επίσης και η σχέση των διαπροσωπικών σχημάτων δεσμού στη βάση δύο 

παραγόντων, της αποφυγής και του άγχους των διευθυντών/τριών και των 

εκπαιδευτικών και της ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία τους. Πιο 

συγκεκριμένα, διαμορφώνεται ο σκοπός της παρούσας έρευνας, ο οποίος  αφορά στον 

τρόπο με τον οποίο η κοινωνική αντίληψη του συναισθήματος καθώς επίσης και η 

εφαρμογή της θεωρίας του δεσμού, μπορούν να συμβάλουν θετικά στην εργασιακή 

ικανοποίηση, στην ομαδική συνοχή και στο χαμηλό επίπεδο συναισθηματικής 

εξάντλησης τόσο των διευθυντών/τριών όσο και των εκπαιδευτικών. 

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει διττό στόχο: Α) Τη διερεύνηση της 

επίδρασης της κοινωνικής αντίληψης του συναισθήματος των διευθυντών/τριών και 

των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων στην εργασιακή ικανοποίηση που 

λαμβάνουν από την εργασία τους, στη συνοχή της ομάδας τους και στη 

συναισθηματική εξάντληση που βιώνουν. Β) Τη διερεύνηση της επίδρασης της 

σχέσης των διαπροσωπικών σχημάτων δεσμού στη βάση δύο παραγόντων των 

διευθυντών/τριών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων στην εργασιακή 

ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους, στη συνοχή της ομάδας τους και 

στα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης που βιώνουν. 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που καλούνται να επαληθευθούν ή να απορριφθούν 

μέσα από την εργασία αυτή, είναι οι ακόλουθες: 

1. Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ διευθυντών/τριών και εκπαιδευτικών ως προς 

τις κλίμακες της έρευνας 
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2. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της χαμηλής αποφυγής και χαμηλού 

επιπέδου άγχους- εμμονής των διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων και 

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές, με την επαγγελματική τους 

ικανοποίηση και τη συνοχή της ομάδας. 

3. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της χαμηλής αποφυγής και χαμηλού 

επιπέδου άγχους των διευθυντών/τριων των σχολικών μονάδων και της 

συναισθηματικής εξάντλησης των υφισταμένων εκπαιδευτικών 

4. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ακρίβειας στην  κοινωνική αντίληψη 

των διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν σε αυτές, με την επαγγελματική ικανοποίηση και τη συνοχή της 

ομάδας. 

5. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ακρίβειας στην  κοινωνική αντίληψη 

των διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν σε αυτές, με τη συναισθηματική εξάντληση των υφισταμένων 

εκπαιδευτικών. 

6. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ανακρίβειας στην  κοινωνική αντίληψη 

των διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν σε αυτές, με τη συναισθηματική εξάντληση των υφισταμένων 

εκπαιδευτικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1.Δείγμα της έρευνας 

 

Η ερευνήτρια προσέγγισε όλα τα σχολεία του δήμου Πέλλας και της 

ευρύτερης περιοχής και μοίρασε ερωτηματολόγια σε όλους/ες τους/τις 

εκπαιδευτικούς, και στον/στην διευθυντή/τρια της αντίστοιχης σχολικής μονάδας, 

ώστε να έχουν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί /διευθυντές/τριες την ίδια δυνατότητα 

συμμετοχής στην έρευνα. Η χρονική περίοδος που επιλέχθηκε να διεξαχθεί η έρευνα 

ήταν οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος του σχολικού έτους 2017-2018, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε κάθε σχολείο να έχουν γνωριστεί μεταξύ τους και 

με τον/την διευθυντή/τρια σε ικανοποιητικό βαθμό και να έχουν αναπτύξει σχέσεις 

αλληλεπίδρασης, αφού οι  διευθυντές/τριες τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους το 

επερχόμενο καλοκαίρι, δηλαδή 2-3 μήνες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 113 

εκπαιδευτικών και των 26 διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων που συμμετείχαν 

στην έρευνα. Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες (n=78, 69%) ενώ στο μεγαλύτερο διάστημα της 

ζωής τους μεγάλωσαν σε αστικές (n=55, 48.7%) ή ημι-αστική περιοχή (n=35, 31%). 

Επιπλέον, από το σύνολο των εκπαιδευτικών το 61.9% (n=70) μεγάλωσε σε ένα 

μεσαίο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, το 19.5% (n=22) μεγάλωσε σε ένα μεσαίο  

προς χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και το 15% (n=17) μεγάλωσε σε ένα 

μεσαίο προς ανώτερο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. Τέλος, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών ήταν έγγαμοι ή αρραβωνιασμένοι (n=90, 79.6%). 

 Από το δείγμα των 26 διευθυντών/τριών προέκυψε ισοδύναμη συμμετοχή 

αντρών και γυναικών (n=13, 50%). Επιπρόσθετα, το 42.3% (n=11) των 

διευθυντών/τριών είχε μεγαλώσει σε αγροτική περιοχή, το 38.5% (n=10) και το 

19.2% (n=5) σε ημι-αστική περιοχή. Επιπλέον, από το σύνολο των διευθυντών/τριών 

το 57.7% (n=15) μεγάλωσε σε ένα μεσαίο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, το 

26.9% (n=7) μεγάλωσε σε ένα μεσαίο  προς χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό 

περιβάλλον και το 11.5% (n=3) μεγάλωσε σε ένα μεσαίο προς ανώτερο κοινωνικό-

οικονομικό περιβάλλον. Τέλος, η πλειοψηφία των διευθυντών/τριών ήταν έγγαμοι ή 

αρραβωνιασμένοι (n=25, 96.2%). 
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Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά διευθυντών/τριών και εκπαιδευτικών του 

δείγματος 

 

Θέση 

Εκπαιδευτικός Διευθυντής 

n % n % 

Φύλο 
Άντρας 35 31.0% 13 50.0% 

Γυναίκα 78 69.0% 13 50.0% 

Περιοχή 

Αγροτική περιοχή 23 20.4% 11 42.3% 

Αστική περιοχή 55 48.7% 10 38.5% 

Ημι-αστική περιοχή 35 31.0% 5 19.2% 

Κοινωνικό-

οικονομικό 

περιβάλλον 

Ανώτερο 3 2.7% 0 0.0% 

Ανώτερο/Μεσαίο 17 15.0% 3 11.5% 

Μεσαίο 70 61.9% 15 57.7% 

Μεσαίο/Χαμηλό 22 19.5% 7 26.9% 

Χαμηλό 1 0.9% 1 3.8% 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Έγγαμος-

Αρραβωνιασμένος 
90 79.6% 25 96.2% 

Έχω σχέση 16 14.2% 1 3.8% 

Δεν έχω σχέση 7 6.2% 0 0.0% 

 Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή των εκπαιδευτικών και 

των διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η 

μέση ηλικία των εκπαιδευτικών ήταν τα 45.1 έτη (ΤΑ
1
=8.87) ενώ η μέση ηλικία των 

διευθυντών/τριών ήταν τα 51.2 έτη (ΤΑ=4.5). 

 

Διάγραμμα 1 Κατανομή ηλικίας για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές  

                                                           
1
 ΤΑ=Τυπική Απόκλιση 
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6.2. Ερευνητικό εργαλείο της έρευνας 

 

Για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων, έχει χρησιμοποιηθεί το ερευνητικό 

εργαλείο του ερωτηματολογίου, το οποίο και παρουσιάζεται στο παράρτημα της 

εργασίας. 

6.2.1 Διερεύνηση της κοινωνικής αντίληψης 

 

Για την διερεύνηση της κοινωνικής αντίληψης έχει χρησιμοποιηθεί το 

εργαλείο Assessment of Contextualized Emotions-Faces (Hess, Blaison & Kafetsios, 

2016), η οποία αξιολογεί την ακρίβεια και την ανακρίβεια αντίληψης 

συναισθημάτων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα 

καλούνται να αναγνωρίσουν κάποια συναισθήματα σε φωτογραφίες ανθρώπων, όπως 

αυτοί τα αντιλαμβάνονται. Τα συναισθήματα που εκφράζουν οι εικονιζόμενοι/ες είναι 

η χαρά, ο φόβος, ο θυμός, η έκπληξη, η απέχθεια και η λύπη. Πιο απλά, οι 

συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα καλούνται να δούνε κάποιες φωτογραφίες και να 

δηλώσουν την άποψη τους, σχετικά με το αν πιστεύουν ότι τα άτομα στις 

φωτογραφίες αισθάνονται κάποιο από τα παραπάνω συναισθήματα και σε ποιο βαθμό 

με τιμές από το 0 καθόλου έως το 6 πάρα πολύ. Στην προκειμένη έρευνα, οι 

συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να μεταβούν σε μία ηλεκτρονική σελίδα μέσω της 

οποίας μεταφέρθηκαν στο περιβάλλον της έρευνας.  

 

6.2.2. Διερεύνηση των διαπροσωπικών σχημάτων δεσμού  

 

Η κλίμακα 2 διαστάσεων που χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση των 

διαπροσωπικών σχημάτων δεσμού των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι το 

ερωτηματολόγιο Βιωμάτων στις Διαπροσωπικές Σχέσεις (Experiences in Close 

Relationships Inventory Revised (G-ECR_R) (Fraley, Waller, & Brennan, 2000), το 

οποίο έχει μεταφραστεί από τους Tsagarakis, Kafetsios και Stalikas (2005). Πρόκειται 

για μία κλίμακα η οποία αποτελείται από 36 ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες 

εξετάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων. Μέσα από τις παραπάνω 

ερωτήσεις/προτάσεις διερευνώνται τα αισθήματα που τρέφουν οι συμμετέχοντες/ου-

σες για τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφονται καθώς επίσης και με 

τους/τις συντρόφους ή τους/τις συζύγους τους. Οι απαντήσεις κωδικοποιούνται με 

βάση τις δύο διαστάσεις τύπων δεσμού: αποφυγής /avoidance, δυσκολία στη σύναψη 
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δεσμών και άγχους-εμμονής/ anxiety, ανησυχία απώλειας του συντρόφου. Η υπο-

κλίμακα αποφυγή περιλαμβάνει τις ερωτήσεις: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 

25, 27, 29, 31, 33, και 35, ενώ η υπο-κλίμακα εμμονή τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Οι 

απαντήσεις δηλώνουν είτε συμφωνία είτε διαφωνία και λαμβάνουν βαθμολογία από 

το 1 έως και το 7 κατά το οποίο το 1 αφορά στην απόλυτη διαφωνία και το 7 στην 

απόλυτη συμφωνία.  

 

6.2.3 Διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης 

 

Μία ακόμη από τις κλίμακες που έχουν χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη 

διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από την 

άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων και σχετίζεται με τη φύση του επαγγέλμα-

τος και τις συνθήκες που επικρατούν είναι η κλίμακα Job Satisfaction Scale των 

Brayfield και Rothe (1951). Η υπό μελέτη κλίμακα έχει μεταφραστεί για τον 

ελληνικό πληθυσμό από τους Kafetsios και Loumakou  (2007). Πρόκειται για μία 

κλίμακα η οποία αποτελείται από 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου, στις οποίες οι 

συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους 

από το 1 έως το 5. Ουσιαστικά, μέσα από το σκορ που προκύπτει από την κλίμακα 

αυτή διαφαίνεται αν οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους.  

 

6.2.4 Διερεύνηση της συναισθηματικής εξάντλησης 

 

Στη συνέχεια για τη διερεύνηση του βαθμού καταπόνησης των εκπαιδευτικών 

από την εργασία τους και συγκεκριμένα τη συναισθηματική εξάντληση που βιώνουν 

από την εργασία τους, μια από τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης 

χρησιμοποιούνται 5 ερωτήσεις-προτάσεις από το ερωτηματολόγιο της Επαγγελμα-

τικής Εξουθένωσης και συγκεκριμένα την κλίμακα Maslach Burnout Inventory 

(Maslach & Jackson, 1986. Αναγνωστόπουλος και Παπαδάτου, 1992) η οποία 

αποτελείται από 22 προτάσεις. Στη συγκεκριμένη κλίμακα οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να δηλώσουν τη συχνότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι με κάποιες 

συγκεκριμένες ψυχολογικές καταστάσεις. Οι απαντήσεις μπορούν να πάρουν τιμές 

από το 0 έως το 6, όπου το ποτέ εκφράζεται από το 0 και το καθημερινά από το 6.  
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6.2.5 Διερεύνηση της αντίληψης για τη συνοχή της ομάδας 

 

Για τη διερεύνηση της αντίληψης περί συνοχής της ομάδας χρησιμοποιείται η 

αντίστοιχη κλίμακα της αντίληψης της συνοχής (Perceived Cohesion Scale, Bollen & 

Hoyle, 1990· Chin, Salisbury, Pearson & Stollak, 1999) η οποία έχει διττό στόχο. 

Από τη μία πλευρά εξετάζει την αντίληψη του «ανήκειν» και από την άλλη το 

αίσθημα του «ανήκειν». Πρόκειται, για μία κλίμακα η οποία αποτελείται από 6 

κλειστού τύπου ερωτήσεις-προτάσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται 

να δείξουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με αυτές. Ειδικότερα, πρόκειται 

για μία κλίμακα που παίρνει τιμές από το 1 έως το 7, όπου το 1 εκφράζει το διαφωνώ 

απόλυτα και το 7 που εκφράζει το συμφωνώ απόλυτα.  

6.2.6 Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά  

 

Στο ερωτηματολόγιο υπάρχει μία ενότητα δημογραφικών χαρακτηριστικών 

των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα, όπου συγκεκριμένα εξετάζεται το φύλο, η 

ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, το είδος της περιοχής στην 

οποία έχουν ζήσει το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους οι συμμετέχοντες/ουσες, το 

κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο έχουν ζήσει το μεγαλύτερο διάστημα 

της ζωής τους, η θέση που κατέχουν στον σχολείο που υπηρετούν  

 

6.2.7 Διερεύνηση της υποκειμενικής κοινωνικής κατάστασης 

           Τέλος υπάρχει η κλίμακα MacArthur αποτελούμενη από 10 γραφικά 

σκαλοπάτια προσομοιάζει την κοινωνική θέση των ερωτώμενων όπως την 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι/ες, το αυτό-αντιληπτό κοινωνικό επίπεδο. Παρουσιάζει σε 

μια εικονογραφική μορφή μια "κοινωνική σκάλα" και ζητά από τα άτομα να 

τοποθετήσουν ένα "Χ" στο σκαλί στο οποίο αισθάνονται ότι στέκονται. Στην κορυφή 

της σκάλας βρίσκονται οι άνθρωποι με τα περισσότερα χρήματα, την καλύτερη 

παιδεία-εκπαίδευση και τις πιο αξιοσέβαστες δουλειές. Στη βάση της σκάλας 

βρίσκονται οι άνθρωποι με τα λιγότερα χρήματα, τη λιγότερη εκπαίδευση και τις 

λιγότερο σεβαστές δουλειές ή χωρίς καθόλου εργασία. Μέσα από αυτή τη σκάλα, 

είναι εφικτός ο εντοπισμός εκείνων των ατόμων που χρειάζεται να λάβουν κάποια 

υποστήριξη και βοήθεια προκειμένου να μπορούν να αισθάνονται περισσότερο 

ανταγωνιστικοί (Adler et al., 2000). 
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Β2. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η ανάλυση έγινε σε δύο φάσεις. Αρχικά τα πρωτογενή δεδομένα κωδικοποιήθηκαν 

και εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο SPSS v21, προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν η επεξεργασία, η σύνθεση των ανεξάρτητων και εξαρτημένων 

μεταβλητών της έρευνας, όπως αυτές προκύπτουν από τις υποθέσεις, και τέλος, η 

ανάλυση. Το δεύτερο βήμα ήταν η ανάλυση των δεδομένων και η τοποθέτησή τους 

σε ένα ενιαίο μοντέλο. Η ανάλυση αυτή διεξήχθη με τη βοήθεια του προγράμματος 

HLM6.0 

. 

7.1 Περιγραφικά στοιχεία κλιμάκων 

 

 Στην ενότητα αυτή των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται τα περιγραφικά 

στοιχεία των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν τόσο ως προς τους διευθυντές/τριες, 

όσο και ως προς τους/τις εκπαιδευτικούς. Αρχικά επεξεργαστήκαμε χωριστά τους/τις 

εκπαιδευτικούς από τους/τις διευθυντές/τριες, δηλαδή διερευνήσαμε τι λένε οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές για τους/τις εκπαιδευτικούς, για το πώς επηρεάζουν την 

ικανοποίηση τους, τη συνοχή της ομάδας και τη συναισθηματική εξάντληση 

ανεξάρτητα από τους διευθυντές. Αντίστοιχα διερευνήσαμε τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές τι λένε για τους διευθυντές/τριες, ανεξάρτητα από τους εκπαιδευτικούς.  

         Τα αποτελέσματα δίνονται με την μορφή μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης, 

Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ισότητας μέσω τιμών (t-test) για ανεξάρτητα δείγματα 

και διερευνήθηκε αν διαφέρουν (εναλλακτική υπόθεση) ή όχι /ισότητα (μηδενική 

υπόθεση) οι μέσες τιμές των ποσοτικών μεταβλητών στις δύο ομάδες. Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ισότητας μέσω τιμών (t-test) για την 

πιθανή διαφοροποίηση μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών/τριών ως προς τις 

κλίμακες της έρευνας. Από την ανάλυση προέκυψε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί 

(ΜΤ=4.04, ΤΑ=0.83) όσο και οι διευθυντές/τριες (ΜΤ=3.94, ΤΑ=0.86) έχουν υψηλή 

ακρίβεια αντίληψης των συναισθημάτων με την διαφορά να μην είναι στατιστικά 

σημαντική (t(137)=0.563, p=0.575). Αντίθετα, τόσο οι εκπαιδευτικοί (ΜΤ=1.03, 

ΤΑ=0.63) όσο και οι διευθυντές/τριες (ΜΤ=0.78, ΤΑ=0.68) έχουν χαμηλή 
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ανακρίβεια αντίληψης των συναισθημάτων. Η διαφορά μεταξύ διευθυντών/τριών και 

εκπαιδευτικών δεν είναι στατιστικά σημαντική (t(137)=1.816, p=0.072). 

 Όσον αφορά τις κλίμακες του τύπου δεσμού παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτι-

κοί (ΜΤ=3.01, ΤΑ=0.63) και οι διευθυντές/τριες (ΜΤ=2.89, ΤΑ=0.85) έχουν μετρίου 

βαθμού αποφυγή και παρόμοια οι εκπαιδευτικοί (ΜΤ=3.12, ΤΑ=0.99) και οι 

διευθυντές/τριες (ΜΤ=2.93, ΤΑ=1.00) έχουν μετρίου βαθμού άγχους-εμμονής. Και 

στις δύο περιπτώσεις η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική (Αποφυγή: 

t(136)=0.693, p=0.490,  Άγχος-εμμονής: t(136)=0.907, p=0.366).  

           H επόμενη κλίμακα αφορούσε την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευ-

τικών (ΜΤ=3.86, ΤΑ=0.60) και των διευθυντών/τριών (ΜΤ=3.65, ΤΑ=0.67). Από τα 

αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι εκπαιδευτικοί και διευθυντές/τριες εκφράζουν 

μετρίου προς υψηλού βαθμού επαγγελματική ικανοποίηση ενώ η διαφορά μεταξύ των 

δύο ομάδων δεν είναι στατιστικά σημαντική (t(135)=1.569, p=0.119). 

 Η μέση τιμή της κλίμακας της συναισθηματικής εξάντλησης για τους 

εκπαιδευτικούς ισούται με 1.72 (ΤΑ=0.99) και για τους διευθυντές/τριες ισούται με 

2.10 (ΤΑ=1.13). Οι τιμές αυτές αναδεικνύουν χαμηλού βαθμού συναισθηματική 

εξάντληση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των διευθυντών/τριών των σχολικών 

μονάδων. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(t(135)=-1.715, p=0.089). Τέλος, τόσο οι εκπαιδευτικοί (ΜΤ=5.28, ΤΑ=1.36) όσο και 

οι διευθυντές/τριες (ΜΤ=5.31, ΤΑ=1.19) εκφράζουν υψηλού βαθμού συνοχή ομάδας. 

Η διαφορά μεταξύ διευθυντών/τριών και εκπαιδευτικών και σε αυτή την περίπτωση 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (t(135)=-0.100, p=0.9212). 

 

Πίνακας 2. Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των 

μεταβλητών της έρευνας στις ομάδες των εκπαιδευτικών και των διευθυντών/τριών 

 

Θέση 

p 

Εκπαιδευτικός Διευθυντής/τρια 

Μέση 

Τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(ΤΑ) 

Μέση 

Τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(ΤΑ) 

1. Ακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
4.04 .83 3.94 .86 0.575 
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2. Ανακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
1.03 .63 .78 .68 0.072 

3. Αποφυγή 3.01 .72 2.89 .85 0.490 

4. Άγχος-εμμονής 3.12 .99 2.93 1.00 0.366 

5. Εργασιακή ικανοποίηση 3.86 .60 3.65 .67 0.119 

6. Συναισθηματική 

Εξάντληση 
1.72 .99 2.10 1.13 0.089 

7. Συνοχή ομάδας 5.28 1.36 5.31 1.19 0.921 

 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών/τριών ως προς τον τύπο δεσμού σχετικά με την 

αποφυγή και τον συνολικό τύπο δεσμού. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης στατιστικής 

εξάρτησης ή ανεξαρτησίας δύο διακριτών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

χ
2
. Υπολογίστηκαν οι αναμενόμενες συχνότητες, αυτές δηλαδή που θα είχαμε αν οι 

δύο μεταβλητές ήταν πράγματι ανεξάρτητες Από τον Πίνακα 3 και τα αποτελέσματα 

του ελέγχου χ
2
 παρατηρούμε ότι το 72.3% (n=81) των εκπαιδευτικών και το 76.9% 

(n=20) των διευθυντών/τριών είχαν χαμηλή αποφυγή. Από τον έλεγχο χ
2
 προέκυψε 

ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της ομάδας και του επιπέδου αποφυγής 

(χ
2
(1)=0.228, p=0.633). Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το 51.8% (n=58) των 

εκπαιδευτικών έχουν ασφαλή τύπο δεσμού, το 20.5% (n=23) των εκπαιδευτικών 

έχουν έμμονο-αμφιθυμικό τύπο δεσμού και το 19.6% (n=22) των εκπαιδευτικών 

έχουν τύπο δεσμού αποφυγής-απόρριψης. Παρόμοια, το 65.4% (n=17) των 

διευθυντών/τριών έχουν ασφαλή τύπο δεσμού, το 11.5% (n=3) των διευθυντών/τριών 

έχουν έμμονο-αμφιθυμικό τύπο δεσμού και το 15.4% (n=4) των διευθυντών/τριών 

έχουν τύπο δεσμού αποφυγής-απόρριψης. Από τον έλεγχο χ
2
 προέκυψε ότι δεν 

υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της ομάδας και του συνολικού τύπου δεσμού (χ
2
(3)=1.831, 

p=0.608). 

 

Πίνακας 3. Περιγραφικά στοιχεία, πίνακας συνάφειας τύπου δεσμών και θέσης 

 

Θέση 

p Εκπαιδευτικός 
Διευθυντής/τρι

α 

n % n % 
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Αποφυγή 
Χαμηλή 81 72.3% 20 76.9% 

0.633 
Υψηλή 31 27.7% 6 23.1% 

Ασφάλεια 

Ασφαλής 58 51.8% 17 65.4% 

0.608 
Έμμονος-Αμφιθυμικός 23 20.5% 3 11.5% 

Φοβικός-αποφυγής 9 8.0% 2 7.7% 

Απόρριψης-αποφυγής 22 19.6% 4 15.4% 

 

 

7.2  Σχέση κλιμάκων τύπου δεσμού και ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με την 

επαγγελματική ικανοποίηση 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την πιθανή 

συσχέτιση μεταξύ των κλιμάκων τύπου δεσμού και ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης 

με την επαγγελματική ικανοποίηση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης του Pearson και η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης.  

7.2.1 Αποτελέσματα στο δείγμα εκπαιδευτικών 

 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συντελεστή συσχέτισης 

μεταξύ των τύπων δεσμού και της ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με την 

επαγγελματική ικανοποίηση. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η ακρίβεια 

αντίληψης συναισθημάτων (r=-0.027, p=0.777), η ανακρίβεια αντίληψης 

συναισθημάτων (r=0.077, p=0.420), η αποφυγή (r=-0.115, p=0.226) και το άγχος-

εμμονής (r=-0.180, p=0.057) δεν σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών.  

 

Πίνακας 4. Συσχέτιση τύπων δεσμού και ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με την 

επαγγελματική ικανοποίηση  

 Εργασιακή ικανοποίηση 

Ακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
r -.027 

p .777 
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Ανακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
r .077 

p .420 

Αποφυγή r -.115 p .226 

Άγχος-εμμονή r -.180 p .057 

 

 

      Η επόμενη ανάλυση έγινε με χρήση της πολλαπλής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες τους τύπους 

δεσμού και την κοινωνική αντίληψη. Από την ανάλυση, Πίνακας 5, προκύπτει ότι οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό, 4.2%, της 

μεταβλητότητας της επαγγελματικής ικανοποίησης (R
2
=0.042) ενώ το μοντέλο της 

παλινδρόμησης δεν είναι στατιστικά σημαντικό (F(4,107)=1.165, p=0.331). 

 

Πίνακας 5. Πολλαπλή παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή 

ικανοποίηση και ανεξάρτητες τους τύπους δεσμού και την κοινωνική αντίληψη 

Μεταβλητές b 
Τυπικό 

σφάλμα 
p 

Σταθερά 4.357 0.385 0.000 

Αποφυγή -0.040 0.086 0.640 

Άγχος-εμμονής -0.095 0.063 0.135 

Ακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων -0.040 0.072 0.582 

Ανακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων 0.080 0.095 0.401 

 F(4,107)=1.165, p=0.331, R
2
=0.042 

 

7.2.2 Αποτελέσματα στο δείγμα διευθυντών/τριών 

 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συντελεστή συσχέτισης 

μεταξύ των τύπων δεσμού και της ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με την 

επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών/τριών. Από τα αποτελέσματα προκύπτει 

ότι η ακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων (r=-0.297, p=0.149), η ανακρίβεια 
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αντίληψης συναισθημάτων (r=0.081, p=0.701), η αποφυγή (r=-0.014, p=0.946) και το 

άγχος-εμμονής (r=-0.133, p=0.525) δεν σχετίζονται με την επαγγελματική 

ικανοποίηση των διευθυντών/τριών.  

 

Πίνακας 6. Συσχέτιση τύπων δεσμού και ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με την 

επαγγελματική ικανοποίηση 

 Εργασιακή ικανοποίηση 

Ακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
r -.297 

p .149 

Ανακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
r .081 

p .701 

Αποφυγή r -.014 p .946 

Άγχος-εμμονής r -.133 p .525 

 

Η επόμενη ανάλυση έγινε με χρήση της πολλαπλής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες τους τύπους 

δεσμού και την κοινωνική αντίληψη. Από την ανάλυση, Πίνακας 7, προκύπτει ότι οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό, 9.9%, της 

μεταβλητότητας της επαγγελματικής ικανοποίησης (R
2
=0.099) ενώ το μοντέλο της 

παλινδρόμησης δεν είναι στατιστικά σημαντικό (F(4,20)=0.550, p=0.701). 

 

Πίνακας 7. Πολλαπλή παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή 

ικανοποίηση και ανεξάρτητες τους τύπους δεσμού και την κοινωνική αντίληψη 

Μεταβλητές b 
Τυπικό 

σφάλμα 
p 

Σταθερά 4.462 0.789 0.000 

Αποφυγή 0.029 0.169 0.867 

Άγχος-εμμονής -0.043 0.153 0.783 

Ακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων -0.215 0.173 0.230 

Ανακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
0.094 0.213 0.662 
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 F(4,20)=0.550, p=0.701, R
2
=0.099 

 

7.3 Σχέση κλιμάκων τύπου δεσμού και ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με τη 

συναισθηματική εξάντληση 

 

7.3.1 Αποτελέσματα στο δείγμα εκπαιδευτικών 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συντελεστή συσχέτισης 

μεταξύ των τύπων δεσμού και της ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με τη 

συναισθηματική εξάντλησητων εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 

η ακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων (r=0.034, p=0.719), η ανακρίβεια αντίληψης 

συναισθημάτων (r=-0.040, p=0.674), η αποφυγή (r=0.033, p=0.729) και το άγχος-

εμμονής (r=0.167, p=0.078) δεν σχετίζονται με τη συναισθηματική εξάντληση των 

εκπαιδευτικών.  

 

Πίνακας 8. Συσχέτιση τύπων δεσμού και ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με τη 

συναισθηματική  εξάντληση 

 Εργασιακή ικανοποίηση 

Ακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
r 0.034 

p .719 

Ανακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
r -0.040 

p .674 

Αποφυγή r 0.033 p .729 

Άγχος-εμμονής r 0.167 p .078 

 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής 

παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη συναισθηματική εξάντληση και 

ανεξάρτητες τους τύπους δεσμού και την κοινωνική αντίληψη. Από την ανάλυση, 

Πίνακας 9, προκύπτει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν ένα πολύ μικρό 

ποσοστό, 3.3%, της μεταβλητότητας της συναισθηματικής εξάντλησης (R
2
=0.033) 
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ενώ το μοντέλο της παλινδρόμησης δεν είναι στατιστικά σημαντικό (F(4,107)=0.903, 

p=0.465). 

 

Πίνακας 9. Πολλαπλή παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή 

εξουθένωση και ανεξάρτητες τους τύπους δεσμού και την κοινωνική αντίληψη 

Μεταβλητές b 
Τυπικό 

σφάλμα 
p 

Σταθερά 1.176 0.641 0.070 

Αποφυγή -0.058 0.143 0.688 

Άγχος-εμμονής 0.183 0.105 0.084 

Ακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων 0.056 0.120 0.641 

Ανακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων -0.079 0.159 0.618 

 F(4,107)=0.903, p=0.465, R
2
=0.033 

 

7.3.2 Αποτελέσματα στο δείγμα διευθυντών/τριών 

 

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συντελεστή 

συσχέτισης μεταξύ των τύπων δεσμού και της ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με 

την επαγγελματική εξουθένωση των διευθυντών/τριών. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι η ακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων (r=0.102, p=0.628), η 

ανακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων (r=-0.270, p=0.191), η αποφυγή (r=0.155, 

p=0.460) και το άγχος-εμμονής (r=0.100, p=0.635) δεν σχετίζονται με την 

επαγγελματική εξουθένωση των διευθυντών/τριών.  

 

Πίνακας 10. Συσχέτιση τύπων δεσμού και ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με την 

επαγγελματική εξουθένωση 

 

 
Επαγγελματική εξουθένωση 
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Ακρίβεια αντίληψης 

 Συναισθημάτων 
r 0.102 

p .628 

Ανακρίβεια  

αντίληψης Συναισθημάτων 
r -0.270 

p .191 

Αποφυγή r 0.155 p .460 

Άγχος-εμμονής r 0.100 p .635 

 

 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής 

παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή εξουθένωση και 

ανεξάρτητες τους τύπους δεσμού και την κοινωνική αντίληψη. Από την ανάλυση, 

Πίνακας 11, προκύπτει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν ένα πολύ μικρό 

ποσοστό, 11.1%, της μεταβλητότητας της επαγγελματικής εξουθένωσης (R
2
=0.111) 

ενώ το μοντέλο της παλινδρόμησης δεν είναι στατιστικά σημαντικό (F(4,20)=0.622, 

p=0.652). 

 

Πίνακας 11. Πολλαπλή παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή 

εξουθένωση και ανεξάρτητες τους τύπους δεσμού και την κοινωνική αντίληψη 

Μεταβλητές b 
Τυπικό 

σφάλμα 
p 

Σταθερά 1.421 1.327 0.297 

Αποφυγή 0.144 0.284 0.617 

Άγχος-εμμονής 0.117 0.258 0.656 

Ακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων 0.072 0.291 0.806 

Ανακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων -0.473 0.357 0.200 

 F(4,20)=0.622, p=0.652, R
2
=0.111 

 

7.4 Σχέση κλιμάκων τύπου δεσμού και ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με την 

συνοχή της ομάδας 

 

7.4.1 Αποτελέσματα στο δείγμα εκπαιδευτικών 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συντελεστή 



45 

 

συσχέτισης μεταξύ των τύπων δεσμού και της ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με 

την συνοχή στην ομάδα των εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η 

ακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων (r=0.169, p=0.074), η ανακρίβεια αντίληψης 

συναισθημάτων (r=0.113, p=0.234), η αποφυγή (r=-0.009, p=0.924) και το άγχος-

εμμονής (r=-0.075, p=0.430) δεν σχετίζονται με την συνοχή στην ομάδα στους 

εκπαιδευτικούς.  

 

Πίνακας 12. Συσχέτιση τύπων δεσμού και ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με την 

συνοχή της ομάδας 

 
Συνοχή της Ομάδας 

Ακρίβεια  

αντίληψης Συναισθημάτων 
r 0.169 

p .074 

Ανακρίβεια  

αντίληψης Συναισθημάτων 
r 0.113 

p .234 

Αποφυγή r -0.009 p .924 

Άγχος-εμμονής r -0.075 p .430 

 

 

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής 

παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την συνοχή της ομάδας και ανεξάρτητες 

τους τύπους δεσμού και την κοινωνική αντίληψη. Από την ανάλυση, Πίνακας 13, 

προκύπτει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό, 

3.9%, της μεταβλητότητας της επαγγελματικής εξουθένωσης (R
2
=0.039) ενώ το 

μοντέλο της παλινδρόμησης δεν είναι στατιστικά σημαντικό (F(4,107)=1.092, 

p=0.364). 

 

Πίνακας 13. Πολλαπλή παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την συνοχή της 

ομάδας και ανεξάρτητες τους τύπους δεσμού και την κοινωνική αντίληψη 

Μεταβλητές b 
Τυπικό 

σφάλμα 
p 

Σταθερά 4.305 0.876 0.000 

Αποφυγή 0.073 0.196 0.709 
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Άγχος-εμμονής -0.124 0.143 0.389 

Ακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων 0.249 0.165 0.134 

Ανακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
0.136 0.217 0.533 

 F(4,107)=1.092, p=0.364, R
2
=0.039 

 

7.4.2 Αποτελέσματα στο δείγμα διευθυντών/τριών 

 

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συντελεστή 

συσχέτισης μεταξύ των τύπων δεσμού και της ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με 

την συνοχή στην ομάδα των διευθυντών/τριών. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 

η ακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων (r=-0.330, p=0.107), η ανακρίβεια αντίληψης 

συναισθημάτων (r=-0.028, p=0.896), η αποφυγή (r=-0.158, p=0.452) και το άγχος-

εμμονής (r=-0.128, p=0.543) δεν σχετίζονται με την συνοχή στην ομάδα στους 

διευθυντές.  

 

Πίνακας 14. Συσχέτιση τύπων δεσμού και ακρίβειας κοινωνικής αντίληψης με την 

συνοχή της ομάδας 

 
Συνοχή της Ομάδας 

Ακρίβεια  

αντίληψης Συναισθημάτων 
r -0.330 

p .107 

Ανακρίβεια αντίληψης 

Συναισθημάτων 
r -0.028 

p .896 

Αποφυγή r -0.158 p .452 

Άγχος-εμμονής r -0.128 p .543 

 

Τέλος, στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής 

παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την συνοχή της ομάδας και ανεξάρτητες 

τους τύπους δεσμού και την κοινωνική αντίληψη. Από την ανάλυση, Πίνακας 15, 

προκύπτει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό, 
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12.5%, της μεταβλητότητας της επαγγελματικής εξουθένωσης (R
2
=0.125) ενώ το 

μοντέλο της παλινδρόμησης δεν είναι στατιστικά σημαντικό (F(4,20)=0.713, 

p=0.125). 

 

Πίνακας 15. Πολλαπλή παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την συνοχή της 

ομάδας και ανεξάρτητες τους τύπους δεσμού και την κοινωνική αντίληψη 

Μεταβλητές b 
Τυπικό 

σφάλμα 
p 

Σταθερά 7.526 1.391 0.000 

Αποφυγή -0.174 0.297 0.564 

Άγχος-εμμονής 0.021 0.270 0.939 

Ακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων -0.440 0.305 0.164 

Ανακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων -0.058 0.375 0.878 

 F(4,20)=0.713, p=0.593, R
2
=0.125 

 

7.5 Επίδραση της υποκειμενικής αντιληπτής κοινωνικής θέσης  

 

 Με τη χρήση πολύ-επίπεδης ανάλυσης, προέκταση του μοντέλου της 

γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης, αναλύονται τα δεδομένα σε δύο διαφορετικά 

επίπεδα ανάλυσης. Πρόκειται για ένα αναλυτικό εργαλείο κατάλληλο για την 

αξιολόγηση δεδομένων που έχουν μία εγγενή πολυεπίπεδη (εμφωλευμένη) δομή. 

Συγκεκριμένα θα διερευνηθεί πώς διαφορετικά πλαίσια (επίπεδα ανάλυσης), επίπεδο 

1 η υποκειμενική κοινωνική θέση των εκπαιδευτικών και επίπεδο 2 οι 

διευθυντές/τριες της αντίστοιχης σχολικής μονάδα, επηρεάζουν τις εξαρτημένες 

μεταβλητές.  

Οι εξαρτημένες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

1. Η συναισθηματική εξάντληση  

2. Η συνοχή της ομάδας 

3. Η εργασιακή ικανοποίηση 
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Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν: 

1. Η αποφυγή 

2. Το άγχος-εμμονής 

3. Ακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων 

4. Ανακρίβεια αντίληψης Συναισθημάτων 

5. Η υποκειμενική αντιληπτή  κοινωνική θέση 

 

Όλα τα μοντέλα ήταν της μορφής: 

  Επίπεδο 1:  yij=β0j+rij 

  Επίπεδο 2: β0j=γ00+u0j 

 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυεπίπεδης 

ανάλυσης με εξαρτημένη μεταβλητή την συναισθηματική εξάντληση. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε:                      

με: 

                                    

                                    

                                    

  

Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο αρχικό μοντέλο (πρώτο επίπεδο) 

υπάρχει σημαντική επίδραση του άγχους των διευθυντών/τριών στην συναισθηματική 

εξάντληση των εκπαιδευτικών. Από το δευτερεύον μοντέλο (δεύτερο επίπεδο) 

αξιολογήθηκε η σημαντικότητα της αυτό-αντιληπτής κοινωνικής θέσης (G SLOPE) 

των εκπαιδευτικών. Παρατηρούμε ότι σημαντική μεταβλητή είναι μόνο η αποφυγή 

(β=-0.1317, p<0.05). Από αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλό κοινωνικό status δηλώνουν ότι νιώθουν λιγότερη 

συναισθηματική εξάντληση ενώ όταν ο/η διευθυντής/τρια είναι τύπου αποφυγής αυτό 

επηρεάζει αρνητικά την συναισθηματική εξάντληση, που σημαίνει ότι ο τύπος 

αποφυγής του/της διευθυντή/τριας επιφέρει μείωση της συναισθηματικής εξάντλησης 

που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί.  
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Πίνακας 16. Πολυεπίπεδη ανάλυση με εξαρτημένη μεταβλητή την συναισθηματική 

εξάντληση  

Final estimation of fixed effects 

(with robust standard errors) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Standard             Approx. 

Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 

-------------------------------------------------------------------------- 

For       INTRCPT1, P0 

INTRCPT2, B00              1.751425   0.101193    17.308        22   0.000 

AVOIDANC, B01           0.044965   0.074433     0.604        22   0.552 

ANXIETY, B02              -0.146663   0.064538    -2.273        22   0.033 

Final estimation of fixed effects 

(with robust standard errors) 

------------------------------------------------------------------------- 

Standard             Approx. 

Fixed Effect          Coefficient    Error      T-ratio   d.f.     P-value 

-------------------------------------------------------------------------- 

For       INTRCPT1, P0 

INTRCPT2, B00             1.763181    0.099906    17.648        22   0.000 

AVOIDANC, B01           0.022379   0.070639     0.317        22   0.754 

ANXIETY, B02             -0.150690   0.065118    -2.314        22   0.030 

 

For        G slope, P1 

INTRCPT2, B10             -0.115241     0.083058    -1.387        22   0.179 

AVOIDANC, B11          -0.131698   0.052141    -2.526        22   0.020 

ANXIETY, B12            0.061322   0.063139     0.971        22   0.342  

 

 Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυεπίπεδης 

ανάλυσης με εξαρτημένη μεταβλητή την αντίληψη για τη συνοχή της ομάδας. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε:                   

με: 
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 Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο αρχικό μοντέλο (πρώτο επίπεδο) 

υπάρχει επίδραση του άγχους των διευθυντών/τριών στην συνοχή της ομάδας των 

εκπαιδευτικών και είναι οριακά μη στατιστικά σημαντικό (β=-0.3564, p<0.10). 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να πούμε ότι όσο πιο αγχώδης είναι ο/η διευθυντής/τρια, 

τόσο λιγότερη συνοχή αναφέρουν οι υφιστάμενοι εκπαιδευτικοί. Από το δευτερεύον 

μοντέλο (δεύτερο επίπεδο) αξιολογήθηκε η σημαντικότητα της αυτό-αντιλιπτής 

κοινωνικής θέσης (G SLOPE) των εκπαιδευτικών. Παρατηρούμε ότι σημαντική 

μεταβλητή είναι η αποφυγή (β=0.1281, p<0.05) και το άγχος-εμμονή (β=0.1255, 

p<0.05). Από αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι όσο μεγαλύτερο 

κοινωνικό status έχουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο υψηλότερη συνοχή της ομάδας 

δηλώνουν. Αναλυτικότερα, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

του κοινωνικού status των εκπαιδευτικών και της συνοχής της ομάδας. Επιπλέον, η 

υψηλή αποφυγή και το υψηλό άγχος-εμμονή των διευθυντών/τριών οδηγεί  τους 

εκπαιδευτικούς με υψηλή υποκειμενική αυτό-αντιλιπτή κοινωνική θέση να έχουν 

περισσότερη συνοχή. 

 

Πίνακας 17. Πολυεπίπεδη ανάλυση με εξαρτημένη μεταβλητή την συνοχή της 

ομάδας  

outcome variable is   DGROUP 

-------------------------------------------------------------------------- 

Standard             Approx. 

Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 

-------------------------------------------------------------------------- 

For       INTRCPT1, P0 

INTRCPT2, B00           5.225939   0.156203    33.456        22   0.000 

AVOIDANC, B01          -0.131549   0.162559    -0.809        22   0.427 

ANXIETY, B02          -0.361854   0.180052    -2.010        22   0.057 

Final estimation of fixed effects 

(with robust standard errors) 

-------------------------------------------------------------------------- 
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Standard             Approx. 

Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 

---------------------------------------------------------------------------- 

For       INTRCPT1, P0 

INTRCPT2, B00           5.192378   0.161360    32.179        22   0.000 

AVOIDANC, B01          -0.104781   0.169736    -0.617        22    0.543 

ANXIETY, B02          -0.356464   0.184372    -1.933        22   0.066 

For        G slope, P1 

INTRCPT2, B10           0.236315   0.051905     4.553        22   0.000 

AVOIDANC, B11           0.128094   0.046201     2.773        22   0.012 

ANXIETY, B12           0.125570   0.055554     2.260        22   0.034 

 

 Στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυεπίπεδης 

ανάλυσης με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση είχαμε:                     

με: 

                                    

                                    

                                    

 

 Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο αρχικό μοντέλο (πρώτο επίπεδο) 

δεν υπάρχει σημαντική επίδραση καμίας μεταβλητής. Από το δευτερεύον μοντέλο 

(δεύτερο επίπεδο) αξιολογήθηκε η σημαντικότητα της αυτό-αντιλιπτής κοινωνικής 

θέσης (G SLOPE) των εκπαιδευτικών. Παρατηρούμε ότι σημαντική μεταβλητή είναι 

η αποφυγή (β=0.081, p<0.05) και το άγχος-εμμονής (β=-0.066, p<0.10). Από αυτά τα 

αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση της αυτό-αντιλιπτής θέσης των 

εκπαιδευτικών προσανατολισμένη στην αποφυγή των διευθυντών/τριών οδηγεί σε 

αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά, μπορούμε να 

πούμε ότι όσο περισσότερο ο/η διευθυντής/τρια είναι τύπου αποφυγής τόσο 

περισσότερο οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερη υποκειμενική αυτό-αντιλιπτή κοινωνική 

θέση λαμβάνουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση. 

 Αντίθετα, η αύξηση της υποκειμενικής αυτό-αντιλιπτής θέσης των εκπαιδευτι-

κών προσανατολισμένη στο άγχος-εμμονή του/της διευθυντή/τριας οδηγεί σε μείωση 
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της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε 

ότι όσο περισσότερο ο/η διευθυντής/τρια είναι αγχώδης τόσο περισσότερο οι 

εκπαιδευτικοί με υψηλότερη υποκειμενική αυτό-αντιλιπτή κοινωνική θέση θα έχουν 

μικρότερη εργασιακή ικανοποίηση. 

 

Πίνακας 18. Πολυεπίπεδη ανάλυση με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή 

ικανοποίηση  

The outcome variable is      JOB 

Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 

-------------------------------------------------------------------------- 

For       INTRCPT1, P0 

INTRCPT2, B00           3.829768   0.063809    60.019        22   0.000 

AVOIDANC, B01          -0.008026   0.064770    -0.124        22   0.903 

ANXIETY, B02           0.015079   0.056138     0.269        22   0.791 

For        G slope, P1 

INTRCPT2, B10           0.069416   0.037088     1.872        22   0.074 

AVOIDANC, B11           0.081115   0.030667     2.645        22   0.015 

ANXIETY, B12          -0.065792   0.033728    -1.951        22   0.064 

 

 Στον Πίνακα 19 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυεπίπεδης 

ανάλυσης με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση και ανεξάρτητες 

την ακρίβεια και ανακρίβεια των συναισθημάτων και την αλληλεξάρτηση.  Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε:    

                

με: 
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  Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο αρχικό μοντέλο (πρώτο επίπεδο) 

δεν υπάρχει σημαντική επίδραση καμίας μεταβλητής. Από το δευτερεύον μοντέλο 

(δεύτερο επίπεδο) αξιολογήθηκε η σημαντικότητα της αυτό-αντιλαμβανόμενης θέσης 

(G SLOPE) των εκπαιδευτικών. Παρατηρούμε ότι σημαντική μεταβλητή είναι η 

ακρίβεια των συναισθημάτων (β=0.1108, p<0.10), η ανακρίβεια των συναισθημάτων 

(β=-0.081, p<0.10)  και ο αλληλεξαρτώμενος εαυτός (β=-0.1528, p<0.10). Από αυτά 

τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση της αυτό-αντιλαμβανόμενης 

θέσης των εκπαιδευτικών προσανατολισμένη στην ακρίβεια των συναισθημάτων των 

διευθυντών οδηγεί σε αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

Αντίθετα, η αύξηση της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής θέσης των εκπαιδευτικών 

προσανατολισμένη στην ανακρίβεια των συναισθημάτων των διευθυντών οδηγεί σε 

μείωση της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών ενώ η  αύξηση της 

αντιλαμβανόμενης θέσης των εκπαιδευτικών προσανατολισμένη στον αλληλεξαρ-

τώμενο εαυτό των διευθυντών/τριών οδηγεί σε μείωση της εργασιακής ικανοποίησης 

των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε ότι εκπαιδευτικοί με υψηλή  

υποκειμενική κοινωνική θέση με διευθυντές με υψηλή ακρίβεια στην αντίληψη, 

κάνουν τους εκπαιδευτικούς να νιώθουν ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση από την 

εργασία. Όταν όμως οι διευθυντές/τριες είναι ανακριβείς μειώνεται η ικανοποίηση 

που εκφράζουν από την εργασία. 

 

Πίνακας 19. Πολυεπίπεδη ανάλυση με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή 

ικανοποίηση 

The outcome variable is      JOB 

Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 

-------------------------------------------------------------------------- 

For       INTRCPT1, P0 

INTRCPT2, B00           3.821350   0.061984    61.651        22   0.000 

ACCTOT, B01           0.059657   0.050705     1.177        22   0.252 

INACCTOT, B02           0.085866   0.074140     1.158        22   0.260 

For        G slope, P1 

INTRCPT2, B10           0.104666   0.041997     2.492        21   0.021 

ACCTOT, B11           0.110756   0.053663     2.064        21   0.051 

INACCTOT, B12          -0.081059   0.043952    -1.844        21   0.079 
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 Στον Πίνακα 20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολυεπίπεδης ανάλυ-

σης με εξαρτημένη μεταβλητή τη συναισθηματική εξάντληση και ανεξάρτητες την 

ακρίβεια και ανακρίβεια των συναισθημάτων και την αλληλεξάρτηση.  Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε:                      

με: 

 

                                                          

     

                                                          

     

                                                               

 

  Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στο αρχικό μοντέλο (πρώτο επίπεδο) 

σημαντική είναι η επίδραση της ακρίβειας (β=-0.2496, p<0.05) και της ανακρίβειας 

(β=-0.2597, p<0.05) των συναισθημάτων. Ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε ότι οι 

διευθυντές είτε είναι ακριβείς είτε ανακριβείς αυτό οδηγεί σε μείωση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης.  

 Από το δευτερεύον μοντέλο (δεύτερο επίπεδο) αξιολογήθηκε η 

σημαντικότητα της υποκειμενικής κοινωνικής θέσης (G SLOPE) των εκπαιδευτικών. 

Αρχικά, προκύπτει ότι αύξηση της αυτό-αντιλαμβανόμενης θέσης των εκπαιδευτικών  

μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση (b=-0.1856, p<0.05). Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι σημαντική μεταβλητή είναι η ακρίβεια των συναισθημάτων (β=-

0.2673, p<0.15) καθώς και η ανακρίβεια των συναισθημάτων (β=0.2123, p<0.05). 

Από αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση της υποκειμενικής 

κοινωνικής θέσης των εκπαιδευτικών προσανατολισμένη στην ακρίβεια των 

συναισθημάτων των διευθυντών/τριών οδηγεί σε μείωση της συναισθηματικής 

εξάντλησης των εκπαιδευτικών. Από αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι 

διευθυντές/τριες με υψηλή ακρίβεια οδηγούν σε ακόμη λιγότερη συναισθηματική 

εξάντληση των εκπαιδευτικών με υψηλή υποκειμενική κοινωνική θέση. Δηλαδή ο/η 

διευθυντής/τρια που αντιλαμβάνεται καλά τα συναισθήματα των άλλων βοηθάει τα 

άτομα με υψηλή υποκειμενική κοινωνική θέση να αισθάνονται λιγότερη εξάντληση. 
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Πίνακας 20. Πολυεπίπεδη ανάλυση με εξαρτημένη μεταβλητή τη συναισθηματική 

εξάντληση 

outcome variable is   EMOTEX 

 

Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 

-------------------------------------------------------------------------- 

For       INTRCPT1, P0 

INTRCPT2, B00           1.782198   0.081501    21.867        22   0.000 

ACCTOT, B01             -0.249596   0.062113    -4.018        22   0.001 

INACCTOT, B02          -0.259718   0.096741    -2.685        22   0.014 

For        G slope, P1 

INTRCPT2, B10          -0.185676   0.067955    -2.732        21   0.013 

ACCTOT, B11             -0.267327   0.113474    -2.356        21   0.028 

INACCTOT, B12           0.212352   0.088967     2.387        21   0.027 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έγινε αντιληπτό ότι τόσο οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα όσο και οι διευθυντές/τριες έχουν υψηλή 

ακρίβεια αντίληψης των συναισθημάτων καθώς επίσης και χαμηλή ανακρίβεια 

αντίληψης των συναισθημάτων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο 

και οι διευθυντές/τριες έχουν μετρίου βαθμού αποφυγή και μετρίου βαθμού άγχος-

εμμονής. Ακόμη, έγινε εμφανές ότι οι εκπαιδευτικοί και διευθυντές/τριες που 

συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα εκφράζουν μετρίου προς υψηλού βαθμού 

επαγγελματική ικανοποίηση. Επιπρόσθετα, έγινε εμφανές ότι οι εκπαιδευτικοί αλλά 

και οι διευθυντές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν έρχονται αντιμέτωποι με το 

σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς οι τιμές που σημείωσαν ήταν 

ιδιαίτερα χαμηλές. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι 

εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/τριες αισθάνονται υψηλό το αίσθημα και την 

αντίληψη του «ανήκειν» στην ομάδα τους.  

Αναφορικά με τον τύπο δεσμού έγινε αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

συμμετεχόντων στην έρευνα είτε αυτοί είναι εκπαιδευτικοί είτε αυτοί είναι 

διευθυντές/τριες παρουσιάζουν χαμηλή αποφυγή. Ακόμη, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών παρουσιάζει ασφαλή τύπο δεσμού όπως επίσης και η πλειοψηφία των 

διευθυντών/τριών. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι τόσο οι διευθυντές/τριες όσο 

και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερει-

ακής Ενότητας Πέλλας, στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν περιορισμένη αποφυγή 

και χαρακτηρίζονται για τον ασφαλή τύπο δεσμού.  Αναφορικά με το δείγμα των 

εκπαιδευτικών έγινε εμφανές ότι η ακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων, η ανακρίβεια 

αντίληψης συναισθημάτων, η αποφυγή και το άγχος-εμμονής δε σχετίζονται με την 

επαγγελματική ικανοποίηση που βιώνουν από την άσκηση των επαγγελματικών 

καθηκόντων τους. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα που προκύπτουν για το 

δείγμα των διευθυντών/τριών καθώς διαπιστώθηκε ότι η ακρίβεια αντίληψης 

συναισθημάτων, η ανακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων, η αποφυγή και το άγχος-
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εμμονής δε σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση που λαμβάνουν από την 

εργασία τους. 

Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι η ακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων, η 

ανακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων, η αποφυγή και το άγχος-εμμονής δεν 

σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Όπως συνέβη και 

με την επαγγελματική ικανοποίηση και στην περίπτωση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης γίνεται αντιληπτό ότι αυτά που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς 

ισχύουν και για τους/τις διευθυντές/τριες. Ειδικότερα, έγινε εμφανές ότι η ακρίβεια 

αντίληψης συναισθημάτων η ανακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων, η αποφυγή και 

το άγχος-εμμονής δεν σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση των 

διευθυντών/τριών. Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα που προέκυψαν σχετικά με την 

συνοχή της ομάδας καθώς τόσο στην περίπτωση των εκπαιδευτικών όσο και στην 

περίπτωση των διευθυντών/τιών η ακρίβεια αντίληψης συναισθημάτων, η ανακρίβεια 

αντίληψης συναισθημάτων, η αποφυγή και το άγχος-εμμονής δεν σχετίζονται με την 

συνοχή στην ομάδα στους εκπαιδευτικούς.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα των Hazan 

και Shaver (1990) σύμφωνα με τα οποία ο δεσμός των εργαζομένων επηρεάζει τόσο 

το βαθμό της εργασιακής ικανοποίησης και τη συνοχή της ομάδας όσο και την 

εκδήλωση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ακόμη, αντίθετα 

φαίνεται να είναι τα ευρήματα της υφιστάμενης έρευνας και με τα αντίστοιχα 

ευρήματα των Leiter et al. (2015) κατά τα οποία υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του 

δεσμού των εργαζομένων και της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν. Η 

απόσταση των ευρημάτων μεταξύ των παραπάνω ερευνών μπορεί να οφείλεται στις 

διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες που πραγματοποιούνται οι 

έρευνες, στη διαφορετική χρονική περίοδο που διεξάγονται καθώς και στις 

διαφορετικές κουλτούρες που επικρατούν στα αντίστοιχα εργασιακά περιβάλλοντα 

των χωρών αυτών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της υφιστάμενης έρευνας 

παρουσιάζουν συμφωνία με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των Tziner at al. (2012) 

κατά τα οποία δε φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ του δεσμού των εργαζομένων 

και του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης που αισθάνονται από την εργασία 

τους.  

 

Από τα αποτελέσματα της πολυεπίπεδης ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

σημαντική επίδραση του άγχους των διευθυντών/τριών στην συναισθηματική 



58 

 

εξάντληση των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

υψηλό κοινωνικό status δηλώνουν ότι νιώθουν λιγότερη συναισθηματική εξάντληση, 

ενώ όταν ο/η διευθυντής/τρια είναι τύπου αποφυγής η υπό μελέτη κατηγορία 

εκπαιδευτικών βιώνει ακόμη χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης. 

Ακόμη, προκύπτει ότι όσο πιο αγχώδης είναι ο/η διευθυντής/τρια, τόσο λιγότερη 

συνοχή αναφέρουν οι υφιστάμενοι εκπαιδευτικοί. Επιπρόσθετα, έγινε εμφανές ότι 

όσο μεγαλύτερο κοινωνικό status έχουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο υψηλότερη αντίληψη 

της συνοχής της ομάδας δηλώνουν. Η υψηλή αποφυγή και το υψηλό άγχος-εμμονή 

των διευθυντών/τριών οδηγεί  τους εκπαιδευτικούς με υψηλή αντιληπτή κοινωνική 

θέση να έχουν περισσότερη συνοχή, εύρημα το οποία συνάδει με τα ευρήματα αυτά 

δεν έρχονται σε συμφωνία με τους Rom και Mikulincer (2003) οι οποίοι εντόπισαν 

ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στα σχήματα δεσμού και στη συνοχή της ομάδας.   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εύρημα κατά το οποίο φαίνεται ότι 

όσο περισσότερο ο/η διευθυντής/τρια είναι τύπου αποφυγής τόσο περισσότερο οι 

εκπαιδευτικοί με υψηλότερη αντιληπτή κοινωνική θέση λαμβάνουν μεγαλύτερη 

εργασιακή ικανοποίηση, καθώς επίσης και ότι όσο πιο αγχώδης είναι ο/η 

διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας τόσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί με 

υψηλότερη  αντιληπτή κοινωνική θέση θα έχουν μικρότερη εργασιακή ικανοποίηση, 

ευρήματα τα οποία συνάδουν με τα αποτελέσματα των Leiter et al. (2015) κατά τα 

οποία υπάρχει σχέση μεταξύ τύπων δεσμών και εργασιακής ικανοποίησης αλλά 

έρχονται σε διαφωνία με τα αποτελέσματα των Tziner at al. (2012) κατά τα οποία δεν 

επιβεβαιώνεται η σχέση αυτή. 

Το παραπάνω εύρημα συμφωνεί με μελέτες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα, 

(Kafetsios, Athanasiadou, & Dimou, 2014, Kafetsios, Nezlek, & Βασιλάκου, 2012, 

Kafetsios, Nezlek & Vassiou, 2011) και εξέτασαν την αλληλεπίδραση 

διευθυντή/τριας– υφισταμένων. Από τις μελέτες αυτές διαπιστώθηκε ότι τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διευθυντών/τριών που σχετίζονται με την 

καταστολή των συναισθημάτων όπως αποφυγή προσκόλλησης, έλεγχος 

συναισθημάτων, κ.α. έχουν θετικές επιδράσεις στα συναισθηματικά και στα 

εργασιακά επακόλουθα. Αυτά τα ευρήματα έχουν εξηγηθεί με βάση τα πολιτιστικά 

σχήματα των εκπαιδευτικών. 

Επίσης, μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι 

διευθυντές/τριες με υψηλή ακρίβεια στην αντίληψη, κάνουν τους εκπαιδευτικούς με 

υψηλή αυτό-αντιλαμβανόμενη κοινωνική θέση να νιώθουν ακόμη μεγαλύτερη 
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ικανοποίηση από την εργασία. Όταν όμως οι διευθυντές/τριες είναι ανακριβείς 

μειώνεται η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε αυτή 

την κατηγορία που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλό αυτό-

αντιλαμβανόμενο κοινωνικό επίπεδο ταιριάζουν περισσότερο με διευθυντές/τριες οι 

οποίοι/ες είναι ακριβείς. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί με χαμηλό αντιληπτό κοινωνικό 

επίπεδο δεν ταιριάζουν με διευθυντές/τριες οι οποίοι/ες είναι ακριβείς αλλά με 

διευθυντές/τριες που είναι ανακριβείς. Τέλος, προέκυψε ότι οι διευθυντές/τριες που 

έχουν υψηλή ακρίβεια βοηθούν τους εκπαιδευτικούς με υψηλό αντιληπτό κοινωνικό 

επίπεδο να αισθάνονται χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης. Έγινε 

σαφές ότι διευθυντές/τριες που κατανοούν τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών με 

υψηλό αυτό-αντιλαμβανόμενο κοινωνικό επίπεδο, συμβάλλουν στο να βιώνουν 

αυτοί/ές χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.  

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον χωρίς ωστόσο να μπορούν να δώσουν μια ολοκληρωμένη 

εικόνα αναφορικά με την επίδραση του δεσμού και της κοινωνικής αντίληψης στην 

εργασιακή ικανοποίηση, στην συναισθηματική εξάντληση καθώς και στην αντίληψη 

της συνοχής της ομάδας στον εκπαιδευτικό χώρο.  

Το γεγονός αυτό οφείλεται αρχικά στον αριθμό του δείγματος των 

εκπαιδευτικών. Αν και  ο αριθμός 113 θεωρείται τυπικά επαρκής στο να διεξαχθούν 

αξιόπιστα συμπεράσματα, δεν είναι ωστόσο εξασφαλισμένο ότι τα δεδομένα 

απεικονίζουν και εκφράζουν τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  του δήμου Πέλλας. Και αυτό, γιατί αν και μοιράστηκαν περίπου 300 

ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς, τα παρόν αποτελέσματα στηρίχτηκαν τελικά 

στην επεξεργασία δεδομένων από 113 ερωτηματολόγια. Υπάρχει επομένως ένα 

ποσοστό ατόμων/ερωτώμενων μεγαλύτερο του 50% που δεν συμμετέχουν στη 

σύνθεση και διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, παρόλο που κλήθηκαν μέσω 

ερωτηματολογίων και για τους οποίους δεν μπορούν να γίνουν υποθέσεις αφού είναι 

μεγάλο και ικανό το ποσοστό αλλάξει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα. 

Επιπλέον στην έρευνα συμμετείχαν μόνο εκπαιδευτικοί και διευθυντές/τριες 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της 
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Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένη 

κουλτούρα καθώς και συγκεκριμένες αντιλήψεις και πεποιθήσεις. Η κουλτούρα και οι 

πεποιθήσεις, ίσως επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της περιοχής που 

συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά με τον ρόλο των διευθυντών/τριών και τη 

συμπεριφορά τους χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι αυτό ισχύει σε όλη τη χώρα. Ίσως 

τα παραπάνω αποτελέσματα να οφείλονται στο πολιτισμικό μόρφωμα, στον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι γενικά κατανοούν, επικοινωνούν και κρίνουν τους ανθρώπους 

στην Ελλάδα, μια χώρα κολεκτιβιστική. Σε πρακτικό επίπεδο εφαρμογής πρέπει να 

κοιτάξουμε πώς διαμορφώνονται και πώς επηρεάζουν αυτές οι αντιλήψεις  τις 

αξιολογήσεις των διευθυντών 

Η αντίληψη/αξιολόγηση του/της διευθυντή/τριας έχει δύο κομμάτια. Το 

αντιληπτικό, δηλαδή πώς αντιλαμβανόμαστε γενικά τον/την διευθυντή/τρια και το 

συμπεριφορικό. Τα δεδομένα της εργασίας μας τονίζουν το πρώτο, το αντιληπτικό. 

Τονίζουν ότι η αντίληψη του/της εκπαιδευτικού είναι θετική, ακόμη και όταν ο/η 

διευθυντής/τρια είναι ανασφαλής. Είναι εμφανές ότι οι εκπαιδευτικοί  που υπηρετούν 

σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας δεν επηρεάζονται από τη 

συμπεριφορά του/της διευθυντή/τριας τους, αφού διαπιστώθηκε ότι είναι 

ικανοποιημένοι ακόμη και όταν οι διευθυντές/τριες τους δεν χαρακτηρίζονται για την 

καλή στάση και συμπεριφορά τους. Πιο απλά, διαπιστώθηκε ότι η κρίση των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τους διευθυντές/τριες τους διαμορφώνεται περισσότερο 

από το κύρος του αξιώματος και της εικόνας της θέσης του/της διευθυντή/τρια και 

λιγότερο από την συμπεριφορά του/της και τους τρόπους με τους οποίους 

αντιμετωπίζει διάφορες καταστάσεις στη σχολική μονάδα. Η πολιτιστική ταυτότητα 

και επομένως το πολιτιστικό (και οργανωτικό) πλαίσιο μπορούν να διαμορφώσουν τις 

αντιλήψεις των οπαδών σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με 

τα συναισθήματα. Ο πολιτισμός μπορεί να επηρεάσει το πώς οι υφιστάμενοι γενικά 

αντιλαμβάνονται τους ηγέτες τους. Ο βασικός ρόλος του πολιτισμού δεν πρέπει να 

αγνοηθεί. 

Πρέπει να πραγματοποιηθούν μελλοντικές έρευνες που χρησιμοποιούν πιο 

διευρυμένο δείγμα, από περισσότερες περιοχές της χώρας ώστε να διαπιστωθεί αν 

τελικά οι εκπαιδευτικοί όλης της χώρας επηρεάζονται περισσότερο από τη θέση 

του/της διευθυντή/τριας και λιγότερο από τη συμπεριφορά του/της. Τα αποτελέσματα 

της παρούσας εργασίας μπορούν να βρουν πρακτική εφαρμογή στον χώρο της 

εκπαίδευσης, προκειμένου να σημειωθούν οι κατάλληλες βελτιώσεις.  Συμπερασμα-
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τικά, φαίνεται ότι υπάρχει αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πάνω στην 

αξιολόγηση των διευθυντών/τριών, ώστε να γνωρίζουν ποιες είναι οι πραγματικές 

διαστάσεις που πρέπει να αξιολογούν προκειμένου, οι σχολικές μονάδες να 

στελεχώνονται με ικανούς/ές διευθυντές/τριες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ” 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

 

 

Αγαπητέ/ή  Συνάδελφε/ισσα, 

Στα πλαίσιο της εκπόνησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες 

της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» και υπό την επίβλεψη του Καθηγητή 

Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνο Καφέτσιο,  

καλούμαι να εκπονήσω ερευνητική μεταπτυχιακή εργασία, με τίτλο:  

«Διαπροσωπικά σχήματα δεσμού και κοινωνική αντίληψη του συναισθήματος 

στη σχέση διευθυντών/τριών και των εκπαιδευτικών: Μία πολυεπίπεδη ανάλυση».  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η κοινωνική 

αντίληψη του συναισθήματος με τη μέθοδο ACE καθώς επίσης και η εφαρμογή της 

θεωρίας της προσκόλλησης, μπορούν να συμβάλουν θετικά στην εργασιακή 

ικανοποίηση, στην ομαδική συνοχή και στο χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής 

εξουθένωσης τόσο των διευθυντών/τριών όσο και των εκπαιδευτικών. Για την 

ολοκλήρωση της εργασίας είναι αναγκαία η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

αυτού. Ο χρόνος συμπλήρωσης υπολογίζεται στα 20 λεπτά και η συμμετοχή σας στην 

έρευνα είναι εθελοντική και ανώνυμη. 

 

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, 

Σεβαστή Ευθυμιάδου. 
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ID Number:     

Α1. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Θα σας παρακαλούσαμε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο για να 

ολοκληρώσετε την έρευνα στην εξής ιστοσελίδα: 

 

 

http://economics.soc.uoc.gr/limesurvey/index.php/513711 

 

 

Θα αξιολογήσετε τις εκφράσεις συναισθημάτων σε φωτογραφίες (περίπου 6-8 λεπτά). 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. 

 

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

Παρακαλώ σημειώστε την άποψη σας με  x  για κάθε μια από τις παρακάτω 

προτάσεις: 

  Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά  Πάντα 

1. Όταν κάποιος είναι ενθουσιασμένος, 

έχω την τάση να ενθουσιάζομαι και 

εγώ 

     

2. Δε με ενοχλεί πολύ η δυστυχία των 

άλλων ανθρώπων  

     

3. Με στεναχωρεί όταν βλέπω 

κάποιον/α να  αντιμετωπίζεται με 

αγένεια 

     

4. Δεν επηρεάζομαι όταν κάποιος δικός 

μου είναι ευτυχισμένος 

     

5. Μου αρέσει να κάνω τους άλλους να 

αισθάνονται καλύτερα 

     

6. Ενδιαφέρομαι για ανθρώπους 

λιγότερο τυχερούς από εμένα 

     

7. Όταν ένας φίλος/η αρχίζει να μιλάει 

για τα προβλήματα του/ της, 

προσπαθώ να κατευθύνω τη 

συζήτηση προς κάτι άλλο 

     

8. Καταλαβαίνω πότε κάποιος είναι 

λυπημένος, ακόμη και όταν δεν λέει 

τίποτα 

     

9. Θεωρώ ότι προσαρμόζομαι με τη 

διάθεση των άλλων ανθρώπων 
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10. Δεν συμπονώ τους ανθρώπους που 

προκαλούν οι ίδιοι στον εαυτό τους 

σοβαρές ασθένειες 

     

11. Αισθάνομαι ενοχλημένος όταν 

κάποιος κλαίει 

     

12. Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά για το 

πώς αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι 

     

13. Έχω έντονη επιθυμία να βοηθήσω 

κάποιον/α όταν τον/την βλέπω 

αναστατωμένο/η 

     

14. Δεν αισθάνομαι οίκτο για κάποιον/α 

που βλέπω να τον/την 

μεταχειρίζονται άδικα 

     

15. Θεωρώ ανόητο οι άνθρωποι να 

επιδεικνύουν την ευτυχία τους 

     

16. Όταν βλέπω κάποιον να τον/την 

εκμεταλλεύονται, αισθάνομαι 

προστατευτικός/ή προς εκείνον/ην 

     

 

 

 

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι 36 προτάσεις που ακολουθούν, αφορούν το πώς αισθάνεσαι μέσα σε στενές 

σχέσεις/δεσμούς, συμπεριλαμβανομένου και του γάμου. Μας ενδιαφέρει το πώς βιώνεις 

γενικά τις σχέσεις αυτές και όχι μόνο τι συμβαίνει σε μία τωρινή σχέση. Σημείωσε δίπλα 

από την κάθε πρόταση το κατά πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτήν, με βάση την 

ακόλουθη κλίμακα:  

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Κάπως 

διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Κάπως 

συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 

__   1 Προτιμώ να μη δείχνω στο/στη σύντροφό μου τι αισθάνομαι κατά βάθος. 

__   2 Φοβάμαι ότι θα χάσω την αγάπη του/της συντρόφου μου. 

       3 Αισθάνομαι άνετα να μοιράζομαι προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα με το/τη 

σύντροφό μου.  

       4 Ανησυχώ συχνά με την ιδέα ότι ο/η σύντροφός μου δε θα θέλει να μείνει μαζί μου.  

__   5 Το βρίσκω δύσκολο ν’ αφήσω τον εαυτό μου να στηριχθεί σε ερωτικούς συντρόφους. 

__   6 Ανησυχώ συχνά με την ιδέα ότι ο/η σύντροφός μου δε με αγαπάει πραγματικά. 

__   7 Αισθάνομαι πολύ άνετα να είμαι συναισθηματικά κοντά με ερωτικούς συντρόφους. 

__   8 Ανησυχώ ότι οι ερωτικοί μου σύντροφοι δε θα νοιάζονται για μένα όσο εγώ γι’ 
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αυτούς. 

__   9  Δεν αισθάνομαι άνετα να «ανοίγομαι» σε ερωτικούς συντρόφους. 

__  10  Συχνά εύχομαι τα αισθήματα του/της συντρόφου μου για μένα να ήταν τόσο δυνατά 

όσο τα δικά μου γι’ αυτόν/αυτήν.  

__  11 Προτιμώ να μην είμαι συναισθηματικά πολύ κοντά σε ερωτικούς συντρόφους. 

__  12 Ανησυχώ πολύ για τις σχέσεις μου. 

__  13 Αισθάνομαι άβολα όταν ο/η ερωτικός μου σύντροφος θέλει να είναι συναισθηματικά 

πολύ κοντά μου. 

__  14 Όταν ο σύντροφός μου είναι μακριά μου, ανησυχώ ότι μπορεί ν’ ενδιαφερθεί για 

κάποιον/α άλλο/άλλη. 

__  15 Το βρίσκω σχετικά εύκολο να έρθω συναισθηματικά κοντά με το/τη σύντροφό μου. 

__  16 Όταν δείχνω τα αισθήματά μου στους ερωτικούς συντρόφους, φοβάμαι ότι εκείνοι 

δεν θα αισθάνονται το ίδιο για εμένα. 

__  17 Δε μου είναι δύσκολο να πλησιάσω συναισθηματικά με το/τη σύντροφό μου. 

__  18 Σπάνια ανησυχώ για το ότι ο/η σύντροφός μου μπορεί να με αφήσει. 

__  19 Συνήθως συζητάω τα προβλήματα και τις ανησυχίες μου με το/τη σύντροφό μου. 

__  20 Ο/Η ερωτικός μου σύντροφος με κάνει ν’ αμφισβητώ τον εαυτό μου. 

      21 Με βοηθάει να στραφώ στο/στη σύντροφό μου σε ώρες ανάγκης. 

      22 Σπάνια ανησυχώ με την ιδέα ότι μπορεί να με εγκαταλείψουν. 

__  23 Λέω στο/στη σύντροφό μου σχεδόν τα πάντα. 

__  24 Διαπιστώνω ότι οι σύντροφοί μου δεν θέλουν να έρθουν συναισθηματικά τόσο κοντά 

μου όσο θα ήθελα. 

__  25 Συζητάω τα πράγματα που με απασχολούν με το/τη σύντροφό μου. 

__  26 Μερικές φορές οι ερωτικοί μου σύντροφοι αλλάζουν τα αισθήματά τους για μένα 

χωρίς φανερό λόγο. 

__  27  Αισθάνομαι νευρικότητα όταν ένας σύντροφος έρθει συναισθηματικά πολύ κοντά 

μου.  

__  28  Η επιθυμία μου να είμαι συναισθηματικά πολύ κοντά με τους άλλους μερικές φορές  

τους φοβίζει και τους απομακρύνει. 

__  29 Αισθάνομαι άνετα να στηριχθώ στον/στην ερωτικό μου σύντροφο. 

__  30 Φοβάμαι ότι μόλις ένας ερωτικός σύντροφος με γνωρίσει καλά, δε θα του αρέσει το 

ποιος/α πραγματικά είμαι. 

__  31 Το βρίσκω εύκολο να στηριχθώ σε ερωτικούς συντρόφους. 

__  32 Θυμώνω που δεν παίρνω τη στοργή και τη στήριξη που χρειάζομαι από το/τη 

σύντροφό μου. 

__  33 Μου είναι εύκολο να είμαι τρυφερός με τον/την ερωτικό μου σύντροφο. 

__  34 Ανησυχώ ότι υστερώ σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους.  

__  35 Ο/Η σύντροφός που πραγματικά καταλαβαίνει εμένα και τις ανάγκες μου. 

__  36 Μου φαίνεται ότι ο/η σύντροφός μου με προσέχει μόνο όταν είμαι θυμωμένος. 
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C. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Oι παρακάτω προτάσεις αφορούν την ικανοποίησή σας από την εργασία σας. 

Παρακαλούμε κυκλώστε τον ανάλογο αριθμό σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: 

Διαφωνώ απόλυτα: 1, Διαφωνώ: 2,  Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ: 3,  Συμφωνώ: 4, 

Συμφωνώ απόλυτα: 5 

 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ/ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Η δουλειά μου είναι 

ενδιαφέρουσα.    
1 2 3 4 5 

2. Αισθάνομαι πολύ 

ικανοποιημένος    από την 

τωρινή δουλειά μου.                                

1 2 3 4 5 

3. Φαίνεται πως οι φίλοι μου 

θεωρούν πιο ενδιαφέρουσες 

τις δουλειές τους.             

1 2 3 4 5 

4. Αν ξεκινούσα πάλι από την 

αρχή, θα επέλεγα την ίδια 

δουλειά.                           

1 2 3 4 5 

5. Συχνά βαριέμαι στη δουλειά 

μου.                     
1 2 3 4 5 

6. ‘Οταν τελειώνω από τη 

δουλειά μου, αισθάνομαι πως 

έχω κάνει κάτι αξιοσημείωτο. 

1 2 3 4 5 

7. Είμαι δυσαρεστημένος από τη 

δουλειά μου.                            
1 2 3 4 5 

8. Αισθάνομαι ασφάλεια στη 

δουλειά μου. 
1 2 3 4 5 

9. Είμαι ικανοποιημένος από την     

κοινωνική επαφή που έχω 

μέσω της δουλειάς μου. 

1 2 3 4 5 

10. Οι συνθήκες εργασίας είναι    

ικανοποιητικές.                               
1 2 3 4 5 

  11. Νομίζω πως η κάθε μέρα 

δουλειάς δεν τελειώνει ποτέ.                          
1 2 3 4 5 

12. Τις περισσότερες μέρες είμαι     

ενθουσιασμένος με τη δουλειά   

μου.   

1 2 3 4 5 
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D. ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ 

 

Παρατίθενται κάποιες προτάσεις σχετικά με το πως λειτουργείτε και επηρεάζεστε 

από την εργασία σας. Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα από τις 

άλλες, έστω και κατά προσέγγιση.  

 

 

 

 

 

E. ΣΤΥΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 

 Στις παρακάτω κλίμακες δηλώστε ποια περιγραφή ταιριάζει καλύτερα στο στυλ του 

διευθυντή σας: 

1. Άμεσος        1……....2…….....3…..….…4……...…5…….…6….….7 Όχι άμεσος 

2. Κρύος          1……....2…….....3…..….…4……...…5…….…6….….7 Θερμός 

3. Όχι φιλικός 1……....2…….....3…..….…4……...…5…….…6….….7 Φιλικός 

4. Κοντινός      1……....2…….....3…..….…4……...…5…….…6….….7 Απόμακρος 

5.  Αυτόνομος (δρά ανεξάρτητα, δεν στηρίζεται στους άλλους) 

Καθόλου 1……....2…….....3…..….…4……...…5…….…6….….7 Πάρα πολύ 

6. Ανεξάρτητος (αποφασίζει μόνος του) 

Καθόλου 1……....2…….....3…..….…4……...…5…….…6….….7 Πάρα πολύ 

7. Μοναδικός (ένα μοναδικό άτομο, έχει χαρακτηριστικές συμπεριφορές που τον 

διακρίνουν από τους περισσότερους) 

 0= Ποτέ, 

1= μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, 

2= μια φορά το μήνα ή λιγότερο, 

3= μερικές φορές το μήνα, 

4= μια φορά την εβδομάδα,                                                              

5= μερικές φορές την εβδομάδα, 

6= κάθε μέρα 

                                                                                                                                                       Π
ο
τέ
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ές
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Μ
ια

 φ
ο
ρ
ά

 τ
ο
 μ

ή
να

 ή
 

λ
ιγ

ό
τε

ρ
ο

 

Μ
ερ

ικ
ές

 φ
ο
ρ

ές
 τ

ο
 μ

ή
να

 

Μ
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Μ
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1. Νιώθω συναισθηματικά «στραγγισμένος /η» 

από τη δουλειά μου.   

0 1 2 3 4 5 6 

2. Νιώθω εξαντλημένος /η στο τέλος της 

εργάσιμης μέρας.    

0 1 2 3 4 5 6 

3. Νιώθω κουρασμένος /η όταν σηκώνομαι το 

πρωί και πρέπει να αντιμετωπίσω μια ακόμη 

μέρα στη δουλειά. 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με σκληραίνει 

συναισθηματικά.    

0 1 2 3 4 5 6 

5. Νιώθω εξαιρετικά ενεργητικός /ή.    0 1 2 3 4 5 6 
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Καθόλου 1……....2…….....3…..….…4……...…5…….…6….….7 Πάρα πολύ 

F. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

Ακολουθεί κατάλογος με ερωτήσεις που εκφράζουν τα συναισθήματά μας και τη 

συμπεριφορά μας κάτω από ορισμένες συνθήκες. Σημείωσε για το πόσο συμφωνείς ότι 

ισχύει η κάθε πρόταση για εσένα.   

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Κάπως 

διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Κάπως 

συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 

__ 1 Μου αρέσει να ξεχωρίζω και να είμαι διαφορετικός από τους άλλους. 

__ 2 Μπορώ να μιλήσω ανοιχτά με κάποιον που συναντώ για πρώτη φορά, ακόμη και αν 

αυτός/η είναι μεγαλύτερος/η σε ηλικία. 

     3 Ακόμα και εάν διαφωνώ έντονα με τα μέλη της ομάδας μου (οικογένεια, σχολική 

τάξη, ομάδα συνεργατών, παρέα κ.α.) αποφεύγω να τσακωθώ μαζί τους. 

     4 Σέβομαι άτομα με μεγαλύτερο κύρος από εμένα (αφεντικό στην δουλειά, αστυνομία-

υπηρεσίες) με τα οποία έρχομαι σε επαφή. 

__ 5 Κάνω του κεφαλιού μου ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άλλοι. 

__ 6 Εκτιμώ τους μετριόφρονες ανθρώπους. 

__ 7 Είναι σημαντικό για μένα να ενεργώ σαν ανεξάρτητο άτομο. 

__ 8 Μπορώ να θυσιάσω το προσωπικό μου συμφέρον για το καλό της ομάδας στην οποία 

ανήκω. 

__ 9  Προτιμώ να πω ‘όχι’ κατευθείαν (όταν δεν μου αρέσει κάτι), παρά μισόλογα και να 

μην με καταλάβουν.  

__ 10  Είναι σημαντικό για μένα να έχω ζωηρή φαντασία.  

__ 11 Όσον αφορά στις σπουδές μου και τα επαγγελματικά μου σχέδια, οφείλω να 

λαμβάνω υπόψη τη συμβουλή των γονέων μου. 

__ 12 Νοιώθω ότι η μοίρα μου είναι συνυφασμένη με αυτή των ανθρώπων γύρω μου.  

__ 13 Όταν γνωρίζω για πρώτη φορά κάποιον άνθρωπο προτιμώ να είμαι ευθύς και 

ειλικρινής. 

__ 14 Νιώθω καλά όταν συνεργάζομαι με άλλους. 

__ 15 Νιώθω άνετα (όχι αμήχανα) όταν με επαινούν ή με  επιβραβεύουν. 

__ 16 Θα αισθανθώ συνυπεύθυνος αν κάποιο από τα αδέλφια μου αποτύχει σε κάτι. 

__ 17 Συχνά αισθάνομαι ότι οι σχέσεις μου με τους άλλους είναι σημαντικότερες από τις 

προσωπικές μου επιτυχίες. 

__ 18 Δεν δυσκολεύομαι να παίρνω το λόγο μέσα στην τάξη ή σε μία συνεδρίαση. 

__ 19 Θα έδινα την θέση μου στο λεωφορείο στον καθηγητή μου ή το αφεντικό μου. 

__ 20 Συμπεριφέρομαι πάντα με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα με ποιόν είμαι μαζί. 
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     21 Η ευτυχία μου εξαρτάται από την ευτυχία των ανθρώπων που με περιβάλλουν. 

     22 Η υγεία μου είναι το σημαντικότερο πράγμα για μένα. 

__ 23 Θα παραμείνω στην  ομάδα μου εάν με χρειάζεται ακόμα και εάν είμαι 

δυσαρεστημένος μαζί της. 

__ 24 Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για μένα ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις που θα έχει 

στους άλλους. 

__ 25 Το να είμαι ικανός να φροντίζω τον εαυτό μου είναι πρωταρχικής σημασίας για μένα. 

__ 26 Είναι σημαντικό για μένα να σέβομαι τις αποφάσεις της ομάδας μου. 

__ 27  Η ταυτότητά μου ως πρόσωπο, η ανεξαρτησία μου από τους άλλους, είναι  πολύ 

σημαντικό πράγμα για ‘μένα. 

__ 28  Είναι σημαντικό για μένα να διατηρούνται οι ισορροπίες μέσα στην ομάδα μου. 

__ 29 Συμπεριφέρομαι στο σπίτι και στο σχολείο με τον ίδιο τρόπο. 

__ 30 Συνήθως κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι να κάνω, ακόμα και εάν θα ήθελα να κάνω 

κάτι διαφορετικό.  

 

 

 

 

G. ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται σε ολόκληρη την ομάδα υπαλλήλων, με τους 

οποίους υπηρετείτε μαζί στην ίδια μονάδα.  Για κάθε πρόταση,  επιλέξτε  την  απάντηση  

που  σας  εκφράζει  περισσότερο. 

 

 

 

 

 1= Διαφωνώ απόλυτα              5= Συμφωνώ 

μερικώς 

2= Διαφωνώ αρκετά                 6= Συμφωνώ 

αρκετά 

3= Διαφωνώ μερικώς               7= Συμφωνώ 

απόλυτα 

4= Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ        

Δ
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Σ
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1 Αισθάνομαι ότι ανήκω σε αυτή την ομάδα. 1 2 3 4 5 6 7 

2 Χαίρομαι που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. 1 2 3 4 5 6 7 

3 Θεωρώ τον εαυτό μου, μέλος αυτής της ομάδας. 1 2 3 4 5 6 7 

4 
Αυτή η ομάδα είναι μία από τις καλύτερες 

που έχω συναντήσει. 
1 2 3 4 5 6 7 

5 Αισθάνομαι μέλος αυτής της ομάδας. 1 2 3 4 5 6 7 

6 
Είμαι ικανοποιημένος που είμαι μέλος αυτής 

της ομάδας. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Ζ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Σημειώστε με Χ σ’ ότι από τα παρακάτω ισχύει. 

1. Φύλο 

 

Άνδρας  

Γυναίκα  

 

2.  Ηλικία: ___ 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

 

Έγγαμος-Αρραβωνιασμένος  

Έχω σχέση  

Δεν έχω σχέση  

 

4. Μορφωτικό επίπεδο 

 

Απόφοιτος ΑΕΙ  

Απόφοιτος ΤΕΙ  

Δεύτερο πτυχίο  

Μεταπτυχιακός Τίτλος  

Διδακτορικός Τίτλος  

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό         

στην Ειδική Αγωγή                       

 

 

 

 

5. Σε τι περιοχή μεγαλώσατε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής σας; 

 

Αγροτική Περιοχή  

Αστική Περιοχή  

Ημί-αστική Περιοχή  

 

6. Σε τι κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον μεγαλώσατε το μεγαλύτερο διάστημα 

της ζωής σας; 

 

Ανώτερο  

Ανώτερο/Μεσαίο  
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Μεσαίο  

Μεσαίο/Χαμηλό  

Χαμηλό  

 

 

 

7. Ποια είναι η θέση που έχετε στη σχολική μονάδα που υπηρετείτε; 

 

Διευθυντής-τρια  

Δάσκαλος-α  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:  

Θεωρήστε ότι η διπλανή σκάλα δείχνει την κοινωνική θέση των ανθρώπων στην Ελλάδα. 

Στην κορυφή της σκάλας βρίσκονται οι άνθρωποι με τα περισσότερα χρήματα, την καλύτερη 

παιδεία-εκπαίδευση και τις πιο αξιοσέβαστες δουλειές. Στη βάση της σκάλας βρίσκονται οι 

άνθρωποι με τα λιγότερα χρήματα, τη λιγότερη εκπαίδευση και τις λιγότερο σεβαστές δουλειές  ή 

χωρίς καθόλου εργασία.  

Που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας πάνω σε αυτή τη σκάλα;  

Βάλτε ένα μεγάλο «Χ» στο σκαλοπάτι που  πιστεύετε ότι στέκεστε αυτή τη στιγμή στη ζωή σας,  

σε σχέση με άλλους ανθρώπους στην Ελλάδα. 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 

παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν 

προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα 

τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 

χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 


