
 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 

ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΓΔΗΑ 

 

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

«Ο ξφινο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ρχζκηζεο ζηε Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία: κηα 

εκπεηξηθή κειέηε ζε εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο»  

 

 

 

Παλαγηψηεο  Γεσξγέιιεο 

 

 

 

Δπφπηεο  Α΄: Πιαηζίδνπ Μαξία, Καζεγήηξηα 

Δπφπηεο  Β΄: ηπεηάλνπ Αζελά,  Καζεγήηξηα 

Δπφπηεο  Γ΄: Βαιθάλνο Δπζχκηνο, Αλ. Καζεγεηήο 

 

 

Θεζζαινλίθε, 2018 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ΠΑΝΔΠΗΣΖΝΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 2018 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.) ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, (ζηελ θαηεχζπλζε: Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία), 

θαη ηα ινηπά απνηειέζκαηα απηήο απνηεινχλ ζπληδηνθηεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη ηνπ θνηηεηή, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη ην δηθαίσκα 

αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο (ζην ζχλνιν ή ηκεκαηηθά) γηα 

δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ζε θάζε πεξίπησζε αλαθέξνληαο ηνλ ηίηιν 

θαη ην ζπγγξαθέα θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, φπνπ εθπνλήζεθε ε Μ.Γ.Δ. 

θαζψο θαη ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.  

  



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Σην Βαζίιε θαη ηνλ Πέηξν  



 

4 

 

Ππόλογορ 

Ζ ζπλερήο αιιαγή ηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ επηηάζζεη ηελ αλάγθε γηα 

δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ησλ αηφκσλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ηηο δηαζέζεηο ηνπο, 

ελψ ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε πνπ 

εκπλέεη θαη εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ. 

Ζ εγεζία απνηειεί δηαδηθαζία πνπ επηδξά ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο 

νξγαληζκνχ (Smith, 2015). Οη εθπαηδεπηηθνί εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζε 

απαηηεηηθέο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ραξαθηεξηζηηθψλ 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, κέζσ ηεο νπνίαο δχλαηαη λα εληζρπζεί ε νκαδηθφηεηα, ε 

ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα επηηεπρζνχλ νη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη. Ωο εθ 

ηνχηνπ, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηε κέγηζηε 

δπλαηή παξαγσγηθφηεηα θαη λα θαιιηεξγήζνπλ έλα θνηλφ φξακα ψζηε λα εληζρπζεί ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Alger, 

2008). 

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληζρχεη ηελ αηνκηθή θαη 

νξγαλσζηαθή απφδνζε θαη ζην πιαίζην απηφ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε 

ηνπ επηπέδνπ ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ θαηεχζπλζε 

απηήλ, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη ηα κέρξη 

ζήκεξα απνηειέζκαηα ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο θαη ζεηηθήο ζπζρέηηζήο ηνπο (Γειιαηφιαο, 2013). 
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Πεπίλητη 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο θαη ηνπ επηπέδνπ ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίνλ ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε επεξεάδεη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 102 εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν 45,1% ηνπ δείγκαηνο θαηέρεη ζέζε ππνδηεπζπληή, ην 

17,6% ζέζε δηεπζπληή θαη ην ππφινηπν ζέζε θαζεγεηή. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζπλνιηθή 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο δηακνξθψλεηαη ζε πςειά 

επίπεδα κε Μ.Ο. =3,947. Δηδηθφηεξα ε θιίκαθα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο κε ηε 

κέγηζηε ηηκή είλαη ε «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε» (Μ.Ο.=4,25) , ελψ ε ειάρηζηε 

παξαηεξείηαη γηα ηε «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε» (Μ.Ο.=3,69). Ζ ζπλνιηθή 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηελ χπαξμε 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή έρνπλ πςειφηεξν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο 

(Μ.Ο.=4,488) θαη εηδηθφηεξα ε γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε απνηειεί ηελ θιίκαθα κε ηε 

κέγηζηε ηηκή (Μ.Ο.=4,98) ελψ ε θαηαπίεζε θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή 

δηακνξθψλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα (Μ.Ο.=3,827).  Σν επίπεδν ζπλνιηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην θχιν, κε ηηο 

γπλαίθεο λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο.  Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε ζπλαηζζεκαηηθή 
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ξχζκηζε ζηε ζπλνιηθή κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαηαδεηθλχεη φηη ε γλσζηηθή 

αλαπιαηζίσζε επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ζεηηθά ηε κεηαζρεκαηηζηηθή 

εγεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Λέξειρ – κλειδιά: ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, εθπαηδεπηηθνί 
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Abstract 

The main objective of this project is the investigation of the level of transformational 

leadership and the level of emotional intelligence, as well as the investigation of the 

way the emotional regulation affects the transformation leadership among teachers. 

This study was realized among 102 teachers of secondary education, who worked in 

several, school units in Thessaloniki. The 45,1% of the sample holds a position of 

vice – principal , the 17,6% holds a position of a principal, and the rest of it were 

teachers. 

The results of this project indicate that the overall transformational leadership for the 

whole sample was formed at high levels, with an average 3,947. Most specifically, the 

scale of transformational leadership with the highest value was the “personal 

recognition” (4,25), while the smallest value was observed for “mental stimulation” 

(3,69). The overall transformational leadership is affected with high statistic 

significance by the existence of professional experience in the private sector, and by 

the educational level, where the teachers who had worked in the private sector or had 

higher educational level tended to present higher levels of transformational 

leadership. 

Teachers present high levels of emotional regulation (4,488), and most specifically, 

the scale “cognitive reformation” is the one with the highest value (4,98), whereas the 

“oppression and expressive repression” tended to be in lower levels (3,827). The level 

of the overall emotional regulation is affected in a statistically significant way by the 

gender, where women present higher levels of emotional regulation compared to men. 

The investigation of the effect that emotional regulation has on the overall 

transformational leadership demonstrates that the cognitive refraction and the 
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emotional regulation generally affect in a statistically significant and positive way the 

transformational leadership of teachers. 

Keywords: emotional regulation, transformational leadership, teachers.   
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Δςσαπιζηίερ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ 

ηελ θα Μαξία Πιαηζίδνπ, θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, επφπηξηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα, ηφζν ζε 

πξαθηηθφ φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν. Με ηηο πνιχηηκεο νδεγίεο ηεο θαη κε ηελ 

ππνδεηγκαηηθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε κπφξεζα λα νινθιεξψζσ ηελ παξνχζα 

εξγαζία.  

Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ θπξία ηελ θπξία ηπεηάλνπ Αζελά, θαζεγήηξηα 

θαη ηνλ θχξην Δπζχκην Βαιθάλν, αλ. θαζεγεηή πνπ δέρηεθαλ κε πξνζπκία λα 

επνπηεχζνπλ ηελ παξνχζα εξγαζία. 

Αθφκε επραξηζηψ ηνπο  ζπκθνηηεηέο κνπ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ πνπ 

δέρηεθαλ λα βνεζήζνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο κε ηελ πξνψζεζε ζηνπο ζρνιηθνχο ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ηεο έξεπλαο. 

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, νη νπνίνη κε ην πςειφ επίπεδν γλψζεσλ 

θαη κε ηηο πνηνηηθέο ηνπο δηαιέμεηο ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο 

πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο κνπ αλάπηπμεο. 
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Διζαγυγή 

ε θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε φια ηα εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηήλ 

θαζψο θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ππννκάδσλ πνπ αλαπηχζζνληαη. ην 

πιαίζην απηφ, ζεκαληηθά «εξγαιεία» γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ απνηεινχλ ε εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφο ν επθνιφηεξνο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξνο ζπληνληζκφο ηεο κνλάδαο. Ωζηφζν, έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα 

είλαη εάλ απηέο νη δχν έλλνηεο αιιειεπηδξνχλ, θαη ζπγθεθξηκέλα, εάλ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία.  

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ραξαθηεξίδεηαη σο ην ζηπι εγεζίαο πνπ σζεί 

ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αλαπηχμνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζεηηθά 

κέζα απφ ηελ χπαξμε ελφο εκπλεπζκέλνπ νξάκαηνο πνπ αλαγλσξίδεη ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε απνηειεί ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη επεξεάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ, ην πφηε ηα έρνπλ θαη πψο ηα βηψλνπλ ή ηα εθθξάδνπλ 

(Chuang, Judge & Liaw, 2012).  

Οη άλζξσπνη ζπλεηδεηά ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ψζηε λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ή ηηο απαηηήζεηο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Ζ 

ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ θπξίσο αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο έθθξαζεο ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Chuang et al., 2012). ε εξεπλεηηθφ επίπεδν, 

ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία έρεη κειεηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο θαη έρεη 

απνηειέζεη έλα θχξην ζέκα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζεσξηψλ εγεζίαο απφ ην έηνο 1977. 

Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία έηε έρεη αλαπηπρζεί ελδηαθέξνλ γηα ηε ζχλδεζε ηεο 
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κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο κε πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαζηάζεηο.  

Δπηπιένλ, ε κειέηε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζπγθεληξψλεη εξεπλεηηθή 

πξνζνρή εμαηηίαο ηεο ζπκβνιήο πνπ έρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ελφο νξγαληζκνχ. Παξάιιεια, εληνπίδεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία επηδξά ηε δηάζεζε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πσο «ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζπκβάιιεη ζηελ αηνκηθή θαη νξγαλσζηαθή απφδνζε» (Totterdell & 

Holman, 2003, ζ. 55). θαη σο εθ ηνχηνπ πξσηαξρηθήο αλαγθαηφηεηαο θξίλεηαη ε 

κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ε ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ δηακνξθψλεη ηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Ζ παξνχζα εξγαζία νπζηαζηηθά απνζθνπεί ζηε κέηξεζε ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηνπο δηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. Δηδηθφηεξα, ζηνλ 

ρψξν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κειεηάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ δηεπζπληψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε. Ζ κειέηε 

ησλ δηεπζπληψλ ή ελ δπλάκεη δηεπζπληψλ δχλαηαη λα δψζεη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ επηδξά ζηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ. 
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1.  Ζ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ: ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΜΔΣΡΖΖ 

 

1.1 Ζγεζία  

Ζ εγεζία απνηειεί κηα δηαρξνληθή έλλνηα, αλήθεη ζηηο ζεκαληηθφηεξεο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη απνηειεί έλα θξίζηκν ζπζηαηηθφ γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο ή 

ελφο νξγαληζκνχ (Smith, 2015). Παξά ηελ πςειή ζεκαζία ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε εγεζία είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί 

(Κπζξαηψηεο, 2006).  

χκθσλα κε ηηο επηθξαηέζηεξεο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο, σο εγεζία νξίδεηαη 

ε δηαδηθαζία φπνπ έλα άηνκν επηδξά ζε νξηζκέλα άιια άηνκα ή ζε θάπνηεο νκάδεο 

αηφκσλ κέζσ ηεο ιήςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο πξνζπάζεηαο ππνθίλεζήο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη (Μπειεγξή – Ρνκπφιε, Παπαδά 

& Μηραειίδεο, 2001).  

ηφρνο θάζε εγέηε είλαη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία, δειαδή ε επίηεπμε 

πςειφηεξσλ νξγαλσζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ε θαιχηεξε δπλαηή ππνζηήξημε ησλ 

ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη (Smith, 2015). Σα  ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εγεζίαο είλαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ν εγέηεο, φπσο δηνξαηηθφηεηα, 

νκαδηθφ πλεχκα θαη θαηλνηνκία, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ ηα άηνκα πνπ 

θαζνδεγεί ν εγέηεο, φπσο είλαη ε απηελέξγεηα θαη ε ζπλεξγαζία θαη ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, δειαδή νη ζπλζήθεο ππφ ηηο 

νπνίεο εξγάδνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη ν εγέηεο θαη ηα κέιε κηαο επηρείξεζεο ή 

νκάδαο (Κπζξαηψηεο, 2006). 

Οη ζεσξίεο ηεο εγεζίαο είλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

ζηηο παξαδνζηαθέο εγεηηθέο ζεσξίεο (Traditional Leadership Theories) θαη ζηηο 
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ζχγρξνλεο ζεσξίεο εγεζίαο (Contemporary Leadership Theories) (Ting, 2009). Οη 

παξαδνζηαθέο ζεσξίεο εγεζίαο δηαθξίλνληαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζε ηξεηο 

ππνθαηεγνξίεο (Gorton, Alston & Snowden, 2007): 

 ηηο ζεσξίεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά (Trait approaches) 

 ηηο ζεσξίεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά (Behavioral approaches) 

 ηηο ζεσξίεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

(Contingency Approaches). 

Οη ζχγρξνλεο εγεηηθέο ζεσξίεο δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο ππνθαηεγνξίεο 

(Ting, 2009): 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή ή πλαιιαθηηθή Θεσξία εγεζίαο (Transactional 

leadership). Καηά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ή ζπλαιιαθηηθή ζεσξία εγεζίαο, ν 

εγέηεο επηθεληξψλεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ 

εθαξκνγή ελφο πιάλνπ θαη ζηελ επίβιεςε ησλ ελεξγεηψλ ησλ κειψλ απφ 

ηνλ εγέηε, ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα επηβξαβεχεη ή λα θαηαθξίλεη ηνπο 

πθηζηάκελνχο ηνπ, αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο.     

 Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζεσξίαο (Transformational leadership). Καηά 

ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζεσξίαο, ν εγέηεο δεκηνπξγεί έλα θνηλφ 

φξακα θαη εκπλέεη ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ λα ην αθνινπζήζνπλ. 

 Δθπαηδεπηηθή ζεσξία εγεζίαο (Educative Leadership). Ζ εθπαηδεπηηθή 

ζεσξία εγεζίαο απνζθνπεί σο επί ην πιείζηνλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ζεηηθήο αιιαγήο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ. Οη εγέηεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εθπαηδεχνληαη κε ζηφρν λα βειηηψζνπλ θαη 

λα αλαβαζκίζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ή ηδξχκαηα. 



 

18 

 

 ηξαηεγηθή ζεσξία εγεζίαο (Strategic Leadership). Καηά ηε ζηξαηεγηθή 

ζεσξία εγεζίαο, ν εγέηεο βνεζά ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο πνπ καθξνπξφζεζκα ζα νδεγνχλ ζηελ επηηπρία θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο φπνπ αλήθνπλ.   

 

1.2 Μεηαζσημαηιζηική Ζγεζία  

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ην πςειφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη 

ζπγθεληξψζεη ην ζέκα ηεο «εγεζίαο», έρνπλ δηαηππσζεί πνιπάξηζκεο δηαθνξεηηθέο 

ζεσξίεο θαη πνηθίια κνληέια γηα ηελ ίδηα. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο είλαη 

ε «κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία». ήκεξα γίλεηαη θαλεξή κηα κεηαθίλεζε απφ ηε 

ραξηζκαηηθή εγεζία, φπνπ ν εγέηεο παξνπζηάδεη δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, φπσο 

είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ε θαληαζία, ην πλεχκα θαη ε εξγαηηθφηεηα, 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ απφ ηα ππφινηπα άηνκα, ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, φπνπ ν 

εγέηεο δελ είλαη κφλνο ηνπ αιιά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο 

ηνπ. Πηζαλά αίηηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαθίλεζε είλαη νη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ εμσηεξηθνχο θπξίσο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε θαη 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θνηλσλίαο θαη ζπλεπψο, νη πςειφηεξεο αλάγθεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ζην κέγηζην βαζκφ φισλ ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ 

δπλακηθνχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο  (Dieronitou, 2014). 

Ο φξνο «Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία» (Transformational Leadership) εηζήρζε 

γηα πξψηε θνξά ην 1978 απφ ηνλ James Mac Gregor Burns, κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή 

κηαο δηαδηθαζίαο φπνπ νη εγέηεο θαη ηα κέιε βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ πξνθεηκέλνπ 

λα νδεγήζνπλ ηελ εζηθή θαη ηελ παξαθίλεζε ζε πςειφηεξα επίπεδα (Burns, 1978). Ζ 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία έρεη νξηζηεί απφ πνιπάξηζκνπο εξεπλεηέο. χκθσλα κε 

ηνπο Bass, Waldman, Avolio θαη Bebb (1987), ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία κπνξεί λα 
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νξηζηεί σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλαο εγέηεο είλαη ραξηζκαηηθφο θαη αληηκεησπίδεη ηα 

ππφινηπα κέιε σο απηφλνκεο, δηαλνεηηθά ππνθηλνχκελεο πξνζσπηθφηεηεο. χκθσλα 

κε ηνπο Jantzi θαη Leithwood (1996), σο κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία νξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία φπνπ θάπνηνο εγέηεο επηδηψθεη ηελ έκπλεπζε ησλ άιισλ αηφκσλ, 

ζπλήζσο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελδηαθέξεηαη πξνζσπηθά θαη έρεη πνιπάξηζκεο 

πξνζδνθίεο απφ εθείλνπο, ελψ παξάιιεια ηνπο σζεί λα εμεηάζνπλ εθ λένπ νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ζηφρν, πάληνηε, ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηφο ηνπ γηα ζπλερή 

βειηίσζε θαη  πξφνδν (Jantzi & Leithwood, 1996). Οη Bass θαη Avolio (1997) 

ππνζηήξημαλ πσο έλαο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηα κέιε ηεο 

νκάδαο πνπ αλήθεη θαη λα ηα πξνσζεί λα εξγαζηνχλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζηφρσλ 

πνπ μεπεξλνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο πξνζδνθίεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο απνηειεί ε νπζηαζηηθή θαη βαζηά κεηαβνιή ηνπ εγέηε 

πξνο ηελ νκαδηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ην θνηλφ φξακα, θαζψο θαη ηνπ νξγαληζκνχ 

πνπ εγείηαη (Sergiovanni, 2001). Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο είλαη πσο επηθεληξψλεηαη ζηα άηνκα πνπ απνηεινχλ έλαλ 

νξγαληζκφ θαη φρη ζηηο δνκέο, ελψ, παξάιιεια, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κεηαβνιή 

ηεο θνπιηνχξαο φισλ ησλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγέηε θαη ζηε «δχλακε 

ηεο επηξξνήο» ηνπ εγέηε πξνο ηα πθηζηάκελα κέιε (Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλίηνπ, 

2014). 

Οη Leithwood, Leonard θαη Sharratt (1998) δηέθξηλαλ 8 ραξαθηεξηζηηθνχο, 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλίηνπ, 

2014. Θενθηιίδεο, 2012): ην θνηλφ φξακα πνπ ζέηεη ν εγέηεο, ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

εγέηε κε ηα πθηζηάκελα κέιε, ην ξφιν ηνπ εγέηε σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, ηελ 

νηθνδφκεζε θνηλήο θνπιηνχξαο, ηε ζέζπηζε απφ ηνλ εγέηε πςειψλ πξνζδνθηψλ, 

ηνπο θνηλνχο γηα φια ηα άηνκα ζηφρνπο, ηελ εηδηθή ζηήξημε πνπ παξείρε ν εγέηεο ζε 
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θάζε άηνκν μερσξηζηά κε εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε θαη Ννεηηθή παξψζεζε (βι. 

Δηθφλα 1). 

 

Δικόνα 1  Οη 8 ραξαθηεξηζηηθνί γηα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ηνκείο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Leithwood et al. (1998, ζην Βαζηιεηάδνπ θαη Γηεξσλίηνπ, 2014) 

 

1.3 Σα σαπακηηπιζηικά πος διακπίνοςν έναν μεηαζσημαηιζηικό ηγέηη 

Έλαο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο ελδέρεηαη λα είλαη έλαο επηρεηξεκαηίαο, έλαο 

ζξεζθεπηηθφο εγέηεο, έλαο γνληφο ή έλαο πξνπνλεηήο, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζπλερψο ζε 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη πξφθιεζε ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο, ηεο ζξεζθεπηηθήο 

νκάδαο, ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο αζιεηηθήο νκάδαο, αληίζηνηρα, λα βειηηψλνληαη θαη λα 

νξγαλψλνληαη κε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Johannsen, 2010).     

Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη σο κηα εγεζία «ζπκκεηνρηθνχ 

ηχπνπ», φπνπ επηρεηξείηαη ε επίηεπμε κεηαηξνπψλ θαη βειηηψζεσλ κέζσ ηεο απφ 

θνηλνχ ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ, ρσξίο λα ππάξρεη πίεζε θαη θξηηηθή 

απφ ηνλ εγέηε πξνο ηα πθηζηάκελα κέιε ηεο νκάδαο (Day, Harris, Hadfield, Tolley & 

Beresford, 2000. Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλίηνπ, 2014). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε 
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νκάδα δελ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ εγέηε, αιιά εμίζνπ απφ φια ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζε απηήλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (Leithwood & Jantzi, 2000). Έηζη, βαζηθφο ξφινο ηνπ εγέηε είλαη 

λα αλαγλσξίδεη θαη λα αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο φισλ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ην ζπληνκφηεξν θαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί (Dierontiou, 2014). Παξάιιεια, νη 

κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο πξέπεη λα μερσξίδνπλ γηα ηηο εζηθέο ηνπο αμίεο, ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ην φξακά ηνπο, ηελ ηθαλφηεηα εχξεζεο λέσλ ζηφρσλ θαη ηδεψλ, 

ηελ ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπο θαη ηελ απνθπγή άζθεζεο νπνηαζδήπνηε 

θξηηηθήο πξνο ηα ηειεπηαία (Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 2007). Σα ζηνηρεία απηά είλαη 

απαξαίηεηα ηφζν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ, φζν θαη γηα ηε κεηάδνζε ζηα πθηζηάκελε κέιε ηεο αίζζεζεο πσο ν εγέηεο 

ηνπο ζηεξίδεη πξαγκαηηθά θαη ελδηαθέξεηαη γηα εθείλα (Μπνπξαληάο, 2002). Ζ 

αίζζεζε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αχμεζε ηεο ςπρνινγίαο, ηεο εξγαηηθφηεηαο 

αιιά θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ κειψλ 

θαη ζπλεπψο, ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο (Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλίηνπ, 2014).      

χκθσλα κε ηνλ Bass (1990), ην ζπγθεθξηκέλν είδνο εγεζίαο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηέζζεξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο, ή, δηαθνξεηηθά, απφ ηέζζεξα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ νθείιεη λα επηδεηθλχεη θάζε κεηαζρεκαηηζηηθφο 

εγέηεο (Bass, 1990, Bass, 1998, Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλίηνπ, 2014, Γθφιηα, 2014), 

(βι. Δηθφλα 2).  

Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα είλαη ε έκπλεπζε, ή δηαθνξεηηθά, ε 

εκπλεπζκέλε ππνθίλεζε (inspirational motivation). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε παξνρήο έκπλεπζεο απφ ηνλ 

εγέηε ζηα πθηζηάκελε κέιε γηα ην φξακά ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη, αθνινχζσο, 
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ηα κέιε αλακέλεηαη λα πξνζπαζνχλ θαη λα εξγάδνληαη κε πεξηζζφηεξν δήιν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ν εγέηεο ηνπο (Bass, 1990. Γθφιηα, 2014).    

Σν δεχηεξν γλψξηζκα είλαη ην ράξηζκα, ή δηαθνξεηηθά, ε εμηδαληθεπκέλε ή 

ραξηζκαηηθή επηξξνή (idealized influence). Σν ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ 

πεξηγξάθεη ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο ηνπ εγέηε σο έλα πξφηππν ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο 

πθηζηάκελνχο ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ν εγέηεο πξέπεη λα δηαζέηεη φξακα θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ λα αληηιακβάλνληαη ηα ππφινηπα κέιε, θαζψο θαη λα 

είλαη έηνηκνο λα αλαιάβεη ξίζθα πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νκάδαο ηνπ. Παξάιιεια, ηα πθηζηάκελα κέιε ηνπ εγέηε πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ 

ζην πξφζσπν ηνπ εγέηε ηνπο δηάθνξεο αξεηέο φπσο είλαη ε ππνκνλή, ε επηκνλή, νη 

ηθαλφηεηεο, ην φξακα θαη ε απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ θαη, ζπλεπψο, λα εκπλένληαη ψζηε 

λα δείρλνπλ ζε απηφλ εκπηζηνζχλε, ζεβαζκφ θαη ζαπκαζκφ (Bass, 1998. Γθφιηα, 

2014).    

Ο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ε δηαλνεηηθή ππνθίλεζε (intellectual stimulation). 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ γλψξηζκα πεξηγξάθεη ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ησλ 

κεηαζρεκαηηζηηθψλ εγεηψλ γηα εχξεζε λέσλ ηδεψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνπλ 

ηνπο δηάθνξνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ. Απνθεχγνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ θξηηηθή ησλ 

κειψλ ηεο νκάδα ηνπο θαη επηδηψθνπλ ηε ζπλερή παξφηξπλζή ηνπο γηα δεκηνπξγία 

(Bass, 1998. Γθφιηα, 2014). 

Ο ηέηαξηνο ραξαθηεξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε εμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε ή ην 

εμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ (individual consideration). χκθσλα κε ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο, θάζε εγέηεο νθείιεη λα ελδηαθέξεηαη πξνζσπηθά 

γηα ην θάζε άηνκν, γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Παξάιιεια, πξέπεη λα 

παξνηξχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ πξνζσπηθά, λα ηνπο ππνζηεξίδεη θαη λα ηνπο 

αληηκεησπίδεη σο κνλαδηθά θαη άμηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ (Bass, 1998. Γθφιηα, 2014). 
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Δηθφλα 2  Σα 4 βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε 

 

1.4 Μέηπηζη ηηρ μεηαζσημαηιζηικήρ ηγεζίαρ 

Ζ κέηξεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο έρεη επηρεηξεζεί θαηά πεξηφδνπο κε 

πνιπάξηζκα δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα θαη εξγαιεία. Αξρηθά, νη Bass θαη Avolio 

(1990) πξφηεηλαλ ην «Δξσηεκαηνιφγην Πνιππαξαγνληηθήο Ζγεζίαο» (Multifactor 

Leadership Questionnaire, MLQ), ην νπνίν έρεη δχν δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο θαη κέρξη 

ζήκεξα έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο (Παπαηζάθσλαο, 2015. ηληψξε, 2017). 

Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ απεπζχλεηαη ζηνπο εγέηεο, 

ελψ ε δεχηεξε ζηνπο εξγαδφκελνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πξνζπάζεζε 

λα εζηηάζεη, σο επί ην πιείζηνλ, ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ησλ πθηζηακέλσλ 

ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: ηελ «εκπλεπζκέλε ππνθίλεζε», 

ηε «ραξηζκαηηθή επηξξνή», ηελ «εμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε», ηελ «ελδερφκελε 

αληακνηβή», δειαδή ηελ επηβξάβεπζε κέζσ δηάθνξσλ κέζσλ ζηα κέιε πνπ 

ζπλεξγάδνληαη παξαγσγηθά θαη απνηειεζκαηηθά γηα ην θνηλφ φθεινο φισλ, ηε 

«λνεηηθή δηέγεξζε», δειαδή ηελ πλεπκαηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ κειψλ θαη ηελ 

«ηαθηηθή απνπζίαο επέκβαζεο»,  φπνπ ν εγέηεο απνθεχγεη λα επεκβαίλεη ν  ίδηνο ζε 

δηάθνξα δεηήκαηα θαη επηηξέπεη ηα ίδηα ηα κέιε λα ρεηξίδνληαη ηπρφλ δπζθνιίεο θαη 

πξνβιήκαηα (Xu, Wubbena & Stewart, 2016. Γθφιηα, 2014). Ωζηφζν, αμίδεη λα 
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ζεκεησζεί πσο ην εξσηεκαηνιφγην απηφ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ εμέηαζε έηζη ψζηε λα 

δηαπηζησζεί θαη λα επηβεβαησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπ (Xu et al., 2016). 

Έλα άιιν εξσηεκαηνιφγην πξνηάζεθε απφ ηνπο Podsakoff, Mac Kenzie, 

Moorman θαη Fetter (1990) θαη νλνκάζηεθε «Δξσηεκαηνιφγην ηεο 

Μεηαζρεκαηηζηηθήο Ζγεηηθήο πκπεξηθνξάο» (Transformational Leadership 

Behavior Inventory, TLI). Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο δηαζηάζεηο: ηελ «εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε», δειαδή ηελ θαηάζηαζε 

φπνπ θάζε κέινο αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ εγέηε, ηε «λνεηηθή δηέγεξζε» 

θαη ηηο «πςειέο πξνζδνθίεο» πνπ δηαζέηεη ν εγέηεο απφ φια ηα πθηζηάκελα κέιε. 

Αξγφηεξα, δεκηνπξγήζεθε ην «Δξσηεκαηνιφγην Ζγεζίαο ηνπ Γηεπζπληή» 

(Principal leadership Questionnaire, PLQ) απφ ηνπο Jantzi θαη Leithwood (1996), ην 

νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν εηδηθά γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 24 εξσηήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε 6 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: ζηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε 

πξνο ηα πθηζηάκελα κέιε, ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο πςειήο απφδνζεο απφ φια ηα 

κέιε, ζηελ παξνρή λνεηηθήο δηέγεξζεο, ζηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο 

απφ ηνλ εγέηε ζηα επηκέξνπο κέιε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεο ηνπ εγέηε ζην 

θνηλφ ηνπο φξακα (Gkolia & Belias, 2014). 

Πξνηάζεθε ην «Δξσηεκαηνιφγην Μεηαζρεκαηηζηηθήο Ζγεζίαο» 

(Transformational Leadership Questionnaire, TLQ) απφ ηνπο Metcalfe θαη Metcalfe 

(2001), ην νπνίν, σζηφζν, είλαη πξνζαξκνζκέλν κφλν ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηα 

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (Γθφιηα, 2014). 

Γεκηνπξγήζεθε ην εξγαιείν «Ζ θχζε ηεο ρνιηθήο εγεζίαο» (The nature of 

School Leadership), ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηηο ίδηεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο κε ην 
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εξσηεκαηνιφγην PLQ, αιιά δηέζεηε 32 δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο, αληί γηα ηηο 24 ηνπ 

PLQ (Lewandowski, 2005. Γθφιηα, 2014). 

Σν εξγαιείν «Δξσηεκαηνιφγην Πξαθηηθψλ Ζγεζίαο» (Leadership Inventory 

Practices, LPI) ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Kouzes θαη Posner (2002) θαη πξνέθπςε 

χζηεξα απφ ηελ αλάιπζε πνιπάξηζκσλ πεξηπηψζεσλ, κε ζηφρν πάληνηε ηε βειηίσζε 

ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο πνπ πθίζηαληαη ηα κέιε απφ ηελ εγεζία. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν αλαπηχρζεθε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο θχξηεο ελέξγεηεο εγεζίαο πνπ 

ζπκθσλνχλ κε ην κνληέιν κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Πεξηιάκβαλε 5 δηαζηάζεηο νη 

νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο 5 βαζηθέο ππνδεηγκαηηθέο πξαθηηθέο εγεζίαο πνπ αμηψλεη ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν: ηελ «έκπλεπζε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο», ηελ «θαηαζθεπή 

ελφο ζρεδίνπ», ηελ «παξφηξπλζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο», ηελ «ελζάξξπλζε 

θαηλνηνκηψλ» θαη ηελ «ςπρηθή ελζάξξπλζε» (Posner, 2016, Γθφιηα, 2014). Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ – δειψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαπάλσ 

πξαθηηθέο εγεζίαο είλαη 30 (Posner, 2016). 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα πνιιψλ εξγαιείσλ 

κέηξεζεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, φπσο ηνπ MLQ θαη ηνπ TLI, είλαη πσο 

επηθεληξψλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε θαη δελ θαηαγξάθνπλ ηηο εζηθέο ηνπ 

αμίεο θαη ηνλ εζηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα πην ζθαηξηθή 

εηθφλα ηνπ εθάζηνηε εγέηε (Effelsberg, Solga & Gurt, 2014). 

 

1.5 Μεηαζσημαηιζηική Ζγεζία σολείος 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ εγέηε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζηε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία, σο εγέηεο ραξαθηεξίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ νη ζρνιηθνί δηεπζπληέο 

θαη φρη νη ίδηνη νη θαζεγεηέο (Ting, 2009). Κάζε ζρνιηθφο δηεπζπληήο νθείιεη λα 

απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο 
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δεκηνπξγίαο ελφο θνηλνχ νξάκαηνο θαη ηεο επίηεπμεο κηαο νξγαλσζηαθήο 

εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζα θαηνξζψζεη λα απμήζεη ηε κάζεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (Alger, 2008. Leithwood & Jantzi, 

2005).  

Παξά ηηο ζπλερείο έξεπλεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, έλα ακθηιεγφκελν 

δήηεκα πνπ πξνθαιεί πνιπάξηζκεο δηαθσλίεο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα απνηειεί 

ην εάλ ε εγεζία ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο χπαξμεο θαη πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο εθάζηνηε κνξθήο 

εγεζίαο ζηε ζεκαληηθή απηή παξάκεηξν (Kythreotis, Pashiardis & Kyriakides, 2010).  

ηε ζεκεξηλή επνρή, ην κνληέιν κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζεσξείηαη ην 

θαιχηεξν γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Hallinger, 2003). Οη 8 

ραξαθηεξηζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ησλ Leithwood et al. 

(1998) κπνξνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο εμήο 

(Leithwood et al., 1998. Γθφιηα, 2014): 

 «Όξακα»: Ο εγέηεο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζηφρσλ, νξάκαηνο θαη λέσλ επθαηξηψλ γηα ην ζρνιείν, 

εκπλένληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα ππφινηπα κέιε 

ηνπ ζρνιείνπ.  

 «πλεξγαζία»: Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο ππνζηεξίδεη ηε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελφο ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηε 

ζρνιηθή κνλάδα πνπ εξγάδνληαη. 
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 «Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε»: Έλαο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα νθείιεη λα απνηειεί πξφηππν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 «Οηθνδφκεζε θνπιηνχξαο»: Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο ζην ζρνιείν 

παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, λα δηαλέκνληαη εμίζνπ νη επζχλεο θαη νη ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη λα 

εκπηζηεχνληαη, λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

 «Τςειέο πξνζδνθίεο»: Σν κνληέιν κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα πξνυπνζέηεη ηελ πξνζπάζεηα απφ φια ηα κέιε θαη ηνλ εγέηε γηα φζν 

ην δπλαηφλ πςειφηεξε απφδνζε ηνπ ζρνιείνπ, κεγαιχηεξε εξγαηηθφηεηα απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θαιχηεξε επίδνζε ησλ καζεηψλ.   

 «Κνηλνί γηα φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζηφρνη»: Οη κεηαζρεκαηηζηηθνί 

εγέηεο επηδηψθνπλ ηελ πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ 

έρνπλ ηεζεί. 

 «Δμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε»: Κάζε κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο νθείιεη λα 

ζέβεηαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη λα επηδεηθλχεη ελδηαθέξνλ πξνζσπηθά γηα ηνλ θαζέλα. 

 «Ννεηηθή παξψζεζε»: Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο παξαθηλεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα εμεηάδνπλ εθ λένπ ηα ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο θχζεο, θαζψο 

θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ, ν δηεπζπληήο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο νθείιεη 

λα «κνηξάδεηαη ηελ εγεζία» κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα κελ ηνπο θξίλεη θαη ηνπο 

ειέγρεη απζηεξά, αιιά λα ζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο, ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ην θνηλφ ηνπο φξακα. 
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Οη Hoy θαη Miskel (2005) ππνζηήξημαλ πσο ην κνληέιν ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ησλ Leithwood et al. (1998) είλαη απαξαίηεην θαη πνιχ 

ρξήζηκν γηα ηνλ «εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο» θαη είλαη ηθαλφ λα εθπαηδεχζεη 

θαη λα δεκηνπξγήζεη ζσζηνχο εγέηεο. Οη εγέηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νθείινπλ λα 

αλαλεψλνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ δηαξθψο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ εγνχληαη 

(Θενθηιίδεο, 2012). Σα θίλεηξα ησλ εγεηψλ, θαηά ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν 

εγεζίαο, ζπκπίπηνπλ κε εθείλα ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη φινη 

καδί ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ ζρνιείνπ 

(Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 2007). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, είλαη δπλαηφλ λα γελλεζνχλ 

θαηλνχξηεο ηδέεο θαη ζηφρνη γηα ηελ εγεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο θαη ηε κειινληηθή αλάπηπμή ηεο. Παξάιιεια, ζε φιε απηή 

ηε δηαδηθαζία, εμαηξεηηθά ρξήζηκε είλαη ε ζπλεξγαζία, ε νπνία ζα πξνζδψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ λα ελεκεξσζνχλ λα αληαιιάμνπλ 

απφςεηο θαη ηδέεο θαη λα δηδαρζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εγεζία θαη λα αζθήζνπλ νη ίδηνη 

θάπνην ξφιν εγεζίαο, ζην βαζκφ θπζηθά ηνπ επηηξεπηνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

(Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλίηνπ, 2014).  
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2.  ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ 

 

2.1 ςναιζθημαηική Νοημοζύνη 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαζψο ε 

δηαρείξηζε ή ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί κία εθ ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Δηδηθφηεξα, ε 

ηθαλφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ζχκθσλα κε ηνλ Goleman, (1998) ,απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη έλα άηνκν λα 

ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

κε ζθνπφ απηφ λα ζπκβάιεη λα θαηεπζχλεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηηο δξάζεη ηνπ. 

Ζ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ δηεξεχλεζεο (α) ησλ ζεσξηψλ ηθαλφηεηαο, (β) ησλ ζεσξηψλ πνπ 

έρνπλ σο πιαίζην ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη (γ) ησλ ζεσξηψλ επίδνζεο (Πιαηζίδνπ, 

2004). Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηηο ζεσξίεο ηθαλφηεηαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

εξκελεχεηαη σο κία ηθαλφηεηα ηνπ λνπ πνπ έρεη αληηζηνηρίεο κε άιια είδε γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, θπξίσο σο πξνο ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο. Με βάζε ηηο ζεσξίεο 

πνπ έρνπλ σο πιαίζην ηελ πξνζσπηθφηεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε εμεγείηαη 

κε βάζε έλαλ ζπλδπαζκφ απφ ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο. Σέινο, κε βάζε ηηο ζεσξίεο ηεο επίδνζεο, ε νξηνζέηεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γίλεηαη εμεγψληαο θαη πξνβιέπνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επίδνζε πνπ δείρλεη θάπνηνο εξγαδφκελνο ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο κε βάζε ηελ νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Πιαηζίδνπ, 2004). 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο έρνπλ αλαπηπρζεί 

δηάθνξα κνληέια θαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο πνπ εμαξηψληαη απφ ην κέξνο ηεο 
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αλζξψπηλεο θχζεο πνπ επεξεάδνπλ (γλσζηηθφ, δπλακηθφ, πξνζσπηθφηεηα, 

ζπκπεξηθνξά) ή απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν εθαξκφδεηαη (νηθνγέλεηα, 

ζρνιείν, εξγαζηαθφο ρψξνο, θνηλσληθφ πεξηβάιινλ) (Πιαηζίδνπ, 2004).  

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηθαλφηεηαο ησλ Mayer, Caruso θαη 

Salovery (1999), ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ιεηηνπξγεί κε εληαίν ηξφπν αιιά 

εκπεξηέρεη ηθαλφηεηεο πνπ θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο.  Ζ πξψηε δηάζηαζε 

είλαη ε αληίιεςε θαη νξγάλσζε ζπλαηζζεκάησλ ε νπνία απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα πνπ 

έρεη έλα άηνκν λα αληηιακβάλεηαη ηφζν ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, φζν θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ηα νπνία απνηππψλνληαη ζε εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ζηνλ 

ηφλν ηεο θσλήο, ζε έξγα ηέρλεο θ.α. (Mayer et al., 1999).  Ζ δεχηεξε δηάζηαζε 

ππνδειψλεη ηελ ηθαλφηεηα αθνκνίσζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, ε 

νπνία απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο έλα άηνκν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ή λα αλαζχξεη ηα θαηάιιεια ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζθέςε. Οπζηαζηηθά, 

πξφθεηηαη γηα ηθαλφηεηα κε ηελ νπνία ην άηνκν επεμεξγάδεηαη ηηο δηαζέζηκεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλαινγίδεηαη κε βάζε απηέο (Mayer et al., 1999). 

Ζ ηξίηε δηάζηαζε απνηειεί ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ε νπνία εκπεξηέρεη 

ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζχλζεησλ ζπλαηζζεκάησλ ή αιπζηδσηψλ 

αληηδξάζεσλ πνπ έρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. φηαλ ην έλα ζπλαίζζεκα δεκηνπξγεί 

θάπνην άιιν). Ζ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα πξναπαηηεί ηε γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ αληίιεςε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ έρεη έλα άηνκν (Mayer et al., 1999).  Σέινο, ε ηέηαξηε δηάζηαζε 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ απνξξένπλ ηφζν απφ ην ίδην ην άηνκν φζν θαη 

απφ άιια άηνκα, κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ εζηηάδεη ζηελ αληίιεςε ηνπ ηη θξχβεηαη πίζσ 
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απφ έλα ζπλαίζζεκα θαζψο θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ φπσο ν θφβνο, ε ζιίςε, ε αλεζπρία θ.α. (Mayer et al., 1999). 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Bar-On (1997), ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ελφο αηφκνπ δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ (α) ελδνπξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή απηφ-ελεκεξφηεηα, ηνλ 

απηνζεβαζκφ, ηελ αλεμαξηεζία θαζψο θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ αηνκηθνχ δπλακηθνχ, 

(β) δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε, ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζψο θαη ηελ χπαξμε θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, (γ) 

ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλνρή πνπ δείρλεη ην άηνκν ζε 

θαηαζηάζεηο κε άγρνο θαζψο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ παξνξκήζεψλ ηνπ, (δ) ηθαλφηεηεο 

δηαρείξηζεο άγρνπο πνπ εκπεξηέρνπλ δεμηφηεηεο γηα ιχζε πξνβιεκάησλ, γηα έιεγρν 

ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη γηα επεμία θαη (ε) γεληθή δηάζεζε, ηθαλφηεηα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε επηπρίαο θαη αηζηνδνμίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

αλαζεσξεκέλε κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ θάλεη ζαθέο φηη ε γεληθή δηάζεζε 

απνηειεί πεξηζζφηεξν έλαλ δηακεζνιαβεηή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο παξά κία απηφλνκε θαηεγνξία ηθαλνηήησλ (Πιαηζίδνπ, 2004). 

ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Goleman (1995) ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

νξίδεηαη σο «ε ηθαλφηεηα λα θηλεηνπνηεί θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη λα επηκέλεη, παξά ηηο ελδερφκελεο καηαηψζεηο, λα ειέγρεη ηηο παξνξκήζεηο 

ηνπ θαη λα κπνξεί λα θαζπζηεξεί ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ, φηαλ πξέπεη, λα κπνξεί λα 

ξπζκίδεη ηε δηάζεζή ηνπ θαη λα κελ επηηξέπεη ζην άγρνο θαη ηελ αλεζπρία λα 

παξεκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα νξζή ζθέςε, λα δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε θαη 

αηζηνδνμία» (Goleman, 1995, ζ. 34, ζην Σίηζνπ, Γ. 2015, ζ. 19). Δπηπιένλ, βάζεη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ εληνπίδνληαη νη θάησζη δηαζηάζεηο ηθαλνηήησλ 

(α) ε γλψζε, (β) ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, (γ) ε θηλεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ, 
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(δ) ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο άιινπο θαη (ε) ε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ (Goleman, 1998). Ωο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη ζαθέο φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε ή ε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί ηθαλφηεηα πνπ επεξεάδεη ηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

 

1.2 ςναιζθημαηική Ρύθμιζη 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηε δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο πνπ νλνκάδεηαη «απηνξξχζκηζε». Ζ «απηνξξχζκηζε» ππνδειψλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο 

παξνξκήζεηο θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο «απηνξξχζκηζεο» ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη (α) ν απηνέιεγρνο πνπ 

ππνδειψλεη ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ δηαζπαζηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

παξνξκήζεσλ, (β) ε αμηνπηζηία πνπ ππνδειψλεη ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο 

ηηκηφηεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο, (γ) ε επζπλεηδεζία πνπ απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αηφκσλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επίδνζεο, (δ) ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ θαη (ε) ε 

θαηλνηνκία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ ψζηε λα αηζζάλνληαη άλεηα 

κε λέεο ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο (Goleman, 1998). 

Ζ ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξεηαη ζηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχλ ηα 

άηνκα ψζηε λα επεξεάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ θαζψο θαη ην βαζκφ 

έθθξαζήο ηνπο. Ζ ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ αληίιεςε ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ φζν θαη ησλ άιισλ 

αηφκσλ θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ( Barrett, & Gross, 2001) 
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Ζ ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ, απφ ηελ άπνςε ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, 

νξίδεηαη σο «νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα 

επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ, ηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη έθθξαζήο ηνπο» 

(Gross, 1998). Δληνπίδνληαη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ξχζκηζεο ζπλαηζζεκάησλ: (α) ε 

επηθεληξσκέλε ζην παξειζφλ ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ, ε νπνία ζπκβαίλεη πξηλ 

δεκηνπξγεζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη (β) ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εζηηάδεη 

ζηελ αληαπφθξηζε, ε νπνία ζπκβαίλεη κεηά ηελ αληίδξαζε – εκθάληζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Gross, 1998).  

Δηδηθφηεξα, ε επηθεληξσκέλε ζην παξειζφλ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ηερληθέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο: (α) επηινγή θαηάζηαζεο ε 

νπνία απνηειεί ηερληθή  πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ή απνθπγή νξηζκέλσλ 

αηφκσλ ή θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ επηπηψζεσλ 

πνπ απηά πξνθαινχλ, (β) ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ε νπνία απνηειεί ηελ ηερληθή 

πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε αιιαγή κηαο θαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, (γ) πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε ε νπνία απνηειεί ηερληθή θαηά ηελ 

νπνία ηα άηνκα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ή κεηαθηλνχλ ηελ πξνζνρή ηεο καθξηά απφ 

κηα θαηάζηαζε ψζηε λα κεηαβιεζεί ε επηξξνή πνπ αζθνχλ ηα δηάθνξα γεγνλφηα ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ θαη (δ) γλσζηηθή αιιαγή ε νπνία απνηειεί ηερληθή πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ελφο αηφκνπ αλαθνξηθά κε κηα 

θαηάζηαζε ή ηθαλφηεηα πνπ έρεη ην άηνκν ψζηε λα ρεηξηζηεί κηα θαηάζηαζε, κε 

ζθνπφ ηελ κεηαβνιή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ θέξεη ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε (Gross, 1998). 

ην πιαίζην απηφ, ε απηνξξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα πνπ 

έρνπλ ηα άηνκα ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ζπλαηζζήκαηα φπσο ν θφβνο, ε ζιίςε, ν 

ζπκφο θαη ην άγρνο. χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Gross θαη Thompson (2007), ε 
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ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε εθαξκφδεηαη κε ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη αλάινγα κε εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνληαη, επεξεάδνληαη 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα άηνκα. Οη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη αθφινπζνη: επηινγή 

θαηάζηαζεο (situation selection), ηξνπνπνίεζε θαηάζηαζεο (situation modification), 

αλάπηπμε πξνζνρήο (attention deployment), γλσζηηθή αιιαγή (cognitive change) θαη 

δηαθνξνπνίεζε αληίδξαζεο (response modulation). ηελ Δηθφλα 3, παξνπζηάδεηαη ην 

κνληέιν ησλ Gross θαη Thompson (2007) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

απηφ-θαζνδεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη 

πξσηαξρηθά κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε θαη αλαγλψξηζε φηη φιεο νη αλσηέξσ 

ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πέληε θάζεηο 

ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ελψ νξηζκέλεο ηερληθέο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θάζεηο. 

 

Στρατηγικές Ρφθμισης Συναισθημάτων 

Κατάςταςθσ: 
Τροποποίθςθ 
Κατάςταςθσ: 

Ανάπτυξθ 
Προςοχισ: 

Γνωςτικι 
Αλλαγι: 

Διαφοροποίθςθ 
Αντίδραςθσ: 

 
Αντίδραςθ ςε 

καταςτάςεισ και 
ςτισ ςυνζπειεσ 

που αυτζσ 
ζχουν, 

Βελτίωςθ, 
κατάταξθ και 
ενίςχυςθ των 
δυνατοτιτων 
που ζχουν οι 

 

 
Δθμιουργία 

κζςεων 
εργαςίασ, 

Χριςθ κετικϊν 
επιδράςεων 

για τθν 
προετοιμαςία 
καταςτάςεων, 

Δθμιουργία 
ψυχολογικοφ 

κεφαλαίου 
 

 
Αυτο-διάςταςθ, 
Δραςτθριότθτεσ 

αποςφνκεςθσ 
 

 
Δραςτθριότθτεσ 

ςυνείδθςθσ, 
Δραςτθριότθτεσ 
ευγνωμοςφνθσ 

 

 
Δραςτθριότθτεσ 

γραφισ 
 

 

Δηθφλα 3  ηξαηεγηθέο πλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο 
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χκθσλα κε ηνπο Hargrove, Winslow θαη Kaplan (2013), νη θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο 

ξχζκηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην 

κνληέιν ησλ Gross θαη Thompson (2007), αλαιχνληαη σο εμήο: 

Α. Σερληθέο Δπηινγήο Καηάζηαζεο: 

 Αληίδξαζε ζε θαηαζηάζεηο θαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο πνπ απηέο 

έρνπλ: Οη εξγαδφκελνη πξνβαίλνπλ ζε θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ ηνπο 

αλαθνξηθά κε ην ηη ζπλέβε θαη ην ηη αλακέλνπλ λα ζπκβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο (ηη ζπλαηζζήκαηα αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ θαη γηαηί), ελψ ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνπλ ηη 

ζπλέβε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βνεζά ηνπο 

εξγαδνκέλνπο σο πξνο ην πφηε θαη ην πψο επηιέγνπλ λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ελψ παξάιιεια εληζρχεη ηηο ηθαλφηεηεο αληίδξαζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα ηερληθή πνπ είλαη επίζεο ρξήζηκε φηαλ νη 

εξγαδφκελνη επηζπκνχλ λα απμήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ξχζκηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ,  φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ζπγθξάηεζε ηνπ ζπκνχ. 

 Βειηίσζε, θαηάηαμε θαη ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρνπλ νη 

εξγαδφκελνη: Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βαζίδεηαη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηνλ ππξήλα ηνπ αηφκνπ, γηα ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κε ηηο 

νπνίεο νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

επεμία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε απηνεθηίκεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ν ξφινο ηνπο ζηελ επίηεπμε ζεηηθψλ – επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. 

Β. Σερληθέο ηξνπνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο 

 Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο: Ζ θπζηθή, θνηλσληθή ή γλσζηηθή δξάζε πνπ 

εθηειείηαη απφ έλαλ ππάιιειν κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ 

εξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν εξγαδφκελνο επηηπγράλεη κεγαιχηεξν έιεγρν 
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γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειεί θαη αληηιακβάλεηαη πςειφηεξν λφεκα ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο πνπ θαηέρεη, γεγνλφο πνπ βειηηψλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη ηνλ 

θνηλσληθφ αληίθηππν ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

 Υξήζε ζεηηθψλ επηδξάζεσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηαζηάζεσλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αλαθέξεηαη ζηελ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ πνπ σο 

ζηφρν έρνπλ ηελ δεκηνπξγία ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ (π.ρ. κέζσ 

αιιειεπίδξαζεο κε άιισλ εξγαδνκέλσλ) θαη ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη 

πξηλ απφ ηελ είζνδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κία ζπλαηζζεκαηηθά απαηηεηηθή 

θαηάζηαζε. Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα 

απμήζνπλ ηνλ απηνέιεγρν θαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο ξπζκηζηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο, ελψ πξφθεηηαη γηα απνηειεζκαηηθή ηερληθή φηαλ νη εξγαδφκελνη 

πξέπεη λα επηδείμνπλ απηνπεηζαξρία γηα ηελ επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ 

απνηειέζκαηνο. 

 Γεκηνπξγία ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ εθπαίδεπζε πνπ εζηηάδεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο ειπίδαο 

απμάλεη ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρία θαη 

ηελ επεκεξία ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

Γ. Γξαζηεξηφηεηεο πξνιεπηηθήο αλάπηπμεο: 

 Απηφ-δηάζηαζε: Σα άηνκα θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ απνζχλδεζε ελφο 

ζπλαηζζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηξέθνληαη ζηελ εθηίκεζε 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο σο παξαηεξεηέο απηνχ. Ζ εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο κεηψλεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαληηθφηεηα θαη 

ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο, νδεγψληαο ζηελ θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ηνπο ζπλαηζζήκαηνο πνπ απηή πξνθαιεί.  
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 Γξαζηεξηφηεηεο απνζχλζεζεο: Απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ γεγνλφησλ θαη ησλ 

αληηδξάζεσλ ζε απηά. Απνηειεί κία απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία κέζσ απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ 

απφ δπζάξεζηεο θαη ηξνκνθξαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

θαηαπηέδεη ηελ έθθξαζε δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Γ. Γξαζηεξηφηεηεο γλσζηηθήο αιιαγήο: 

 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλείδεζεο: Απνηειεί ηερληθή πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

παξαηήξεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ (ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ) 

φπσο εθδειψλνληαη ζην παξφλ, ρσξίο θακία δηαδηθαζία θξίζεο ή απνδνρήο. Ζ 

ηερληθή είλαη ρξήζηκε κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ άγρνπο θαη ηεο αλεζπρίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. 

 Γξαζηεξηφηεηεο επγλσκνζχλεο.  Πξφθεηηαη γηα ηερληθέο κέζσ ησλ νπνίσλ ν 

εξγαδφκελνο αλαγλσξίδεη θαη εθθξάδεη ηελ επγλσκνζχλε ηνπ γηα πξάμεηο πνπ 

ζπληεινχληαη ζην εξγαζηαθφ ρψξν. γηα ηηο νπνίεο είλαη επγλψκνλ θαη 

αθνινχζσο εθθξάδεη ηελ επγλσκνζχλε ηνπ. Ζ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηερληθψλ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηε 

κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

Δ. Γξαζηεξηφηεηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αληίδξαζεο: 

 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθήο: Ζ ζπγγξαθή ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ βνεζνχλ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ψζηε λα αλαπηχμνπλ αίζζεζε θαη λα εληνπίζνπλ ηξφπνπο 

γηα ηε κείσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ζπγγξαθή ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ζπκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε ηεο πξνζνρήο θαη 
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ηεο γλψζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα ηερληθέο πνπ βνεζνχλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ψζηε λα κεηψζνπλ ηελ έθθξαζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ηελ νηθνδφκεζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.  

 

2.3  ςναιζθημαηική Ρύθμιζη και ηπαηηγικέρ Ρύθμιζηρ ζηον ηομέα ηυν 

εκπαιδεςηικών 

Σα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ απνθξίζεηο, αληηδξάζεηο ή θξίζεηο γηα έλα γεγνλφο 

θαζψο νη άλζξσπνη αμηνινγνχλ εάλ κία θαηάζηαζε είλαη ζρεηηθή ή ζεκαληηθή γηα ηηο 

αλάγθεο ή ηελ επεκεξία ηνπο, θαζψο επίζεο γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν κία θαηάζηαζε 

είλαη ζπλεπήο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  ην πιαίζην ηεο ηάμεο, ν Chang (2009) 

ππνζηήξημε φηη φζν πεξηζζφηεξν έλαο δάζθαινο λνηάδεηαη γηα ηνπο καζεηέο – 

ζπνπδαζηέο ηνπ, ηφζν πην πηζαλφ ζα ήηαλ κηα ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε λα είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Δπνκέλσο, ε ζρέζε κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή θαζψο θαη ε βαζηά θαηαλφεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνηεινχλ ηηο δχν ζεκαληηθφηεξεο ζπληζηψζεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Chang, 

2009).  

 Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πνιχ ζεκαληηθά δηφηη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε δηεπθνιχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

δηαζέηνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλεπψο, δε ρξεηάδεηαη λα 

θαηαβάινπλ ηφζν πςειή πξνζπάζεηα γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Hargreaves (2001) ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελέρνπλ 

πξσηαξρηθήο ζπνπδαηφηεηαο ξφιν δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

δεκηνπξγνχλ ελζνπζηαζκφ ζηνπο καζεηέο. ην πιαίζην απηφ, ε θαιή δηδαζθαιία 
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ππνδειψλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εκθαλίδνπλ πάζνο θαηά 

ηε δηδαζθαιία δεκηνπξγνχλ ελζνπζηαζκφ ζηνπο καζεηέο ηνπο (Hargreaves, 1998).  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Frenzel, Goetz, Stephens θαη Jacob (2009), ε 

έθθξαζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή επέιηθησλ θαη δεκηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο πνπ δεκηνπξγνχλ 

θίλεηξν ζηνπο καζεηέο, ελψ ελ αληηζέζεη, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηαζηξέθνπλ 

ηελ επειημία θαη δεκηνπξγηθφηεηα, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηε καζεζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Frenzel et al., 2009). ε θάζε πεξίπησζε, ε δηδαζθαιία 

απνηειεί κία ζπλαηζζεκαηηθή πξαθηηθή θαζψο είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο φηαλ αηζζάλνληαη λα εθθξάζνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε έλαλ ηξφπν πνπ είλαη αθαηάιιεινο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Sutton, 2004). 

Οη εκπεηξηθέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ν 

ζπκφο θαη ε απνγνήηεπζε πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

κεηψλνπλ ηα εγγελή θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απμάλνπλ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ (Sutton & Wheatley, 2003). Γεληθά, ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ θχξηνπο παξάγνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ Fried (2011), κηα λέα θαηεχζπλζε γηα ηελ έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη εηδηθφηεξα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ (Fried, 2011). 

 Δηδηθφηεξα, έρεη εληνπηζηεί φηη ε απνηπρία ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο απφ 

κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (Πιαηζίδνπ, 2010), ελψ παξάιιεια 

νδεγεί θαη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο 
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ηάμεο ιφγσ ηεο θζνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Sutton, 2004). Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 

ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπίζησζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ κία επξεία πνηθηιία ηερληθψλ ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, φπσο 

πξνιεπηηθέο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. απηφ-νκηιία) θαη ζηξαηεγηθέο αληίδξαζεο (π.ρ. βαζηά 

αλαπλνή θαη έιεγρν ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζψπνπ) (Sutton, 2004). Ωζηφζν, αθφκε θαη 

εάλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, γηα παξάδεηγκα 

κέζσ ειέγρνπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπο, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ δαζθάισλ ηνπο κέζα απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ δέρνληαη ή ηηο αιιαγέο ζηε θσλή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζψπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Sutton & Wheatley, 2003). 

Πξηλ ηελ αλαζθφπεζε ηεο εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα επηζεκαλζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηερληθέο. Έρεη ηνληζζεί φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία εκπεξηέρεη πξνζσπηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο (Lazarus, 1991).  

Έλα πιήζνο εκπεηξηθψλ κειεηψλ θαηαδεηθλχεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ε αξλεηηθή δηάζεζε γηα ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. Δπηπξνζζέησο, νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φπσο ε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Chan, 1998). Ζ ζχλδεζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 
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πνπ δεκηνπξγνχλ νη θαηαζηάζεηο απηέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα νπνία αθνινχζσο 

δηεπθνιχλνπλ ή δπζθνιεχνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. 

χκθσλα κε ηνλ Sutton (2004), νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, νη ζπλεζέζηεξεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

είλαη επηθεληξσκέλεο ζην παξειζφλ πεξηιακβάλνπλ (α) ηε δεκηνπξγία ήζπρνπ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε, κέζα ζην νπνίν λα εξγάδνληαη νη καζεηέο, (β) ηε ζθέςε ζεηηθψλ 

πηπρψλ, παξέρνληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, έλα πην ζεηηθφ θιίκα θαη ζηνπο καζεηέο 

ηνπο, (γ) ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ θαη (δ) ηελ απηφ-νκηιία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζπλεζέζηεξεο ζηξαηεγηθέο αληίδξαζεο πεξηιακβάλνπλ (α) ηε 

ιήςε βαζηάο αλαπλνήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα 

ιάβνπλ κηα βαζηά αλαπλνή πξνηνχ αληηδξάζνπλ ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε, θαη (β) 

ηνλ έιεγρν ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπο, φπνπ απνθεχγνπλ ηελ άκεζε 

εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο κέζσ ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο  

(Sutton, 2004). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Gong, Chai, Duan, Zhong θαη Jiao (2003) κε 

βάζε ζπλεληεχμεηο κε ηνπο θαζεγεηέο, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη ηειεπηαίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο επηινγήο θαηάζηαζεο ή ηελ ηερληθή ηεο ηξνπνπνίεζεο 

ηεο θαηάζηαζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ηερληθήο ηεο επηινγήο θαηάζηαζεο 

είλαη ε νκηιία ηνπ θαζεγεηή κε θάπνηα άιιε νκάδα καζεηψλ, ελψ έλα παξάδεηγκα 

ηεο ηερληθήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε δηαηχπσζε ελφο αζηείνπ κέζα 

ζηελ ηάμε. Οη εθπαηδεπηηθνί, επηπξνζζέησο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή πξνζνρήο 

ζηελ αλάπηπμε, φπνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο επνηθνδνκεηηθνχ θιίκαηνο θαη 

ζπδήηεζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, παξακειψληαο, παξάιιεια, 

νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή αίζνπζα, ή ηελ ηερληθή ηεο 

γλσζηηθήο αιιαγήο, φπνπ θαηεπζχλνπλ ζπζηεκαηηθή ηε ζθέςε ηνπο πξνο ηε ζεηηθή 
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πιεπξά ελφο πξάγκαηνο ή κηαο θαηάζηαζεο (Gong et al., 2003). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

επηδηψθνπλ ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. 

Μηα άιιε πξφηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηε 

δηδαζθαιία είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (α) πξνο ηα 

πάλσ ή (β) πξνο ηα θάησ. Ζ πξφηαζε απηή αλαπηχρζεθε κε βάζε ηελ παξαδνρή ηνπ 

Gross (1998) φηη ηφζν ηα ζεηηθά φζν θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα 

ξπζκηζηνχλ.  

χκθσλα κε ηνπο Sutton θαη Harper (2009), ε πξνο ηα πάλσ ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηζνδπλακεί κε ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ή ηεο δηάξθεηαο κηαο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο. Τπνζηήξημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ 

πξνο ηα άλσ έλα ζεηηθφ ζπλαίζζεκα φπσο ε ραξά θαη ν ελζνπζηαζκφο, κε ζθνπφ λα 

επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ επίζεο λα ξπζκίζνπλ πξνο ηα άλσ έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα φπσο ν ζπκφο, 

κε ζθνπφ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ψζηε λα κελ παξαβαίλνπλ ηνπο 

θαλφλεο.  

χκθσλα κε ηνπο Sutton θαη Harper (2009), ε πξνο ηα θάησ ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ νξίδεηαη σο ε ππνβάζκηζε ή κείσζε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εκπεηξίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνο ηα θάησ 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ν 

ζπκφο κε ζθνπφ λα δηαηεξήζνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαζψο θαη λα αλαπηχμνπλ 

ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο. 
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3.  ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε απνηεινχλ δχν έλλνηεο 

πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηφζν ζε άιινπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο φζν θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, ζε ζπλέρεηα ησλ 

εξεπλψλ πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαγφλησλ ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ζηνπο ηξφπνπο κέηξεζήο ηεο, ζήκεξα δηεμάγνληαη 

ζπλερψο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο.  

χκθσλα κε έξεπλα ζε Γάιινπο θαη Καλαδνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ ζεηηθέο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο (Dussault, Payette & Leroux, 2008). ε αλάινγε κειέηε ζε 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Hong Kong, δηαπηζηψζεθε φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

θαη ηηο κεηαβιεηέο «ζρνιηθή θνπιηνχξα», «ζρνιηθφ πεξηβάιινλ» θαη «ζρνιηθή 

δνκή». Δπηπξνζζέησο, αδχλακε, αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βξέζεθε λα είλαη ε 

ζχλδεζε αλάκεζα ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα αιιαγή (Yu, Leithwood & Jantzi, 2002). Σα απνηειέζκαηα απηά επαιεζεχηεθαλ 

απφ ηελ έξεπλα ησλ Geijsel, Sleegers, Leithwood θαη Jantzi (2003), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, ε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα αιιαγή επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

παξακέηξνπο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο.  

Μηα άιιε δηεξεχλεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Μαιαηζία, φπνπ νη 4 δηαθνξεηηθέο 
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παξάκεηξνη ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο κειεηήζεθαλ σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε εθαξκνγή ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζην δείγκα βξηζθφηαλ ζε κέηξηα επίπεδα, ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δαζθάισλ ήηαλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ην 

κέζν, ελψ ε ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζεηηθή. Έηζη, ζπκπεξαίλεηαη πσο έλαο 

ηξφπνο γηα λα εμαζθαιηζηνχλ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε ηήξεζε θαη εθαξκνγή φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Arokiasamy, Abdullah, Shaari & Ismail, 2016). 

Παξφκνηα επξήκαηα εμήρζεζαλ θαη απφ κειέηε ζε ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, φπνπ ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία επεξεάδεη ζεκαληηθά 

θαη κάιηζηα ζεηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κάιηζηα 

ζε κηα δχζθνιε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο πεξίνδν (Gkolia, Belias & Koustelios, 

2014). 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, εληνπίδνληαη πνιπάξηζκεο 

ζρεηηθέο κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία. Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε κειέηε ζε 

εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο ΖΠΑ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ ηειεπηαίσλ ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, δηφηη ε ξχζκηζε απηή ηνπο βνεζά λα 

επηηπγράλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα πιεζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ην «πξφηππν» ηνπ θαινχ εθπαηδεπηηθνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κάιηζηα, νη 

εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο θαη απφθξηζεο, νη νπνίεο 

ηνπο βνεζνχλ ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (Sutton, 2003). 

χκθσλα κε έξεπλα ζηε Βξεηαλία, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, φπσο θαη ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη ηζρπξά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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πγθεθξηκέλα, φζν πην θαιά πξνζαξκνζκέλεο είλαη νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο ηνπ 

εγέηε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη φζν θαιχηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε επηηπγράλεη ν εγέηεο, ηφζν πςειφηεξε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε παξαηεξείηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Σέινο, επηρεηξψληαο ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ν Γειιαηφιαο (2013) πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε 

ζε ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη έδεημε πσο, 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ππάξρεη ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπνκέλσο, δηαθαίλεηαη κη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Σα ήδε ππάξρνληα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο έρνπλ δείμεη ηελ πςειή 

ζεκαζία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο σο πξνο 

ηηο δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο ζηε δέζκεπζε θαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα αιιαγή, θαζψο θαη ηελ ηζρπξή ζχλδεζε πνπ ζπρλά πθίζηαηαη 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ (Geijsel et al., 2003. Yu et al., 2002). Ωζηφζν, ν 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ αξηζκψλ εξεπλψλ, ηδίσο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ε 

ζπρλή παξάιεηςε ρξήζεο πνιιαπιψλ πεγψλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

θαη ε παξάιεηςε δηεξεχλεζεο φισλ ησλ ελδερφκελσλ ζρέζεσλ, φπσο ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πεξαηηέξσ έξεπλαο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν (Dussault et al., 2008). 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην πψο ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε 

ησλ δηεπζπληψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε - δηεπζπληή ζηνλ ηνκέα ηεο 
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εθπαίδεπζεο, ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηελ Διιάδα, είλαη ειάρηζηε θαη ζπλεπψο, 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ κειέηε ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ ζην ίδην πιαίζην. 

 

4.  ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ησλ θαζεγεηψλ, ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

ππνδηεπζπληψλ / ηνκεαξρψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

1
ν 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα: Δάλ θαη θαηά πφζν ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (φπσο 

ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε ειηθία, 

ην επίπεδν κφξθσζεο, ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο σο εθπαηδεπηηθφο θαη ηα έηε  

πξνυπεξεζίαο ζε δηνηθεηηθή ζέζε) επεξεάδνπλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ 

θαζεγεηψλ, ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ / ηνκεαξρψλ.  

2
ν 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα: Δάλ θαη θαηά πφζν ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (φπσο 

ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε ειηθία, 

ην επίπεδν κφξθσζεο, ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο σο εθπαηδεπηηθφο θαη ηα έηε  

πξνυπεξεζίαο ζε δηνηθεηηθή ζέζε) επεξεάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ 

θαζεγεηψλ, ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ / ηνκεαξρψλ. 

3
ν 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα: Δάλ θαη θαηά πφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ ησλ 

θαζεγεηψλ, ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ / ηνκεαξρψλ πξνβιέπεη ηελ 

εθαξκνγή κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ. 
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5.  ΜΔΘΟΓΟ 

 

5.1  ςμμεηέσονηερ 

ηε παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 102 εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δείγκαηνο απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 γηα ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο θαη ζηνλ 

Πίλαθα 2 γηα ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. 

Πίνακαρ 1  πγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Φχιν Άλδξαο 58 56,9 

Γπλαίθα 44 43,1 

χλνιν 102 100,0 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Άγακνο, δηαδεπγκέλνο/ε, 

ρήξνο/α 

20 19,6 

Έγγακνο, ζε ζπκβησηηθή 

ζρέζε 

82 80,4 

χλνιν 102 100,0 

Δίδνο εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο κε ηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο 

Γπκλάζην 2 2,0 

Λχθεην 7 6,9 

ΔΠΑΛ 93 91,2 

χλνιν 102 100,0 

Δπίπεδν κφξθσζεο Πηπρίν 49 48,0 

2ν Πηπρίν 12 11,8 

Μεηαπηπρηαθφ 31 30,4 

Γηδαθηνξηθφ 10 9,8 

χλνιν 102 100,0 

Δξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ηνπιάρηζηνλ 5 

έηε πξηλ ηνλ δηνξηζκφ 

Ναη 65 63,7 

Όρη 37 36,3 

χλνιν 102 100,0 

Σσξηλή ζέζε εξγαζίαο 

ζην ζρνιείν  

Καζεγεηήο/ξηα 38 37,3 

Γηεπζπληήο/ηξηα 18 17,6 

Τπνδηεπζπληήο/ηξηα 

Σνκεάξρεο 

46 45,1 

χλνιν 102 100,0 
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Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 1, απφ ην ζχλνιν ησλ 102 αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ην 56,9% ήηαλ άλδξεο θαη ην 43,1% γπλαίθεο. Ωο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε,  ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 80,4% είλαη έγγακνη ή ζε 

ζπκβησηηθή ζρέζε, ελψ άγακνη είλαη ην 19,6% ησλ εξσηεζέλησλ. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 102 εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα νη 93 

(91,2%) εθπαηδεπηηθνί ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηα ζεκείσζαλ ζε 

ΔΠΑΛ,  νη 7 (6,9%) εθπαηδεπηηθνί ζε Λχθεην θαη 2 (2%) εθπαηδεπηηθνί ζε Γπκλάζην. 

Ωο πξνο ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, νη 49 (48%)  

εθπαηδεπηηθνί είλαη θάηνρνη πηπρίνπ, νη 31 (30,4%) εθπαηδεπηηθνί είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, νη 12  (11,8%) εθπαηδεπηηθνί είλαη θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ 

θαη 10 (9,8%)  εθπαηδεπηηθνί είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ. 

Οη 65 (63,7%) εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη θαηείραλ ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε 

πξνυπεξεζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξηλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο, ελψ νη 37 (36,3%) 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη δελ είραλ αληίζηνηρε πεληαεηή πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα πξηλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο ζην δεκφζην ηνκέα. Ωο πξνο ηελ ησξηλή ζέζε εξγαζίαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, νη 46 (45,1%) εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ζέζε 

ππνδηεπζπληή/ηνκεάξρε, νη 38 (37,3%) εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ζέζε θαζεγεηή ελψ 

νη 18 (17,6%) εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ζέζε δηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα φπνπ 

ππεξεηνχλ. 

Πίνακαρ 2  πγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 
Μέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε 

Ζιηθία 50,37 6,28 

πλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 19,19 5,75 

Έηε πνπ έρεηε δηαηειέζεη έσο ζήκεξα σο 

Γηεπζπληήο/ηξηα 
1,16 2,58 
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Έηε  πνπ έρεηε δηαηειέζεη έσο ζήκεξα σο 

Τπνδηεπζπληήο/ηξηα, Σνκεάξρεο 
2,74 2,95 

 

Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 50,37 έηε θαη ην εχξνο 

ειηθίαο ησλ εξσηψκελσλ θπκαίλεηαη απφ 35 έσο 62 έηε. Παξάιιεια παξαηεξείηαη 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν επίπεδν ηππηθήο 

απφθιηζεο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο (6,28 έηε). 

Ωο πξνο ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

θαηά κέζν φξν νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξγάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε 19,19 έηε. 

Δηδηθφηεξα, ηα έηε εξγαζίαο θπκαίλνληαη απφ 5 έσο 31 έηε θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ είλαη 5,75 έηε.   

Ωο πξνο ηα έηε πνπ νη εξσηψκελνη έρνπλ δηαηειέζεη δηεπζπληέο ζε 

εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο παξαηεξείηαη φηη θαηά κέζν φξν ζην ζχλνιν ησλ 

εξσηεζέλησλ ηα έηε ππεξεζίαο ζε δηεπζπληηθή ζέζε αλέξρνληαη ζε 1,16 έηε κε 

ηππηθή απφθιηζε 2,58 έηε. Αλαθνξηθά κε ηα έηε ππεξεζίαο ζε ζέζε 

ππνδηεπζπληή/ηνκεάξρε ν κέζνο φξνο εηψλ δηακνξθψλεηαη ζε 2,74 έηε κε ηππηθή 

απφθιηζε 2,95 έηε. 

 

5.2  Δπεςνηηικό Δπγαλείο  

Ζ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο – 

απηναμηνιφγεζεο ην νπνίν απνηεινχηαλ απφ ηξεηο ελφηεηεο: κία κε ηα δεκνγξαθηθά 

θαη ηα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αληίγξαθν παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα).  
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5.2.1  Δπυηημαηολόγιο μεηαζσημαηιζηικήρ ηγεζίαρ ηυν εκπαιδεςηικών 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Rafferty & Griffin 

(2004) θαη δηεξεπλά ηνλ ηξφπν άζθεζεο εγεζίαο απφ ηνπο δηεπζπληέο. Απνηειείηαη 

απφ 15 εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχλ ην επίπεδν κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Οη 

απαληήζεηο δίλνληαη ζε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert σο εμήο: 1: Γηαθσλψ 

απφιπηα, 2: ρεδφλ δηαθσλψ, 3: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ, 4: ρεδφλ ζπκθσλψ, 

5: πκθσλψ απφιπηα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ πέληε ππνθιίκαθεο νη νπνίεο αμηνινγνχλ:  

α) ην φξακα: κειεηάηαη απφ ηξεηο πξνηάζεηο: (1, 8, 13, ε εξψηεζε 8 αληηζηξνθή), π.ρ. 

«Έρσ μεθάζαξε εηθφλα γηα ην πνπ ζέισ λα είλαη ε νκάδα ζε 5 ρξφληα», 

β) ηελ εκπλένπζα επηθνηλσλία: κειεηάηαη απφ ηξεηο πξνηάζεηο: (6, 4, 9), π.ρ. «Απηά 

πνπ ιέσ θάλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα είλαη πεξήθαλνη σο κέιε ηεο εηαηξείαο», 

γ) ηε δηαλνεηηθή ππνθίλεζε: κειεηάηαη απφ ηξεηο πξνηάζεηο: (3, 10, 12), π.ρ. «Έρσ 

ηδέεο πνπ έρνπλ αλαγθάζεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα μαλαζθεθηνχλ κεξηθά πξάγκαηα ηα 

νπνία ζην παξειζφλ δελ είραλ ακθηζβεηήζεη πνηέ», 

δ) ηελ ελζαξξπληηθή εγεζία: κειεηάηαη απφ ηξεηο πξνηάζεηο: (5, 2, 14), π.ρ. «Γίλσ ηελ 

αξκφδνπζα πξνζνρή ζηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ» 

ε) ηελ πξνζσπηθή αλαγλψξηζε: κειεηάηαη απφ ηξεηο πξνηάζεηο: (11, 15, 7), π.ρ. 

«Αλαγλσξίδσ ηε βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ησλ εξγαδνκέλσλ» 

 

5.2.2  Δπυηημαηολόγιο ζςναιζθημαηικήρ πύθμιζηρ ηυν εκπαιδεςηικών 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο (ERQ) ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Gross & John 

(2003). Απνηειείηαη απφ 10 εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνχλ ην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ γίλεηαη 
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ρξεζηκνπνηψληαο κηα επηαβάζκηα θιίκαθα Likert σο εμήο: 1: Γηαθσλψ απφιπηα, 2: 

Γηαθσλψ, 3: ρεδφλ δηαθσλψ, 4: Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ, 5: ρεδφλ 

ζπκθσλψ, 6: πκθσλψ, 7: πκθσλψ απφιπηα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν ππνθιίκαθεο νη νπνίεο αμηνινγνχλ: 

α) ηε γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε: κειεηάηαη απφ έμη πξνηάζεηο: (1, 3, 5, 7, 8, 10), π.ρ. 

«Όηαλ ζέισ λα ληψζσ πεξηζζφηεξν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα (φπσο ραξά δηαζθέδαζε), 

αιιάδσ ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνκαη» 

β) ηελ θαηαπίεζε θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή: κειεηάηαη απφ ηέζζεξηο πξνηάζεηο: (2, 

4, 6, 9), π.ρ. «Κξαηάσ ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ γηα ηνλ εαπηφ κνπ» 

 

5.3  Γιαδικαζία ζςλλογήρ δεδομένυν. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2017, ζην επξχηεξν 

πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ δηαλνκή θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε δχν ηξφπνπο: α) 26 εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ κε 

απνζηνιή email κέζσ ησλ google forms θαη β) 76 εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ 

ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη δηεπθξηλίζηεθε φηη ε ζπκκεηνρή ήηαλ εζεινληηθή θαη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα αλψλπκα. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ήηαλ 10-15 ιεπηά θαη δελ 

δφζεθαλ άιιεο δηεπθξηλήζεηο.  

 

5.4  ηαηιζηική Ανάλςζη 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ κέηξσλ 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο, ζπρλφηεηεο, πνζνζηά), 

παξαγνληηθή αλάιπζε, έιεγρν εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο, έιεγρν γξακκηθήο ζπζρέηηζεο 

Pearson θαη έιεγρν ONE way Anova. 
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Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ζπρλνηήησλ (απφιπησλ θαη  πνζνζηηαίσλ) 

γηα ηηο πνηνηηθέο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, είδνο 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο,  επίπεδν 

κφξθσζεο, εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε πξηλ ηνλ δηνξηζκφ θαη 

ησξηλή ζέζε εξγαζίαο ζην ζρνιείν) θαη αλαιχζεηο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (κέζνη  

φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνζνηηθψλ δεκνγξαθηθψλ 

κεηαβιεηψλ (ειηθία, ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, έηε πνπ έρνπλ 

δηαηειέζεη έσο ζήκεξα σο Γηεπζπληέο θαη έηε πνπ έρνπλ δηαηειέζεη έσο ζήκεξα 

Τπνδηεπζπληέο / Σνκεάξρεο). 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ 

(α) ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη (β) ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε κε κεηαβιεηέο ηηο απαληήζεηο ησλ δχν 

εξσηεκαηνινγίσλ. Μέζσ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο (κε θξηηήξην Kaiser θαη ην 

θξηηήξην Screen Plot) πξνζδηνξίζηεθαλ νη παξάγνληεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. Γηα θάζε παξάγνληα μερσξηζηά θαζψο θαη γηα ηηο 

ζπλνιηθέο θιίκαθεο ππνινγίζηεθαλ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Alpha Cronbach, ν κέζνο 

φξνο θαη ε Σππηθή Απφθιηζε. 

Γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνπο παξάγνληεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ONE-Way Anova. Δηδηθφηεξα, σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ειήθζεζαλ νη παξάγνληεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο (ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη νη επηκέξνπο θιίκαθεο ηνπο), ελψ 

σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πνηνηηθά δεκνγξαθηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα (α) ην θχιν, (β) νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (γ) ε 

εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη (δ) ην επίπεδν εθπαίδεπζεο.  

Γηα ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζαλ ησλ πνζνηηθψλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπζρέηηζε Pearson correlation, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ 

(κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο) θαη ησλ πνζνηηθψλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (α) ειηθία, (β) έηε πξνυπεξεζίαο, (γ) έηε σο 

δηεπζπληήο θαη (δ) έηε σο ππνδηεπζπληήο. 

Γηα ηελ κειέηε πξφβιεςεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο βάζεη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Stepwise πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο. Δηδηθφηεξα, σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ειήθζεζαλ νη θιίκαθεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (επηκέξνπο θαη ζπλνιηθή κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία), ελψ 

σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαηά ζεηξά εηζφδνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δχν θιίκαθεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία εθαξκφζηεθε θαη γηα ηελ πξφβιεςε 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. 
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6.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

6.1  Γιεπεύνηζη  ηηρ μεηαζσημαηιζηικήρ ηγεζίαρ υρ ππορ δημογπαθικά και 

επγαζιακά σαπακηηπιζηικά  

χκθσλα κε ηνλ πξψην ζηφρν ηεο έξεπλαο κειεηάηαη θαηά πφζν ηα δεκνγξαθηθά θαη 

εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε 

πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε ειηθία, ην επίπεδν κφξθσζεο, ηα ζπλνιηθά έηε 

πξνυπεξεζίαο σο εθπαηδεπηηθφο θαη ηα έηε  πξνυπεξεζίαο ζε δηνηθεηηθή ζέζε, 

επεξεάδνπλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ δηεπζπληψλ. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε 

παξαγνληηθή αλάιπζε ζηηο 15 δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ψζηε λα δηαπηζησζεί ν αξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ησλ 

παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο. Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Principal 

Component Analysis ε νπνία απνηειεί ηελ πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ γίλεηαη αλαδήηεζε ηνπ 

γξακκηθνχ ζπλδπαζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ ψζηε λα επεμεγείηαη απφ ηνπο παξάγνληεο ε 

κέγηζηε δηαθχκαλζε ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ. 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο πίλαθεο ΚΜΟ & Bartlett’s test γίλεηαη 

ζαθέο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη θαηάιιεια γηα δηεμαγσγή παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

(δείθηεο ΚΜΟ=,582<,6 θαη P-value Bartlett’s Test of Sphericity ,00<,05). 

Δπηπξνζζέησο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα Anti-Image Matrices, γίλεηαη 

ζαθέο φηη ε δήισζε ΜΖ8 «δελ έρσ ηδέα γηα ην πνπ πάεη ην ζρνιείν» έρεη ηηκή δείθηε 

MSA=0,457<0,5, ε δήισζε ΜΖ11 «αλαγλσξίδσ ηε βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 

δνπιείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» έρεη ηηκή δείθηε MSA=0,488<0,5, θαη ε δήισζε ΜΖ13 

«έρσ μεθάζαξε εηθφλα γηα ην πνπ ζέισ λα είλαη ε νκάδα ζε 5 ρξφληα» έρεη ηηκή 

MSA=0,459<0,5.  Ωο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη απνθιεηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξηψλ 
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δειψζεσλ απφ ηελ αλάιπζε θαη δελ πξνθχπηεη πιένλ θαλέλα πξφβιεκα θαζψο ν 

δείθηεο ΚΜΟ=,642>,6 θαη P-value Bartlett’s Test of Sphericity ,00<,05. Δπηπιένλ, 

κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηξηψλ αλσηέξσ δειψζεσλ, ε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε 

MSA=0,502>0,5 εληνπίδεηαη γηα ηε δήισζε ΜΖ10 «έρσ εκπλεχζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαζεσξήζνπλ κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο θηινζνθία». πλνιηθά, ε αλάιπζε παξαγφλησλ εθαξκφζηεθε ζε 12 

κεηαβιεηέο (εξσηήζεηο). 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ δχν 

θξηηεξίσλ. Πξψην θξηηήξην απνηειεί ην Kaiser-criterion βάζεη ηνπ νπνίνπ ν αξηζκφο 

ησλ παξαγφλησλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηδηνηηκψλ ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο πνπ 

έρνπλ ηηκή κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο. Βάζεη ηνπ Kaiser θξηηεξίνπ εληνπίζηεθαλ 

αξρηθά 5 παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ ην 70,708% ηεο κεηαβιεηφηεηαο.  
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Δικόνα 4  Γξάθεκα Screen Plot απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο πξνζαξκνζκέλεο 

θιίκαθαο Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία 

 

Σν δεχηεξν θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην θξηηήξην Screen Plot βάζεη 

ηνπ νπνίνπ ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ είλαη ίζνο κε ην πιήζνο ησλ ηδηνηηκψλ πξηλ 

ηελ ηειεπηαία ζεκαληηθή πηψζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηδηνηηκήο, φπσο απνηππψλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 4. Με βάζε ην θξηηήξην Screen Plot θαζνξίζηεθε ν αξηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ ζε πέληε. Ζ δήισζε ΜΖ-12 «πξνθαιψ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζθεθηνχλ κε λένπο ηξφπνπο παιηά πξνβιήκαηα» δηαγξάθεθε δηφηη θφξηηδε ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξάγνληεο. Καηφπηλ, πξαγκαηνπνηήζεθε νξζνγψληα 

πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ θαη πξνέθπςαλ νη θάησζη πέληε παξάγνληεο – ππνθιίκαθεο: 
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Πίνακαρ 3 Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηεο πξνζαξκνζκέλεο θιίκαθαο ΜΖ 

(Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία) 

Γήισζε 1 2 3 4 5 

ΜΖ-7 ,911 
    

ΜΖ-15 ,674 
    

ΜΖ-4 
 

,789 
   

ΜΖ-2 
 

,740 
   

ΜΖ-6 
  

,749 
  

ΜΖ-14 
  

,602 
  

ΜΖ-5 
  

,549 
  

ΜΖ-1 
   

,869 
 

ΜΖ-9 
   

,761 
 

ΜΖ-10 
    

,844 

ΜΖ-3 
    

,577 

 

 Βάζεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ δεκηνπξγνχληαη πέληε παξάγνληεο εθ ησλ 

νπνίσλ ν πξψηνο παξάγνληαο ζπκπεξηιακβάλεη δχν δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θιίκαθα «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε», ν δεχηεξνο παξάγνληεο πεξηιακβάλεη δχν 

δειψζεηο πνπ αθνξνχλ εξσηήζεηο απφ ηηο θιίκαθεο «ελζαξξπληηθή εγεζία» & 

«εκπλένπζα επηθνηλσλία», ν ηξίηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηξεηο δειψζεηο πνπ 

αθνξνχλ εξσηήζεηο απφ ηηο θιίκαθεο «ελζαξξπληηθή εγεζία» & «εκπλένπζα 

επηθνηλσλία», ν ηέηαξηνο παξάγνληεο δχν δειψζεηο πνπ αθνξνχλ εξσηήζεηο απφ ηηο 

θιίκαθεο «φξακα» & «εκπλένπζα επηθνηλσλία» θαη ηέινο ν πέκπηνο παξάγνληαο πνπ 

πεξηιακβάλεη δχν δειψζεηο πνπ αθνξνχλ εξσηήζεηο απφ ηελ θιίκαθα «δηαλνεηηθή 

ππνθίλεζε». Ζ αλάιπζε ζπλνρήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε 

Cronbach’s a γηα ηελ πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα θαη ηηο ππνθιίκαθέο ηεο θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. 
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Πίνακαρ 4  Cronbach's a, κέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε γηα ηελ πξνζαξκνζκέλε 

θιίκαθα θαη ηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

 
Cronbach's a Μέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε 

πλνιηθή 

Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία 
0,576 3,933 0,360 

Τπνθιίκαθα 1 0,667 4,325 0,616 

Τπνθιίκαθα 2 0,559 4,200 0,619 

Τπνθιίκαθα 3 0,399 3,820 0,641 

Τπνθιίκαθα 4 0,594 3,800 0,683 

Τπνθιίκαθα 5 0,311 3,580 0,625 

 

 Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πίλαθα 4, ε πξνζαξκνζκέλε ζπλνιηθή 

θιίκαθα απνηειείηαη απφ 11 δειψζεηο θαη παξνπζηάδεη δείθηε α Cronbach=0,576, κε 

Μ.Ο.=3,93 θαη Σ.Α.=0,36. Ζ ππνθιίκαθα 1 πεξηιακβάλεη δχν δειψζεηο θαη 

παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε αμηνπηζηίαο α Cronbach=0,667, κε Μ.Ο.=4,33 θαη 

Σ.Α. 0,62, ελψ ε ππνθιίκαθα 5 παξνπζηάδεη ην ρακειφηεξν δείθηε ζπλάθεηαο α 

Cronbach=0,311 κε Μ.Ο.=3,58 θαη Σ.Α.=0,625. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία, ε αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο γίλεηαη κε βάζε ηηο θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο φπσο νξίζηεθαλ απφ ηνπο Rafferty & Griffin (2004) θαη νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ππνθιίκαθεο (1) «φξακα», (2) «εκπλένπζα επηθνηλσλία», (3) 

«δηαλνεηηθή ππνθίλεζε», (4) «ελζαξξπληηθή εγεζία» θαη (5) «πξνζσπηθή 

αλαγλψξηζε». Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Alpha Cronbach. Γηα ην ζχλνιν ηεο θιίκαθαο 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία εθηηκήζεθε ηθαλνπνηεηηθφο δείθηεο (α=0,705), ελψ 

αλαιπηηθά ν δείθηεο Alpha Cronbach, ν κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα ηε 

ζπλνιηθή θιίκαθα θαη θάζε ππνθιίκαθα δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 
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Πίνακαρ 5  Cronbach’s a, Μέζνο Όξνο θαη Σππηθή Απφθιηζε γηα ηελ 

Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία θαη ηηο θιίκαθεο ηεο 

 
Cronbach's α Μέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε 

πλνιηθή 

Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία 
0,705 3,947 0,363 

Όξακα 0,563 3,918 0,630 

Δκπλένπζα Δπηθνηλσλία 0,618 3,951 0,579 

Γηαλνεηηθή Τπνθίλεζε 0,401 3,690 0,541 

Δλζαξξπληηθή Ζγεζία 0,061 3,925 0,555 

Πξνζσπηθή Αλαγλψξηζε 0,495 4,255 0,506 

 

Ζ ζπλνιηθή θιίκαθα εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αμηνπηζηίαο, ελψ ε 

ππνθιίκαθα 4 «ελζαξξπληηθή εγεζία» εκθαλίδεη ρακειφ θαη κε απνδεθηφ δείθηε 

αμηνπηζηίαο 0,061. Δηδηθφηεξα, ε πξψηε ππνθιίκαθα «φξακα» παξνπζηάδεη κέζν φξν 

3,91 θαη ηππηθή απφθιηζε 0,63 δείρλνληαο φηη ε ζπλνιηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη ζεηηθή απέλαληη ζην «φξακα». Ζ πςειφηεξε ζεηηθή ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα εληνπίδεηαη ζηελ ππνθιίκαθα 5 «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε» θαζψο 

ζπγθεληξψλεη κέζν φξν 4,25 θαη ηππηθή απφθιηζε 0,506. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε εκθαλίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ππνθιίκαθα 3 «δηαλνεηηθή 

ππνθίλεζε» θαζψο εληνπίδεηαη ειαθξψο ζεηηθή ζηάζε κε κέζν φζν 3,69 θαη ηππηθή 

απφθιηζε 0,541.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ νη πνηνηηθέο δεκνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο ζηηο θιίκαθεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο αλαιχεηαη κέζσ ONE way 

Anova. 
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Πίνακαρ 6  Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία θαη Φχιν 

Κιίκαθεο  
Μ.Ο. 

Αλδξψλ  

Μ.Ο. 

Γπλαηθψλ  
F  Df-total  p  

Όξακα  3,89  3,95  0,25  101  0,615  

Δκπλένπζα επηθνηλσλία 3,98  3,91  0,41  101  0,527  

Γηαλνεηηθή ππνθίλεζε 3,72  3,64  0,55  101  0,462  

Δλζαξξπληηθή εγεζία 3,74  4,17  0,55  101  0,000  

Πξνζσπηθή αλαγλψξηζε 4,14  4,39  18,32  101  0,013  

πλνιηθή 

Μεηαζρεκαηηζηηθή 

Ζγεζία  

3,90  4,02  2,77  101  0,099  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο δείρλεη φηη νη γπλαίθεο (Μ.Ο.=3,95) 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ θιίκαθα «φξακα» ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

άληξεο (Μ.Ο.=3,89), σζηφζν ε επίδξαζε ηνπ θχινπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη άλδξεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν κέζν φξν ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο γπλαίθεο ζηηο θιίκαθεο «εκπλένπζα επηθνηλσλία» θαη «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε», 

σζηφζν ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ 

θιίκαθα «ελζαξξπληηθή εγεζία» παξαηεξείηαη φηη νη άλδξεο (Μ.Ο.=3,74) εκθαλίδνπλ 

ρακειφηεξν κέζν φξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο (Μ.Ο.=4,17) θαη κάιηζηα ε 

επίδξαζε ηνπ θχινπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  Ωο πξνο ηελ θιίκαθα «Πξνζσπηθή 

αλαγλψξηζε» παξαηεξείηαη φηη νη γπλαίθεο (Μ.Ο.=4,39) παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο απφ εθείλα ησλ αληξψλ (Μ.Ο.=4,14) θαη 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ην θχιν επεξεάδεη ηελ θιίκαθα «Πξνζσπηθή αλαγλψξηζε». Σέινο, 

σο πξνο ηε ζπλνιηθή κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζπκπεξαίλεηαη φηη νη άλδξεο 

(Μ.Ο.=3,90) παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο απφ 

εθείλα ησλ γπλαηθψλ (Μ.Ο.=4,02), σζηφζν ε επίδξαζε ηνπ θχινπ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 
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Πίνακαρ 7  Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία θαη Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

Κιίκαθεο  
Μ.Ο. 

Άγακσλ 

Μ.Ο. 

Έγγακσλ 
F  Df-total  p  

Όξακα  3,85 3,93 0,29 101  0,591 

Δκπλένπζα επηθνηλσλία 3,95  3,95 0,00 101  0,993 

Γηαλνεηηθή ππνθίλεζε 3,93 3,63 5,26 101  0,024  

Δλζαξξπληηθή εγεζία 4,17 3,87 4,91 101  0,029  

Πξνζσπηθή αλαγλψξηζε 4,22 4,26 0,12 101  0,732 

πλνιηθή 

Μεηαζρεκαηηζηηθή 

Ζγεζία  

4,02 3,93 1,10 101  0,297 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαδεηθλχνπλ φηη 

ηφζν νη έγγακνη φζν θαη νη άγακνη παξνπζηάδνπλ θνηλά επίπεδα κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο γηα ηελ θιίκαθα «εκπλένπζα επηθνηλσλία». 

 Ωο πξνο ηελ θιίκαθα «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε» παξαηεξείηαη φηη νη έγγακνη 

(Μ.Ο.=3,63) παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άγακνπο 

(Μ.Ο.=3,93) θαη βιέπνπκε φηη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ην επίπεδν ηεο θιίκαθαο «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε». Οκνίσο σο πξνο ηελ 

θιίκαθα «ελζαξξπληηθή εγεζία»,  παξαηεξείηαη φηη νη έγγακνη (Μ.Ο.=3,87) 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηνπο άγακνπο (Μ.Ο.=4,17) θαη βιέπνπκε φηη 

ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επεξεάδεη επίζεο ηελ θιηκαθα «ελζαξξπληηθή εγεζία». Ωο 

πξνο ην ζπλνιηθφ επίπεδν παξαηεξείηαη φηη νη άγακνη (Μ.Ο.=4,02) παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο σζηφζν ε επίδξαζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 
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Πίνακαρ 8  Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία θαη Δξγαζία ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα 

Κιίκαθεο  

Μ.Ο. κε 

εξγαζία 

ζηνλ Ηδ. 

Σνκέα 

Μ.Ο. ρσξίο 

εξγαζία 

ζηνλ Ηδ. 

Σνκέα 

F  Df-total  p  

Όξακα  4,06 3,67 1,09 101  0,002  

Δκπλένπζα επηθνηλσλία 3,99 3,88 0,80 101  0,373 

Γηαλνεηηθή ππνθίλεζε 3,71 3,66 0,20 101  0,656 

Δλζαξξπληηθή εγεζία 3,91 3,95 0,17 101  0,681 

Πξνζσπηθή αλαγλψξηζε 4,31 4,15 2,23 101  0,139 

πλνιηθή 

Μεηαζρεκαηηζηηθή 

Ζγεζία  

3,99 3,86 3,17 101  0,078 

  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ 

θιίκαθα «φξακα» (Μ.Ο.=4,06) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ 

εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Μ.Ο.=3,67) θαη βιέπνπκε φηη ε κεηαβιεηή εξγαζία 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα επεξεάδεη ην «φξακα» ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηηο θιίκαθεο 

«εκπλένπζα επηθνηλσλία», «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε», «ελζαξξπληηθή εγεζία» θαη 

«πξνζσπηθή αλαγλψξηζε» παξαηεξείηαη φηη δελ επεξεάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

απφ ηελ πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαηαδεηθλχεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 

εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Μ.Ο.=3,99)  παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

ζπλνιηθήο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Μ.Ο.=3,86) , σζηφζν ε επίδξαζε ηεο 

πξνυπεξεζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  
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Πίνακαρ 9  Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία θαη Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Κιίκαθεο  

Μ.Ο.  

φζσλ έρνπλ 

κφλν  

1
ν

 πηπρίν 

Μ.Ο.  

 φζσλ έρνπλ 

επηπιένλ 

επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

F  Df-total  p  

Όξακα  3,75 4,08 7,29 101  0,008  

Δκπλένπζα επηθνηλσλία 3,85 4,04 2,90 101  0,092 

Γηαλνεηηθή ππνθίλεζε 3,63 3,75 1,31 101  0,255 

Δλζαξξπληηθή εγεζία 3,90 3,95 0,22 101  0,64 

Πξνζσπηθή αλαγλψξηζε 4,14 4,35 4,51 101  0,036  

πλνιηθή 

Μεηαζρεκαηηζηηθή 

Ζγεζία  

3,85 4,03 6,67 101  0,011  

 

 

Ζ αλάιπζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηηο θιίκαθεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θάλεη ζαθέο φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην «φξακα», ηελ «εκπλένπζα επηθνηλσλία», ηελ «πξνζσπηθή 

αλαγλψξηζε» θαη ηε «ζπλνιηθή κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία». Δηδηθφηεξα, νη θάηνρνη 

1
νπ

 πηπρίνπ (Μ.Ο.=3,75) παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζηελ θιίκαθα «φξακα» 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πεξηζζφηεξνπο ηίηινπο ζπνπδψλ (Μ.Ο.=4,08) 

θαη βιέπνπκε φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο επεξεάδεη ην «φξακα» ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ωο πξνο ηελ «εκπλένπζα επηθνηλσλία» παξαηεξείηαη φηη νη θάηνρνη πξψηνπ 

πηπρίνπ (Μ.Ο.=4,14) παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν επίπεδν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

θαηφρνπ επηπξφζζεησλ ηίηισλ (Μ.Ο.=4,35) θαη βιέπνπκε φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

επεξεάδεη ηελ θιίκαθα «εκπλένπζα επηθνηλσλία». Σέινο, παξαηεξείηαη φηη νη θάηνρνη 

1
νπ

 πηπρίνπ (Μ.Ο.=3,85) εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζπλνιηθήο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε άιιν επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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(Μ.Ο. = 4,03) θαη βιέπνπκε φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο θαη ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζπζρέηηζεο Pearson 

Correlation. 

Πίνακαρ 10  πζρέηηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηε Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία θαη 

ηηο θιίκαθεο ηεο  

Κιίκαθεο  Ζιηθία 
Έηε 

πξνυπεξεζίαο 

Έηε σο 

Γηεπζπλήο/ηξηα 

Έηε σο 

Τπνδηεπζπληήο/ηξηα 

Όξακα ,240
*

  ,138 ,207
*

  ,194 

Δκπλένπζα 

επηθνηλσλία ,402
**

  ,487
**

  ,324
**

  ,222
*

  

Γηαλνεηηθή 

ππνθίλεζε 
,189 ,154 ,326

**

  -,029 

Δλζαξξπληηθή 

εγεζία 
,136 ,161 ,087 -,095 

Πξνζσπηθή 

αλαγλψξηζε ,262
**

  ,059 ,341
**

  -,037 

πλνιηθή 

Μεηαζρεκαηηζηηθή 

Ζγεζία  
,382

**

  ,315
**

  ,394
**

  ,090 

 *ηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν 0,05,  **ηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν 0,01 

 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηηο θιίκαθεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο ξχζκηζεο θάλεη ζαθέο φηη ε ειηθία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε φιεο ηηο θιίκαθεο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Ωζηφζν, παξαηεξείηαη φηη ε ειηθία ζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην «φξακα» (r=0,24, p=0,015), κε ηελ «εκπλένπζα 

επηθνηλσλία» (r=0,402, p=0,00), κε ηελ «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε» (r=0,262, p=0,008) 

θαζψο θαη κε ην ζπλνιηθφ επίπεδν κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (r=0,382, p=0,000). 
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Σα έηε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά θαη ζεηηθά κε ηελ «εκπλένπζα επηθνηλσλία» (r=0,487, p=0,000), θαη κε ην 

ζπλνιηθφ επίπεδν κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (r=0,315, p=0,001). Σα έηε ππεξεζίαο 

σο Γηεπζπληήο/ηξηα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, σζηφζν ε ζπζρέηηζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην 

«φξακα» (r=0,207, p=0,037), κε ηελ «εκπλένπζα επηθνηλσλία» (r=0,324, p=0,001), κε 

ηελ «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε» (r=0,326, p=0,001), κε ηελ «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε» 

(r=0,341, p=0,00) θαζψο θαη κε ην ζπλνιηθφ επίπεδν κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

(r=0,394, p=0,000). Σέινο, ηα έηε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δηαηέιεζαλ σο 

ππνδηεπζπληέο/ηξηεο ή ηνκεάξρεο ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ζεηηθά κφλνλ 

κε ηελ «εκπλένπζα επηθνηλσλία» (r=0,222, p=0,025), ελψ παξαηεξείηαη φηη 

ζρεηίδνληαη αξλεηηθά αιιά φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε» 

αιιά φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε», ηελ «ελζαξξπληηθή 

εγεζία» θαη ηελ «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε». 

 

6.2  Γιεπεύνηζη  ηηρ ζςναιζθημαηικήρ πύθμιζηρ υρ ππορ δημογπαθικά και 

επγαζιακά σαπακηηπιζηικά 

χκθσλα κε ην δεχηεξν ζηφρν ηεο έξεπλαο κειεηάηαη θαηά πφζν ηα δεκνγξαθηθά θαη 

εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε 

πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε ειηθία, ην επίπεδν κφξθσζεο, ηα ζπλνιηθά έηε 

πξνυπεξεζίαο σο εθπαηδεπηηθφο θαη ηα έηε  πξνυπεξεζίαο ζε δηνηθεηηθή ζέζε, 

επεξεάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ δηεπζπληψλ.  

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε ζηηο 10 δειψζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ψζηε λα αλαιπζεί ν αξηζκφο θαη ε 

ζχλζεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο. Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 



 

66 

 

Principal Component Analysis ε νπνία απνηειεί ηελ πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ γίλεηαη αλαδήηεζε ηνπ 

γξακκηθή ζπλδπαζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ ψζηε λα επεμεγείηαη απφ ηνπο παξάγνληεο ε 

κέγηζηε δηαθχκαλζε ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ. 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο πίλαθεο ΚΜΟ & Bartlett’s test γίλεηαη 

ζαθέο φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη θαηάιιεια γηα δηεμαγσγή παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

(δείθηεο ΚΜΟ=,599<,6 θαη P-value Bartlett’s Test of Sphericity ,00<,05). 

Δπηπξνζζέησο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα Anti-Image Matrices, γίλεηαη 

ζαθέο φηη ε δήισζε Γ5 «φηαλ βξίζθνκαη αληηκέησπνο/ε κε κία ζηξεζνγφλν 

θαηάζηαζε, θάλσ ηνλ εαπηφ κνπ λα ζθέθηεηαη γη’ απηήλ κε έλαλ ηξφπν πνπ κε 

βνεζάεη λα παξακέλσ ήξεκνο/ε» έρεη ηηκή δείθηε MSA=0,403<0,5. Ωο εθ ηνχηνπ, 

γίλεηαη απνθιεηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δήισζεο απφ ηελ αλάιπζε θαη δελ πξνθχπηεη 

πιένλ θαλέλα πξφβιεκα θαζψο ν δείθηεο ΚΜΟ=,641>,6 θαη P-value Bartlett’s Test 

of Sphericity ,00<,05. Δπηπιένλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο αλσηέξσ δήισζεο, ε 

ρακειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε MSA=0,548>0,5 εληνπίδεηαη γηα ηε δήισζε Ρ3 «φηαλ 

ζέισ λα ληψζσ ιηγφηεξν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα (φπσο ιχπε, ζπκφ), αιιάδσ ηνλ ηξφπν 

πνπ ζθέθηνκαη». 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ δχν 

θξηηεξίσλ. Πξψην θξηηήξην απνηειεί ην Kaiser-criterion βάζεη ηνπ νπνίνπ ν αξηζκφο 

ησλ παξαγφλησλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηδηνηηκψλ ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο πνπ 

έρνπλ ηηκή κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο. Βάζεη ηνπ Kaiser θξηηεξίνπ εληνπίζηεθαλ 

αξρηθά ηξεηο παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ ην 63,278% ηεο κεηαβιεηφηεηαο.  
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Δικόνα 5  Γξάθεκα Screen Plot απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο πξνζαξκνζκέλεο 

θιίκαθαο πλαηζζεκαηηθή Ρχζκηζε 

 

Σν δεχηεξν θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην θξηηήξην Screen Plot βάζεη 

ηνπ νπνίνπ ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ είλαη ίζνο κε ην πιήζνο ησλ ηδηνηηκψλ πξηλ 

ηελ ηειεπηαία ζεκαληηθή πηψζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηδηνηηκήο, φπσο απνηππψλεηαη 

ζηελ εηθφλα 5. Με βάζε ην θξηηήξην Screen Plot θαζνξίζηεθε ν αξηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ ζε ηξεηο. Κακία δήισζε απφ ηηο ελλέα δειψζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ 

αλάιπζε δε δηαγξάθεθε δηφηη δελ εληνπίζηεθε ε χπαξμε δειψζεσλ πνπ δε θνξηίδνπλ 

ή πνπ θνξηίδνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξάγνληεο. Καηφπηλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ θαη πξνέθπςαλ πέληε 

παξάγνληεο – ππνθιίκαθεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11. 
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Πίνακαρ 11  Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηεο πξνζαξκνζκέλεο θιίκαθαο Ρ 

(πλαηζζεκαηηθή Ρχζκηζε) 

Γήισζε 1 2 3 

Ρ-8 ,817 
  

Ρ-7 ,778 
  

Ρ-1 ,693 
  

Ρ-2 
 

,750 
 

Ρ-4 
 

,691 
 

Ρ-6 
 

,648 
 

Ρ-9 
 

,621 
 

Ρ-10 
  

,832 

Ρ-3 
  

,822 

 

 Βάζεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ δεκηνπξγνχληαη ηξεηο παξάγνληεο εθ ησλ 

νπνίσλ ν πξψηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηηο δειψζεηο Ρ-8, Ρ-7 & Ρ-1 νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηηο ηξεηο απφ ηηο έμη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο «γλσζηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο»  θαη θπξίσο εζηηάδνπλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ 

εξσηψκελσλ φηαλ ζέινπλ λα ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. ηνλ δεχηεξν 

παξάγνληα πεξηιακβάλνληαη νη δειψζεηο Ρ-2, Ρ-4, Ρ-6 & Ρ-9 πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ θιίκαθα 

«θαηαπίεζε θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή». Ο ηξίηνο παξάγνληεο πεξηιακβάλεη ηηο 

δειψζεηο Ρ-10 & Ρ-3 πνπ πεξηιακβάλνπλ δχν απφ ηηο έμη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο 

«γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» θαη εζηηάδνπλ ζηελ αιιαγή ζπλαηζζήκαηνο φηαλ νη 

εξσηψκελνη ζέινπλ λα ληψζνπλ ιηγφηεξν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. 

 Ζ αλάιπζε ζπλνρήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε 

Cronbach’s a γηα ηελ πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα θαη ηηο ππνθιίκαθέο ηεο θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 12. 
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Πίνακαρ 12  Cronbach's a, κέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε γηα ηελ πξνζαξκνζκέλε 

θιίκαθα θαη ηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

 
Cronbach's α Μέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε 

πλνιηθή Κιίκαθα 

Ρ 
0,705 4,417 0,744 

Τπνθιίκαθα 1 0,704 5,026 0,999 

Τπνθιίκαθα 2 0,659 3,75 0,978 

Τπνθιίκαθα 3 0,663 4,838 1,261 

 

 Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πίλαθα 11, ε πξνζαξκνζκέλε ζπλνιηθή 

θιίκαθα απνηειείηαη απφ ελλέα δειψζεηο θαη παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε α 

Cronbach=0,705, κε Μ.Ο.=4,417 θαη Σ.Α.=0,744. Ζ ππνθιίκαθα 1 πεξηιακβάλεη 

ηξεηο δειψζεηο θαη παξνπζηάδεη δείθηε αμηνπηζηίαο α Cronbach=0,704, κε Μ.Ο. 

=5,026 θαη Σ.Α. 0,999. Ζ ππνθιίκαθα 2 πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δειψζεηο θαη 

παξνπζηάδεη δείθηε ζπλάθεηαο α Cronbach=0,659 κε Μ.Ο.=3,75 θαη Σ.Α.=0,978. Ζ 

ππνθιίκαθα 3 πεξηιακβάλεη δχν δειψζεηο θαη παξνπζηάδεη δείθηε ζπλάθεηαο α 

Cronbach=0.663 κε Μ.Ο.=4,838 θαη Σ.Α.=1,261.  

 Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδεημε ηελ χπαξμε θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Gross & John (2003) 

θαζψο δεκηνχξγεζε κηα πξνζαξκνζκέλε ππφθιίκαθα πνπ εκπεξηέρεη εξσηήζεηο ηεο 

δηάζηαζεο «θαηαπίεζε θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή» θαη δχν επηπξφζζεηεο 

ππνθιίκαθεο γηα ηε «γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε». 

 ηελ παξνχζα εξγαζία, ε αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο φπσο νξίζηεθαλ απφ ηνπο Gross & John (2003) θαη νη νπνίεο 
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πεξηιακβάλνπλ ηηο ππνθιίκαθεο (α) «γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» θαη (β) «θαηαπίεζε 

θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή» θαη νη νπνίεο ππνινγίδνληαη κέζα απφ δέθα δειψζεηο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Alpha Cronbach. Γηα ην ζχλνιν ηεο θιίκαθαο 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε εθηηκήζεθε ηθαλνπνηεηηθφο δείθηεο (α=0,70), ελψ 

αλαιπηηθά ν δείθηεο Alpha Cronbach, ν κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα ηε 

ζπλνιηθή θιίκαθα θαη θάζε ππνθιίκαθα δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 13. 

Πίνακαρ 13  Cronbach’s a, Μέζνο Όξνο & Σππηθή Απφθιηζε ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Ρχζκηζεο θαη ηηο θιίκαθεο ηεο 

 
Cronbach's α Μέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε 

πλνιηθή Κιίκαθα Ρ 0,706 4,488 0,703 

Γλσζηηθή Αλαπιαηζίσζε 0,678 4,980 0,811 

Καηαπίεζε & Δθθξαζηηθή 

Καηαζηνιή 
0,659 3,827 0,978 

 

Ζ ζπλνιηθή θιίκαθα εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αμηνπηζηίαο, ελψ 

απνδεθηά επίπεδα αμηνπηζηίαο παξνπζηάδνπλ θαη νη δπν ππνθιίκαθεο. Δηδηθφηεξα, σο 

πξνο ηελ ππνθιίκαθα «Γλσζηηθή Αλαπιαηζίσζε» γίλεηαη ζαθέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

θιίκαθα παξνπζηάδεη δείθηε Cronbach α=0,678, κέζν φξν 4,98 θαη ηππηθή απφθιηζε 

0,811, δείρλνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ ηερληθέο γλσζηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο. 

Ωο πξνο ηελ ππνθιίκαθα 2 «θαηαπίεζε & εθθξαζηηθή θαηαζηνιή» εκθαλίδεη 

δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach’s α=0,659 κε κέζν φξν 3,827 θαη ηππηθή απφθιηζε 

0,978  δείρλνληαο νη εθπαηδεπηηθνί ειαθξψο εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαηαπίεζεο 

θαη εθθξαζηηθήο θαηαζηνιήο. Ζ αλάιπζε ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 
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επηξξνήο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο δηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ ONE-way ANOVA. 

Πίνακαρ 14  πλαηζζεκαηηθή Ρχζκηζε θαη Φχιν 

Κιίκαθεο  
Μ.Ο. 

Αλδξψλ  

Μ.Ο. 

Γπλαηθψλ  
F  Df-total  p  

Γλσζηηθή Αλαπιαηζίσζε 4,71 5,34 0,25  101  0,000  

Καηαπίεζε & Δθθξαζηηθή 

Καηαζηνιή 
3,81 3,68 18,32  101  0,509 

πλνιηθή πλαηζζεκαηηθή 

Ρχζκηζε 
4,26 4,51 2,77  101  0,078 

 

 Βάζεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ παξαηεξείηαη φηη νη γπλαίθεο 

(Μ.Ο.=5,34) παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ θιίκαθα «γλσζηηθήο 

αλαπιαηζίσζε» ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο (Μ.Ο.=4,71) θαη πξνθχπηεη φηη ην θχιν 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην επίπεδν γλσζηηθήο αλαπιαηζίσζεο. Ωο πξνο ηελ 

θιίκαθα «θαηαπίεζε θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή» παξαηεξείηαη φηη νη άληξεο 

(Μ.Ο.=3,81) εκθαλίδνπλ νξηαθά πςειφηεξν κέζν φξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο 

(Μ.Ο.=3,68), σζηφζν ε επίδξαζε ηνπ θχινπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ 

ζπλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ γπλαηθψλ (Μ.Ο.=4,51) θπκαίλεηαη ζε 

πςειφηεξα επίπεδα απφ εθείλα ησλ αληξψλ (Μ.Ο.=4,26), σζηφζν ε επίδξαζε ηνπ 

θχινπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Πίνακαρ 15  πλαηζζεκαηηθή Ρχζκηζε θαη Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

Κιίκαθεο  
Μ.Ο. 

Άγακσλ 

Μ.Ο. 

Έγγακσλ 
F  Df-total  p  

Γλσζηηθή Αλαπιαηζίσζε 4,93 4,99 0,083 101  0,774 

Καηαπίεζε & Δθθξαζηηθή 

Καηαζηνιή 
3,39 3,84 3,502 101  0,064 
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πλνιηθή πλαηζζεκαηηθή 

Ρχζκηζε 
4,16 4,42 2,059 101  0,154 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαδεηθλχνπλ φηη 

ηφζν νη έγγακνη φζν θαη νη άγακνη παξνπζηάδνπλ θνηλά επίπεδα γλσζηηθήο 

αλαπιαηζίσζεο θαη νη νξηαθέο δηαθνξέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ωο πξνο 

ηελ θιίκαθα «θαηαπίεζε θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή» παξαηεξείηαη φηη νη έγγακνη 

(Μ.Ο.=3,84) παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα κελ επίπεδα θαηαπίεζεο θαη εθθξαζηηθήο 

θαηαζηνιήο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άγακνπο (Μ.Ο.=3,39), σζηφζν ε επίδξαζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ωο πξνο ηε ζπλνιηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, παξαηεξείηαη φηη νη έγγακνη (Μ.Ο.=4,42) παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο απφ ηνπο αγάκνπο (Μ.Ο.=4,16), 

σζηφζν ε επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Πίνακαρ 16  πλαηζζεκαηηθή Ρχζκηζε θαη Δξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

Κιίκαθεο  

Μ.Ο. κε 

εξγαζία 

ζηνλ Ηδ. 

Σνκέα 

Μ.Ο. 

ρσξίο 

εξγαζία 

ζηνλ Ηδ. 

Σνκέα 

F  Df-total  p  

Γλσζηηθή Αλαπιαηζίσζε 5,07 4,83 2,051 101  0,155 

Καηαπίεζε & Δθθξαζηηθή 

Καηαζηνιή 
3,76 3,74 0,011 101  0,917 

πλνιηθή 

πλαηζζεκαηηθή Ρχζκηζε 
4,41 4,28 0,771 101  0,382 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ 
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θιίκαθα «γλσζηηθήο αλαπιαηζίσζε» (Μ.Ο.=5,07) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Μ.Ο.=4,83), σζηφζν ε 

επίδξαζε ζηε γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ηελ θιίκαθα 

«θαηαπίεζε & εθθξαζηηθή θαηαζηνιή» παξαηεξνχληαη φκνηα επίπεδα κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλεμαξηήησλ εάλ έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή φρη. Σέινο, ε 

αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλνιηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαηαδεηθλχεη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Μ.Ο.=4,41)  παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα ζπλνιηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Μ.Ο.=4,28), σζηφζν ε 

επίδξαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Πίνακαρ 17  πλαηζζεκαηηθή Ρχζκηζε θαη Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Κιίκαθεο  

Μ.Ο.  

φζσλ έρνπλ 

κφλν 1
ν

  

πηπρίν 

Μ.Ο.  

φζσλ έρνπλ 

επηπιένλ 

επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

F  Df-total  p  

Γλσζηηθή Αλαπιαηζίσζε 4,95 5,01 0,173 101  0,679 

Καηαπίεζε & Δθθξαζηηθή 

Καηαζηνιή 
3,59 3,90 2,503 101  0,117 

πλνιηθή πλαηζζεκαηηθή 

Ρχζκηζε 
4,27 4,45 1,727 101  0,192 

 

Ζ αλάιπζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηηο θιίκαθεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θάλεη ζαθέο φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο δελ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία θιίκαθα ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. Ωζηφζν, 

παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε θαηνρή 1
νπ

 πηπρίνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ζε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 



 

74 

 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην 

επίπεδν ζπλνιηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

1
ν
 πηπρίν (Μ.Ο.=4,27) παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε άιιν επίπεδν εθπαίδεπζεο 

(Μ.Ο.=4,45), σζηφζν ε επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Πίνακαρ 18  πζρέηηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηε πλαηζζεκαηηθή Ρχζκηζε θαη 

ηηο θιίκαθεο  

Κιίκαθεο  Ζιηθία 
Έηε 

πξνυπεξεζίαο 

Έηε σο 

Γηεπζπλήο/ηξηα  

Έηε σο 

Τπνδηεπζπληήο/ηξηα  

Γλσζηηθή 

Αλαπιαηζίσζε  
-,123 ,114 ,220

*

  -,059 

Καηαπίεζε θαη 

εθθξαζηηθή 

θαηαζηνιή 

-,039 ,092 ,155 -,046 

πλνιηθή 

πλαηζζεκαηηθή 

Ρχζκηζε 

-,096 ,127 ,231
*

  -,065 

 *ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν 0,05 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηηο θιίκαθεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο θάλεη ζαθέο φηη ε ειηθία ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, σζηφζν ε ζπζρέηηζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ωο 

πξνο ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο παξαηεξείηαη φηη ζρεηίδνληαη ζεηηθά αιιά φρη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. Σα έηε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

δηαηέιεζαλ σο δηεπζπληέο ζρεηίδνληαη ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε 

«γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (r=0,22, p=0,026). Δπηπιένλ, 

ηα έηε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δηαηέιεζαλ σο δηεπζπληέο ζρεηίδνληαη ζεηηθά θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην ζπλνιηθφ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο κε 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (r=0,23, p=0,02). Σέινο, ηα έηε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 
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δηαηέιεζαλ σο ππνδηεπζπληέο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά αιιά φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κε ηηο θιίκαθεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. 

  6.3  Γιεπεύνηζη  ηηρ ππόβλετηρ ηηρ μεηαζσημαηιζηικήρ ηγεζίαρ υρ ππορ ηην 

ζςναιζθημαηική πύθμιζη 

χκθσλα κε ηνλ ηξίην ζηφρν ηεο έξεπλαο κειεηάηαη θαη θαηά πφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε ησλ δηεπζπληψλ πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηνλ 

νξγαληζκφ.  Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη πσο νη δχν θιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο (α) γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε θαη (β) θαηαπίεζε θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή 

επεξεάδνπλ ηηο πέληε ππνθιίκαθεο θαη ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο επίδξαζεο εθαξκφζηεθαλ έμη μερσξηζηά κνληέια 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο πνπ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είραλ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

Μεηαζρεκαηηζηηθήο Ζγεζίαο θαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηηο δχν θιίκαθεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. 

Πίνακαρ 19  Πξφβιεςε ηεο Μεηαζρεκαηηζηηθήο Ζγεζίαο βάζεη ηηο θιίκαθεο ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ρχζκηζεο 

Δμαξηεκέλε 

Μεηαβιεηή 

Μεηαβιεηέο 

θαηά ζεηξά 

εηζφδνπ 

R R
2
 ΓR

2 
Beta t p 

Όξακα 
Ρ-1 0,978 0,957 0,957 0,757 9,76 0,000 

Ρ-2 0,980 0,960 0,003 0,229 2,95 0,040 

Δκπλένπζα 

Δπηθνηλσλία 

Ρ-1 0,980 0,960 0,960 0,902 11,58 0,000 

Ρ-2 0,980 0,960 0,000 0,081 1,04 0,303 

Γηαλνεηηθή 

Τπνθίλεζε 

Ρ-1 0,976 0,953 0,953 0,824 9,94 0,000 

Ρ-2 0,977 0,955 0,002 0,157 1,89 0,061 

Δλζαξξπληηθή 

Ζγεζία 

Ρ-1 0,981 0,963 0,963 1,013 13,59 0,000 

Ρ-2 0,981 0,963 0,000 
-

0,033 
-0,44 0,659 

Πξνζσπηθή 

Αλαγλψξηζε 

Ρ-1 0,984 0,968 0,968 0,929 13,30 0,000 

Ρ-2 0,984 0,968 0,000 0,057 0,81 0,420 
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χλνιν 

Μεηαζρεκαηηζηηθήο 

Ζγεζίαο 

Ρ-1 0,986 0,972 0,972 0,892 13,74 0,000 

Ρ-2 0,986 0,972 0,000 0,097 1,50 0,137 

Όπνπ Ρ-1 ε θιίκαθα «γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» θαη Ρ-2 ε θιίκαθα «θαηαπίεζε & εθθξαζηηθή 

θαηαζηνιή». 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ F γηα ηα  έμη κνληέια 

παιηλδξφκεζεο δείρλνπλ φηη φια ηα κνληέια είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη σο εθ 

ηνχηνπ, νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ππνθιηκάησλ 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. 

Σν πξψην κνληέιν δείρλεη φηη ε ππνθιίκαθα «φξακα» επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηφζν απφ ηε «γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» (beta=0,757) φζν θαη 

απφ ηελ «θαηαπίεζε θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή» (beta=0,229).  

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ, παξαηεξείηαη φηη ε 

«εκπλένπζα επηθνηλσλία» επεξεάδεηαη κφλν απφ ηελ θιίκαθα «γλσζηηθή 

αλαπιαηζίσζε». Δηδηθφηεξα, ε «γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» επεξεάδεη ζεηηθά κε 

beta=0,902 θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ «εκπλένπζα επηθνηλσλία».  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ κνληέινπ δείρλνπλ φηη ε «γλσζηηθή 

αλαπιαηζίσζε» επεξεάδεη ζεηηθά (beta=0,824) ηε «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε».  

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηέηαξηνπ κνληέινπ, ζπκπεξαίλεηαη φηη  κφλν ε 

«γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ζεηηθά (beta=1,013) 

ηελ «ελζαξξπληηθή εγεζία». 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πέκπηνπ κνληέινπ δείρλνπλ επίζεο φηη κφλν ε 

«γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ζεηηθά (beta=0,929) 

ηελ «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε». 

Σέινο, ην έθην κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο αμηνινγεί ην θαηά πφζν νη 

θιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή κεηαζρεκαηηζηηθή 
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εγεζία. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ζπλνιηθή κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

επεξεάδεηαη κφλν απφ ηελ θιίκαθα «γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε». πγθεθξηκέλα, ε 

«γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0,000) θαη ζεηηθά 

(beta=0,892) ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πίνακαρ 20  Πξφβιεςε ηεο Μεηαζρεκαηηζηηθήο Ζγεζίαο βάζεη ηε πλαηζζεκαηηθή 

Ρχζκηζε 

Δμαξηεκέλε  

Μεηαβιεηή 
Μεηαβιεηή R R

2
 ΓR

2 
Beta t p 

Όξακα Ρ 0,979 0,958 0,958 0,979 47,794 0,000 

Δκπλένπζα Δπηθνηλσλία Ρ 0,976 0,952 0,952 0,976 44,768 0,000 

Γηαλνεηηθή Τπνθίλεζε Ρ 0,975 0,950 0,950 0,975 43,707 0,000 

Δλζαξξπληηθή Ζγεζία Ρ 0,974 0,949 0,949 0,974 43,469 0,000 

Πξνζσπηθή Αλαγλψξηζε Ρ 0,979 0,959 0,959 0,979 48,367 0,000 

χλνιν 

Μεηαζρεκαηηζηηθήο 

Ζγεζίαο 

Ρ 0,982 0,965 0,965 0,982 52,644 0,000 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 20 απαληάηε ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο εξγαζίαο φηη 

ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ζεηηθά 

(beta=0,982) απφ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε.  

Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη φιεο νη θιίκαθεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ζεηηθά απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. 

Δηδηθφηεξα ην «φξακα» (beta=0,979),   ε «εκπλένπζα επηθνηλσλία» (beta=0,976),  ε 

«δηαλνεηηθή ππνθίλεζε» (beta=0,975), ε «ελζαξξπληηθή εγεζία»  (beta=9,74) θαη ε 

«πξνζσπηθή αλαγλψξηζε» (beta=0,979),  επεξεάδνληαη ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε.  
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7.  ΤΕΖΣΖΖ 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ ε κεηαζρεκαηηζηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, θαζψο θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, ζε 

εθπαηδεπηηθνχο (θαη θπξίσο ζε ζηειέρε) δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε  

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ ε κεηαζρεκαηηζηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη θπξίσο νη επηκέξνπο θιίκαθεο ηνπο 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ πνηθίια δεκνγξαθηθά θαη πξνζσπηθά – εξγαζηαθά 

ζηνηρεία. 

 

7.1  Ζ παπαγονηική εγκςπόηηηα και η αξιοπιζηία ηυν επεςνηηικών επγαλείυν 

χκθσλα κε ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, πξνέθπςαλ 5 

δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο πεξηιάκβαλε δχν δειψζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ θιίκαθα «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε», ν δεχηεξνο παξάγνληαο 

πεξηιάκβαλε δχν δειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο θιίκαθεο «ελζαξξπληηθή εγεζία» θαη 

«εκπλένπζα επηθνηλσλία», ν ηξίηνο παξάγνληαο πεξηιάκβαλε ηξεηο δειψζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηηο θιίκαθεο «ελζαξξπληηθή εγεζία» θαη «εκπλένπζα επηθνηλσλία», ν 

ηέηαξηνο παξάγνληαο πεξηιάκβαλε δχν δειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο θιίκαθεο 

«φξακα» θαη «εκπλένπζα επηθνηλσλία» θαη ηέινο ν πέκπηνο παξάγνληαο πεξηιάκβαλε 

δχν δειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζ ηελ θιίκαθα «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε». Ωζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα απηά ηεο παξαγνληηθή αλάιπζεο δελ αμηνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ θαζψο 

επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξηζκέλνη παξάγνληεο – θιίκαθεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ Rafferty & Griffin (2004). Αλαιπηηθφηεξα, νη Rafferty & 
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Griffin (2004) ρξεζηκνπνίεζαλ έλα εξγαιείν φπνπ ζπλδχαζαλ δηαθνξεηηθέο 

ππνθιίκαθεο, νη νπνίεο είραλ αλαπηπρζεί πξνγελέζηεξα μερσξηζηά, απφ άιινπο 

εξεπλεηέο (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990; House, 1998), ελψ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, επηιέρζεθαλ κφλν νη 5 απφ απηέο ηηο ππνθιίκαθεο: (α) ην «φξακα», 

(β) ε «εκπλένπζα επηθνηλσλία», (γ) ε «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε», (δ) ε «ελζαξξπληηθή 

εγεζία» θαη (ε) ε «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε». 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο νη πέληε απηέο ππνθιίκαθεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη ζε άιιεο, πην πξφζθαηεο έξεπλεο, φπσο είλαη εθείλεο ησλ Hardy et al. (2010)  θαη 

ησλ Shao, Feng & Luning (2012), φπνπ ε παξαγνληηθή αλάιπζε επηβεβαηψλεη ηα 

απνηειέζκαηα εθείλεο ησλ Rafferty & Griffin (2004), θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ ππήξμε 

ακθηβνιία πσο ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ φθεηιε λα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ – ππνθιηκάθσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε 

πξνέθπςαλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο πεξηειάκβαλε ηηο 

δειψζεηο Ρ-8, Ρ-7 & Ρ-1 νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο ηξεηο απφ ηηο έμη εξσηήζεηο ηεο 

θιίκαθαο «γλσζηηθήο αλαπιαηζίσζεο», ν δεχηεξνο παξάγνληαο πεξηειάκβαλε ηηο 

δειψζεηο Ρ-2, Ρ-4, Ρ-6 & Ρ-9, δειαδή ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο 

«θαηαπίεζε θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή», θαη ν ηξίηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηηο 

δειψζεηο Ρ-10 & Ρ-3 πνπ πεξηιακβάλνπλ δχν απφ ηηο έμη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο 

«γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» θαη εζηηάδνπλ ζηελ αιιαγή ζπλαηζζήκαηνο φηαλ νη 

εξσηψκελνη ζέινπλ λα ληψζνπλ ιηγφηεξν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Ζ παξαγνληηθή απηή 

αλάιπζε γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο παξνπζίαζε αξθεηά θνηλά 

κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Gross & John (2003) θαη ε αλάιπζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο βαζίζηεθε ζηηο δχν ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 



 

80 

 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηψλ: ζηε «γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» θαη ζηελ «θαηαπίεζε 

θαη εθθξαζηηθή θαηαζηνιή» 

 

7.2  Μεηαζσημαηιζηική ηγεζία και δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά 

 Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο εζηηάδνπλ ζηελ επίδξαζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζε 

άιιεο κεηαβιεηέο, θπξίσο νξγαλσζηαθήο θχζεσο, ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

δηακφξθσζεο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θιπ. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο κε ην θχιν, ζχκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα, ην γπλαηθείν θχιν ηείλεη λα ζεκεηψλεη ζεκαληηθά πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηηο θιίκαθεο «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε» θαη «ελζαξξπληηθή εγεζία», κε 

ην απνηέιεζκα λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.  

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, ηελ θιίκαθα 

«δηαλνεηηθή ππνθίλεζε», κε ηνπο άγακνπο λα έρνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο απφ 

ηνπο έγγακνπο, θαζψο θαη ηελ θιίκαθα «ελζαξξπληηθή εγεζία»,  κε ηνπο έγγακνπο λα 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηνπο άγακνπο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξε βαζκνινγία θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηελ θιίκαθα «φξακα», αιιά θαη 

ζηε ζπλνιηθή κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ρσξίο απηφ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο επεξεάδεη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά νξηζκέλεο 

θιίκαθεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, φπσο είλαη ην «φξακα»,  θαη ε «πξνζσπηθή 



 

81 

 

αλαγλψξηζε», θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. Σν πςειφηεξν  

επίπεδν κφξθσζεο, επηδξά ζεηηθά ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ζε θάπνηεο 

θιίκαθεο ηεο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα ησλ Shah, Rahman 

& Ithnain (2011) κφλν σο πξνο ηελ «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε», θαζψο ζηε κειέηε ησλ 

ηειεπηαίσλ δείρζεθε πσο ε αθαδεκατθή επίδνζε θαη ε κφξθσζε ησλ αηφκσλ 

ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε «ηελ πξνζσπηθή αλαγλψξηζε», ηελ «Γηαλνεηηθή 

Τπνθίλεζε», θαη ηελ «Δλζαξξπληηθή Ζγεζία».   

Σέινο, δείρζεθε πσο ε ειηθία, ηα έηε ππεξεζίαο σο δηεπζπληέο αιιά θαη ηα 

ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο σο εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη 

ζεηηθά ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη επηκέξνπο θιίκαθεο. 

Ζ ζεκαληηθή απηή ζπζρέηηζε ηφζν ηεο ειηθίαο φζν θαη ησλ εηψλ ηεο πξνυπεξεζίαο 

σο δηεπζπληέο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο πσο φζν πην κεγάια ζε ειηθία είλαη 

ηα άηνκα θαη φζν πην πνιιά ρξφληα επηηεινχλ ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή, έρνπλ 

κεγαιχηεξε εκπεηξία, έρνπλ επηρεηξήζεη πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο 

εγεζίαο θαη έρνπλ θαηαιήμεη πσο ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη έλαο απφ ηνπο πην 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο 

(Kearney, 2008).  Ζ έξεπλα έδεημε κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απηφ 

εμεγείηαη ιφγν ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ ηα δχν απηά 

ζηειέρε. χκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην, ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε δηνίθεζε θαη ε 

εγεζία αζθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην δηεπζπληή ν νπνίνο βξίζθεηε ζηελ θνξπθή 

ηεο δηνηθεηηθήο βαζκίδαο, εθπξνζσπεί ην ζρνιείν θαη πξνεδξεχεη ζην ζχιινγν ησλ 

δηδαζθφλησλ. Ο ξφινο ηνπ ππνδηεπζπληή είλαη θπξίσο δηεθπεξαησηηθφο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο έρεη 

αξθεηέο ψξεο δηδαζθαιίαο ζε αληίζεζε κε ην δηεπζπληή.  
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7.3  ςναιζθημαηική Ρύθμιζη και Γημογπαθικά Υαπακηηπιζηικά 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ 

ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ, ην θχιν ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε ζπλνιηθά, θαζψο θαη κε ηελ θιίκαθα «γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» εηδηθφηεξα, 

κε ηηο γπλαίθεο λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο. Σα απνηειέζκαηα απηά 

ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα ησλ Fernandez – Berrocal, Cabello, Castillo  Extremera 

(2012) θαη ησλ Cabello, Sorrel, Fernandez – Pinto, Extremera & Fernandez – Berrocal 

(2016), νη νπνίνη έδεημαλ επίζεο ηελ ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, κε ηηο γπλαίθεο λα εκθαλίδνπλ επίζεο πςειφηεξα ζθνξ 

απφ ηνπο άλδξεο. Ζ ηζρπξή επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη 

αθνινχζσο, ζηηο παξακέηξνπο πνπ εθείλε επεξεάδεη, ππνζηεξίρζεθε θαη παιαηφηεξα, 

απφ ηε κειέηε ησλ Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner & Salovey (2006). Γεληθά, ζηε 

βηβιηνγξαθία έρεη δεηρζεί πσο νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. Γηα παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο αμηνπνηνχλ 

κεγαιχηεξε πνηθηιία ζην ιεμηιφγην ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη είλαη θαιχηεξεο ζην λα 

«δηαβάδνπλ» κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο είλαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, θαη 

σο εθ ηνχηνπ, ν πςειφηεξνο κέζνο φξνο ηεο γλσζηηθήο αλαπιαηζίσζεο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ζην γπλαηθείν θχιν είλαη έλα εχξεκα πνπ 

αλακέλεηαη βάζεη ησλ πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ (Brackett et al., 2006, Fivush et al., 

2000. Mc Clure, 2000).  Οη Ruigrok, A. N., Salimi-Khorshidi, G., Lai, M. C., Baron-

Cohen, S., Lombardo, M. V., Tait, R. J., & Suckling, J. (2014), πξαγκαηνπνίεζαλ κηα 

πνζνηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ δηεξεπλά 

ηηο γεληθέο δηαθνξέο θχινπ ζηνπο ζπλνιηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο φγθνπο εγθεθάινπ. 
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Μειέηεζαλ φια ηα άξζξα πνπ δεκνζηεχζεθαλ κεηαμχ 1990 θαη 2013. Μειεηήζεθαλ 

ζπλνιηθά 126 άξζξα, θαιχπηνληαο εγθεθάινπο απφ άηνκα ειηθίαο κεξηθψλ κελψλ 

έσο 80 εηψλ.  Ζ κειέηε έδεημε φηη ν αλδξηθφο εγθέθαινο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

γπλαηθείν αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γπλαίθεο έρνπλ πην αλεπηπγκέλν ην δεμηφ 

εκηζθαίξην πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γιψζζα. Δίλαη θπζηνινγηθφ λα εκθαλίδνληαη 

δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαζψο επηβεβαηψλνληαη απφ 

λεπξνινγηθέο κειέηεο. Όκσο νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη κηα 

αξρηθή πξνζέγγηζε θαη απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ εγθεθάινπ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ λεπξνινγηθψλ θαη ςπρηαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ νθείινληαη ζηηο 

δηαθνξέο ηνπ θχινπ. χκθσλα κε ηνλ Eliot, L. (2011), νη δηαθνξέο ζηνλ αλζξψπηλν 

εγθέθαιν ιφγν θχινπ είλαη πξαγκαηηθέο θαη θιηληθά ζεκαληηθέο, αιιά ζπρλά 

ζηξεβιψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ιφγν ιατθψλ αληηιήςεσλ. Γεληθά ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε βαζηά γνεηεία ηνπ θνηλνχ γηα έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαθνξά ησλ δπν 

θχισλ θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπ ζε ζέκαηα απφ ηελ ςπρηθή πγεία έσο ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ ηζφηεηα ζην ρψξν εξγαζίαο, νη λεπξνεπηζηήκνλεο πξέπεη λα δψζνπλ 

κεγαιχηεξε πξνζνρή πψο ην θχιν δηακνξθψλεη ηε λεπξηθή ιεηηνπξγία. 

Ωο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δείρζεθε πσο ζηελ θιίκαθα «θαηαπίεζε θαη εθθξαζηηθή 

θαηαζηνιή», νη έγγακνη παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

άγακνπο.  

 Ζ εξγαζία ζε ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα, ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο 

θαζψο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο δελ επεξεάδνπλ ζε θαλέλα ζεκαληηθφ βαζκφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ. Αληίζεηα, 

ζεκαληηθή ζρέζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ηεο θιίκαθαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο 

«γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» θαη ζηα έηε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δηαηέιεζαλ σο 
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δηεπζπληέο, θαη κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη ησλ εηψλ πνπ 

νη εθπαηδεπηηθνί δηαηέιεζαλ σο δηεπζπληέο. 

Σέινο, παξά ηε θαηλνκεληθή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, ε ζρέζε απηή είλαη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, θη επνκέλσο, ε ελ ιφγσ εξγαζία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ειηθία 

δελ επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη ηηο ππνθιίκαθέο ηεο. Ωζηφζν, ηα 

επξήκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε εθείλα πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ, νη νπνίεο 

έδεημαλ πσο ε ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο είλαη ζεκαληηθή 

(Fernandez - Berrocal et al., 2012). 

   

7.4  Μεηαζσημαηιζηική Ζγεζία και ςναιζθημαηική Ρύθμιζη 

Σφζν ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία φζν θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε έρνπλ 

κειεηεζεί πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ μερσξηζηά, θαη έρεη δεηρζεί φηη ζρεηίδνληαη κε 

πνιπάξηζκα αηνκηθά θαη νξγαλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά. χκθσλα, ινηπφλ, κε 

ζρεηηθέο κειέηεο, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά, 

κεηαμχ άιισλ, κε ηηο ζπκπεξηθνξέο εγεζίαο, κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ ην επάγγεικά ηνπο, κε ηελ εξγαζηαθή απφδνζε, θαη κε ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε (Bono & Judge, 2003; Walumbwa, Orwa, Wang & Lawler, 2005; Rafferty 

& Griffin, 2006). Παξάιιεια, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε έρεη ζπλδεζεί επίζεο κε 

πνιιά εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ε εγεζία 

«laissez – faire» θαη ε εξγαζηαθή απφδνζε (Sy, Tram & O’Hara, 2006; Spano – 

Szekely, Griffin, Clavelle & Fitzpatrick, 2016). 

Σν ηξίην, ινηπφλ, εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ εάλ θαη 

θαηά πφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ δηεπζπληψλ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ 

εθαξκνγή κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ. 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη δχν δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, θαη νη δχν δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο («γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» θαη «θαηαπίεζε θαη 

εθθξαζηηθή θαηαζηνιή») επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θιίκαθα «φξακα». Αληίζεηα, νη 

θιίκαθεο «εκπλένπζα επηθνηλσλία», «δηαλνεηηθή ππνθίλεζε», «ελζαξξπληηθή 

εγεζία» θαη «πξνζσπηθή αλαγλψξηζε» επεξεάδνληαη κφλν απφ ηελ θιίκαθα 

«γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε».  

Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

επεξεάδεηαη  απφ ηελ θιίκαθα «γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε» αιιά θαη απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα ζπκθσλεί κε πνιιέο ζρεηηθέο 

κειέηεο, νη νπνίεο δείρλνπλ ηε ζαθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο (Sivanathan & Fekken, 2002; Duckett & 

Macfarlane, 2003; Modassir & Singh, 2008; Harms & Crede, 2010; Spano – Szekely 

et al., 2016). Ζ γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε ηθαλφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ πηζαλψλ νθειψλ απφ κηα θαηάζηαζε θαη κεηαηξνπήο ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε επθαηξίεο (Brown & Stetz, 1999). Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο εγέηε λα αμηνπνηεί θάζε κέινο ηνπ δπλακηθνχ κηαο 

νκάδαο ή ελφο νξγαληζκνχ, θαη λα εθαξκφδεη αιιαγέο θαη βειηηψζεηο, νη νπνίεο, 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ κειψλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ πην εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ή ηνπ νξγαληζκνχ (Day et al., 2000. Leithwood & Jantzi, 

2000. Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλίηνπ, 2014). ην πιαίζην απηφ, είλαη ινγηθφ ε γλσζηηθή 

αλαπιαηζίσζε λα ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, θαζψο έλα άηνκν κε 

πςειή γλσζηηθή αλαπιαηζίσζε κπνξεί πην εχθνια θαη άκεζα λα αληηιεθζεί ηα νθέιε 

ηεο νκάδαο ηνπ, λα ζπληνλίζεη φιν ην δπλακηθφ θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζσζηέο 
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ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεηαη δηαξθψο ε απφδνζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νκάδαο πνπ εγείηαη.  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

θιηκάθσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξηζνχλ άκεζα κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ, θαζψο δελ 

εληνπίζηεθαλ κειέηεο πνπ λα δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ 

θαη λα αμηνπνίεζαλ ηηο ίδηεο ππνθιίκαθεο θαη γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη γηα 

ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε πξνγελέζηεξε κειέηε, ε 

ζπλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηξεηο θιίκαθεο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο: ηελ «εκπλεπζκέλε ππνθίλεζε», ηε «ραξηζκαηθή 

επηξξνή», θαη ηελ «εμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε» (Barling et al., 2000). Ωζηφζν, ην 

εχξεκα απηφ δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

δηφηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ππνινγίδεηαη βάζεη δηαθνξεηηθψλ θιηκάθσλ. 

 

7.5  Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

Βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ην ζρεηηθά κηθξφ δείγκα πνπ 

ζπγθεληξψζεθε, θαζψο θαη ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο, αθνχ επηιέρζεθαλ 

εθπαηδεπηηθνί απφ πεξηνξηζκέλν γεσγξαθηθφ εχξνο. 

Παξάιιεια, παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ ζην δείγκα είλαη 

αξθεηά κηθξφ, ελψ ην πνζνζηφ ησλ ππνδηεπζπληψλ είλαη αξθεηά κεγάιν, πςειφηεξν 

αθφκε θαη απφ εθείλν ησλ απιψλ θαζεγεηψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη αλαινγίεο απηέο πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζην δείγκα σο πξνο ηε ζέζε δελ αληηζηνηρνχλ ζε εθείλεο πνπ 

ζπλαληψληαη θπζηνινγηθά ζηνλ πιεζπζκφ, γίλεηαη ζαθέο πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάπνηνλ βαζκφ απφ εθείλα πνπ ζα 
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πξνέθππηαλ ζε έλα δείγκα κε ζσζηή αλαινγία πνζνζηψλ κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ, 

ησλ ππνδηεπζπληψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ. 

Δπηπιένλ, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο είραλ ηε 

κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ηνπο ζε ΔΠΑΛ, θαη ελδέρεηαη απηφ ην ζηνηρείν λα 

επεξεάδεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαη λα δηαθέξνπλ ηα 

ηειεπηαία κε εθείλα πνπ ζα πξνέθππηαλ εάλ ην δείγκα αληηπξνζψπεπε 

εθπαηδεπηηθνχο κε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζίαο ηφζν ζε γεληθά γπκλάζηα θαη ιχθεηα, 

φζν θαη ζε ΔΠΑΛ. 

Σέινο, έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο πνπ εληνπίδεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε 

είλαη πσο επηιέγνληαο εμαξρήο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο γηα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή 

εγεζία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηα επξήκαηα κειεηψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη άιιεο δηαζηάζεηο, θαη σο εθ 

ηνχηνπ, ελδέρεηαη λα ράλεηαη θάπνηα ρξήζηκε πιεξνθνξία ιφγσ ησλ επηιερζεηζψλ 

δηαζηάζεσλ. 

  

7.6  Αξιοποίηζη ηηρ έπεςναρ   

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο θνξείο 

ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Τπνπξγείν Παηδείαο, Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο), νη νπνίνη, εληζρχνληαο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, ζα κπνξέζνπλ λα 

επηηχρνπλ ηελ αχμεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, θαη αθνινχζσο, ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ζα επηηεπρζεί ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, θαη ζα παξαηεξεζνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ αιιά θαη νηθνλνκηθφ.    
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7.7  Δθαπμογέρ ηηρ έπεςναρ ζηην ππάξη 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ ελίζρπζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο. Παξάιιεια, ηα 

απνηειέζκαηα απηά κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ζηα πξνγξάκκαηα εηδηθψλ 

επηκνξθψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη 

ηνκεάξρεο. Ο εκπινπηηζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  ε 

νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα εληζρχζεη ην χςνο ηεο πξνζπάζεηαο ησλ πθηζηακέλσλ γηα 

πην απνδνηηθά απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.   

Δπηπιένλ νη παξάκεηξνη πνπ βξέζεθε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά 

ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζεκεξηλή 

λνκνζεζία ιακβάλεη ππφςε θαη κνξηνδνηεί ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο, ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο σο δηεπζπληήο, ππνδηεπζπληήο ή ηνκεξάξρεο, ην επίπεδν κφξθσζεο, 

ελψ δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ ειηθία θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε, φηη ην ζχζηεκα 

επηινγήο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, αιιά ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη επηπιένλ παξάκεηξνη νη νπνίνη ζα ζπκβάινπλ ζε 

έλα πην απνηειεζκαηηθφ θαη αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα παξάγεη ηθαλά 

ζηειέρε – εγέηεο λα επαλδξψζνπλ ηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο.      

 

7.8  Πποηάζειρ για ζςνέσεια και επέκηαζη ηηρ έπεςναρ 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη πνηθίινπο παξάγνληεο θαη λα έρεη δηάθνξεο πξνεθηάζεηο. ην 
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πιαίζην απηφ, ε παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη λα επεθηαζεί πξνο 

δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. Αξρηθά, ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζε δείγκα εθπαηδεπηηθψλ 

δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ, έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζεί εάλ ην επίπεδν 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο, ηα επίπεδα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη ηελ ηπρφλ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο. Άιινο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, ησλ επηπέδσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεο μερσξηζηά ζε δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη ηνκεάξρεο, κε βάζε 

ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ πξνθεηκέλνπ λα δεηρζεί εάλ ε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επεξεάδεη ηηο δχν απηέο έλλνηεο.  

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, σο πξνο ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, ε παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη πξνο 

άιιεο έλλνηεο, φπσο είλαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ε δηάζεζε γηα δέζκεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ή ην ζρνιηθφ θιίκα, φπνπ ζα δηεξεπλεζνχλ πψο ηα ηειεπηαία 

επεξεάδνληαη απφ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ 

δηεπζπληψλ. 

Σέινο, έλα δπλεηηθφ εξψηεκα ζα ήηαλ πψο ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ 

δηεπζπληψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ θαη 

ππνζηεξηθηηθνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία κε ηελ εηζαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνηνκηψλ θαη εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ε 

ηερλνινγία επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ηελ πινπνίεζε ηνπηθψλ, εζληθψλ αιιά θαη 

επξσπατθψλ δξάζεσλ. 
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8.  ΔΠΗΛΟΓΟ 

Οη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, ζε έλα 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη έλα θφζκν πνπ κεηαβάιιεηαη κε ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο, επηηάζζεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, δεκηνπξγίαο θνηλνχ 

νξάκαηνο θαη αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ζρνιηθνχο 

νξγαληζκνχο. ην πιαίζην απηφ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία απνηειεί απαξαίηεηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο δείρλνπλ φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηακνξθψλεηαη ζε πςειά επίπεδα (Μ.Ο.=3,947) θαη πσο νη γπλαίθεο 

ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ θιίκαθα «ελζαξξπληηθή εγεζία» 

νη δηαθνξά επηπέδνπ κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο σο πξνο ην θχιν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

Ζ ζπλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επίζεο 

δηακνξθψλεηε ζε πςειά επίπεδα (Μ.Ο.=4,488) θαη εληνπίδεηαη φηη νη γπλαίθεο 

(Μ.Ο.=4,51)  παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο (Μ.Ο.=4,26). Δπηπιένλ, ηα 

έηε εκπεηξίαο σο δηεπζπληή ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ζεηηθά κε ηε 

ζπλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. χκθσλα κε εξεπλεηέο, ε ιεηηνπξγία ησλ 

νξγαληζκψλ, φπσο είλαη κηα κνλάδα εθπαίδεπζεο, βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε 

(Lindebaum & Cartwright, 2010).   

Πέξα απφ ηνπο πςεινχο κέζνπο φξνπο πνπ πέηπραλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

βέβαην φηη ε πεξεηαίξσ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ εγεηηθψλ θαη 
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ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηελ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα εληζρπζεί κέζα απφ 

ζχγρξνλα θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα ζεκηλάξηα. Δηδηθφηεξα, ηφζν ζηελ 

εθπαίδεπζε φζν θαη ζε άιινπο ηνκείο, φηαλ απαηηείηαη ε βειηίσζε ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα είλαη δπλαηή ε έκκεζε αιιά απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ησλ 

εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη αθνινχζσο, ε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά αθελφο ιφγσ 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ κειεηψλ πνπ δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, θαη αθεηέξνπ ιφγσ 

ηεο επξείαο εθαξκνγήο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ, ηφζν ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο 

φζν  θαη ζε άιινπο ηνκείο φπνπ επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. 
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Παπάπηημα 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Το  ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο και  τα  ςτοιχεία  κα χρθςιμοποιθκοφν 

αποκλειςτικά για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. Είναι ςθμαντικό να απαντιςετε ςε  όλεσ  

τισ  ερωτιςεισ  για  να  μπορεί  να  αξιοποιθκεί  θ  ςυμμετοχι ςασ  θ  οποία  είναι 

εκελοντικι.  

Α.   ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.  Φφλο 

Άνδρασ                       Γυναίκα 

2.  Ηλικία …………………….. 

3. Συνολικά ζτθ προχπθρεςίασ ςτθν εκπαίδευςθ ……………………………. 

4. Ζτθ  που ζχετε διατελζςει ζωσ ςιμερα ωσ: 

Διευκυντισ/τρια ……………………….. Υποδιευκυντισ/τρια, Τομεάρχθσ  ……………………… 
 

5. Οικογενειακι κατάςταςθ: βάλε άγαμοσ, διαηευγμζνοσ/θ, χιροσ/α και  

άγαμοσ, διαηευγμζνοσ/θ, χιροσ/α                           ζγγαμοσ, ςε ςυμβιωτικι ςχζςθ   

 

6. Είδοσ εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ που ζχετε τα περιςςότερα χρόνια προχπθρεςίασ:        

Γυμνάςιο                                       Λφκειο                           ΕΠΑΛ 

 

7. Επίπεδο μόρφωςθσ:     

Πτυχίο                                  2ο Πτυχίο    Μεταπτυχιακό                        Διδακτορικό 

 

8. Εργαςτικατε ςτον ιδιωτικό τομζα τουλάχιςτον 5 ζτθ πριν διοριςτείτε;    

Ναι                              Όχι 

 

9. Θζςθ ςτο ςχολείο που ζχετε τϊρα:    

Κακθγθτισ/ρια                           Διευκυντισ/τρια  Υποδιευκυντισ/τρια, Τομεάρχθσ  
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B. ΜΕΡΟΣ 

Παρακαλοφμε διαβάςτε τθν κάκε πρόταςθ και ςθμειϊςτε τθν απάντθςθ που 

αντιπροςωπεφει καλφτερα τθν άποψθ ςασ ακολουκϊντασ τθν διαβάκμιςθ: 

Α/Α  
διαφωνϊ 
απόλυτα 

ςχεδόν 
διαφωνϊ 

οφτε 
ςυμφωνϊ 

οφτε 
διαφωνϊ 

ςχεδόν 
ςυμφωνϊ 

ςυμφωνϊ 
απόλυτα  

1 
 
Έχω ξεκϊθαρη κατανόηςη του πού πϊμε 
 

     

2 
Συμπεριφϋρομαι με τρόπο που δεύχνει ότι 
ςκϋφτομαι τισ προςωπικϋσ ανϊγκεσ των 
εκπαιδευτικών 

     

3 

Έχω ιδϋεσ που ϋχουν αναγκϊςει τουσ 
εργαζομϋνουσ να ξαναςκεφτούν μερικϊ 
πρϊγματα τα οπούα ςτο παρελθόν δεν 
εύχαν αμφιςβητόςει ποτϋ 

     

4 Εκφρϊζομαι θετικϊ για την ομϊδα      

5 
Δύνω την αρμόζουςα προςοχό ςτα 
ςυμφϋροντα των εργαζομϋνων 

     

6 
Αυτϊ που λϋω κϊνουν τουσ 
εκπαιδευτικούσ να εύναι περόφανοι ωσ 
μϋλη του ςχολεύου 

     

7 
Επαινώ τουσ εκπαιδευτικούσ όταν κϊνουν 
δουλειϊ καλύτερη του μετρύου 

     

8 
 
Δεν ϋχω ιδϋα για το που πϊει το ςχολεύο 

 

     

9 
Ενθαρρύνω τουσ γύρω μου να βλϋπουν τα 
μεταβαλλόμενα περιβϊλλοντα ωσ 
περιςτϊςεισ γεμϊτεσ με ευκαιρύεσ 

     

10 

Έχω εμπνεύςει τουσ εκπαιδευτικούσ να 
αναθεωρόςουν μερικϋσ από τισ βαςικϋσ 
θϋςεισ τουσ ςχετικϊ με την εργαςιακό 
τουσ φιλοςοφύα 

     

11 
Αναγνωρύζω τη βελτύωςη ςτην ποιότητα 
τησ δουλειϊσ των εκπαιδευτικών 

     

12 
Προκαλώ τουσ εκπαιδευτικούσ να 
ςκεφτούν με νϋουσ τρόπουσ παλιϊ 
προβλόματα 

     

13 
Έχω ξεκϊθαρη εικόνα για το που θϋλω να 
εύναι η ομϊδα ςε 5 χρόνια 

     

14 
Λαμβϊνω υπόψη μου τα ςυναιςθόματα 
μου πριν δρϊςω 

     

15 

Συγχαύρω προςωπικϊ τουσ 
εκπαιδευτικούσ όταν κϊνουν εξαιρετικϊ 
καλό δουλειϊ 
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Γ.   ΜΕΡΟΣ 

Ενδιαφερόμαςτε για δφο πλευρζσ τθσ ςυναιςκθματικισ ςασ ηωισ.  

Η μία είναι ςυναιςκθματικι ςασ εμπειρία,  πώσ νιώκετε μζςα ςασ. Η άλλθ είναι θ 

ςυναιςκθματικι ςασ ζκφραςθ,  πώσ δείχνετε τα ςυναιςκιματά ςασ ςτον τρόπο που μιλάτε, 

χειρονομείτε ςυμπεριφζρεςτε.  

Αν και μερικζσ από τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν μπορεί να φαίνονται παρόμοιεσ μεταξφ 

τουσ, διαφζρουν με ςθμαντικό τρόπο. Σθμειϊςτε τθν απάντθςθ που αντιπροςωπεφει 

καλφτερα τθν άποψθ ςασ ακολουκϊντασ τθν διαβάκμιςθ.       

Α/Α  
διαφωνϊ 
απόλυτα 

διαφωνϊ 
ςχεδόν 

διαφωνϊ 

οφτε 
ςυμφωνϊ 

οφτε διαφωνϊ 

ςχεδόν 
ςυμφωνϊ 

ςυμφωνϊ 
ςυμφωνϊ 
απόλυτα 

1 

Όταν κζλω να νιϊςω 

περιςςότερο κετικό 

ςυναίςκθμα (όπωσ χαρά 

διαςκζδαςθ), αλλάηω τον 

τρόπο που ςκζφτομαι 

       

2 

Κρατάω τα ςυναιςκιματα 

μου για τον εαυτό μου 

       

3 

Όταν κζλω να νιϊςω 

λιγότερο αρνθτικό 

ςυναίςκθμα (όπωσ λφπθ 

κυμό), αλλάηω τον τρόπο 

που ςκζφτομαι 

       

4 

Όταν νιϊκω κετικά 

ςυναιςκιματα, προςζχω 

να μθν τα εκφράηω 

       

5 

Όταν βρίςκομαι 

αντιμζτωποσ/θ με μια 

ςτρεςογόνο κατάςταςθ, 

κάνω τον εαυτό μου να 

ςκζφτεται γι ’ αυτιν μ’ 

ζνα τρόπο που με 

βοθκάει να παραμζνω 

ιρεμοσ/θ 

       

6 
Ελζγχω τα ςυναιςκιματά 

μου με το να μθν τα 
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εκφράηω 

7 

Όταν κζλω να νιϊςω πιο 

κετικό ςυναίςκθμα, 

αλλάηω τον τρόπο που 

ςκζφτομαι για τθν 

κατάςταςθ 

       

8 

Ελζγχω τα ςυναιςκιματά 

μου αλλάηοντασ τον τρόπο 

που ςκζφτομαι για τθν 

κατάςταςθ ςτθν οποία 

βρίςκομαι 

       

9 

Όταν νιϊκω αρνθτικά 

ςυναιςκιματα, 

ςιγουρεφω το να μθν τα 

εκφράηω 

       

10 

Όταν κζλω να νιϊςω 

λιγότερο αρνθτικό 

ςυναίςκθμα, αλλάηω τον 

τρόπο που ςκζφτομαι για 

τθν κατάςταςθ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


