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Η επίδραση της αυθεντικής ηγεσίας στην εργασιακή απόδοση των εκπαιδευτικών και 

ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ψυχολογικής ενδυνάμωσης. 

 

Περίληψη  

 

Η αυθεντική ηγεσία έχει συσχετιστεί με αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση, θετικά συναι-

σθήματα, υψηλή εργασιακή απόδοση και ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού. Η μελέτη 

της εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα τα οποία στη σύγχρονη 

εποχή αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις και έντονο ανταγωνισμό. Στις σύγχρονες πολύπλο-

κες συνθήκες, οι ψυχολογικά ενδυναμωμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εκδηλώνουν συμπε-

ριφορές που ξεπερνούν τα εντός ρόλου καθήκοντά τους, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου. Η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει τον βαθ-

μό εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας στα ελληνικά δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας και 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να προσδιορίσει τη σχέση της αυθεντικής ηγεσίας με την 

ψυχολογική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την εργασιακή τους απόδοση. Επιπλέον, η 

εργασία επιδιώκει να διερευνήσει την ύπαρξη διαμεσολαβητικού ρόλου της ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης στην επίδραση της εφαρμοζόμενης αυθεντικής ηγεσίας από τον διευθυντή 

του σχολείου στην εκδήλωση εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης από τους εκπαιδευτικούς. 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιείται η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση 

ερωτηματολογίου σε δείγμα 314 εκπαιδευτικών. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας 

ανιχνεύεται εφαρμογή αυθεντικής ηγεσίας στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Εμφανίζεται 

επίσης θετική συσχέτιση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης από τους εκπαιδευτικούς αυθεντι-

κής ηγεσίας, της ψυχολογικής ενδυνάμωσής τους και της εκτός ρόλου εργασιακής τους 

απόδοσης. Το χαρακτηριστικό της αυθεντικής ηγεσίας που φαίνεται να επηρεάζει περισσό-

τερο την εκδήλωση εκτός ρόλου συμπεριφορών από τους εκπαιδευτικούς είναι η αυτεπί-

γνωση του διευθυντή. Από την έρευνα επίσης υποστηρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί ενδυνα-

μώνονται ψυχολογικά από τον αυθεντικό ηγέτη τους κυρίως στη διάσταση της επίδρασης, 

της αίσθησης δηλαδή, ότι με την προσπάθειά τους μπορούν να επηρεάσουν αυτά που συμ-

βαίνουν στο σχολείο. Σημαντικό εύρημα της εργασίας είναι ότι η ψυχολογική ενδυνάμωση 

δρα διαμεσολαβητικά μεταξύ της αντιλαμβανόμενης από τους εκπαιδευτικούς αυθεντικής 

ηγεσίας και της εκτός ρόλου εργασιακής τους απόδοσης. Τέλος, παρατηρούνται στατιστικά 
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σημαντικές διαφορές στις συσχετίσεις μεταξύ των βασικών εννοιών της παρούσας εργασί-

ας αναφορικά με τη βαθμίδα του σχολείου (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).  

 

Λέξεις Κλειδιά: αυθεντική ηγεσία, ψυχολογική ενδυνάμωση, εργασιακή απόδοση, εκτός 

ρόλου συμπεριφορές, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
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The impact of authentic leadership on teachers’ job performance and the mediating 

role of psychological empowerment 

 

Abstract 

Authentic leadership has been related with increased job satisfaction, positive emotions, 

high job performance and human well-being. The study of authentic leadership is of great 

interest in modern educational environments which face new challenges and high-level 

competition. Under the current, multifactorial circumstances, psychologically empowered 

teachers who demonstrate behaviors above and beyond their in-role duties, play an im-

portant role in the schools’ effectiveness. This study aims to explore the degree of authentic 

leadership implementation in the Greek public schools of secondary and primary education, 

and to determine the relationship of authentic leadership with teachers’ psychological em-

powerment and their efficiency at work. Also, the study aims to examine the mediating role 

of teachers’ psychological empowerment on the relation between authentic leadership and 

extra-role behavior. A quantitative method is used with a questionnaire applied in a sample 

of 314 teachers. The results show that authentic leadership is implemented in the Greek 

public schools. Also, a positive relationship is found between teachers’ perception of au-

thentic leadership, teachers’ psychological empowerment and extra-role behavior. Self-

awareness of the principal is the dimension of authentic leadership that seems to influence 

most the demonstration of teachers’ extra-role behavior. In addition, the study supports that 

teachers are psychologically empowered by the authentic leader mainly in the dimension of 

impact, that is the perception that with their effort they have influence on what happens at 

school. An important finding of the study is that psychological empowerment acts as a me-

diator between teachers’ perception of authentic leadership and extra-role behavior. Finally, 

statistically significant differences are observed in the correlations between the basic con-

cepts of the study relatively to the type of school (elementary, gymnasium, lyceum).  

 

Keywords: authentic leadership, psychological empowerment, job performance, extra-role 

behavior, secondary education, primary education 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η ηγεσία απαιτεί την έκφραση του αυθεντικού εαυτού. Οι άνθρωποι θέλουν να ηγούνται 

από κάποιον αληθινό. Αν κανείς προσπαθήσει να ηγηθεί ως κάποιος άλλος, θα γίνει αντι-

ληπτός από τους εργαζόμενους/ακολούθους και θα αποτύχει. Η αυθεντικότητα είναι το χα-

ρακτηριστικό που μοναδικά καθορίζει τους μεγάλους ηγέτες  (Goffee & Jones, 2005). Αν 

και η έννοια της αυθεντικότητας δεν είναι καινούργια, υπάρχει πρόσφατη αναζωπύρωσή 

της  στο πλαίσιο μελέτης του φαινομένου της ηγεσίας. Η αυθεντική ηγεσία είναι μια επιθυ-

μητή ποιότητα, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή όπου υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από ηγε-

τικές συμπεριφορές, με τη δημοσιοποίηση πολλών σκανδάλων που αφορούν αδικήματα 

διαχείρισης και ηθικά ολισθήματα γνωστών ηγετών. Οι Walumbwa, Avolio, Gardner, 

Wernsing, & Peterson (2008) βασιζόμενοι σε προηγούμενες έρευνες (Kernis, 2003·  Ilies, 

Morgenson, και Nahrgang, 2005· Avolio και Gardner, 2005· Gardner, Avolio, Luthans, 

May, & Walumbwa, 2005· George, Sims, McLean και Mayer, 2007) καθορίζουν τέσσερις 

συνιστώσες/χαρακτηριστικά για την εκδήλωση της αυθεντικής ηγεσίας. Αυτά είναι η αυτε-

πίγνωση, η διαφάνεια σχέσεων, η ισορροπημένη επεξεργασία και η εσωτερική ηθική προο-

πτική. Ένας ηγέτης με υψηλή αυτεπίγνωση έχει συνείδηση των δυνατοτήτων του, αλλά και 

των αδυναμιών του, και επίγνωση της επίδρασής του σε άλλους ανθρώπους. Ο ηγέτης που 

δημιουργεί διαφανείς σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω του, εκδηλώνει συμπεριφορές που 

προωθούν την εμπιστοσύνη, την ανοιχτή διάχυση πληροφοριών και τα αισθήματα. Η ισορ-

ροπημένη επεξεργασία αναφέρεται σε ηγέτες που επιζητούν ακόμα και απόψεις που μπορεί 

να προκαλούν-αμφισβητούν τις δικές τους βαθιά ριζωμένες θέσεις, αναλύοντας αντικειμε-

νικά όλα τα σχετικά δεδομένα πριν πάρουν μια απόφαση. Τέλος η εσωτερική ηθική προο-

πτική αναφέρεται σε μια εσωτερική, διαρθρωμένη μορφή αυτορρύθμισης η οποία καθοδη-

γείται από εσωτερικούς κανόνες και αξίες απέναντι σε οργανωσιακές και κοινωνικές πιέ-

σεις, με αποτέλεσμα την λήψη αποφάσεων και την  εκδήλωση συμπεριφορών που βρίσκο-

νται σε συνέπεια με αυτές τις εσωτερικές αξίες.  

     Οι αυθεντικοί ηγέτες επηρεάζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ακολούθων τους 

μέσω ψυχολογικών διαδικασιών ταύτισης, εμπιστοσύνης, αισιοδοξίας και ανάπτυξης θετι-

κών συναισθημάτων (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004). Οι αυθεντικοί 

ηγέτες ενδυναμώνουν ψυχολογικά τους ακολούθους τους, προωθούν και αναπτύσσουν την 

ευημερία τους. Η ψυχολογική ενδυνάμωση ορίζεται ως μια ευρεία, εσωτερική διαδικασία 
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παρακίνησης, η οποία εκδηλώνεται σε τέσσερις διαστάσεις που αντικατοπτρίζουν τον προ-

σανατολισμό του ατόμου στον εργασιακό του ρόλο. Οι διαστάσεις αυτές είναι το νόημα, η 

επάρκεια, ο αυτοπροσδιορισμός και η επίδραση (Thomas & Velthouse, 1990· Spreitzer, 

1995). Το νόημα αφορά την αίσθηση που έχουν οι εργαζόμενοι ότι η δουλειά τους έχει α-

ξία. Η επάρκεια ορίζεται ως η πεποίθηση που έχουν οι εργαζόμενοι ότι κατέχουν τις απα-

ραίτητες δεξιότητες για να φέρουν επιτυχώς εις πέρας το έργο τους. Ο αυτοπροσδιορισμός 

αφορά την αίσθηση ελευθερίας που έχουν οι εργαζόμενοι ώστε να δουλεύουν με τον τρόπο 

που αυτοί επιλέγουν. Η επίδραση ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι αισθά-

νονται ότι τα επιτεύγματά τους κάνουν την διαφορά. Οι ψυχολογικά ενδυναμωμένοι υφι-

στάμενοι οδηγούνται στην εκδήλωση θετικών συμπεριφορών, πηγαίνοντας συχνά πέρα από 

τις τυπικές απαιτήσεις της εργασίας τους και εκδηλώνοντας υψηλή, εκτός ρόλου, εργασια-

κή απόδοση. Σε κάθε οργανισμό ανθρώπων, πόσο μάλλον σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, 

το κοινό όραμα, η ταύτιση των ακολούθων με τον ηγέτη τους, η δέσμευσή τους στον οργα-

νισμό, τα θετικά συναισθήματα και η συναισθηματική μεταδοτικότητα μεταξύ ηγετών και 

ακολούθων είναι καθοριστικής σημασίας για την ευημερία των ανθρώπων, επομένως και 

του οργανισμού. Συνεπώς η μελέτη της επίδρασης της αυθεντικής ηγεσίας στην ψυχολογι-

κή ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και στην εκδήλωση εκτός ρόλου συμπεριφορών απο-

κτά ιδιαίτερη σημασία. Αν και σχετικές έρευνες έχουν γίνει διεθνώς (Bird, Wang, Watson,  

& Murray, 2009, 2012· Somech  & Drach-Zahavy, 2000· Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 

2014), η μελέτη των επιδράσεων της αυθεντικής ηγεσίας στα ελληνικά δημόσια σχολεία 

δεν έχει διερευνηθεί. Αυτό αποτελεί τον στόχο της παρούσας έρευνας. Μια τέτοια έρευνα 

έχει ιδιαίτερη αξία καθώς σύμφωνα με τους Goffee και Jones (2005), η αυθεντικότητα δεν 

αποτελεί ένα ξεκάθαρο εσωτερικό, κληρονομικό χαρακτηριστικό αλλά μπορεί κανείς να 

αναπτύξει, να εγκαθιδρύσει και  να ενισχύσει την αυθεντικότητά του. Επομένως τα ευρή-

ματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να εφαρμοστούν κατάλληλες 

στρατηγικές καλλιέργειας της αυθεντικότητας των ηγετών εκπαίδευσης, καθώς και να υ-

πάρξει προσανατολισμός των συστημάτων προαγωγής και επιλογής των στελεχών εκπαί-

δευσης στην αναγνώριση συστατικών της αυθεντικής ηγεσίας στους υποψήφιους ηγέτες. 

     Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας χρησιμοποιείται το πρωτότυπο 

ερωτηματολόγιο Αυθεντικής Ηγεσίας (ALQ) των Walumbwa και συνεργατών (2008) όπ. 

αναφ. στους Shapira-Lishchinsky & Tsemach (2014),  το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο Ψυ-

χολογικής Ενδυνάμωσης της Spreitzer (1995), το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο της εντός 
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ρόλου εργασιακής απόδοσης των Williams και Anderson (1991) και το πρωτότυπο ερωτη-

ματολόγιο της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών των Somech και 

Drach-Zahavy (2000). Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται με το πρόγραμμα IMB SPSS Sta-

tistics 20. Η εργασία περιορίζεται στην ποσοτική μέθοδο αδυνατώντας, προφανώς, να υ-

πεισέλθει στην βαθύτερη εξήγηση των παρατηρούμενων στάσεων και συμπεριφορών. Επι-

πλέον, αν και το μέγεθος του δείγματος μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό (314 εκπαιδευ-

τικοί),  είναι μη αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των εκπαιδευτικών, και επομένως τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν δεν μπορούν να γενικευτούν. Τα βασικά ερευνητικά ερω-

τήματα στα οποία επιδιώκει να απαντήσει η παρούσα εργασία είναι: α) αν η εφαρμογή  αυ-

θεντικής ηγεσίας από τον διευθυντή/την διευθύντρια του σχολείου επιδρά θετικά στην ψυ-

χολογική ενδυνάμωση και στην εργασιακή απόδοση των εκπαιδευτικών, β) αν η ψυχολογι-

κή ενδυνάμωση διαμεσολαβεί στην επίδραση της αυθεντικής ηγεσίας στην εργασιακή από-

δοση, γ) αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των επιδράσεων μεταξύ αυθεντικής 

ηγεσίας, ψυχολογικής ενδυνάμωσης και εργασιακής απόδοσης όσον αφορά στη βαθμίδα 

του σχολείου και δ) αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των επιδράσεων μεταξύ 

αυθεντικής ηγεσίας, ψυχολογικής ενδυνάμωσης και εργασιακής απόδοσης όσον αφορά στα 

έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού με τον παρόντα διευθυντή.   

     Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει το πρώτο 

κεφάλαιο και αφορά την θεωρητική προσέγγιση, μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση, 

των εννοιών της αυθεντικής ηγεσίας, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της εργασιακής 

απόδοσης. Έμφαση δίνεται σε δεδομένα από έρευνες σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα καθώς 

και δεδομένα αναφορικά με τη σχέση των εννοιών αυτών. Το Β΄ μέρος της εργασίας απο-

τελεί το ερευνητικό πλαίσιο και χωρίζεται στο μεθοδολογικό πλαίσιο (δεύτερο κεφάλαιο) 

και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (τρίτο κεφάλαιο). Στο δεύτερο κεφάλαιο παρου-

σιάζεται η μεθοδολογία (ποσοτική μέθοδος) που ακολουθήθηκε και σχολιάζονται κάποιοι 

περιορισμοί της μεθοδολογίας. Επίσης περιγράφεται το δείγμα και ο τρόπος επεξεργασίας 

των δεδομένων της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έ-

ρευνας με τη μορφή πινάκων και με τον σχετικό σχολιασμό τους. Ακολουθεί το Γ΄ μέρος 

που περιλαμβάνει το τέταρτο κεφάλαιο, όπου γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και δίνονται οι βασικές συμπερασματικές παρατηρήσεις. Επίσης στο τμήμα αυτό 

αναφέρονται σημαντικοί περιορισμοί της παρούσας εργασίας καθώς και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα πάνω στο θέμα.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Ηγεσία  

1.1.1 Η Έννοια της Ηγεσίας  

Όπως συχνά λέγεται, η εμφάνιση της ηγεσίας είναι τόσο παλιά όσο η εμφάνιση του δεύτε-

ρου ανθρώπου πάνω στη Γη. Το φαινόμενο της ηγεσίας είναι πολύπλοκο και εμφανίζεται 

από την αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης λόγω της κοινωνικής οργάνωσης τους είδους μας. 

Απασχολεί πάντα την ανθρώπινη σκέψη και έχει μεγάλη σημασία ως φαινόμενο, αφού η 

αποτελεσματική ηγεσία μπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σε  έναν οργανισμό αν-

θρώπων, ενώ μια προβληματική ηγεσία μπορεί να οδηγήσει στον αφανισμό του. Αναφορές 

στην ηγεσία υπάρχουν σε κλασσικά γραπτά του Ανατολικού και Δυτικού κόσμου με κοινή 

πεποίθηση ότι η ηγεσία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική κοινωνική λει-

τουργία.  

-Δεινὸν οἱ πολλοί, κακούργους ὅταν  ἔχωσι προστάτας.  

-Ἀλλ̉  ὅταν  χρηστοὺς λάβωσι, χρηστὰ βουλεύουσ̉  ἀεί.    ([772-773], Ευριπίδης, 

Ορέστης) 

-Μέγα κακό ο όχλος, κακούς όταν έχουν ηγέτες ως δήθεν προστάτες.  

-Μα όταν πετύχουν ηγέτες καλούς, βουλεύονται τότε πάντα σωστά (Μπαχαράκης, 1994, σ. 

46).  

     Την ηγεσία μπορεί κανείς εύκολα να την αναγνωρίσει στην πράξη, είναι όμως δύσκολο 

να την ορίσει με ακρίβεια. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την ηγεσία. Οι περισσότεροι με-

λετητές του φαινομένου της ηγεσίας συμφωνούν ότι η ηγεσία μπορεί να οριστεί ως η  δια-

δικασία επηρεασμού και των επερχόμενων αποτελεσμάτων, η οποία συμβαίνει μεταξύ του 

ηγέτη και των ακολούθων του, καθώς και πώς αυτή η διαδικασία επηρεασμού εξηγείται 

από τα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο ηγέτης,  τις συμπεριφορές που αυτός εκδηλώνει, τις 

αντιλήψεις των ακολούθων και τις αναφορές  στον ηγέτη, καθώς και το συγκείμενο στο 

οποίο η επιρροή λαμβάνει χώρα (Antonakis, Cianciolo, & Sternberg, 2004, σ. 5). Όπως α-

ναφέρεται στον Bryman (1992), οι ερευνητές του φαινομένου της ηγεσίας τείνουν να δί-

νουν έμφαση σε τρία σημεία στους ορισμούς τους. Αυτά είναι η επιρροή, η ομάδα και ο 

στόχος. Αρχικά, οι ηγέτες είναι άτομα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά άλλων οι οποίοι 
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συχνά αναφέρονται ως υφιστάμενοι ή ακόλουθοι. Δεύτερον, η ηγέτης εξετάζεται σε σχέση 

με μια ομάδα ατόμων, ο ενεργός ρόλος των οποίων είναι ουσιαστικός. Τρίτον, η έρευνα για 

την ηγεσία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον στόχο της ομάδας ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί. 

Συνεπώς η ηγεσία μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία κοινωνικής επιρροής, με την οποία ο 

ηγέτης οδηγεί τα μέλη μιας ομάδας προς την επίτευξη ομαδικών στόχων. 

     Ένας ορισμός της ηγεσίας επίσης απαιτεί τον διαχωρισμό της από την ισχύ και τη διοί-

κηση, καθώς οι έννοιες αυτές συχνά συγχέονται με την ηγεσία. Η ισχύς αναφέρεται στα 

μέσα που διαθέτουν οι ηγέτες για να επηρεάσουν τους άλλους όπως για παράδειγμα στη 

τεχνογνωσία και στη δυνατότητα ανταμοιβής ή τιμωρίας για την απόδοση των ακολούθων. 

Συνεπώς η ικανότητα να ηγηθεί κανείς απαιτεί ότι αυτός έχει ισχύ. Όσον αφορά στον δια-

χωρισμό της ηγεσίας από την διοίκηση, η ηγεσία καθοδηγείται από τον σκοπό, οδηγεί σε 

αλλαγή βασιζόμενη σε αξίες, ιδανικά, όραμα  και συναισθηματικές ανταλλαγές. Η διοίκη-

ση καθοδηγείται από τους στόχους, οδηγεί στη σταθερότητα, στηριζόμενη στη λογική, σε 

γραφειοκρατικά μέσα και στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Αν και πολλοί θε-

ωρούν τους ηγέτες και τους διοικητές ως διαφορετικές κατηγορίες, κάποιοι υποστηρίζουν 

ότι η επιτυχημένη ηγεσία απαιτεί επιτυχημένη διοίκηση και ότι η ηγεσία και η διοίκηση 

λειτουργούν συμπληρωματικά, ότι η ηγεσία πηγαίνει πέρα από τη διοίκηση και ότι η ηγε-

σία είναι απαραίτητη για αποτελέσματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες   (Bass, 1998 όπ. 

αναφ. στους Antonakis κ.ά., 2004). Η αλλαγή θεωρείται καθοριστικό χαρακτηριστικό της 

ηγεσίας. Συχνά το πρόβλημα σε έναν οργανισμό είναι η ηγεσία επειδή η λύση είναι η αλ-

λαγή (Price, 2006). H αλλαγή συχνά αναφέρεται ως αυτό το χαρακτηριστικό που διαφορο-

ποιεί έναν ηγέτη από έναν μάνατζερ-διοικητή. Μία καλή διοίκηση φέρνει έναν βαθμό τά-

ξης και σταθερότητας· σε αντίθεση η ηγεσία έχει να κάνει με την αλλαγή του «κατεστημέ-

νου» στον οργανισμό (Kotter in Wren, 1995, όπ. αναφ. στον Price, 2006). H ηγεσία λοιπόν 

υποδηλώνει την αναγνώριση της δυνατότητας να γίνουν τα πράγματα με καλύτερο τρόπο, 

πάνω από το υπάρχον καθεστώς μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Ως κοινωνικό φαι-

νόμενο η ηγεσία είναι η αναγνώριση της διαφοράς μεταξύ του πώς είναι τα πράγματα τώ-

ρα, και του πώς θα μπορούσαν να γίνουν. Χωρίς την επίγνωση ότι η πραγματικότητα μπο-

ρεί να αποκλίνει από τις δυνατότητες ενός οργανισμού ανθρώπων, θα υπήρχε μικρή ανά-

γκη για ηγεσία και επίσης δεν θα υπήρχε λόγος για κάποιον να θελήσει να γίνει ηγέτης. Οι 

ηγέτες βέβαια έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο εμπόδιο, την φυσική αντίσταση των 

ανθρώπων για αλλαγή. Θα λέγαμε, πως σε αναλογία με το νόμο της Αδράνειας του Νεύτω-
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να, οι άνθρωποι είναι βιολογικά προγραμματισμένοι να τους αρέσει η ρουτίνα· δεν θέλουν 

εύκολα να βγουν από τη «ζώνη άνεσής» τους. «[…] δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα να 

επιχειρήσει κανείς, ούτε με πιο αμφίβολη επιτυχία, ούτε πιο επικίνδυνο στο χειρισμό του, 

από το να προσπαθήσει να εισαγάγει νέους θεσμούς. Γιατί εισάγοντάς τους έχει εχθρούς 

όλους εκείνους που ευεργετήθηκαν από τους παλιούς θεσμούς, και έχει χλιαρούς υποστη-

ρικτές όλους εκείνους που θα ευεργετηθούν από τους νέους θεσμούς. Η  χλιαρότητα αυτή 

οφείλεται εν μέρη […] στη δυσπιστία των ανθρώπων· αυτοί δεν πιστεύουν στην πραγματι-

κότητα στα καινούργια πράγματα, αν δεν αποκτήσουν πρώτα αρκετή εμπειρία από αυτά» 

(Machiavelli, 1531/χ.χ, σ. 45-46). Πολλές αλλαγές σε οργανισμούς και επιχειρήσεις καθυ-

στερούν ή ακόμη και αποτυγχάνουν να πραγματοποιηθούν εξαιτίας της ψυχολογικής δυ-

σκολίας των εργαζομένων να δεχτούν την αλλαγή (Eilam & Shamir, 2005). Μακροπρόθε-

σμη έρευνα των Waldersee και Griffiths (1997), όπως αναφέρεται στους Bovey και Hede 

(2001), σε πεντακόσιους μεγάλους οργανισμούς στην Αυστραλία, έδειξε ότι η αντίσταση 

των εργαζομένων ήταν η πιο συχνή δυσκολία που αντιμετώπιζε η διοίκηση στην εφαρμογή 

της αλλαγής. Πηγές αντίστασης των εργαζομένων στην αλλαγή περιλαμβάνουν την γενική 

ανάγκη για σταθερότητα, τον φόβο για το άγνωστο, την αίσθηση του μειωμένου ελέγχου, 

τις αναμενόμενες δυσκολίες προσαρμογής στις νέες εργασιακές συνθήκες, και γενικότεροι 

φόβοι απωλειών όπως δύναμης, προνομίων και κοινωνικών σχέσεων. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή η έννοια της αντίστασης των υφισταμένων στην αλλαγή έχει 

δεχθεί κριτική καθώς έχει χρησιμοποιηθεί συχνά λανθασμένα από άτομα που καταλαμβά-

νουν ηγετικές θέσεις, προκειμένου να αποπέμψουν πιθανές λογικές και έγκυρες ανησυχίες 

των εργαζομένων για τις προτεινόμενες αλλαγές. Ακόμη έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολικά 

ως κατηγορία έναντι των εργαζομένων ότι καταβάλουν μικρή προσπάθεια για να επέλθει η 

αλλαγή (Eilam & Shamir, 2005). Σε κάθε περίπτωση πάντως, γίνεται φανερό ότι ο ηγέτης 

θα πρέπει να παλέψει προκειμένου να προκαλέσει το κατεστημένο, να επιφέρει την αλλαγή 

και να κάνει το όραμά του να συμβεί πραγματικά. Προηγούμενη προϋπόθεση βέβαια είναι 

να καταστήσει κοινωνούς τους ακολούθους του στο όραμα του, δηλαδή να κάνει το όραμά 

του κοινό.  

     Στον αιώνα που πέρασε το φαινόμενο της ηγεσίας συχνά παρεξηγήθηκε, «ανεμοδάρθη-

κε» και «χτυπήθηκε» ενώ οι επιστήμονες προσπάθησαν να κατανοήσουν κάτι που γνώρι-

ζαν ότι υπάρχει αλλά φαινόταν πέρα από τις δυνατότητες της επιστημονικής έρευνας. Επι-

σημαίνοντας τις δυσκολίες που οι ερευνητές αντιμετώπισαν ο Bennis το 1959 αναφέρει ότι 
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πάντα  φαίνεται πως η έννοια της ηγεσίας μας διαφεύγει ή εμφανίζεται με διαφορετική 

μορφή για να ξεγλιστρήσει και να μας ξεγελάσει με την  πολυπλοκότητά της  (Antonakis 

κ.ά., 2004, σ. 15). Σήμερα η έννοια της ηγεσίας παραμένει πολύπλοκη αλλά είναι καλύτερα 

κατανοητή, μέσα από τις έρευνες που πραγματοποιούνται και αφορούν όλους τους τομείς 

του ανθρώπινου βίου όπου κάνει την εμφάνισή της.  

 

1.1.2 Σύντομη ιστορία της αναζήτησης της ηγεσίας  

Το φαινόμενο της ηγεσίας, απασχολεί τον άνθρωπο από την αρχαιότητα. Στο έργο του 

Πλάτωνα συναντάμε συχνά προβληματισμούς σχετικά με την ικανότητα του ηγείσθαι και 

του διοικείν και αν αυτή είναι χαρακτηριστικό εκ γενετής ή αποτέλεσμα διδασκαλίας. 

Πρόκειται για το ερώτημα που απασχόλησε έντονα την μελέτη της ηγεσίας, τον αν δηλαδή 

ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται.   Στο έργο Μένων του Πλάτωνα τίθεται το ερώτημα αν η αρε-

τή, που ορίζεται ως η διοικητική ικανότητα, (ἄρχειν οἳόν τ’ εἶναι τῶν ἀνθρώπων, 

73d), μπορεί να διδαχθεί. Στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα που θεωρείται έργο μεταγενέστε-

ρο του Μένωνα, διαφαίνεται η αμηχανία να απαντήσει κανείς αν η αρετή έρχεται στον άν-

θρωπο με την γέννησή του ή αν είναι γνώση και επομένως διδάξιμη. Η επίδραση που ασκεί 

η παιδεία στην ανθρώπινη φύση και η υποχρέωση που έχει ο ορθώς πεπαιδευμένος, δηλαδή 

ο φιλόσοφος, ο ηγέτης, να κατέλθει στο στάδιο του δημόσιου βίου για να φωτίσει και να 

υπηρετήσει τους συμπολίτες του παρουσιάζεται στο μύθο του Σπηλαίου, στην αρχή του 

βιβλίου Ζ΄ της Πολιτείας του Πλάτωνα. Μέσα από την μελέτη των κειμένων του Πλάτωνα 

θα μπορούσαμε να καταλήξουμε ότι η ικανότητα του διοικείν είναι αποτέλεσμα διδασκα-

λίας και γνώσης η οποία βέβαια πηγάζει από μία αρχική φυσική-έμφυτη τάση. Πολύ μετα-

γενέστερα, ο φιλόσοφος Νίτσε στο έργο του Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα οραματίζεται τον 

υπεράνθρωπο (Nietzsche, 1883-1884/2010). Η αναζήτηση του φιλοσόφου στα πλαίσια του 

ικανού ηγέτη μπορεί να συνοψιστεί στο ότι ο άνθρωπος γίνεται υπεράνθρωπος με το αέναο 

πάθος για γνώση και αυτοολοκλήρωση, με την συνεχή επίτευξη υπερνικήσεων και με την 

επιτυχή διάδοση του οράματός του μέσω της επικοινωνίας και της παιδείας. Κατά τον Σα-

ρίκα (2014, σ. 237) ο υπεράνθρωπος  του Νίτσε δεν είναι ένα «νέο» είδος, αλλά κάποιος 

που ξεπερνά τον μικρό άνθρωπο και τον τελευταίο άνθρωπο που είναι αμφότεροι δείγματα 

αδύναμου ανθρώπου. Το όραμα του Νίτσε δεν υποστηρίζει την ικανότητα  εκ’ γενετής, αλ-

λά την ικανότητα ως αποτέλεσμα συνεχούς αναζήτησης και συνεχούς θέλησης για βελτίω-
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ση και αυτοπραγμάτωση, αλλά και της επιθυμίας για την μετάδοση (διδασκαλία) του ορά-

ματος.  

      H συστηματική, κοινωνική, επιστημονική μελέτη του φαινομένου της ηγεσίας ξεκίνησε 

στις αρχές του 20ου αιώνα. Η πρώτη θεωρία που αναδύθηκε για το θέμα και παρέμεινε αρ-

κετά ενεργή μέχρι περίπου τα μέσα του εικοστού αιώνα, ήταν αυτή των ατομικών χαρα-

κτηριστικών. Η θεωρία των ατομικών χαρακτηριστικών δίνει έμφαση σε προσωπικά, ποιο-

τικά χαρακτηριστικά του ηγέτη και υπονοεί ότι ο ηγέτης καθορίζεται κυρίως από τη γέν-

νησή του  παρά γίνεται. Μεγάλο μέρος της έρευνας πάνω στη θεωρία αυτή έχει επιδιώξει 

να καθορίσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τους ηγέτες από τους μη ηγέ-

τες. Μία τέτοια ερώτηση έχει κάποιο νόημα αν περιορισθεί στην αναγνώριση χαρακτηρι-

στικών του αποτελεσματικού ηγέτη έναντι του μη αποτελεσματικού. Μερικά από τα χαρα-

κτηριστικά που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία (Bryman, 1992, σ. 2) ανήκουν σε τρεις 

ευρείες κατηγορίες. Πρώτον, αναφέρονται κάποια φυσικά χαρακτηριστικά όπως ύψος, βά-

ρος, εμφάνιση, ηλικία. Δεύτερον, έχουν εξετασθεί χαρακτηριστικά ικανότητας όπως η ευ-

φυΐα, η δεξιότητα λόγου, η ικανότητα μάθησης και γνώσης. Τρίτον, έχουν μελετηθεί χαρα-

κτηριστικά προσωπικότητας όπως ο συντηρητισμός, η εσωστρέφεια-εξωστρέφεια, η κυ-

ριαρχία, η αυτοπεποίθηση, η προσωπική προσαρμογή, η διαπροσωπική ευαισθησία και ο 

έλεγχος συναισθημάτων. Η θεωρία των ατομικών χαρακτηριστικών δέχθηκε μεγάλη κριτι-

κή με σημαντικότερη την ανασκόπηση του Stogdill (1948) όπως αναφέρεται στον Bryman 

(1992, σ. 2). O Stogdill (1948) δεν μπόρεσε να βρει σταθερά δεδομένα που να υποστηρί-

ζουν ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά παίζουν ρόλο στο ποιος θα γίνει ηγέτης. Στην καλύτε-

ρη περίπτωση, ο ερευνητής κατέληξε ότι τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ηγεσία 

ουσιαστικά επηρεάζονται από τις απαιτήσεις της κατάστασης μέσα στην οποία αναδύεται 

ένας ηγέτης. Προσωπικότητες δηλαδή που αναδεικνύονται ηγέτες σε μια κατάσταση, μπο-

ρεί να μην αναδεικνύονται σε άλλες συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια επιστρατεύτηκε η επι-

στήμη της γενετικής προκειμένου να αναγνωριστούν γενετικά χαρακτηριστικά που μπορεί 

κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να οδηγήσουν  τους κατόχους τους στην κατάληψη η-

γετικής θέσης. Οι ατομικές διαφορές έχουν σε μεγάλο βαθμό τις ρίζες τους σε βιολογικές 

διαφορές και έχουν σημασία στα κοινωνικά συγκείμενα στα οποία ασκείται η εξουσία. 

Όπως αναφέρουν οι Antonakis, Day, & Schyns (2012) oι συσχετισμοί μεταξύ βιολογικών 

διαδικασιών και των ψυχολογικών ή συμπεριφοριστικών εκδηλώσεων της ηγεσίας βρίσκο-

νται ακόμη στα σπάργανα. Σημαντικά συμπεράσματα θα μπορούσαν να προκύψουν αν συ-
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σχετιστεί η νευροεπιστήμη, η γενετική της συμπεριφοράς ή οι ορμόνες με την ηγετική συ-

μπεριφορά. Τα ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν είναι για παράδειγμα αν κάποιες 

ορμόνες ή νευροδιαβιβαστικές ουσίες παίζουν κάποιο ρόλο στην εκδήλωση ηγετικών τά-

σεων ή στην κατάληψη ηγετικών θέσεων. Συνακόλουθα, το ερώτημα που προκύπτει είναι 

αν υπάρχει ειδικό γονίδιο που σχετίζεται με την ηγεσία. Μελέτες αναγνώρισης γονιδίων 

που σχετίζονται με συγκεκριμένες συμπεριφορές ή φαινοτύπους γενικότερα, εγείρουν ηθι-

κά ζητήματα. Είναι εύκολο να παρερμηνευτούν, να τους αποδοθεί μεγαλύτερη σημασία 

από αυτή που πραγματικά έχουν ή και ακόμη χειρότερα να χρησιμοποιηθούν για κάποιου 

είδους επιλογή μεταξύ των φορέων των γονιδίων και των μη φορέων. Ιδιαίτερη σημασία 

πρέπει να δοθεί στα πραγματικά αποτελέσματα των ερευνών τα οποία απλώς στατιστικά 

υποστηρίζουν την επίδραση κατά το ένα τέταρτο ενός γενετικού δείκτη στην κατάληψη 

ηγετικής θέσης (De Neve, Mikhaylov, Dawes, Christakis, & Fowler, 2013).  Το υπόλοιπο 

75% είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικών συνθηκών (ανατροφής, παιδείας) ή επίδρασης με-

ταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.  

     Γενικότερα η θεωρία των προσωπικών χαρακτηριστικών θεωρείται πολύ απλοϊκή ίσως 

και μάταιη, αφού κυρίως εξετάζει την αποτελεσματική ηγεσία όπως αυτή εκλαμβάνεται 

από τους υφιστάμενους-ακολούθους του ηγέτη, και όχι την πραγματική αποτελεσματικότη-

τα του ηγέτη. Επιπλέον η θεωρία σιωπά όσον αφορά το συγκείμενο, ενώ αδυνατεί  να κα-

θορίσει κάποια σταθερά και ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες κάθε φορά συνθήκες, χαρα-

κτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη. Σύμφωνα με τον Antonakis και τους συνεργάτες 

του (2004) η απογοήτευση που προκάλεσε η θεωρία αυτή καθώς και οι απαισιόδοξες και 

αρνητικές ερμηνείες που κατά καιρούς της δόθηκαν, αποτέλεσαν την  πρώτη μεγάλη κρίση 

στον τομέα έρευνας της ηγεσίας. Από το 1950 και μετά αναδύθηκαν θεωρίες που βασίζο-

νταν στην συμπεριφορά και ακολούθησαν νέο-χαρισματικές θεωρίες. 

     Οι συμπεριφορικές προσεγγίσεις της  ηγεσίας εστιάζουν στην συμπεριφορά που πρέπει 

να έχει ένας αποτελεσματικός ηγέτης και υποστηρίζουν ότι  οι ηγέτες μπορούν να εκπαι-

δευτούν ώστε να εκφράσουν αυτήν την συμπεριφορά. Βασική εμπειρική συνεισφορά της 

συμπεριφορικής σχολής  είναι ο προσδιορισμός δύο διαστάσεων ηγετικών συμπεριφορών, 

των συμπεριφορών προσανατολισμένων στο έργο που πρέπει να επιτελεσθεί  και των συ-

μπεριφορών προσανατολισμένων στο άτομο (House & Aditya, 1997). Η πρώτη διάσταση 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον βαθμό στον οποίο ο ηγέτης δημιουργεί ψυχολογικές 

δομές για τους ακολούθους με το να αναθέτει συγκεκριμένες εργασίες, να ορίζει λεπτομε-
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ρώς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, να είναι ξεκάθαρος με τις απαιτήσεις του 

από τους ακολούθους του και να προγραμματίζει τη δουλειά που πρέπει να γίνει.  Αυτή η 

διάσταση της ηγετικής συμπεριφοράς λοιπόν περιγράφει ηγέτες που σχεδιάζουν, οργανώ-

νουν, κατευθύνουν και ελέγχουν. Η δεύτερη διάσταση της ηγετικής συμπεριφοράς που εί-

ναι προσανατολισμένη στο άτομο χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον βαθμό στον οποίο 

ο ηγέτης δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον ψυχολογικής υποστήριξης, ζεστασιάς 

και φιλικότητας με το να είναι προσιτός και να ενδιαφέρεται για την προσωπική ευημερία 

των ακολούθων του (House, 1971). Δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποιο πρότυπο ηγετικής συ-

μπεριφοράς που να σχετίζεται με συνέπεια με την ικανοποίηση ή κάποιο άλλο κριτήριο 

των υφισταμένων, ή με την αποτελεσματικότητα του ηγέτη (House 1971· House & Aditya, 

1997).  

     Στις νέο-χαρισματικές θεωρίες εντάσσονται  μοντέλα  όπως  «μετασχηματιστική» ηγε-

σία, «χαρισματική» ηγεσία και «οραματική» ηγεσία. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες τόσο οι 

ηγέτες όσο και οι ακόλουθοι εγείρουν ο ένας τα κίνητρα του άλλου στο νόημα ενός ανώτε-

ρου σκοπού και οράματος. Οι νέες αυτές θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν τον τρόπο με 

τον οποίο συγκεκριμένοι ηγέτες είναι ικανοί να επιτύχουν στους ακολούθους τους υψηλά 

επίπεδα παρακίνησης, θαυμασμού, σεβασμού, εμπιστοσύνης, δέσμευσης, αφοσίωσης, πί-

στης και απόδοσης. Επίσης αυτές οι θεωρίες επισημαίνουν συμβολικές και ελκυστικές συ-

μπεριφορές του ηγέτη όπως του οραματιστή, του ενδυναμωτή, του πρότυπου ρόλου, αυτού 

που αναλαμβάνει επεξεργασμένα ρίσκα, που εκδηλώνει υποστηρικτική συμπεριφορά, ευε-

λιξία, περιβαλλοντική ευαισθησία και πνευματική διέγερση. Τέλος οι θεωρίες αυτές περι-

λαμβάνουν στα αποτελέσματα της ηγεσίας την αυτοπεποίθηση των ακολούθων, την έγερση 

κινήτρων και συναισθημάτων, την ταύτιση με το όραμα και τις αξίες του ηγέτη, αλλά και 

τις παραδοσιακά εξαρτημένες μεταβλητές της εργασιακής ικανοποίησης και απόδοσης 

(House & Aditya, 1997· Bryman, 1992). Από τις τελευταίες αυτές νέο-χαρισματικές προ-

σεγγίσεις της ηγεσίας αναδύθηκε και η έννοια της αυθεντικής ηγεσίας.   

 

1.2 Η Αυθεντικότητα στην Ηγεσία  

1.2.1 Αυθεντικότητα 

Η αυθεντικότητα έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και αντανακλάται στο 

δελφικό πρόσταγμα «γνῶθι σαὐτόν» το οποίο ήταν χαραγμένο στην μετόπη του ναού 
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του Απόλλωνα στο Μαντείο των  Δελφών (Parke & Wormell, 1956, όπ. αναφ. στους Gard-

ner, Cogliser, Davis, και Dickens, 2011). Η αυθεντικότητα ετυμολογείται από την αρχαία 

ελληνική λέξη αὐθέντης, που σημαίνει ο απόλυτος άρχοντας, αυτός που έχει καθολική 

ισχύ και αντανακλάται στην έννοια του να είναι κάποιος κύριος της δικής του κατάστασης 

(Kernis & Goldman, 2006· Trilling, 1972, όπ. αναφ. στους Gardner κ.ά., 2011). Ο Σωκρά-

της αναφέρεται στην αυθεντικότητα του ατόμου, και του ηγέτη κατά επέκταση, υποστηρί-

ζοντας πως μια ζωή χωρίς προβληματισμό δεν αξίζει να τη ζει κανείς (Πλάτων, Απολογία 

Σωκράτους 38a 1-6). Σύμφωνα με τον Σωκράτη πρέπει κανείς να επαναξιολογεί ακόμη και 

τις πιο βαθιά ριζωμένες θέσεις του, να αναρωτιέται γιατί τα πράγματα που είναι σημαντικά 

γι’ αυτόν είναι πράγματι σημαντικά για τον ίδιο, να εκτιμά διαφορετικές απόψεις που έχει 

απορρίψει, να βελτιώνεται και να ωριμάζει. Τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία αυθεντικό-

τητας. Ενώ για τον Σωκράτη κυρίαρχη είναι η αυτοεξέταση του βίου, ο Αριστοτέλης  στα 

Ηθικά Νικομάχεια εστιάζει στις  πράξεις. Έτσι ο σκοπός  δεν είναι απλώς να γνωρίσουμε 

το ύψιστο αγαθό αλλά να πράττουμε σύμφωνα με αυτό, με την πιο ολοκληρωμένη αρετή 

προς μια ολοκληρωμένη ζωή (Hutchinson, 1995, όπ. αναφ. στους Kernis & Goldman, 

2006). Η ολοκληρωμένη ζωή, η ευδαιμονία, κατακτιέται μέσα από την αυτεπίγνωση και τη 

δράση σύμφωνα με την εσωτερική αλήθεια του εαυτού.  Συνεπώς η αυθεντικότητα αποτε-

λεί τη συνεχή δράση σύμφωνα με μία βαθιά ενημερωμένη αίσθηση του σκοπού.  

     Η ιστορική αναδρομή σε κείμενα με αναφορά στην αυθεντικότητα από τους Kernis και 

Goldman (2006), οδηγεί στην συνειδητοποίηση του εύρους και της πολυπλοκότητας της 

έννοιας της αυθεντικότητας. Μια σφαιρική εικόνα της αυθεντικότητας περιλαμβάνει ποικι-

λία ψυχικών και συμπεριφορικών διαδικασιών οι οποίες αφορούν στο πώς το άτομο ανα-

καλύπτει, αναπτύσσει και κατασκευάζει μια βασική αίσθηση του εαυτού και επιπλέον πώς 

αυτός ο βασικός εαυτός διατηρείται στον χρόνο και στις διαφορετικές συνθήκες. Οι ίδιοι 

ερευνητές ορίζουν την αυθεντικότητα ως την ανεμπόδιστη λειτουργία του αληθινού ή βα-

σικού εαυτού στην καθημερινή δράση (Kernis, 2003·  Kernis & Goldman, 2006) και χωρί-

ζουν την αυθεντικότητα σε τέσσερις αλλά συγγενικές συνιστώσες. Αυτές είναι η επίγνωση, 

η αμερόληπτη επεξεργασία, η συμπεριφορά και ο σχεσιακός προσανατολισμός. Κάθε ένα 

από αυτά τα συστατικά εστιάζει σε μία πτυχή της αυθεντικότητας, η οποία, αν και σχετίζε-

ται με τις υπόλοιπες, είναι διακριτή. Η πρώτη συνιστώσα, η επίγνωση, αναφέρεται στο να  

κατέχει κάποιος και να παρακινείται να γνωρίζει και να εμπιστεύεται τα κίνητρα του, τα 

συναισθήματα, τις επιθυμίες του και τις γνωστικές προσεγγίσεις του εαυτού του. Η επί-
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γνωση αναφέρεται για παράδειγμα στο να γνωρίζει κανείς πότε είναι αγχωμένος ή μελαγ-

χολικός ή κάτω από ποιες συνθήκες θα είναι πιο ομιλητικός. Επιπλέον αυτή η διάσταση 

περιλαμβάνει και το να παρακινείται κανείς να μαθαίνει για τα δυνατά του σημεία και τις 

αδυναμίες του, τους σκοπούς και τις φιλοδοξίες του, τις διαθέσεις του και τις συναισθημα-

τικές του καταστάσεις. Η δεύτερη συνιστώσα, η αμερόληπτη επεξεργασία,  περιλαμβάνει 

αντικειμενικότητα σε σχέση με θετικές ή αρνητικές προσωπικές απόψεις, συναισθήματα 

και άλλες εσωτερικές εμπειρίες, πληροφορίες και προσωπική γνώση.  Επιπλέον περιλαμ-

βάνει τη μη  άρνηση, ή στρέβλωση ή υπερβολή των πληροφοριών αξιολόγησης που προέρ-

χονται εξωτερικά. Εν ολίγοις, η αμερόληπτη επεξεργασία αντανακλά τη σχετική απουσία 

ερμηνευτικών παραμορφώσεων στην επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν στο ίδιο 

το άτομο, στην απουσία δηλαδή μεροληψίας και αυταπατών που εξυπηρετούν το ίδιο το 

άτομο.  Η τρίτη διάσταση, της συμπεριφοράς, αφορά στο να συμπεριφέρεται κανείς με βά-

ση τις αξίες του, τις προτιμήσεις του και τις ανάγκες του, σε αντίθεση με το δρα «ψεύτικα» 

απλώς για να ικανοποιήσει τους άλλους ή για να επιδιώξει ανταμοιβές και να αποφύγει 

ποινές. Στην ουσία αυτό το συστατικό της αυθεντικότητας αντανακλά την εκδήλωση συ-

μπεριφοράς βασισμένη στην επίγνωση και στην αμερόληπτη επεξεργασία. Η αυθεντική 

συμπεριφορά διακρίνεται από την μη αυθεντική από τις συνειδητές προθέσεις και κίνητρα 

που την στηρίζουν. Συνεπώς η αυθεντική συμπεριφορά είναι η επιλεγμένη συμπεριφορά 

που πηγάζει από τη συνειδητή θεώρηση των προσωπικών κινήτρων και πεποιθήσεων. Από 

την άλλη μεριά η μη αυθεντική συμπεριφορά περιλαμβάνει το να μην γνωρίζει κανείς, να 

αγνοεί, να υπεραπλουστεύει ή να διαστρεβλώνει πτυχές του εαυτού του σχετικές με το συ-

γκεκριμένο κάθε φορά πλαίσιο συμπεριφοράς. Τέλος η διάσταση του σχεσιακού προσανα-

τολισμού περιλαμβάνει την εκτίμηση και την επιδίωξη της ειλικρίνειας και του να είναι 

κανείς ανοιχτός στις σχέσεις του. Χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια τόσο στις πράξεις, όσο 

και στα κίνητρα κάποιου ως προς τους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζεται, καθώς και 

από τη σημασία του να μπορούν οι άλλοι να δουν τον πραγματικό του εαυτό. 

     Η αυθεντικότητα σχετίζεται θετικά με την υγιή ψυχολογική λειτουργία του ατόμου. Ο 

αυθεντικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται τις εσωτερικές του ανάγκες, τα συναισθήματά του 

και διάφορες κοινωνικές καταστάσεις όπως είναι, χωρίς παρερμηνεία ή διαστρέβλωση. Εν-

σωματώνει όλες αυτές τις εμπειρίες και φθάνει σε μία εσωτερική αίσθηση του τι είναι σω-

στό ή λάθος για το ίδιον. Συχνά όμως, συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές που δια-

φοροποιούνται από τη συνειδητή αυτοεικόνα του ατόμου λαμβάνονται ως απειλητικές από 
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το άτομο, πληγώνουν την αυτοεκτίμηση του και αυξάνουν τις αρνητικές επιδράσεις. Για να 

απομακρύνουν αυτές τις απειλές οι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα εύρος αμυ-

ντικών μηχανισμών. Οι αμυντικοί αυτοί μηχανισμοί ελαττώνουν την αντίληψη της απειλής 

αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παρουσιάζουν τα γεγονότα στη συνειδητή 

σκέψη τους. Σύμφωνα με τους Kernis και Goldman (2006), οι άνθρωποι χωρίς αυθεντικό-

τητα είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν αμυντικές στρατηγικές για να απομακρύνουν 

πιθανά απειλητικά γεγονότα ή εμπειρίες. Αντίθετα οι αυθεντικοί άνθρωποι παρακινούνται 

να κατανοήσουν τους εαυτούς τους, να βιώσουν τις επιδράσεις όπως προκύπτουν, και να 

μη διαστρεβλώσουν τις αξιολογικές για αυτούς πληροφορίες. Όσο υψηλότερη είναι η αυ-

θεντικότητα ενός ατόμου τόσο πιο ικανό είναι να διαχειριστεί τις απειλητικές για τον εαυτό 

του πληροφορίες με έναν τρόπο αυτεπίγνωσης, κάτι που σχετίζεται με την καλύτερη ψυχο-

λογική λειτουργία του, με την υψηλότερη αυτοεκτίμησή του και τη συνολική ευημερία 

του. Η αυθεντικότητα ενός ατόμου  εκδηλώνεται σε συγκεκριμένες πτυχές της ύπαρξης και 

συμπεριφοράς του όπως για παράδειγμα στο να ηγείται.  

 

1.2.2 Η Αυθεντική Ηγεσία   

Η έννοια της αυθεντικότητας χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα της ηγεσίας για πρώτη φορά 

από τους Avolio και Gibbons (1988) όπως αναφέρεται στους Bass και Steidlmeier (1999), 

οι οποίοι αναγνώρισαν τους σημαντικούς περιορισμούς  των θεωριών και των εργαλείων 

της χαρισματικής και μετασχηματιστικής ηγεσίας. Αναγνώρισαν ότι κάποιοι ηγέτες χρησι-

μοποιούν χαρισματικές ή άλλες μετασχηματιστικές συμπεριφορές για να διαχειριστούν 

τους ακολούθους τους με σκοπό να εξυπηρετήσουν προσωπικά συμφέροντα. Διαχώρισαν 

έτσι τους ηγέτες σε αυθεντικούς μετασχηματιστικούς και σε ψευδο-μετασχηματιστικούς οι 

οποίοι στερούνται αυθεντικότητας (Hannah, Walumbwa, & Fry, 2011).  

     Σε διεθνές επίπεδο η αυξανόμενη δημοσιοποίηση σκανδάλων και κακής διοίκησης ορ-

γανισμών και επιχειρήσεων σε συνδυασμό με ευρείες κοινωνικές προκλήσεις που αντιμε-

τωπίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν οδηγήσει στην πρόσφατη αύξηση της 

προσοχής για την αυθεντικότητα και την αυθεντική ηγεσία (Walumbwa, Avolio, Gardner, 

Wernsing, & Peterson, 2008). Αναζητούνται πιο θετικές μορφές ηγεσίας για να ανακτηθεί 

η εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα της ηγεσίας. Πράγματι, ως απάντηση σε επαναλαμβανό-

μενα και θεαματικά κενά στην ηθική κρίση υψηλά ιστάμενων ηγετών, το κοινό απαιτεί με-
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γαλύτερη ευθύνη και λογοδοσία από τους ηγέτες (Dealy & Thomas, 2006, όπ. αναφ. στους 

Walumbwa κ.ά., 2008). Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε απογοητευμένοι από ηγέτες 

πολιτικούς και ηγέτες στο χώρο των επιχειρήσεων και της εργασίας μας, με τα λίγα φωτει-

νά και χαμηλού προφίλ παραδείγματα να τονίζουν τη μεγάλη έλλειψη αυθεντικών ηγετών.  

     Ένας αρχικός ορισμός της αυθεντικής ηγεσίας δόθηκε από τους Luthans και Avolio το 

2003, οι οποίοι ορίζουν την αυθεντική ηγεσία ως τη διαδικασία η οποία αντλεί τόσο από 

τις ψυχολογικές ικανότητες όσο και από το υψηλά ανεπτυγμένο οργανωτικό πλαίσιο, και 

οδηγεί τόσο σε υψηλή αυτεπίγνωση, όσο και σε αυτορρυθμιζόμενες θετικές συμπεριφορές, 

όσον αφορά στον ίδιο τον ηγέτη αλλά και στους συνεργάτες του, προωθώντας την αυτο-

βελτίωση (Walumbwa κ.ά., 2008). Οι Luthans και Avolio (2003) όπως αναφέρεται στους 

Bird, Wang, Watson, και Murray (2012, σ. 428)  χαρακτηρίζουν τον αυθεντικό ηγέτη ως 

αισιόδοξο, ανθεκτικό, ηθικό, διαφανή, με αυτοπεποίθηση και ο οποίος δίνει προτεραιότητα 

στην ηγετική ανάπτυξη και των άλλων. Ο αυθεντικός ηγέτης δεν προσπαθεί να αναγκάσει 

ή να πείσει με λογικά επιχειρήματα τους άλλους, αλλά οι δικές του αυθεντικές αξίες και 

συμπεριφορές λειτουργούν ως μοντέλο για την ανάπτυξη των ακολούθων του. Για παρά-

δειγμα σημαντική διαφορά ανάμεσα στους χαρισματικούς ηγέτες και στους αυθεντικούς 

είναι ότι οι πρώτοι χρησιμοποιούν τη ρητορική τους ικανότητα για να πείσουν, να επηρεά-

σουν και να κινητοποιήσουν τους ακολούθους του, ενώ οι αυθεντικοί ηγέτες ενεργοποιούν 

τους ακολούθους τους με να δίνουν νόημα και να δημιουργούν μια θετική κοινωνική 

πραγματικότητα τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ακολούθους τους (Avolio & Gard-

ner, 2005).  

     Αντλώντας από την έννοια της αυθεντικότητας όπως την περιέγραψε ο Kernis (2003), οι 

Ilies, Morgenson, και Nahrgang (2005) πρότειναν ένα μοντέλο αυθεντικής ηγεσίας τεσσά-

ρων συνιστωσών, με διαστάσεις παρόμοιες με αυτές του Kernis (2003) για την αυθεντικό-

τητα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτές είναι η αυτεπίγνωση του ηγέτη, η αμερόληπτη 

επεξεργασία, η αυθεντική συμπεριφορά/δράση και ο αυθεντικός σχεσιακός προσανατολι-

σμός. Οι Avolio και Gardner (2005) τροποποίησαν ελαφρώς τις διαστάσεις χρησιμοποιώ-

ντας αντί της αμερόληπτης επεξεργασίας τον όρο ισορροπημένη επεξεργασία και αντί του 

αυθεντικού σχεσιακού προσανατολισμού τον όρο σχεσιακή διαφάνεια. Όσον αφορά στην 

πρώτη τροποποίηση, οι ερευνητές αυτοί βασιζόμενοι σε εκτεταμένη έρευνα από το πεδίο 

της γνωστικής ψυχολογίας, υποστήριξαν ότι οι αυθεντικοί ηγέτες δεν είναι ελεύθεροι από 

γνωστική μεροληψία, αλλά είναι ικανοί να λαμβάνουν υπόψη τους πολλαπλές πλευρές ε-
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νός θέματος και πολλαπλές προοπτικές, καθώς εκτιμούν τις  πληροφορίες με έναν σχετικά 

ισορροπημένο τρόπο. Όσον αφορά στον όρο σχεσιακή διαφάνεια που οι Avolio και Gard-

ner (2005) χρησιμοποίησαν, οι ερευνητές θεωρούν ότι αντανακλά καλύτερα τον ανοιχτό 

και διαφανή τρόπο με τον οποίο οι αυθεντικοί ηγέτες και οι ακόλουθοι είναι διατεθειμένοι 

να μοιραστούν πληροφορίες μεταξύ τους και με τους κοντινούς τους ανθρώπους.   

     Τα συστατικά της αυθεντικής ηγεσίας συσχετίζονται με προσωπικά χαρακτηριστικά 

όπως την θετική αντίληψη του εαυτού, την ακεραιότητα και την συναισθηματική νοημοσύ-

νη (Ilies κ.ά., 2005). Ηγέτες με θετικότερη αντίληψη του εαυτού, και υψηλότερη συναι-

σθηματική νοημοσύνη είναι πιθανό να εκδηλώσουν υψηλότερα επίπεδα αυτεπίγνωσης, το 

οποίο με τη σειρά του επιδρά θετικά στην αποτελεσματικότητα του ηγέτη και στην ψυχο-

λογική του ευημερία. Οι ηγέτες με μεγαλύτερη αυτεπίγνωση απολαμβάνουν μεγαλύτερη 

αποδοχή του εαυτού τους, υψηλότερη αυτονομία, θετικότερες σχέσεις με τους άλλους και 

γενικότερη κατάσταση ευδαιμονίας. Επίσης ηγέτες με υψηλή ακεραιότητα εκδηλώνουν 

υψηλότερη ισορροπημένη επεξεργασία το οποίο με τη σειρά του οδηγεί τον ηγέτη στο να 

ερμηνεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια την ανατροφοδότηση που δέχεται, να εκτιμά καλύτερα 

τις ικανότητές του και να επιζητά προκλήσεις που του δίνουν τη δυνατότητα μάθησης και 

βελτίωσης. Επιπλέον οι ηγέτες που συμπεριφέρονται με βάση τον αληθινό εαυτό τους χω-

ρίς να προσπαθούν να παρουσιαστούν κατάλληλοι και αρεστοί σε διάφορες καταστάσεις, 

εκδηλώνουν υψηλή αυθεντική συμπεριφορά. Αυτοί οι ηγέτες βιώνουν μεγαλύτερη εσωτε-

ρική παρακίνηση στην εργασία τους, έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και εκφράζονται 

προσωπικά στην ηγεσία που εφαρμόζουν. Τέλος η υψηλή ακεραιότητα των ηγετών οδηγεί 

σε αυξημένο αυθεντικό σχεσιακό προσανατολισμό. Αυτή η εκδήλωση σχεσιακής διαφά-

νειας με τη σειρά της, οδηγεί τον ηγέτη στο να συνειδητοποιεί καλύτερα την ανάπτυξή του 

και να αναπτύσσει θετικότερες σχέσεις που χαρακτηρίζονται από την άνευ όρων εμπιστο-

σύνη.  

       Οι George, Sims, McLean και Mayer (2007) προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτη-

μα πώς κάποιος γίνεται και παραμένει αυθεντικός ηγέτης. Πήραν συνέντευξη από 125 επι-

τυχημένους ηγέτες για να μελετήσουν πώς αυτοί ανέπτυξαν τις ηγετικές τους ικανότητες. Η 

επιλογή των ηγετών αυτών βασίστηκε στην φήμη τους για αυθεντικότητα και αποτελεσμα-

τικότητα καθώς και σε συστάσεις από άλλους ηγέτες ή ακαδημαϊκούς. Αναλύοντας  κείμε-

να 3000 σελίδων από τις συνεντεύξεις, ο George και  οι συνεργάτες του (2007) παρατήρη-

σαν ότι δεν υπήρχαν κάποια γενικά  χαρακτηριστικά ή κάποιες ικανότητες και συμπεριφο-
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ρές που οδηγούσαν στην επιτυχία αυτών των ηγετών,  αλλά μάλλον η ικανότητα ηγεσίας 

τους αναδυόταν από την προσωπική ιστορία της ζωής τους. Συνειδητά και ασυνείδητα, οι 

ηγέτες αυτοί έλεγχαν συνεχώς τον εαυτό τους μέσα από πραγματικές εμπειρίες ζωής και 

ανακατασκεύαζαν την προσωπική τους ιστορία για να καταλάβουν ποιοι είναι πραγματικά. 

Με τον τρόπο αυτό ανακάλυπταν τον σκοπό της ηγεσίας τους και μάθαιναν ότι όντας αυ-

θεντικοί γίνονταν και περισσότερο αποτελεσματικοί. Το ταξίδι προς την αυθεντική ηγεσία 

ξεκινάει με την κατανόηση της ιστορίας της ζωής μας και απαιτεί δέσμευση στην συνεχή 

ανάπτυξη του εαυτού. Η ιστορία της ζωής μας δεν είναι η ζωή μας, αλλά η ιστορία της. Με 

άλλα λόγια είναι η προσωπική μας αφήγηση και όχι απλώς τα γεγονότα που μας έχουν 

συμβεί. Η ιστορία της ζωής των αυθεντικών ηγετών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εμπει-

ριών όπως θετικές επιδράσεις από γονείς, δασκάλους και μέντορες αλλά και δύσκολες κα-

ταστάσεις που μετασχημάτισαν την ζωή τους, όπως μία σοβαρή ασθένεια, η απώλεια ενός 

πολύ κοντινού προσώπου, η περιθωριοποίηση και η απόρριψη. Οι αυθεντικοί ηγέτες αντί 

να βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις ως θύμα, τις χρησιμοποίη-

σαν για δώσουν νόημα στην ζωή τους. Ανακατασκεύασαν αυτά τα γεγονότα με τρόπο που 

τους επιτρέπει να βλέπουν τον εαυτό τους όχι ως παθητικό δέκτη της ζωής τους, αλλά ως 

άτομα που μπορούν αναπτύξουν την αυτεπίγνωσή τους μέσα από τις εμπειρίες τους, να ξε-

περάσουν τις προκλήσεις και να ανακαλύψουν το πάθος τους να ηγηθούν.  

     Οι άνθρωποι γίνονται αυθεντικοί ηγέτες με το να δρουν με αυτεπίγνωση εξασκώντας τις 

αξίες και τις αρχές τους, εκθέτοντας συχνά τον εαυτό τους σε σοβαρές προκλήσεις. Προσέ-

χουν να ισορροπούν τα κίνητρά τους ώστε να καθοδηγούνται τόσο από εσωτερικές αξίες 

όσο και από την επιθυμία για εξωτερική αναγνώριση και ανταμοιβές. Επίσης διατηρούν 

μια δυνατή ομάδα υποστήριξης γύρω τους με τις καθαρές, διαφανείς σχέσεις που αναπτύσ-

σουν, εξασφαλίζοντας έτσι μια ολοκληρωμένη και με νόημα ζωή. Σύμφωνα με τον George 

και τους συνεργάτες του (2007) αλλά και άλλους μελετητές της αυθεντικής ηγεσίας (Gof-

fee & Jones, 2005· Avolio & Gardner, 2005) μπορούμε ως κάποιο βαθμό να εγκαθιδρύ-

σουμε, να ενισχύσουμε και να διαχειριστούμε την αυθεντικότητά μας και επομένως θα 

μπορούσαν να αναπτυχθούν κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης της αυθεντικότητας των 

ηγετών. Αυτό αυξάνει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον για τη μελέτη της αυθεντικής ηγεσίας και 

των επιδράσεών της στους ακολούθους και στα περιβάλλοντα όπου εφαρμόζεται.  
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1.2.3 Πώς οι αυθεντικοί ηγέτες επηρεάζουν τους ακολούθους τους; 

Οι αυθεντικοί ηγέτες πραγματικά επιθυμούν να υπηρετήσουν τους άλλους με την ηγεσία 

τους. Ενδιαφέρονται να ενδυναμώσουν τους ανθρώπους των οποίων ηγούνται, και καθοδη-

γούνται τόσο από την καρδιά, το πάθος και τη συμπόνοια, όσο και από το μυαλό τους 

(George, 2003).  Οι Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans και May (2004), εστίασαν στους 

μηχανισμούς με τους οποίους οι αυθεντικοί ηγέτες επηρεάζουν τις στάσεις και τις συμπε-

ριφορές των ακολούθων. Πρότειναν ότι η διαδικασία επηρεασμού συμβαίνει μέσω των ψυ-

χολογικών διαδικασιών της ταύτισης, της ελπίδας, των θετικών συναισθημάτων, της αισιο-

δοξίας και της εμπιστοσύνης. Επισήμαναν επίσης ότι οι μεταβλητές αυτές επηρεάζουν η 

μία την άλλη (σχήμα 1). Για παράδειγμα μια κατάσταση υψηλής εμπιστοσύνης μπορεί να 

διευκολύνει την ανάπτυξη περισσότερων θετικών συναισθημάτων.   

 

 

Σχήμα 1: Σύνδεσης της αυθεντικής ηγεσίας με στάσεις και συμπεριφορές των ακολούθων 

(Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004)        

 

     Σε συνέπεια με τα παραπάνω είναι και αυτά που  πρότειναν οι Ilies και συνεργάτες 

(2005) σχετικά με το πώς οι αυθεντικοί ηγέτες προωθούν και αναπτύσσουν την ευημερία 

των ακολούθων τους. Σύμφωνα με τους ερευνητές τα υψηλά επίπεδα αυτεπίγνωσης των 

αυθεντικών ηγετών σε συνδυασμό με την αυθεντική συμπεριφορά τους και τον σχεσιακό 

προσανατολισμό τους, μπορούν να επηρεάσουν το αίσθημα ταύτισης των ακολούθων με 

τους ηγέτες τους και τον οργανισμό, ιδιαίτερα αν υπάρχει υψηλός βαθμός αναλογίας αξιών 
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μεταξύ των ηγετών και των ακολούθων. Επίσης, καθώς οι αυθεντικοί ηγέτες βιώνουν πε-

ρισσότερες θετικές συναισθηματικές καταστάσεις μέσω της αυτεπίγνωσης και του σχεσια-

κού προσανατολισμού τους από ότι οι  μη αυθεντικοί ηγέτες, μέσω της συναισθηματικής 

μεταδοτικότητας οι ακόλουθοί τους θα βιώσουν και αυτοί περισσότερες θετικές συναισθη-

ματικές καταστάσεις από ότι  οι ακόλουθοι μη αυθεντικών ηγετών. Με τη σειρά τους τα 

θετικά συναισθήματα των ακολούθων στο χώρο της εργασίας οδηγούν σε στιγμιαία αλλά 

και γενικότερη ικανοποίηση. Επιπροσθέτως οι αυθεντικοί ηγέτες έχουν περισσότερο ικα-

νοποιημένους ακολούθους επειδή οι σκοποί τους επικεντρώνονται στις αξίες και στην γε-

νικότερη ευημερία πέρα από την ατομική και οργανωσιακή απόδοση. Καθώς οι ακόλουθοι 

βιώνουν θετικότερα συναισθήματα και μεγαλύτερη ικανοποίηση στην εργασία θα επηρεά-

σουν τους ηγέτες μέσω της συναισθηματικής μεταδοτικότητας και έτσι η θετική συναισθη-

ματική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από τον αυθεντικό ηγέτη θα διατηρηθεί, και μέσω 

της αμοιβαίας ανταλλαγής συναισθημάτων θα ενισχύσει την ευδαιμονία και την ευημερία 

ηγετών και ακολούθων. Επιπλέον ο αυθεντικός ηγέτης μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο 

ρόλου μέσω της διαδικασίας της κοινωνικής μάθησης (Ilies κ.ά., 2005· Gardner, Avolio, 

Luthans, May, & Walumbwa, 2005). Έτσι οι ακόλουθοι των αυθεντικών ηγετών μπορούν 

να μάθουν να συμπεριφέρονται και να δρουν αυθεντικά μέσω της παρατήρησης της συ-

μπεριφοράς των αυθεντικών ηγετών και της επεξεργασίας σχετικών με τον εαυτό τους 

πληροφορίων. Οι βασικές συμπεριφορές με τις οποίες οι ηγέτες λειτουργούν ως παραδείγ-

ματα είναι η αυτοπεποίθηση, τα υψηλά ηθικά επίπεδα, οι καινοτόμες λύσεις προβλημάτων, 

η δέσμευση και η αυτοθυσία. Αυτές οι συμπεριφορές από τον ηγέτη μπορεί να μετακυλή-

σουν σαν καταρράκτης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού καθώς οι ακόλουθοι μιμούνται 

τις συμπεριφορές που εκδηλώνει  ο ηγέτης (Gardner & Avolio, 1998· Gardner κ.ά., 2005). 

Επίσης, όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, οι αυθεντικoί ηγέτες θέτουν τους εαυτούς τους σε 

καταστάσεις που προκαλούν και προωθούν την ανάπτυξή τους ή σε ελεγχόμενου ρίσκου 

καταστάσεις όπου η επιτυχία είναι βέβαιη, πράγμα που πολύ απλά τους προσθέτει αξία. 

Αυτό στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στους ακολούθους ως προς το ποιες προκλήσεις πρέπει να 

επιζητούν, οι οποίες θα οδηγούν στην ευημερία τους. Οι εμπειρίες κοινωνικής μάθησης 

των ακολούθων θα διαπλάσουν με τον καιρό τη συμπεριφορά τους και στον χώρο της ερ-

γασίας ώστε αυτή να είναι συνεπής με τις αρχές της αυθεντικότητας. Καθώς οι ακόλουθοι 

θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται όπως οι αυθεντικοί ηγέτες η ευδαιμονία και η ευημερία 

τους θα ενισχυθεί.   
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     Ο αυτοπροσδιορισμός και τα εσωτερικά κίνητρα των ακολούθων είναι πολύ σημαντικά 

και την ικανοποίηση τους, την ευημερία τους και την απόδοσή τους (Deci & Ryan, 2008). 

Μετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας οι Ilies και συνεργάτες (2005) αναφέ-

ρουν ότι η επιτήρηση, η αναμενόμενη αξιολόγηση, οι προθεσμίες και ο ανταγωνισμός μπο-

ρούν να οδηγήσουν στην μείωση των εσωτερικών κινήτρων καθώς λαμβάνονται ως μορφές 

ελέγχου που περιορίζουν τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου. Από την άλλη μεριά η δυνα-

τότητα επιλογής, η επάρκεια συνοδευόμενη από προσωπικό έλεγχο πάνω στην απόδοση, οι 

ανταμοιβές και η ανατροφοδότηση που δεν έχουν την μορφή ελέγχου, καθώς και η ενημέ-

ρωση σχετικά με την απόδοση μπορούν να ενισχύσουν τα εσωτερικά κίνητρα (Ryan & 

Deci, 2000). Οι αυθεντικοί ηγέτες με τον αυθεντικό σχεσιακό προσανατολισμό τους παρέ-

χουν στους ακολούθους τους υποστήριξη για αυτονομία και ανατροφοδότηση που δεν έχει 

τον σκοπό ελέγχου, αλλά που στοχεύει στην ανάπτυξή τους, υποστηρίζοντας έτσι τον αυ-

τοπροσδιορισμό τους. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους ακολούθους τους να αυξήσουν τα 

επίπεδα εσωτερικού κινήτρου, της αυτοεκτίμησης και της δημιουργικότητας. Τέλος ο αυ-

θεντικός ηγέτης με την αυθεντική του συμπεριφορά αναπτύσσει υψηλής ποιότητας σχέσεις 

με τους ακολούθους του. Με την ανάπτυξη θετικών κοινωνικών ανταλλαγών μεταξύ των 

αυθεντικών ηγετών και των ακολούθων τους δημιουργείται μεγαλύτερη ταύτιση αξιών και 

ανταπόδοση των ακολούθων σύμφωνη με τις αξίες της αυθεντικής ηγεσίας.   

     Από την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση της αυθεντικής ηγεσίας και των επιδράσεών 

της στους ακολούθους και κατά επέκταση στη λειτουργία του οργανισμού όπου αυτή ε-

φαρμόζεται, γίνεται φανερή η ανάγκη μέτρησης του βαθμού εφαρμογής της αυθεντικής 

ηγεσίας προκειμένου να προσδιοριστούν σαφέστερα οι επιδράσεις της στην προσωπική 

ανάπτυξη των ακολούθων, στην ευημερία τους και στην εργασιακή τους απόδοση. Την α-

νάγκη ύπαρξης ενός έγκυρου εργαλείου μέτρησης της αυθεντικής ηγεσίας κάλυψαν ο 

Walumbwa και οι συνεργάτες του (2008).  

 

1.2.4 Μέτρηση της αυθεντικής ηγεσίας και η ηθική διάστασή της 

Ο Walumbwa και οι συνεργάτες του (2008) προκειμένου να συλλάβουν και να λειτουργι-

κοποιήσουν την αυθεντική ηγεσία σε ένα έγκυρο εργαλείο μέτρησης, χρησιμοποίησαν τις 

εννοιολογικές προσεγγίσεις ερευνητών όπως των Avolio και Gardner (2005),  των Ilies και 

συνεργατών (2005) και Gardner και συνεργατών (2005) που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο 
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Walumbwa και οι συνεργάτες του (2008) ορίζουν την αυθεντική ηγεσία  «ως το αρχέτυπο 

της αυθεντικής συμπεριφοράς που στηρίζεται και προωθεί τόσο τις θετικές ψυχολογικές 

ικανότητες όσο και ένα θετικό ηθικό κλίμα για να αναπτυχθεί υψηλότερη αυτεπίγνωση, 

εσωτερική ηθική προοπτική, ισορροπημένη επεξεργασία πληροφοριών και διαφάνεια σχέ-

σεων στη συνεργασία ηγετών-ακολούθων, οδηγώντας έτσι στη θετική ανάπτυξη του εαυ-

τού» (Walumbwa κ.ά., 2008, σ. 94). Ο Walumbwa και οι συνεργάτες  του (2008) λοιπόν 

καθορίζουν συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εκδήλωση της  αυθε-

ντικής ηγεσίας:  

α) Αυτεπίγνωση: Αναφέρεται στην αυξημένη επίγνωση του κόσμου στον οποίο ζει κανείς, 

επίγνωση των δυνατοτήτων του αλλά και των αδυναμιών του και επίγνωση της επίδρασής 

του σε άλλους ανθρώπους  και του τρόπου που αυτοί τον προσλαμβάνουν. 

β) Διαφάνεια Σχέσεων: Αναφέρεται στην εκδήλωση συμπεριφορών που προωθούν την ε-

μπιστοσύνη, όπως η ανοιχτή διάχυση πληροφοριών, οι αληθινές σχέσεις και τα αισθήματα, 

ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της εκδήλωσης αρνητικών συναισθημά-

των.  

γ) Ισορροπημένη επεξεργασία: Αναφέρεται σε ηγέτες που δείχνουν ότι αντικειμενικά ανα-

λύουν όλα τα σχετικά δεδομένα πριν πάρουν μια απόφαση. Τέτοιοι ηγέτες  επιζητούν  α-

κόμα και απόψεις που μπορεί να προκαλούν τις δικές τους βαθιά ριζωμένες θέσεις.  

δ) Εσωτερική ηθική προοπτική: Αναφέρεται σε μια εσωτερική, διαρθρωμένη μορφή αυ-

τορρύθμισης. Αυτή η αυτορρύθμιση καθοδηγείται από εσωτερικούς κανόνες και αξίες απέ-

ναντι σε οργανωσιακές και κοινωνικές πιέσεις, με αποτέλεσμα τη λήψη αποφάσεων και 

την  εκδήλωση συμπεριφορών που βρίσκονται σε συνέπεια με αυτές τις εσωτερικές αξίες.  

     Στο σημείο αυτό, με αφορμή το τελευταίο χαρακτηριστικό της αυθεντικής ηγεσίας όπως 

το καθόρισαν και το λειτουργικοποίησαν ο Walumbwa και οι συνεργάτες του (2008), αξί-

ζει να αναφερθούμε στο ηθικό μέρος της αυθεντικής ηγεσίας. Ερευνητές βασιζόμενοι στις 

κοινωνικές και ψυχολογικές θεωρήσεις της αυθεντικότητας υποστηρίζουν ότι ένα υψηλό 

επίπεδο ηθικής ανάπτυξης είναι απαίτηση για την επίτευξη της αυθεντικής ηγεσίας (May, 

Chan, Hodges, & Avolio, 2003· Hannah, Lester, & Vogelgesang, 2005). Σε αντίθεση οι  

Shamir και Eilam (2005) όπως αναφέρεται στους Walumbwa και συνεργάτες (2008), σκο-

πίμως δεν περιλαμβάνουν τις αξίες και τις πεποιθήσεις του ηγέτη στη θεώρηση της αυθε-

ντική ηγεσίας, αιτιολογώντας πως ένας ηγέτης μπορεί να είναι αληθινός στον εαυτό του 
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χωρίς να κατέχει υψηλά επίπεδα ηθικής ανάπτυξης ή να συμμορφώνεται με υψηλά επίπεδα 

ηθικής συμπεριφοράς. Πράγματι, οι ερευνητές αναρωτιούνται αν η αυθεντικότητα είναι 

καλό πράγμα σε ηγέτες με ναρκισσιστική ή γενικότερα δυσλειτουργική συμπεριφορά. Ό-

μως οι Gardner, Avolio και Walumbwa (2005) σύμφωνα με τους Walumbwa και συνεργά-

τες (2008) επιχειρηματολογούν με βάση το θεωρητικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο της αυθε-

ντικής ηγεσίας ότι αυτή δεν μπορεί να είναι ηθικά ουδέτερη. Εξηγούν ότι δεν μπορεί η αυ-

θεντικότητα να περιλαμβάνει την αυτεπίγνωση και την αποδοχή του εαυτού συγχρόνως με 

τη συνύπαρξη χαμηλού επιπέδου ηθικής ανάπτυξης. Δηλαδή, αν και μπορεί κανείς να είναι 

αληθινός στον εαυτό του έχοντας χαμηλή ηθική ανάπτυξη, δεν μπορεί να κατέχει την ικα-

νότητα ενδοσκόπησης και ανάκλασης του εαυτού του, πράγμα απαραίτητο για την αληθινή 

κατανόηση του εαυτού και των άλλων, και κατά συνέπεια για την εκδήλωση αυθεντικής 

συμπεριφοράς. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη και την επίδραση που ασκούν οι ηγέτες στους 

ακολούθους τους, που αφορά στην ανάπτυξη και στην ευημερία τους, όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα, γίνεται προφανές ότι η ηθική βρίσκεται στην καρδιά της ηγεσίας. 

Στην παρούσα εργασία θεωρείται απαραίτητη η έμφυτη ηθική ευθύνη που απορρέει από 

έναν ηγετικό ρόλο, πόσο μάλλον από έναν αυθεντικό ηγέτη.  

     Το εργαλείο το οποίο κατασκεύασαν οι Walumbwa και συνεργάτες (2008), (Authentic 

Leadership Questionnaire-ALQ), αποτελείται από δεκαέξι στοιχεία τα οποία ομαδοποιού-

νται στις τέσσερις διαστάσεις-συστατικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι ερευνητές για να 

ελέγξουν το εργαλείο τους χρησιμοποίησαν δείγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-

κής, την Κίνα και την Κένυα. Στον δυτικό κόσμο συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος 

των ερευνών για την ηγεσία, οπότε η επιλογή δειγμάτων από χώρες εκτός του δυτικού κό-

σμου έγινε για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων ελέγχου του ερωτηματολογίου σε διαφο-

ρετικές κουλτούρες. Άλλωστε το φαινόμενο της ηγεσίας είναι παγκόσμιο. Το ALQ ελέγ-

χθηκε επίσης από τους δημιουργούς του ως προς την ικανότητά του να διακρίνει την αυθε-

ντική από τη μετασχηματιστική και την ηθική ηγεσία, που παρόλο που βρίσκονται κοντά 

στην αυθεντική ηγεσία, εντούτοις αποτελούν διαφορετικά μοντέλα ηγεσίας και δεν θα πρέ-

πει να ταυτίζονται με αυτήν. Η πρωτότυπη μορφή του ALQ  σχεδιάστηκε για τους ακολού-

θους προκειμένου να εκτιμήσουν την εκδήλωση αυθεντικής ηγεσία των ηγετών τους. Οι 

ακόλουθοι έχουν καλύτερη αίσθηση των οργανωτικών στόχων και προκλήσεων όταν οι 

ηγέτες γνωρίζουν πώς οι πράξεις τους επηρεάζουν αυτούς που είναι γύρω τους και είναι 

ανοικτοί και διαφανείς για τις διαδικασίες και τις επιρροές που συμβαίνουν μέσα και έξω 
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από τον οργανισμό. Η αναγνώριση των επιδράσεων της αυθεντικής ηγεσίας συνεπώς τότε 

μόνο είναι εφικτή, όταν οι ακόλουθοι αντιλαμβάνονται τους ηγέτες τους ως αυθεντικούς 

(Clapp-Smith, Vogegelsang, & Avey, 2009). Γι’ αυτό και στις περισσότερες μελέτες η μέ-

τρηση της αυθεντικής ηγεσίας γίνεται στους ακολούθους. Το εργαλείο όμως έχει χρησιμο-

ποιηθεί και σε μορφή αυτοαναφοράς των ηγετών για την αυθεντικότητά τους. Το ALQ έχει 

αποτελέσει εργαλείο σε πλήθος ερευνών για τη μελέτη της αυθεντικής ηγεσίας σε διάφορα 

περιβάλλοντα, όπως σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στον τομέα της υγείας, του στρατού 

και της εκπαίδευσης (Cervo, Mόnico, dos Santos, Hutz, & Pais, 2016· Clapp-Smith κ.ά., 

2009· Wong & Laschinger, 2013· Hannah κ.ά., 2011· Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 

2014).  

 

1.2.5 Αυθεντική Ηγεσία στην εκπαίδευση   

Η έννοια της αυθεντικής ηγεσίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι σχετικά νέα, αν και 

κάποιες έρευνες έχουν γίνει όσον αφορά στην αυθεντική συμπεριφορά του σχολικού ηγέτη, 

στην εμπιστοσύνη και στη δέσμευση των εκπαιδευτικών στο σχολείο, στην εργασιακή τους 

απόδοση, στο σχολικό κλίμα και στα αποτελέσματα της μάθησης  (Begley, 2001· Bird, 

Wang, Watson, & Murray, 2009· Wang & Bird, 2011· Begley & Stefkovich, 2007· Starratt, 

2007· Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 2014).  Οι εκπαιδευτικοί παίζουν καθοριστικό ρό-

λο στην εκπαιδευτική διαδικασία, επομένως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει γι’ αυτούς 

ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον (Wang & Bird, 2011). Η συμπεριφορά και οι διοικητικές 

ικανότητες του διευθυντή-ηγέτη του σχολείου έχουν επίδραση στην εργασιακή ικανοποίη-

ση των εκπαιδευτικών, στην αποτελεσματικότητά τους και στα επίπεδα εμπιστοσύνης και 

δέσμευσής τους στον οργανισμό-σχολείο (Bogler, 2001· Wang & Bird, 2011· Dipaola & 

Tschannen-Moran, 2001· Bird κ.ά., 2009).  

     Φαίνεται λογικό ότι οι εκπαιδευτικοί θα ανταποκρίνονται θετικά στα τέσσερα συστατι-

κά της αυθεντικής ηγεσίας, την υψηλή αυτεπίγνωση, τη διαφάνεια σχέσεων, την ισορρο-

πημένη επεξεργασία και την ηθική εσωτερική προοπτική. Ένας σχολικός ηγέτης έρχεται 

αντιμέτωπος σε καθημερινή βάση με ποικίλες και πολύπλοκες καταστάσεις. Προκειμένου 

ο σχολικός διευθυντής να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει τις πολύπλοκες συνθήκες ερ-

γασίας απαιτείται να έχει αυτεπίγνωση, δηλαδή να γνωρίζει τα δυνατά του σημεία και τις 

αδυναμίες του, να διαθέτει ένα συγκεκριμένο βαθμό θάρρους, αυτοπεποίθησης, και συνέ-
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πειας στην απόδοση. Αυτή η αποτελεσματικότητα εμπνέει εμπιστοσύνη στο προσωπικό και 

αποτελεί παράδειγμα για τους εκπαιδευτικούς προς την εκπλήρωση των δικών τους αρμο-

διοτήτων. Επιπλέον σχολικοί διευθυντές με συμπεριφορά υψηλή στη διαφάνεια σχέσεων 

αναπτύσσουν βαθιές, ανοιχτές σχέσεις, σχέσεις  με νόημα, με τα μέλη του προσωπικού. 

Αυτοί οι διευθυντές ενδιαφέρονται για την περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη των υφι-

σταμένων τους και είναι υποστηρικτικοί στην βελτίωση της καριέρας τους και στην μελλο-

ντική τους επιτυχία. Αυτό εκτιμάται από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναπτύσσουν την 

έννοια της ομαδικότητας, και ενισχύεται η εμπιστοσύνη και η δέσμευσή τους στον ηγέτη 

τους και στο σχολείο (Wang & Bird, 2011). Η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημά-

των είναι διάχυτες στην διεύθυνση του σχολείου και αφορούν πολλαπλά επίπεδα όπως τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τη συνεργασία με τους γονείς και την εξωστρέφεια του σχο-

λείου στην κοινωνία. To καθηγητικό σώμα εκτιμά έναν ηγέτη ο οποίος προσεγγίζει αυτά τα 

προβλήματα με ηρεμία, απαλλαγμένος από μεροληψία και προκαταλήψεις για το αποτέλε-

σμα. Σχολικοί διευθυντές οι οποίοι αναζητούν τροφοδότηση και συμβουλές από διάφορες 

πηγές και στη συνέχεια, ορθολογικά προσαρμόζουν τα δεδομένα σε καθορισμένους οργα-

νωσιακούς  στόχους και όχι σε προσωπικές τους κλίσεις, κερδίζουν την εμπιστοσύνη του 

προσωπικού. Διευθυντές λοιπόν με υψηλή ισορροπημένη επεξεργασία,  παράγουν αυτοπε-

ποίθηση και συνέπεια σχετικά με τα θέματα του σχολείου, και δημιουργούν σαφή εικόνα 

του σκοπού και του προσανατολισμού της σχολικής τους κοινότητας. Τέλος, όσον αφορά 

στο τελευταίο στοιχείο της αυθεντικής ηγεσίας, την εσωτερική ηθική προοπτική, οι διευθυ-

ντές οι οποίοι διαθέτουν ηθική ακεραιότητα επιδεικνύουν μια ισχυρή αίσθηση διάκρισης 

του σωστού από το λάθος. Αυτό εκτιμάται από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι σε καθημερι-

νή βάση έρχονται αντιμέτωποι με πολλές συγκρούσεις και διλήμματα που προέρχονται από 

μαθητές αλλά και γονείς (Wang & Bird, 2011). Έτσι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 

γνωρίζουν ξεκάθαρα τι είναι αποδεκτό και τι όχι, έχουν τη στήριξη του διευθυντή τους και 

επομένως δρουν με αυτοπεποίθηση στη διεκπεραίωση των ευθυνών τους και των ηθικών 

διλημμάτων που ανακύπτουν.  

     Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στην επίδραση της αυθεντικής ηγεσίας στη δια-

δικασία της μάθησης που συντελείται στο σχολικό περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα ο αυθεντικός ηγέτης λειτουργώντας ως πρότυπο ρόλου ενεργοποιεί 

τους ακολούθους προς την εκδήλωση αυθεντικής συμπεριφοράς και από τους ίδιους.  Η 

εκδήλωση λοιπόν αυθεντικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών επιδρά με τη σειρά της στο 
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ταξίδι των μαθητών προς την αυθεντικότητα, κάτι που θα πρέπει να αποτελεί τον κυρίαρχο 

στόχο της μάθησης. Οι μαθητές ως ανθρώπινα όντα ψάχνουν, και πρέπει να ψάξουν, την 

αλήθεια ως προς το ποιοι είναι. Προσπαθούν να καταλάβουν τον εαυτό τους, να μάθουν 

πώς να κάνουν φιλίες και πώς να τις διατηρήσουν, να αποδώσουν νόημα στο κοινωνικό και 

φυσικό περιβάλλον και να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι ταιριάζουν 

και συμμετέχουν σε αυτά τα περιβάλλοντα (Starratt, 2007). Σε αυτήν την προσπάθεια να 

φθάσουν οι μαθητές στην αυτεπίγνωση, ο αυθεντικός εκπαιδευτικός ως πρότυπο ρόλου, 

μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Ο αυθεντικός εκπαιδευτικός επιδεικνύει υψη-

λή διαφάνεια σχέσεων με τους συναδέλφους του, τον διευθυντή του και φυσικά τους μαθη-

τές του. Οι διαφανείς-καθαρές σχέσεις βοηθούν τη διαδικασία αναζήτησης του αληθινού 

εαυτού του νεαρού μαθητή. Σύμφωνα με τον Starratt (2007) η ανάδυση του αληθινού εαυ-

τού δεν είναι μια μοναχική διαδικασία. Δεν μπορεί κανείς να κλειδωθεί στην ντουλάπα του 

και να ενεργοποιήσει την αυθεντικότητά του. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να επικε-

ντρώνεται κανείς στην αναζήτηση του εαυτού του και στο να είναι εγωκεντρικός. Είναι 

κανείς αυθεντικός όταν σχετίζεται με άλλους. Επιπλέον οι διαφανείς και σημαντικές σχέ-

σεις δημιουργούν το κατάλληλο, εύφορο περιβάλλον της μάθησης. Χαρακτηριστική είναι η 

φράση του James Comer, παιδοψυχίατρου και καθηγητή του πανεπιστημίου Yale, σε διά-

λεξή του στο Χιούστον το 1995:  «καμία ουσιαστική μάθηση δε συμβαίνει χωρίς μία ου-

σιαστική σχέση». Μέσω της πνευματικής, συναισθηματικής, διαπροσωπικής σχέσης μαθη-

τή-δασκάλου μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη καθοδήγηση του μαθητή προς την αυτεπί-

γνωσή του, αλλά και το μέγιστο μαθησιακό αποτέλεσμα.  

     Η αναζήτηση της αλήθειας του εαυτού και της αυθεντικότητας είναι η πιο βαρυσήμαντη 

από όλες τις ηθικές δραστηριότητες στην ζωή ενός ανθρώπου (Starratt, 2007). Ο μαθητής 

βρίσκεται σε αυτήν την αναζήτηση. Η αυθεντικότητα έχει τη βάση της στον αυτοπροσδιο-

ρισμό του ατόμου (Taylor, 1991 όπ. αναφ. στον Starratt, 2007).  Η ελευθερία να καθορίσει 

κανείς τον εαυτό του εξασκείται μέσα σε μια παιδεία και σε έναν πολιτισμό που πιστεύει 

ότι υπάρχει κάτι ευγενικό και γενναίο, κάτι αναπόφευκτα καθοριστικό που δίνει μορφή και 

νόημα στη ζωή του. Ο ανθρωπισμός των ελεύθερων ατόμων συνειδητοποιείται πλήρως ό-

ταν η ελευθερία τους χρησιμοποιείται για κάτι μεγαλύτερο από τους ίδιους τους εαυτούς 

τους. Υπό αυτήν την έννοια το να είναι κανείς ανθρώπινος απαιτεί καθοριστικές ηθικές 

επιλογές. Οι αυθεντικοί ακόλουθοι της αυθεντικής εκπαιδευτικής ηγεσίας, οι εκπαιδευτι-

κοί, με την ανεπτυγμένη εσωτερική ηθική προοπτική είναι δυνατό να επηρεάσουν τους μα-
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θητές τους σε αυτήν την αναζήτηση των αξιών, που θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό 

στόχο της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να προωθεί μια μαθησιακή 

διαδικασία η οποία καλλιεργεί μια βαθιά και ευρεία κατανόηση της διασύνδεσης των αν-

θρώπων με το φυσικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον και την ευθύνη για την συ-

ντήρηση και τον εμπλουτισμό αυτών των περιβαλλόντων. Μια τέτοια μαθησιακή διαδικα-

σία δεν μπορεί παρά να συνδέεται με μια αυθεντική εκπαιδευτική ηγεσία λαμβάνοντας υ-

πόψη τα συστατικά της καθώς και τις επιδράσεις της στους ακολούθους εκπαιδευτικούς, 

που  παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα.    

     Η αυθεντική ηγεσία στην εκπαίδευση λοιπόν λειτουργεί ως μια αλυσιδωτή αντίδραση, 

με τις επιδράσεις να φθάνουν στους εκπαιδευτικούς μέσω της σχέσης τους με τον διευθυ-

ντή του σχολείου, στους μαθητές μέσω των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς αλλά και της 

άμεσης σχέσης τους με τον διευθυντή, και ακόμα στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών 

μέσω των ευρύτερων σχέσεων, δημιουργώντας τελικά ένα ευνοϊκό σχολικό κλίμα προσω-

πικής ανάπτυξης και μάθησης. Οι επιδράσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσω εσωτερικών, 

ψυχολογικών διαδικασιών ενδυνάμωσης.  

 

1.3 Ενδυνάμωση 

Η έννοια της ενδυνάμωσης συνδέεται άμεσα με έννοιες της διοίκησης όπως η ανάθεση κα-

θηκόντων και η μεταβίβαση εξουσίας, η συμμετοχή των εργαζομένων, η παρακίνηση, η 

ανάπτυξη και η δέσμευση αυτών (Μπουραντάς, 2005). Το να ενδυναμώνεις σημαίνει να 

δίνεις δύναμη σε κάποιον. Στην έννοια δύναμη όμως μπορούν να αποδοθούν πολλές σημα-

σίες (Thomas & Velthouse, 1990).  Δύναμη σημαίνει εξουσία, επομένως η ενδυνάμωση 

μπορεί να σημαίνει την εξουσιοδότηση κάποιου. Δύναμη σημαίνει επίσης ικανότητα.  Υπό 

αυτήν την έννοια οι  Conger και Kanungo (1988) όρισαν την ενδυνάμωση ως την διαδικα-

σία ανάπτυξης ισχυρής αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας. Η δύναμη επίσης σημαίνει 

ενέργεια και επομένως η ενδυνάμωση σημαίνει ενεργοποίηση. Υπό αυτήν την έννοια η εν-

δυνάμωση σημαίνει την ανάπτυξη της εσωτερικής παρακίνησης των εργαζομένων (Thomas 

& Velthouse, 1990).  

     Υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την έννοια της ενδυνάμωσης στην 

διοίκηση και στα εργασιακά περιβάλλοντα. Αυτό οφείλεται σε μελέτες που δείχνουν ότι η 

ενδυνάμωση των υφισταμένων είναι πρωταρχικό συστατικό της διοικητικής και οργανω-
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σιακής αποτελεσματικότητας και επιπλέον ότι αυτή η αποτελεσματικότητα μεγαλώνει με 

την εκχώρηση δύναμης και δυνατότητας ελέγχου από τους προϊσταμένους στους υφιστα-

μένους. Ακόμη, έρευνες δείχνουν ότι οι τεχνικές ενδυνάμωσης παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη και στην υποστήριξη της ομάδας στο εργασιακό περιβάλλον (Conger & 

Kanungo, 1988).  Επιπλέον ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και οι οργανωτικές αλλαγές έχουν 

διεγείρει την ανάγκη για ενδυναμωμένους εργαζόμενους που μπορούν να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, να  δέχονται το ρίσκο, να τονώνουν την καινοτομία και να μπορούν να δια-

χειριστούν την αβεβαιότητα (Block, 1987· Kizilos, 1990, όπ. αναφ. στην Spreitzer, 1995).  

 

1.3.1 Ψυχολογική Ενδυνάμωση  

Οι Conger και Kanungo (1988) αναγνώρισαν τη μέχρι τότε περιορισμένη χρήση της έν-

νοιας της ενδυνάμωσης στη διοίκηση σε απλές διοικητικές πρακτικές, όπως στην παραχώ-

ρηση δυνατότητας λήψης αποφάσεων σε υφισταμένους ή στην αυξανόμενη πρόσβασή τους 

σε πληροφορίες και πηγές του οργανισμού. Έτσι εισήγαγαν την ψυχολογική διάσταση της 

ενδυνάμωσης και συνεπώς διέκριναν δύο διαστάσεις για την έννοια της ενδυνάμωσης. Την 

ενδυνάμωση ως μια σχεσιακή δομή, η οποία αναφέρεται και ως δομική ενδυνάμωση 

(Wong & Laschinger, 2013), και την ενδυνάμωση ως μια κινητήρια δύναμη, την ψυχολογι-

κή ενδυνάμωση. Η δομική ενδυνάμωση αναφέρεται στις κοινωνικές δομές που υπάρχουν 

στο χώρο της εργασίας οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εκπληρώ-

σουν την εργασία τους με ουσιαστικό τρόπο (Wong & Laschinger, 2013). Αφορά τις συμ-

μετοχικές διοικητικές τεχνικές όπως τη διοίκηση με στόχους, τους κύκλους ποιότητας και 

τη δυνατότητα στοχοθεσίας από τους υφιστάμενους, ως μέσο παραχώρησης εξουσίας και 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε αυτούς. Αυτή η διάσταση της ενδυνάμωσης, όπως ήδη ανα-

φέρθηκε, είναι περιορισμένη και συχνά θεωρεί την απλή συμμετοχή των εργαζομένων ως 

ενδυνάμωση. Αδυνατεί να εξηγήσει τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που συμμετέχουν και 

μπορούν να οδηγήσουν στην ενδυνάμωση των υφισταμένων (Conger & Kanungo, 1988).  

Την αδυναμία αυτή καλύπτει η δεύτερη διάσταση της ενδυνάμωσης, η ψυχολογική ενδυ-

νάμωση. Η ψυχολογική ενδυνάμωση αναφέρεται στην ψυχολογική ανταπόκριση των εργα-

ζομένων στις εργασιακές συνθήκες ενδυνάμωσής τους και επικεντρώνεται σε αυτά που 

πρέπει να βιώσει ή να αισθανθεί κάποιος ώστε οι διοικητικές παρεμβάσεις της δομικής εν-

δυνάμωσης να είναι αποτελεσματικές. Αφορά στην κινητήρια αντίληψη της αυτο-
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αποτελεσματικότητας. Η ψυχολογική ενδυνάμωση έχει συσχετιστεί με την αποτελεσματι-

κότητα των εργαζομένων, την εργασιακή τους ικανοποίηση, την δέσμευσή τους στον ορ-

γανισμό, το άγχος και την ένταση στο χώρο της εργασίας (Spreitzer, Kizilos, & Nason, 

1997· Liden, Wayne, & Sparrow, 2000· Bogler & Somech, 2004).  

     Οι Thomas και Velthouse (1990) υποστήριξαν ότι η ψυχολογική ενδυνάμωση είναι πο-

λύπλευρη και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μία έννοια. Όρισαν την ψυχολογική 

ενδυνάμωση ως μια ευρεία, εσωτερική διαδικασία παρακίνησης, η οποία εκδηλώνεται σε 

τέσσερις διαστάσεις που αντικατοπτρίζουν τον προσανατολισμό του ατόμου στον εργασια-

κό του ρόλο. Οι διαστάσεις αυτές είναι το νόημα, η επάρκεια, ο αυτοπροσδιορισμός και η 

επίδραση (Thomas & Velthouse, 1990· Spreitzer, 1995). Η έννοια του νοήματος περιλαμ-

βάνει την ταύτιση ανάμεσα στις ανάγκες ενός εργασιακού ρόλου και στις αξίες, τα πιστεύω 

και τις συμπεριφορές του ατόμου (Brief & Nord, 1990, όπ. αναφ. στους  Spreitzer κ.ά., 

1997). Η επάρκεια είναι η πεποίθηση ότι κάποιος κατέχει τις ικανότητες και τις δεξιότητες 

που  είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και επηρεάζει την προ-

σπάθεια που αυτός θα καταβάλει, την επιμονή του και το ενδιαφέρον του για τους εργα-

σιακούς στόχους (Gist, 1987). Ο αυτοπροσδιορισμός αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι 

έχει κανείς αυτονομία και έλεγχο στο πώς θα κάνει την δουλειά του (Spreitzer κ.ά., 1997· 

Deci & Ryan, 2000). Η επίδραση είναι η αίσθηση που έχει κάποιος ότι μπορεί να επηρεά-

σει στρατηγικές, διοικητικές ή λειτουργικές αποφάσεις, να συμβάλει στα εργασιακά απο-

τελέσματα και να κάνει τη διαφορά (Ashforth, 1989· Spreitzer κ.ά., 1997). Αν και κάποιες 

από τις τέσσερις διαστάσεις της ψυχολογικής ενδυνάμωσης μπορεί να επηρεάζουν και να 

ενισχύουν η μία την άλλη, όπως για παράδειγμα η μεγαλύτερη αίσθηση αυτοπροσδιορι-

σμού ενισχύει την αίσθηση του νοήματος, εντούτοις υποστηρίζεται ότι κάθε διάσταση 

προσθέτει μία ξεχωριστή πλευρά στην συνολική εμπειρία της ψυχολογικής ενδυνάμωσης 

του ατόμου. Μόνο όλες οι διαστάσεις μαζί προάγουν την ενεργή αίσθηση της ενδυνάμω-

σης του εργαζομένου και αντανακλούν έναν ενεργητικό προσανατολισμό προς τον εργα-

σιακό ρόλο (Thomas & Velthouse, 1990·  Spreitzer κ.ά., 1997). Αυτός ο ενεργητικός προ-

σανατολισμός σημαίνει τον προσανατολισμό κατά τον οποίο το άτομο πιστεύει και αισθά-

νεται ότι είναι ικανό να διαμορφώσει τον ρόλο του και τις συνθήκες στο περιβάλλον εργα-

σίας του. Οι τέσσερις συνιστώσες δρουν συνδυαστικά και αθροιστικά στη δημιουργία της 

συνολικής διάστασης της ψυχολογικής ενδυνάμωσης (Spreitzer, 1995). Η έλλειψη κάποιας 
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από τις συνιστώσες αποδυναμώνει, αλλά δεν εξαλείφει τον συνολικό βαθμό της αίσθησης 

της ενδυνάμωσης.  

     Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ενδυνάμωση δεν είναι ένα διαρκείας χαρακτηρι-

στικό προσωπικότητας γενικευμένο σε όλες τις καταστάσεις αλλά ένα σύνολο αντιλήψεων 

που διαμορφώνεται σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Επίσης η ενδυνάμωση είναι μια συνεχής 

μεταβλητή, με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο ή περισσότερο ενδυ-

ναμωμένος και όχι ενδυναμωμένος ή μη. Τέλος η ενδυνάμωση δεν αποτελεί μία καθολική 

έννοια που γενικεύεται σε διάφορες καταστάσεις και ρόλους της ζωής μας, αλλά αφορά 

ειδικά τον χώρο της εργασίας  (Thomas & Velthouse, 1990· Spreitzer, 1995).   

     Η πολυδιάστατη εννοιολόγηση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης έγινε ευρέως αποδεκτή 

από την επιστημονική κοινότητα (Spreitzer κ.ά., 1997) καθώς συλλαμβάνει τις ποικίλες 

προοπτικές πολλών ερευνητών. Η Spreitzer (1995) λειτουργικοποίησε τις τέσσερις διαστά-

σεις της ψυχολογικής ενδυνάμωσης σε ένα εργαλείο μέτρησης δώδεκα στοιχείων, με τρία 

στοιχεία για κάθε μία από τις τέσσερις διαστάσεις. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε σε 

πλήθος ερευνών για να διερευνηθεί η σχέση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης με τον τύπο 

της ηγεσίας, καθώς η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημιουργία ενδυναμωμένων ανθρώπων 

στον χώρο εργασίας μάλλον βρίσκεται στην ηγεσία.  Ειδικότερα η αυθεντική ηγεσία έχει 

συσχετιστεί με την ψυχολογική ενδυνάμωση των ακολούθων (Zhu, May, & Avolio, 2004· 

Wong & Cummings, 2009· du Plessis, 2018· Leroy, Palanski, & Simons, 2012). Σχετικές 

έρευνες έχουν γίνει και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα καθώς οι ψυχολογικά ενδυναμωμέ-

νοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισάγουν και να φέρουν εις πέρας νέες ιδέες οι οποίες θα ο-

δηγήσουν σε αυξημένες ευκαιρίες μάθησης των μαθητών (Myrick Short, Greer, & Melvin, 

1994· Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 2014).   

 

1.3.2  Η Ψυχολογική Ενδυνάμωση στην εκπαίδευση  

Η Myrick Short και οι συνεργάτες (1994) ορίζουν την ψυχολογική ενδυνάμωση στην εκ-

παίδευση ως τη διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν την ικανότητα 

να αναλαμβάνουν την δική τους εξέλιξη και να επιλύουν τα δικά τους προβλήματα. Τα εν-

δυναμωμένα άτομα πιστεύουν ότι έχουν τις δεξιότητες και τη γνώση να δρουν πάνω σε μια 

κατάσταση και να τη βελτιώνουν.  Με την έννοια αυτή η ψυχολογική ενδυνάμωση είναι η 

αίσθηση του ελέγχου που οι εργαζόμενοι –εκπαιδευτικοί λαμβάνουν στον χώρο εργασίας 
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τους. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η αίσθηση του ελέγχου στις τέσσερις διαστάσεις 

της ψυχολογικής ενδυνάμωσης δηλώνεται ως εξής (Spreitzer, 1995· Shapira-Lishchinsky 

& Tsemach, 2014):  

α) Νόημα: Ορίζεται ως η αίσθηση που έχουν οι εργαζόμενοι ότι η δουλειά τους έχει αξία. 

Στη διδασκαλία, αυτό αναφέρεται στον επαγγελματικό σεβασμό και στην εκτίμηση που οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι λαμβάνουν από τους συναδέλφους τους για τις γνώσεις τους 

και την εξειδίκευσή τους.  

β) Επάρκεια: Ορίζεται ως η πεποίθηση που έχουν οι εργαζόμενοι ότι κατέχουν τις απαραί-

τητες δεξιότητες για να φέρουν επιτυχώς εις πέρας το έργο τους. Στη διδασκαλία η επάρ-

κεια αναφέρεται στην αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι είναι εφοδιασμένοι  με τα κατάλ-

ληλα προσόντα ώστε να αναπτύξουν το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών τους και να 

τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν στις σπουδές τους.  

γ) Αυτοπροσδιορισμός: Ορίζεται ως η αίσθηση ελευθερίας που έχουν οι εργαζόμενοι ώστε 

να δουλεύουν με τον τρόπο που αυτοί επιλέγουν. Στη διδασκαλία ο αυτοπροσδιορισμός 

αναφέρεται στο αίσθημα ελέγχου που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην εργασία τους, όπως τον 

προγραμματισμό, την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, την επιλογή των σχολικών 

εγχειριδίων και τον σχεδιασμό της διδακτικής πράξης. Επιπροσθέτως ο αυτοπροσδιορισμός 

αναφέρεται και στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κρίσιμες αποφάσεις που άμεσα επη-

ρεάζουν την εργασία τους.  

δ) Επίδραση: Ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι τα επιτεύγ-

ματά τους κάνουν τη διαφορά. Στη διδασκαλία η επίδραση αναφέρεται στην αντίληψη των 

εκπαιδευτικών ότι οι ίδιοι επηρεάζουν αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο.  

     Οι ψυχολογικά ενδυναμωμένοι εκπαιδευτικοί συχνά πηγαίνουν πέρα από τις τυπικές 

υποχρεώσεις του εργασιακού τους ρόλου και επιτελούν εργασίες που δεν απαιτούνται από 

αυτούς χωρίς να περιμένουν αναγνώριση ή ανταμοιβή (Somech & Drach-Zahavy, 2000· 

Bogler & Somech, 2004· Myrick Short κ.ά., 1994). Όταν ο καθένας  αισθάνεται ότι η ερ-

γασία του έχει νόημα και ότι επιτελώντας τα καθήκοντά του έχει επίδραση στους άλλους, 

εντός και εκτός του οργανισμού, παρακινείται να αποδώσει παραπάνω. Επίσης όταν κά-

ποιος κατέχει αυτοπροσδιορισμό στην εργασία του, τότε είναι ικανός να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης κατάστασης. Τέλος, η προσωπική αίσθηση επάρκειας που κά-

ποιος έχει για την εργασία που επιτελεί μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερα επίπεδα α-
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πόδοσης συγκριτικά με λιγότερο ενδυναμωμένους εργαζόμενους (Liden κ.ά., 2000). Κάθε 

διάσταση λοιπόν της ψυχολογικής ενδυνάμωσης φαίνεται να συνδέεται με την εργασιακή 

απόδοση.   

 

1.4  Εργασιακή Απόδοση  

Σε ιδιαίτερα αποδοτικούς οργανισμούς οι εργαζόμενοι ξεπερνούν τις αναμενόμενες από 

αυτούς εργασίες (εντός ρόλου εργασιακή απόδοση) και προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες 

που τυπικά δεν απαιτούνται από αυτούς, δεν ανταμείβονται για αυτές, ούτε τιμωρούνται αν 

δεν τις επιτελέσουν. Αυτές οι «αλτρουιστικές» πράξεις συνεισφέρουν στην ομαλή λειτουρ-

γία του οργανισμού (Dipaola & Tschannen-Moran, 2001). Για αυτές τις εκτός ρόλου συ-

μπεριφορές που εκδηλώνουν οι εργαζόμενοι έχει αποδοθεί ο ορισμός Organizational Citi-

zenship Behavior (OCB) (Bateman & Organ, 1983· Williams & Anderson, 1991). Σε μια 

προσπάθεια μετάφρασης του ορισμού αυτού στα ελληνικά, θα μπορούσαμε να χρησιμο-

ποιήσουμε την φράση συμπεριφορά ευεργετική προς τον οργανισμό. O Organ (1988, σ. 4), 

όπως αναφέρεται στον Organ (1997), έδωσε έναν ορισμό για την OCB, ως τη συμπεριφορά 

του ατόμου που είναι στη διακριτική του ευχέρεια να εκδηλώσει, δεν αναγνωρίζεται άμεσα 

και ρητά από το τυπικό σύστημα ανταμοιβής και η οποία στο σύνολό της προωθεί την α-

ποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Ο Organ (1997) σε μια επανα-

προσέγγιση της έννοιας όρισε την OCB ως την επίδοση η οποία υποστηρίζει το κοινωνικό 

και ψυχολογικό περιβάλλον στο οποίο οι επιδόσεις των εργασιών λαμβάνουν χώρα. Εμπει-

ρικές και εννοιολογικές μελέτες διακρίνουν δύο κατηγορίες της OCB. Η πρώτη κατηγορία 

αφορά συμπεριφορές που ωφελούν τον οργανισμό γενικότερα, OCB-Organization (OCB-

O),  και η δεύτερη κατηγορία αφορά συμπεριφορές οι οποίες ωφελούν άμεσα συγκεκριμέ-

να άτομα και έμμεσα συνεισφέρουν στην καλή λειτουργία του οργανισμού, OCB-

Individuals (OCB-I)  (Williams & Anderson, 1991). Παραδείγματα συμπεριφορών που ε-

ντάσσονται στην OCB-O είναι το να πειθαρχεί κανείς σε μη τυπικούς κανόνες οι οποίοι 

διατηρούν την τάξη του οργανισμού, να παραμένει περισσότερο χρόνο στην εργασία του 

και να προσφέρει παραπάνω, και να μην κάνει εκτεταμένα διαλείμματα από τη δουλειά 

του. Παραδείγματα συμπεριφορών που εντάσσονται στην OCB-I είναι να προσφέρει κανείς 

βοήθεια σε συναδέλφους του που έχουν απουσιάσει, να βοηθάει συναδέλφους που έχουν 

βαρύ φόρτο εργασίας, και να ενδιαφέρεται προσωπικά για την ευημερία των άλλων εργα-
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ζομένων (Turnley, Bolino, Lester, & Bloodgood, 2003). Η OCB θεωρείται γενικά ως εκτός 

ρόλου συμπεριφορά  (εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση),  η οποία ούτε απαιτείται, ούτε 

προκαθορίζεται, όμως είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία και την αποδοτικότητα του 

οργανισμού (Dipaola & Tschannen-Moran, 2001). Η συμπεριφορά αυτή έχει χαρακτηρι-

στεί ως το «λιπαντικό» της κοινωνικής μηχανής του οργανισμού (Bateman & Organ, 

1983).   

 

1.4.1 Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση εκπαιδευτικών  

Στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οι συμπεριφορές των εκπαιδευτικών που πηγαίνουν πέρα 

από τα εντός ρόλου καθήκοντά τους είναι καθοριστικές για την αποτελεσματικότητα του 

σχολείου. Στη σύγχρονη εποχή τα εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν νέες προκλή-

σεις και έντονο ανταγωνισμό σε πολύπλοκες συνθήκες. Επιπλέον, καθώς συμβαίνουν πολ-

λές οργανωτικές αλλαγές, o ορισμός και οι απαιτήσεις ενός εργασιακού ρόλου είναι συχνά 

ασαφείς, και οι σχολικοί οργανισμοί βρίσκονται να είναι ολοένα και περισσότερο εξαρτη-

μένοι από εκπαιδευτικούς που είναι πρόθυμοι να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες και 

να συνεισφέρουν στην επιτυχή αλλαγή, ανεξάρτητα από τις τυπικές απαιτήσεις της εργασί-

ας τους. Το να επιτελεί ο εκπαιδευτικός τους καθορισμένους ρόλους της εργασίας του είναι 

απαραίτητο, όχι όμως επαρκές για τη βέλτιστη αποδοτικότητα του σχολείου και τη δια-

μόρφωση ευνοϊκού σχολικού κλίματος  (Somech & Drach-Zahavy, 2000· Dipaola & 

Tschannen-Moran, 2001). Σύμφωνα με τους Somech και Drach-Zahavy (2000) η εκτός ρό-

λου συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον είναι πολυδιάστατης φύσεως και διακρίνεται σε 

εκτός ρόλου συμπεριφορά που κατευθύνεται προς τον μαθητή, εκτός ρόλου συμπεριφορά 

που κατευθύνεται προς την ομάδα, δηλαδή τους συναδέλφους (σύλλογο διδασκόντων), και 

εκτός ρόλου συμπεριφορά που κατευθύνεται προς τον οργανισμό, δηλαδή προς το σχολείο 

σαν μονάδα. Οι ίδιοι ερευνητές ανέπτυξαν ένα εργαλείο μέτρησης της εκτός ρόλου εργα-

σιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών, αποτελούμενο από είκοσι τέσσερα στοιχεία, τα οποία 

ανά οκτώ ομαδοποιούνται στις τρεις διαστάσεις που αναφέρθηκαν. Και οι τρεις αυτές δια-

στάσεις της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών είναι ουσιαστικές για 

την επίτευξη στόχων, υπό το  πρίσμα των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων στην εκπαί-

δευση, προκειμένου τα σχολεία να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις.   
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1.5 Σχέση μεταξύ Αυθεντικής Ηγεσίας, Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και 

Εργασιακής Απόδοσης 

Η ψυχολογική ενδυνάμωση των εργαζομένων, η αισιοδοξία, η εμπιστοσύνη, τα θετικά συ-

ναισθήματα και η ανθεκτικότητά τους δρουν διαμεσολαβητικά στη σχέση ανάμεσα στη 

αυθεντική ηγεσία και στη δέσμευση των εργαζομένων στον οργανισμό, στην ταύτισή τους 

με τον ηγέτη και τελικά στην εργασιακή απόδοσή τους (du Plessis & Boshoff, 2018· Zhu 

κ.ά., 2004· Avolio κ.ά., 2004· Gardner  κ.ά., 2005· Hannah κ.ά., 2011· Liden κ.ά., 2000· 

Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 2014). Σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή 

είναι σημαντικό για τους ηγέτες να παραμένουν αληθινοί στους εαυτούς τους εγκαθιδρύο-

ντας αληθινές, σταθερές σχέσεις. Τέτοιοι ηγέτες, αυθεντικοί, προσφέρουν μεγαλύτερη 

σταθερότητα στους ακολούθους τους με το να μένουν πιστοί στις αξίες τους, «χτίζουν» ε-

μπιστοσύνη, δίνουν ξεκάθαρα μηνύματα ως προς ποιες συμπεριφορές αναμένονται από 

τους εργαζόμενους και δημιουργούν ισχυρή σύνδεση μεταξύ των μελών του οργανισμού 

οδηγώντας έτσι σε συγκεκριμένα εργασιακά αποτελέσματα.  

     Στον χώρο της εκπαίδευσης ειδικότερα, οι εκτός ρόλου συμπεριφορές των εκπαιδευτι-

κών είναι ουσιαστικές, καθώς τα σχολεία δεν είναι δυνατόν μέσα μόνο από τις τυπικές πε-

ριγραφές και απαιτήσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού, να πετύχουν όλο το εύρος των στό-

χων ενός μαθησιακού περιβάλλοντος. Έρευνες σε πετυχημένα σχολεία, ιδιαίτερα σε περι-

πτώσεις όπου τα σχολεία αντιμετώπιζαν σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, έδειξαν ότι 

υπάρχει άμεση σύνδεση της λειτουργίας της ηγεσίας με την σχολική επίδοση (Dipaola & 

Tschannen-Moran, 2003). Ανάμεσα στην ηγεσία και στον μαθητή μεσολαβεί ο εκπαιδευτι-

κός, αν και δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη και η άμεση σχέση του διευθυντή με τους μα-

θητές. Πώς λοιπόν πραγματοποιείται αυτή η θετική σχέση μεταξύ ηγεσίας και μαθησιακών 

αποτελεσμάτων;  Μια από τις προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθει ο σχολικός 

ηγέτης είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος όπου οι εκπαιδευτικοί ταυτίζονται με το σχολείο 

και την αποστολή του. Όταν οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον διευθυντή τους ως αυ-

θεντικό εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και δέσμευσης στο σχολείο τους, αισθά-

νονται αυτοπεποίθηση και σταθερότητα, έχουν ξεκάθαρη εικόνα των στόχων και της απο-

στολής του σχολείου (Bird κ.ά., 2009· Wang & Bird, 2011) και εμφανίζουν υψηλό βαθμό 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης (Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 2014).  Η ψυχολογική ενδυ-

νάμωση των εκπαιδευτικών σχετίζεται θετικά με την εκτός ρόλου εργασιακή απόδοσή τους 

(Bogler & Somech, 2004· Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 2014). Ο ενδυναμωμένος εκ-
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παιδευτικός, αυτός που αισθάνεται ότι έχει επάρκεια και αυτονομία στην εργασία του και 

ότι η προσφορά του έχει επίδραση στο σχολείο, βρίσκει νόημα στην εργασία του και πι-

στεύει ότι έχει δυνατότητες και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. Έτσι αισθάνεται 

επαγγελματική ικανοποίηση και είναι διατεθειμένος να προφέρει παραπάνω και να αποδώ-

σει περισσότερο (Somech & Drach-Zahavy, 2000· Bogler & Somech, 2004). Σε αυτήν λοι-

πόν την ενδυναμωμένη κατάσταση του εκπαιδευτικού ο ρόλος της αυθεντικής ηγεσίας εί-

ναι καθοριστικός.  

 

1.6 Η παρούσα έρευνα  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ανιχνεύσει την εκδήλωση αυθεντικής ηγεσίας στα 

ελληνικά σχολεία δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διερευνήσει τον 

διαμεσολαβητικό ρόλο της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στη σχέση με-

ταξύ της αυθεντικής ηγεσίας και της εργασιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών. Η εκδήλω-

ση αυθεντικής ηγεσίας διερευνάται μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

ύπαρξή της, αφού η ψυχολογική τους ενδυνάμωση αναμένεται μόνο αν οι ίδιοι οι εκπαι-

δευτικοί αντιλαμβάνονται τον διευθυντή τους ως αυθεντικό, και όχι αν οι ίδιοι οι διευθυ-

ντές ή κάποιος άλλος θεωρεί αυθεντική την ηγεσία. Η ψυχολογική ενδυνάμωση αφορά τη 

στάση και διάθεση των εκπαιδευτικών ως προς την εργασία τους, και η εκτός ρόλου εργα-

σιακή απόδοση αφορά την εκδήλωση συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα των στάσεων και των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Οι Ajzen και Fishbein (2005) ανέπτυξαν την θεωρία της 

αντίληψης-στάσης-συμπεριφοράς, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ 

των αντιλήψεων, των στάσεων και των συμπεριφορών που εκδηλώνει κάποιος. Σύμφωνα 

λοιπόν με την παραπάνω θεωρία και με βάση την εφαρμογή της σε έρευνα σε εκπαιδευτικό 

περιβάλλον (Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 2014), το θεωρητικό ερευνητικό μοντέλο 

της παρούσας εργασίας απεικονίζεται στο σχήμα 2.  
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Αντιλήψεις                                              Στάσεις                                              Συμπεριφορές  
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       Έτη υπηρεσίας με παρόντα διευθυντή/παρούσα διευθύντρια  

 

 

 

 

Σχήμα 2. Θεωρητικό μοντέλο έρευνας  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Β1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Ερευνητικά ερωτήματα  

Η αυθεντική ηγεσία είναι στενά συνδεδεμένη με την ψυχολογική ενδυνάμωση  (Zhu κ.α., 

2004). Οι αυθεντικοί ηγέτες συμπεριφέρονται με σεβασμό στους ακολούθους τους και δεν 

τους αντιμετωπίζουν απλώς ως μέσα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Ως αποτέ-

λεσμα οι εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να βιώσουν μια  πιο δυνατή αίσθηση του νοήματος 

στην εργασία τους, κάτι που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ψυχολογική ενδυνά-

μωση (May, Gilson & Harter, 2004). Ένας ακόμη παράγοντας της ψυχολογικής ενδυνάμω-

σης είναι η αυτονομία (Myrick Short κ.α., 1994) κατά την οποία οι ακόλουθοι των αυθε-

ντικών ηγετών λαμβάνουν τους εαυτούς τους ως αυτόνομους στη λήψη αποφάσεων. Η αυ-

θεντική ηγεσία επίσης σχετίζεται με τη θετική συναισθηματική  δέσμευση των ακολούθων 

στον οργανισμό, καθώς ένας αυθεντικός ηγέτης αλληλοεπιδρά με έναν ανοιχτό και όχι α-

μυντικό τρόπο, οδηγώντας έτσι τους ακολούθους του να ταυτίζονται προσωπικά και κοι-

νωνικά  τόσο μαζί του όσο και με τον οργανισμό (Leroy κ.α., 2012).   

     Έρευνες για τη σχέση της αυθεντικής ηγεσίας και της ψυχολογικής ενδυνάμωσης έχουν 

δείξει ότι η αυθεντική ηγεσία είναι απαραίτητη προκειμένου οι εργαζόμενοι να είναι ψυχο-

λογικά ενδυναμωμένοι (Wong & Cummings, 2009). Επιπλέον στο χώρο της εκπαίδευσης, 

στη διεθνή βιβλιογραφία, έχει βρεθεί ότι η αυθεντική ηγεσία σχετίζεται θετικά με την ψυ-

χολογική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών (Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 2014). Με 

βάση τα παραπάνω διατυπώνεται η πρώτη ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας:  

Υπόθεση 1: Η αντιλαμβανόμενη από τους εκπαιδευτικούς αυθεντική ηγεσία στο ελληνικό 

δημόσιο σχολείο επιδρά θετικά στην ψυχολογική τους ενδυνάμωση.  

     Οι Somech & Drach-Zahavy (2000), ορίζουν την εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση ως 

εκείνες τις συμπεριφορές που πέρα από καθορισμένες απαιτήσεις του ρόλου και κατευθύ-

νονται προς το άτομο, την ομάδα και τον οργανισμό σαν μονάδα, προκειμένου να προωθή-

σουν στόχους του οργανισμού. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό επισημαίνονται κάποια 

χαρακτηριστικά της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης. Καταρχήν πρόκειται για εθελοντι-

κή συμπεριφορά η οποία δεν προκαθορίζεται και δεν αποτελεί μέρος των τυπικών καθηκό-

ντων της εργασίας. Δεν αμείβεται επισήμως, ούτε τιμωρείται επισήμως η αποτυχία εκδή-
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λωσής της. Δεύτερον ο ορισμός επισημαίνει την πολυδιάστατη φύση της εκτός ρόλου ερ-

γασιακής απόδοσης, και τρίτον η εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση επικεντρώνεται σε συ-

μπεριφορές που ωφελούν τον οργανισμό. Όσον αφορά στον χώρο της εκπαίδευσης, η εκ-

πλήρωση των τυπικών καθηκόντων του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητη αλλά συχνά όχι 

αρκετή για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα του σχολείου. Συνεπώς τα σχολεία εξαρτώ-

νται ολοένα και περισσότερο από εκπαιδευτικούς-λειτουργούς που είναι πρόθυμοι να πάνε 

πέρα από τις τυπικές απαιτήσεις του επαγγέλματος εκδηλώνοντας εκτός ρόλου συμπεριφο-

ρές. Στην εκδήλωση αυτών των συμπεριφορών σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο ηγέτης του 

σχολείου. Οι αντιλήψεις των ακολούθων για τον βαθμό αυθεντικής ηγεσίας του ηγέτη τους 

έχουν συσχετιστεί θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή απόδοσή τους  

(Walumbwa κ.α., 2008· Wong & Laschinger, 2013· Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 

2014). Με βάση τα παραπάνω διατυπώνεται η δεύτερη ερευνητική υπόθεση της παρούσας 

έρευνας:  

Υπόθεση 2: Η αντιλαμβανόμενη από τους εκπαιδευτικούς αυθεντική ηγεσία στο ελληνικό 

δημόσιο σχολείο επιδρά θετικά στην εντός και εκτός ρόλου εργασιακή τους απόδοση.  

     Αυξημένη εργασιακή απόδοση είναι λογικό να αναμένεται από ψυχολογικά ενδυναμω-

μένους εργαζόμενους. Οι Bogler & Somech (2004), έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των εκπαι-

δευτικών για την ψυχολογική τους ενδυνάμωση συνδέονται σημαντικά με την εκτός ρόλου 

εργασιακή τους απόδοση. Επίσης μελέτη των Somech & Drach-Zahavy (2000) έδειξε θετι-

κή συσχέτιση μεταξύ της αίσθησης της επάρκειας των εκπαιδευτικών και της εκτός ρόλου 

εργασιακής απόδοσης ως προς τον σύλλογο διδασκόντων και ως προς το σχολείο. Η αί-

σθηση της επάρκειας αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ψυχολογικής ενδυνάμωσης.  

Συνεπώς η τρίτη ερευνητική μας υπόθεση διατυπώνεται ως εξής: 

Υπόθεση 3: Η ψυχολογική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών του ελληνικού δημόσιου σχο-

λείου επιδρά θετικά στην εντός και εκτός ρόλου εργασιακή τους απόδοση.  

     Έρευνες έχουν δείξει ότι η Ψυχολογική Ενδυνάμωση, η εμπιστοσύνη και τα θετικά συ-

ναισθήματα δρουν διαμεσολαβητικά στη σχέση ανάμεσα στην Αυθεντική Ηγεσία και στη 

δέσμευση των εργαζομένων στον οργανισμό, στην ταύτισή τους με τον ηγέτη και τελικά 

στην εργασιακή απόδοσή τους (Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 2014· Liden κ.ά., 2000· 

Hannah κ.ά., 2011· Wong & Laschinger, 2013). Συνεπώς η τέταρτη ερευνητική υπόθεση 

της παρούσας εργασίας είναι η εξής: 
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Υπόθεση 4:  Η ψυχολογική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών του ελληνικού δημόσιου σχο-

λείου δρα διαμεσολαβητικά στην επίδραση της αντιλαμβανόμενης από τους εκπαιδευτι-

κούς αυθεντικής ηγεσίας στην εντός και εκτός ρόλου εργασιακή απόδοσή τους.  

     Ως «μεταβλητές ελέγχου» στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν η βαθμίδα του σχο-

λείου όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο, καθώς και τα χρόνια 

υπηρεσίας του εκπαιδευτικού με τον παρόντα διευθυντή ή την παρούσα διευθύντρια. Η ε-

πιλογή αυτών των μεταβλητών έγινε για τους παρακάτω λόγους. Η βαθμίδα του σχολείου 

μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση του νοήματος, της επάρκειας αλλά και της επίδρασης 

που αντιλαμβάνεται ότι έχει ο εκπαιδευτικός στη λειτουργία του σχολείου. Ο τύπος της 

σχολικής μονάδας δηλαδή, μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογική ενδυνάμωση των εκπαι-

δευτικών και κατά επέκταση την εργασιακή τους απόδοση. Όσον αφορά στα έτη υπηρεσίας 

με τον παρόντα διευθυντή/παρούσα διευθύντρια, λογική είναι η υπόθεση ότι μπορεί να 

παίζουν ρόλο στην αντιλαμβανόμενη από τους εκπαιδευτικούς αυθεντική ηγεσία. Αυτό 

γιατί όσο περισσότερο χρόνο συνεργάζονται με τον διευθυντή/διευθύντρια, τον/την γνωρί-

ζουν καλύτερα και μπορούν ευκολότερα να εκτιμήσουν την εκδήλωση ή όχι αυθεντικής 

συμπεριφοράς, κάτι που με τη σειρά του επηρεάζει την ψυχολογική ενδυνάμωση των εκ-

παιδευτικών και την εργασιακή τους απόδοση. Συνεπώς οι τελευταίες ερευνητικές υποθέ-

σεις της εργασίας διατυπώνονται ως εξής:  

Υπόθεση 5: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της εκτός ρόλου εργασιακής απόδο-

σης αναφορικά με το σχολείο υπηρέτησης του εκπαιδευτικού (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύ-

κειο).  

Υπόθεση 6:  Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή/παρούσα διευ-

θύντρια.  

Υπόθεση 7: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της εκτός ρόλου εργασιακής απόδο-

σης των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυ-

ντή/παρούσα διευθύντρια. 

 

2.2 Μεθοδολογία έρευνας  

2.2.1 Είδος έρευνας  
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Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα 

ερωτηματολόγια αποτέλεσαν το κυρίαρχο μέσο για την μέτρηση της ηγεσίας και την ανά-

πτυξη των περισσότερων, αν όχι όλων, των σχετικών εργαλείων κατά την διάρκεια του 

20ου αιώνα και ως τις μέρες μας. Προσφέρουν ίσως τον ευκολότερο και βολικότερο τρόπο 

αξιολόγησης της ηγεσίας και παράγουν δεδομένα που υπόκεινται εύκολα σε εμπειρική α-

νάλυση και στατιστική επεξεργασία. Υπάρχουν βέβαια και περιορισμοί στη χρήση των ε-

ρωτηματολογίων. Καταρχήν τίθεται θέμα με τη λειτουργικοποίηση της έννοιας της ηγεσί-

ας, καθώς τα ερωτηματολόγια αδυνατούν να συλλάβουν όλο το εύρος της περιοχής της η-

γεσίας. Επιπλέον τα ερωτηματολόγια συχνά μετρούν στάσεις σχετικά με συμπεριφορές, 

παρά πραγματικές παρατηρούμενες συμπεριφορές, και οι απαντήσεις των αποκρινόμενων 

επηρεάζονται από τις ανησυχίες τους να είναι κοινωνικά αρεστοί. Μία άλλη κριτική που 

δέχονται τα ερωτηματολόγια είναι ότι περιορίζουν τις απαντήσεις των ερωτώμενων σε ένα 

μικρό εύρος επιλογών, οι οποίες είναι μακριά από συναισθήματα, σχέσεις, πράξεις και γε-

γονότα και αποσιωπούν τα πώς και τα γιατί της ηγεσίας (Conger, 1998, σ. 109  όπ. αναφ. 

στους Antonakis κ.ά., 2004).  

     Παρά τις αδυναμίες των ερωτηματολογίων, η ευκολία στη χρήση τους και στην επεξερ-

γασία των δεδομένων που προσφέρουν, τα καθιστούν ένα ελκυστικό εργαλείο στο οπλο-

στάσιο των μελετητών της ηγεσίας. Έχουν αποδείξει τη χρησιμότητα, την εγκυρότητα και 

την αξιοπιστία τους σε πλήθος ερευνών. Παρόμοιες είναι οι αδυναμίες, οι περιορισμοί και 

τα θετικά σημεία από τη χρήση των ερωτηματολογίων στο πεδίο της ψυχολογικής ενδυνά-

μωσης και της εργασιακής απόδοσης.  

 

2.2.2 Εργαλεία έρευνας  

Για τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που αποτυπώ-

νει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Α. για την εφαρμογή Αυθεντικής Ηγεσίας από τον 

διευθυντή τους, B. για την Ψυχολογική Ενδυνάμωσή τους,  Γ. για την Εντός Ρόλου Εργα-

σιακή Απόδοσή τους και Δ. για την Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοσή τους. Το τμήμα Ε 

του ερωτηματολογίου αφορά  τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. Για τη σύντα-

ξη του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν: το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο Αυθεντικής 

Ηγεσίας (ALQ) των Walumbwa και συνεργατών (2008) όπως αναφέρεται στους Shapira-

Lishchinsky και Tsemach (2014),  το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο Ψυχολογικής Ενδυνά-
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μωσης της Spreitzer (1995), το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο της εντός ρόλου εργασιακής 

απόδοσης των Williams και Anderson (1991) και το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο της εκτός 

ρόλου εργασιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών των Somech και Drach-Zahavy (2000). 

Τα πρωτότυπα ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν από τη γράφουσα, δόθηκαν για έλεγχο της 

μετάφρασης ανεξάρτητα σε δύο επιστήμονες (όχι των κοινωνικών επιστημών) που ζουν 

και εργάζονται πολλά χρόνια στις ΗΠΑ και ομιλούν άριστα την αγγλική, και τέλος ελέγ-

χθηκαν και εγκρίθηκαν από τον επιβλέποντα καθηγητή. Όλες οι κλίμακες του ερωτηματο-

λογίου είναι κλίμακες τύπου Likert με πέντε τιμές απαντήσεων: (1: Διαφωνώ απόλυτα, 2: 

Διαφωνώ, 3: Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ, 4: Συμφωνώ, 5: Συμφωνώ απόλυτα). 

     Συγκεκριμένα το τμήμα Α του ερωτηματολογίου αφορά στην ανίχνευση αυθεντικής η-

γεσίας του διευθυντή/διευθύντριας του σχολείου όπως την αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτι-

κοί. Αποτελείται από δεκαέξι (16) στοιχεία  τα οποία κατανέμονται στις τέσσερις διαστά-

σεις της αυθεντικής ηγεσίας (Walumbwa κ.ά., 2008):  

1. Διαφάνεια Σχέσεων,  5 στοιχεία, Α1-Α5 του ερωτηματολογίου  

2. Εσωτερική Ηθική Προοπτική,  4 στοιχεία, Α6-Α9 του ερωτηματολογίου 

3. Ισορροπημένη Επεξεργασία, 3 στοιχεία, Α10-Α12 του ερωτηματολογίου 

4. Αυτεπίγνωση,   4 στοιχεία, Α13-Α16 του ερωτηματολογίου  

 

     Το τμήμα Β του ερωτηματολογίου αποτελείται από δώδεκα (12) στοιχεία μέτρησης της 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το εργαλείο αυτό η ψυχολογι-

κή ενδυνάμωση συνίσταται από τέσσερις διαστάσεις και για τη μέτρηση καθεμίας αντι-

στοιχούν τρία στοιχεία του εργαλείου (Spreitzer, 1995). 

1. Νόημα,  στοιχεία Β1-Β3 του ερωτηματολογίου  

2. Επάρκεια, στοιχεία Β4-Β6 του ερωτηματολογίου 

3. Αυτοπροσδιορισμός, στοιχεία Β7-Β9 του ερωτηματολογίου  

4. Επίδραση, στοιχεία Β10-Β12 του ερωτηματολογίου 

 

     Το τμήμα Γ του ερωτηματολογίου αποτελείται από πέντε (5) στοιχεία μέτρησης της ε-

ντός ρόλου εργασιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών (στοιχεία Γ1-Γ5 του ερωτηματολογί-

ου). Χρησιμοποιήθηκαν πέντε από τα επτά  στοιχεία του εργαλείου των Williams και An-

derson (1991), (Eisenberger κ.ά., 2010).  
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     Το τμήμα Δ του ερωτηματολογίου αποτελείται από δεκαεννέα (19) στοιχεία μέτρησης 

της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών. Το πρωτότυπο εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε των Somech & Drach-Zahavy (2000) αποτελείται από είκοσι τέσσερα 

(24) στοιχεία. Στην παρούσα έρευνα παραλήφθηκαν πέντε (5) στοιχεία καθώς εκτιμήθηκε 

ότι δεν «ταιριάζουν» στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα στοιχεία που δε χρησιμοποι-

ήθηκαν είναι τα ακόλουθα: «Πηγαίνω στο σχολείο τις ελεύθερες μέρες μου για να προλάβω 

προβλήματα στην τάξη μου», «Συμμετέχω σε προσωπικές γιορτές των μαθητών μου», «Προ-

σκαλώ μαθητές στο σπίτι μου», «Προσφέρομαι να συμμετάσχω στο σχολικό συμβού-

λιο/σχολική επιτροπή»  και «Ετοιμάζω προγράμματα εκμάθησης για τους αναπληρωτές συ-

ναδέλφους μου». Οι τρεις πρώτες προτάσεις αφορούν συμπεριφορές που ελάχιστα ή καθό-

λου εκδηλώνονται και δεν μπορεί να αποτελέσουν εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση των 

Ελλήνων εκπαιδευτικών. Όσον αφορά στην τέταρτη πρόταση δεν έχει νόημα στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί του συλλόγου αποτελούν μέλη του 

σχολικού συμβουλίου/σχολικής επιτροπής και συνεπώς δεν τίθεται θέμα προσφοράς τους 

για συμμετοχή. Τέλος όσον αφορά στην πέμπτη πρόταση, αυτή παραλήφθηκε καθώς δεν 

πραγματοποιούνται τέτοια προγράμματα εκμάθησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί εκτός από την ίσως μεγαλύτερη εμπειρία τους στην τάξη, δεν 

διαθέτουν περισσότερα εφόδια από τους αναπληρωτές. Μάλιστα καθώς ο θεσμός των ανα-

πληρωτών είναι πολύ διαδεδομένος τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό σχολείο, συχνά οι 

αναπληρωτές καλύπτουν πάγιες ανάγκες και είναι εκπαιδευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία 

και εμπειρία.  

     Τα δεκαεννέα στοιχεία της κλίμακας μέτρησης της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης 

κατανέμονται σε τρεις υποκλίμακες: 

1. Εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση ως προς τον μαθητή, 5 στοιχεία, Δ1-Δ5 του ερω-

τηματολογίου. 

2. Εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση ως προς την ομάδα/σύλλογο διδασκόντων, 6 

στοιχεία, Δ6-Δ11 του ερωτηματολογίου. 

3. Εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση ως προς τον οργανισμό/σχολείο, 8 στοιχεία, Δ12-

Δ19 του ερωτηματολογίου. 

 

     Στο τελευταίο τμήμα Ε του ερωτηματολογίου υπάρχουν  επτά (7) ερωτήσεις σχετικά με 

τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων (φύλο, ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, επίπεδο 
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σπουδών, σχολείο υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο, έτη υπηρεσίας 

με τον παρόντα διευθυντή/παρούσα διευθύντρια).  

     Συνολικά λοιπόν το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 59 στοιχεία ομαδοποιημένα σε 

πέντε τμήματα. Το ερωτηματολόγιο δηλαδή οργανώνεται σε ομάδες ερωτήσεων ίδιου θέ-

ματος, που φέρουν ανεξάρτητη αρίθμηση η καθεμία. Κάθε ομάδα φέρει τον αντίστοιχο τίτ-

λο  (Α. Αυθεντική ηγεσία, Β. Ψυχολογική ενδυνάμωση, Γ. Εντός ρόλου εργασιακή απόδο-

ση, Δ. Εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση, Ε. Δημογραφικά στοιχεία). Η τοποθέτηση των 

τμημάτων του ερωτηματολογίου με αυτόν τον τρόπο συντείνει στην εξασφάλιση φαινομε-

νικής εγκυρότητας. «Σύμφωνα με αυτή, το ερωτηματολόγιο πείθει ως εικόνα και σε σχέση 

με τη σειρά των ερωτήσεων, για το ότι μετρά αυτό που ισχυρίζεται ότι μετρά. Είναι πειστι-

κό τόσο για τον ερευνητή όσο και για τον ερωτώμενο. Αυτό έχει σημασία όσον αφορά 

στον δεύτερο γιατί του δημιουργεί την τάση να θέλει να συνεχίσει να απαντά στις ερωτή-

σεις μέχρι το τέλος, επειδή έχει νόημα, αντί να εγκαταλείψει στα μισά από έλλειψη ενδια-

φέροντος, ή γιατί του φαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο δεν έχει ειρμό και τάξη» (Ζαφειρό-

πουλος, 2015, σ. 94).   

 

2.2.3 Το δείγμα της έρευνας   

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 314 μόνιμους εκπαιδευτικούς του δημόσιου ελλη-

νικού σχολείου, δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου. Από την έρευνα αποκλείστηκαν όσοι 

εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν σε περισσότερα από ένα σχολεία καθώς και οι υποδιευθυντές. 

Αυτό έγινε καθώς εκτιμήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε 

περισσότερα από ένα σχολεία και συνεπώς έχουν περισσότερους από έναν διευθυντές, θα 

βρεθούν σε σύγχυση κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ως προς σε ποιον διευθυ-

ντή αναφέρονται. Έτσι μπορεί σε μια ερώτηση να απαντούν αναφερόμενοι στον έναν διευ-

θυντή και σε μία άλλη αναφερόμενοι στον άλλο. Οι υποδιευθυντές αποκλείστηκαν από την 

έρευνα καθώς έχουν μια στενότερη  σχέση και συνεργασία με τον διευθυντή και ασκούν 

και οι ίδιοι διοικητική εξουσία, επομένως οι απαντήσεις τους μπορεί να είναι διαμορφωμέ-

νες από τα παραπάνω, κάτι που τα εργαλεία μέτρησης αδυνατούν να ανιχνεύσουν.  

     Το δείγμα προέκυψε με μη πιθανοτική δειγματοληψία. Πραγματοποιήθηκε δειγματολη-

ψία ευχέρειας σε συνδυασμό με δειγματοληψία χιονόμπαλας-χιονοστιβάδας. Συγκεκριμέ-

να,  αρχικά προσεγγίστηκαν γνωστοί  εκπαιδευτικοί-συνάδελφοι οι οποίοι με τη σειρά τους 
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προώθησαν το ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία όπου υπηρετούσαν. Το 

δείγμα προέρχεται από σχολεία της Βέροιας, Νάουσας Ημαθίας, Αλεξάνδρειας, Πτολεμαΐ-

δας, Κατερίνης, Αλεξανδρούπολης, Αθήνας και Ερμούπολης Σύρου.  

 

2.2.4 Διεξαγωγή της έρευνας  

Η έρευνα διεξήχθη από τα μέσα Οκτωβρίου ως το τέλος Νοεμβρίου 2018. Τα ερωτηματο-

λόγια διανεμήθηκαν τόσο σε έντυπη μορφή, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της 

πλατφόρμας Google Forms. Η ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου απεστάλη επιλε-

κτικά σε συγκεκριμένα άτομα μετά από αρχική συνεννόηση μαζί τους, όπου έδιναν τη συ-

γκατάθεσή τους  για συμμετοχή στην έρευνα. Οι ίδιοι στη συνέχεια το προωθούσαν, ακο-

λουθώντας την ίδια διαδικασία, σε εκπαιδευτικούς συναδέλφους τους που πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις που τέθηκαν παραπάνω, δηλαδή υπηρετούσαν σε ένα μόνο σχολείο και δεν 

ήταν υποδιευθυντές. Η αποστολή έγινε είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με προσωπι-

κό, ιδιωτικό μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλήθος των 314 αποκρίσεων στην 

έρευνα οι 43 προέρχονται από την ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου και οι υπό-

λοιπες  271 από την έντυπη μορφή. Το ερωτηματολόγιο ξεκινούσε με  ένα εισαγωγικό κεί-

μενο το οποίο ενημέρωνε τους συμμετέχοντες για το σκοπό της έρευνας, το εκπαιδευτικό 

ίδρυμα στο οποίο εντάσσεται,  επισήμανε τη σημασία της συμμετοχής τους και δήλωνε ότι 

η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική, ανώνυμη και εμπιστευτική. Δίνονταν επίσης 

τα στοιχεία της ερευνήτριας για πιθανή επικοινωνία μαζί της.  

 

2.2.5 Επεξεργασία δεδομένων  

Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με το στατιστικό πακέτο 

IBM SPSS Statistics 20. Αρχικά ελέγχθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας κάθε κλί-

μακας και υποκλίμακας όλων των τμημάτων του ερωτηματολογίου με τον προσδιορισμό 

του συντελεστή α του Cronbach. Επίσης επιβεβαιώθηκε η μονοδιαστατικότητα όλων των 

διαστάσεων του ερωτηματολογίου. Ακολούθησε περιγραφική στατιστική ανάλυση με τον 

προσδιορισμό των συχνοτήτων των απαντήσεων για κάθε στοιχείο του ερωτηματολογίου. 

Επίσης προσδιορίστηκαν τα μέτρα περιγραφικής στατιστικής, μέσος όρος και τυπική από-
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κλιση, για τις επιμέρους διαστάσεις κάθε κλίμακας του ερωτηματολογίου, αλλά και για κά-

θε κλίμακα συνολικά.  

     Ο έλεγχος των υποθέσεων έγινε με τον προσδιορισμό των συντελεστών συσχέτισης του 

Pearson καθώς και των αντίστοιχων μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης. Για την εκτίμη-

ση του διαμεσολαβητικού ρόλου της ψυχολογικής ενδυνάμωσης βρέθηκαν οι συντελεστές 

μερικής συσχέτισης μεταξύ της αυθεντικής ηγεσίας και της εκτός ρόλου εργασιακής από-

δοσης των εκπαιδευτικών, αφαιρώντας την επίδραση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης.  Τέ-

λος για τη μελέτη των μεταβλητών ελέγχου που τέθηκαν έγινε ανάλυση διακύμανσης μο-

νής κατεύθυνσης (One Way Anova) ή ο αντίστοιχος μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-

Wallis ανάλογα με το αν το δείγμα, αντίστοιχα, ακολουθεί ή όχι κανονική κατανομή.    

 

Β2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

3.1  Δημογραφικά στοιχεία 
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της έρευνας αποτυπώνονται στον πίνακα 

1 και αφορούν το φύλο, την ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο σπουδών, το σχολείο 

υπηρέτησης και τα έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή/παρούσα διευθύντρια.  Ο 

πληθυσμός της έρευνας αποτελείται κυρίως από γυναίκες σε ποσοστό 64,9% και από εκ-

παιδευτικούς ηλικίας 46-55 ετών σε ποσοστό 53,4%. Όσον αφορά στα έτη προϋπηρεσίας, 

32,6% των εκπαιδευτικών της έρευνας έχουν 11-15 έτη προϋπηρεσίας και ακολουθούν αυ-

τοί με 16-20 έτη προϋπηρεσίας σε ποσοστό 24,9%. Σχετικά με το επίπεδο σπουδών το 

28,8% κατέχει μεταπτυχιακό και το 1,9% διδακτορικό. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 

κατά 50,8% εκπαιδευτικοί λυκείου, 36,1% εκπαιδευτικοί γυμνασίου και 13,1% εκπαιδευτι-

κοί δημοτικού. Αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο, οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών διαχέονται σε όλες τις επιλογές. Τέλος  62% των εκπαιδευτικών έχουν 

μόνο έως 2 έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή/παρούσα διευθύντρια.  

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία  

Φύλο Συχνότητα  Ποσοστό  

 Άνδρας 110 35,1 
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Γυναίκα 203 64,9 

Σύνολο 313 100,0 

Ηλικία Συχνότητα  Ποσοστό 

 

Μέχρι 35 ετών 11 3,5 

36-45 83 26,5 

46-55 167 53,4 

56 ετών και άνω 52 16,6 

Σύνολο  313 100,0 

Έτη προϋπηρεσίας Συχνότητα  Ποσοστό  

   

  1-5 3 1,0 

 6-10 23 7,3 

 11-15 102 32,6 

 16-20 78 24,9 

21-25 48 15,3 

 26 έτη  και άνω 59 18,8 

 Σύνολο 313 100,0 

Επίπεδο σπουδών Συχνότητα Ποσοστό 

 

Πτυχίο 216 69,2 

Μεταπτυχιακό 90 28,8 

Διδακτορικό 6 1,9 

Σύνολο  312 100,0 

Σχολείο όπου υπηρετείτε Συχνότητα  Ποσοστό  

       

 Δημοτικό 41 13,1 

 Γυμνάσιο 113 36,1 

 Λύκειο 159 50,8 

 Σύνολο  313 100,0 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο  

 

Συχνότητα Ποσοστό 

 
Έως 2 έτη  39 12,6 

3-5     έτη 68 22 
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6-8     έτη  52 16,8 

9-11   έτη  45 14,6 

12-15                              43 13,9 

15 έτη και άνω   62 20,1 

Σύνολο 309 100,0 

    

   

 

Έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυ-

ντή/παρούσα διευθύντρια 

Συχνότητα Ποσοστό  

 

Έως 2 έτη 191 62,0 

3- 5 έτη 70 22,7 

6-8 έτη 26 8,4 

9-11 έτη 12 3,9 

12 έτη και άνω 9 2,9 

    

Σύνολο 308 100.0 

   

 

 

3.2  Αυθεντική Ηγεσία-τμήμα Α ερωτηματολογίου   

 
Η ενότητα των ερωτήσεων για τον βαθμό εφαρμογής της Αυθεντικής Ηγεσίας παρουσιάζει 

αξιοπιστία σύμφωνα με τον συντελεστή α του Cronbach τόσο συνολικά για την Αυθεντική 

Ηγεσία, όσο και για τις επιμέρους διαστάσεις της όπως φαίνεται στον πίνακα 2.  Για όλες 

τις διαστάσεις της κλίμακας διαπιστώθηκε μονοδιαστατικότητα.  

 

Πίνακας 2. Έλεγχος αξιοπιστίας με το α του Cronbach για την Αυθεντική Ηγεσία και τις 

επιμέρους διαστάσεις  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ CRONBACH’S A ΑΡΙΘΜOΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Αυθεντική Ηγεσία (Α1-Α16) 0,933 16 
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Διαφάνεια σχέσεων (Α1-Α5) 0,850 5 

Εσωτερική ηθική προοπτική (Α6-Α9) 0,780 4 

Ισορροπημένη επεξεργασία  (Α10-Α12) 0,753 3 

Αυτεπίγνωση (Α13-Α16) 0,784 4 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συχνότητες των ερωτήσεων που αφορούν στην αντίληψη 

των εκπαιδευτικών για τον βαθμό εφαρμογής Αυθεντικής Ηγεσίας από τον διευθυ-

ντή/διευθύντριά τους.  

Πίνακας 3. Συχνότητες ερωτήσεων Αυθεντικής Ηγεσίας  

Α1. Ο/Η  Διευθυντής/ντριά μου λέει ακριβώς αυτό που εν-

νοεί. 

 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 5 1,6 

Διαφωνώ 64 20,4 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 56 17,8 

Συμφωνώ 145 46,2 

Συμφωνώ απόλυτα 44 14,0 

Σύνολο 314 100,0 

 Α2. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου παραδέχεται τα λάθη 

του/της. 

 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 16 5,1 

Διαφωνώ 74 23,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 68 21,7 

Συμφωνώ 124 39,5 

Συμφωνώ απόλυτα 32 10,2 

Σύνολο 314 100,0 

Α3. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου μού λέει την σκληρή αλή-

θεια. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 Διαφωνώ απόλυτα 7 2,2 
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Διαφωνώ 54 17,3 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 102 32,6 

Συμφωνώ 129 41,2 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

21 

313 

6,7 

100,0 

 Α4. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου εκφράζει ανοιχτά το πώς 

αισθάνεται. 

 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 11 3,5 

Διαφωνώ 64 20,4 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 93 29,6 

Συμφωνώ 123 39,2 

Συμφωνώ απόλυτα 23 7,3 

Σύνολο 314 100,0 

Α5. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου ενθαρρύνει  όλους να εκ-

φράζουν αυτό που σκέφτονται. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 15 1,6 

Διαφωνώ 63 20,4 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 76 17,8 

Συμφωνώ 128 46,2 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

30 

312 

14,0 

100,0 

 Α6. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου επιδεικνύει συνέπεια λόγων 

και έργων. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 13 4,1 

Διαφωνώ 46 14,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 79 25,2 

Συμφωνώ 130 41,4 

Συμφωνώ απόλυτα 46 14,6 
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Σύνολο 314 100,0 

Α7. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου παίρνει αποφάσεις με βάση 

τις κύριες αξίες του/της. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 2 0,6 

Διαφωνώ 41 13,1 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 62 19,7 

Συμφωνώ 179 57,0 

Συμφωνώ απόλυτα 30 9,6 

Σύνολο  314 100,0 

Α8. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου με ενθαρρύνει να παίρνω 

θέσεις που υποστηρίζουν τις δικές μου βασικές αξίες. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 9 2,9 

Διαφωνώ 53 16,9 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 129 41,1 

Συμφωνώ 106 33,8 

Συμφωνώ απόλυτα 17 5,4 

Σύνολο 314 100,0 

Α9. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου παίρνει δύσκολες αποφάσεις 

που βασίζονται σε υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 14 4,5 

Διαφωνώ 49 15,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 126 40,1 

Συμφωνώ 105 33,4 

Συμφωνώ απόλυτα 20 6,4 

Σύνολο 

  

314 

 

100,0 

 

 Α10. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου αναλύει τα σχετικά δεδο-

μένα πριν καταλήξει σε μια απόφαση. 

Συχνότητα  Ποσοστό  
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Διαφωνώ απόλυτα 7 2,2 

Διαφωνώ 30 9,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 65 20,8 

Συμφωνώ 154 49,2 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο  

57 

313 

18,2 

100,0 

Α11. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου ακούει προσεκτικά τις 

διαφορετικές απόψεις πριν καταλήξει σε συμπεράσματα. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 8 2,5 

Διαφωνώ 48 15,3 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 66 21,0 

Συμφωνώ 147 46,8 

Συμφωνώ απόλυτα 45 14,3 

Σύνολο  314 100,0 

Α12. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου επιζητά απόψεις που αμφι-

σβητούν τις βαθιά θεμελιωμένες θέσεις του/της. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 23 7,3 

Διαφωνώ 112 35,7 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 126 40,1 

Συμφωνώ 48 15,3 

Συμφωνώ απόλυτα 5 1,6 

Σύνολο 314 100,0 

Α13. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου αναζητά ανατροφοδότηση 

για να βελτιώνει τις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 10 3,2 

Διαφωνώ 55 17,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 101 32,3 

Συμφωνώ 131 41,9 



 

50 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

16 

313 

5,1 

100,0 

 Α14. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου περιγράφει με ακρίβεια 

πώς οι άλλοι βλέπουν τις ικανότητές του. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 21 6,8 

Διαφωνώ 103 33,1 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 146 46,9 

Συμφωνώ 34 10,9 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο  

7 

311 

2,3 

100,0 

Α15. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου γνωρίζει πότε πρέπει να 

επανεκτιμήσει τις θέσεις του / της πάνω σε σημαντικά θέ-

ματα. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 8 2,5 

Διαφωνώ 41 13,1 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 94 29,9 

Συμφωνώ 149 47,5 

Συμφωνώ απόλυτα 22 7 

Σύνολο  314 100,0 

Α16. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου δείχνει ότι καταλαβαίνει 

πώς συγκεκριμένες πράξεις επηρεάζουν τους άλλους. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 6 1,9 

Διαφωνώ 32 10,2 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 63 20,1 

Συμφωνώ 184 58,8 

Συμφωνώ απόλυτα 28 8,9 

Σύνολο 314 100,0 
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Στον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι στις πέντε πρώτες ερωτήσεις (Α1-Α5) που αφορούν την 

διάσταση Διαφάνεια Σχέσεων της Αυθεντικής ηγεσίας με μεγαλύτερη συχνότητα επιλέγε-

ται η απάντηση συμφωνώ. Οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις (Α6-Α9) αφορούν την διάστα-

ση Εσωτερική Ηθική Προοπτική  της Αυθεντικής Ηγεσίας. Στις Α6 και Α7 ερωτήσεις με 

μεγαλύτερη συχνότητα επιλέγεται η απάντηση συμφωνώ, και στις Α8 και Α9 ερωτήσεις 

μεγαλύτερο ποσοστό έχει η απάντηση ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ. Ακολουθούν τρεις 

ερωτήσεις (Α10- Α12) που αφορούν την διάσταση Ισορροπημένη Επεξεργασία της Αυθε-

ντικής Ηγεσίας. Στις δύο πρώτες ερωτήσεις αυτής της διάστασης πάνω από τους μισούς 

εκπαιδευτικούς  απαντούν θετικά (συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα), ενώ στην Α12 ερώτη-

ση τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων απαντούν ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, και διαφω-

νώ. Οι τέσσερις τελευταίες ερωτήσεις της κλίμακας Αυθεντικής Ηγεσίας αφορούν τη διά-

σταση Αυτεπίγνωση του διευθυντή (Α13-Α16). Στις Α13, Α15 και Α16 ερωτήσεις  μεγα-

λύτερη συχνότητα απαντάται στην  επιλογή συμφωνώ, ενώ στην Α14 το 80% περίπου των 

εκπαιδευτικών συγκεντρώνεται στις απαντήσεις ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, και διαφω-

νώ. 

Στον πίνακα 4  παρουσιάζεται ο μέσος όρος της συνολικής κλίμακας της Αυθεντικής Ηγε-

σίας ενώ στον πίνακα 5 βλέπουμε τους μέσους όρους κάθε διάστασης της Αυθεντικής Η-

γεσίας.   

 

Πίνακας 4. Βαθμός ανίχνευσης Αυθεντικής ηγεσίας-συνολική κλίμακα 

 N Μέσος όρος  Τυπική απόκλιση 

Α  Αυθεντική Ηγεσία  314 3,32 ,66 

    

 

 

Πίνακας 5. Βαθμός ανίχνευσης επιμέρους διαστάσεων Αυθεντικής Ηγεσίας  

 N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Α1 Διαφάνεια σχέσεων  (A1-A5) 314 3,33 ,79 

Α2 Εσωτερική ηθική προοπτική (A6-A9) 314 3,38 ,72 

Α3 Ισορροπημένη επεξεργασία  (A10-A12 314 3,31 ,77 

Α4 Αυτεπίγνωση (A13-A16) 314 3,25 ,68 
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Παρατηρούμε ανίχνευση της Αυθεντικής Ηγεσίας (Μ.Ο.= 3,32, Τ.Α.= 0,66). Όσον αφορά 

στις επιμέρους διαστάσεις ο μέσος όρος παρουσιάζεται ελαφρώς χαμηλότερος στη διάστα-

ση της Αυτεπίγνωσης (Μ.Ο.=3,25,   T.A.= 0,68). 

 

3.3  Ψυχολογική Ενδυνάμωση-τμήμα Β ερωτηματολογίου   

 
Η ενότητα των ερωτήσεων για τον βαθμό Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης παρουσιάζει αξιοπι-

στία σύμφωνα με τον συντελεστή α του Cronbach τόσο συνολικά για την Ψυχολογική Εν-

δυνάμωση, όσο και για τις επιμέρους διαστάσεις της  όπως φαίνεται στον πίνακα 6.  Και 

για τις τέσσερις διαστάσεις της κλίμακας διαπιστώθηκε μονοδιαστατικότητα.  

 

Πίνακας 6. Έλεγχος αξιοπιστίας με το α του Cronbach για την Ψυχολογική Ενδυνάμωση 

και τις επιμέρους διαστάσεις 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ CRONBACH’S A  ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Ψυχολογική Ενδυνάμωση  (Β1-Β12)  0,783 12 

Νόημα  (Β1-Β3) 0,839 3 

Επάρκεια  (Β4-Β6)  0,746 3 

Αυτοπροσδιορισμός  (Β7-Β9)  0,780 3 

Επίδραση (Β10-Β12)  0,819 3 

 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι συχνότητες των ερωτήσεων που αφορούν στην αντίληψη 

των εκπαιδευτικών για τον βαθμό Ψυχολογικής Ενδυνάμωσής τους.  

 

Πίνακας 7. Συχνότητες ερωτήσεων Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

Β1. Η δουλειά που κάνω είναι πολύ σπουδαία για μέ-

να. 

Συχνότητα Ποσοστό 

 Διαφωνώ απόλυτα 1 ,3 
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Διαφωνώ 8 2,5 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 25 8,0 

Συμφωνώ 143 45,5 

Συμφωνώ απόλυτα 137 43,6 

Σύνολο 314 100,0 

Β2. Βρίσκω προσωπικό νόημα στις δραστηριότητες 

της εργασίας μου. 

Συχνότητα Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,3 

Διαφωνώ 12 3,8 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 32 10,2 

Συμφωνώ 178 56,7 

Συμφωνώ απόλυτα 91 29,0 

Σύνολο 314 100,0 

Β3. Η δουλειά που κάνω είναι σημαντική για μένα. Συχνότητα Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,3 

Διαφωνώ 6 1,9 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 18 5,7 

Συμφωνώ 183 58,3 

Συμφωνώ απόλυτα 106 33,8 

Σύνολο 314 100,0 

Β4. Είμαι βέβαιος για την ικανότητά μου να κάνω την 

εργασία μου. 

Συχνότητα Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0 

Διαφωνώ 2 ,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 36 11,5 

Συμφωνώ 199 63,4 

Συμφωνώ απόλυτα 77 24,5 

Σύνολο 314 100,0 

Β5. Έχω αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές μου να ε-

πιτελώ τις δραστηριότητες της δουλειάς μου. 

Συχνότητα Ποσοστό 
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Διαφωνώ απόλυτα 0 0 

Διαφωνώ 2 ,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 29 9,2 

Συμφωνώ 209 66,6 

Συμφωνώ απόλυτα 74 23,6 

Σύνολο 314 100,0 

Β6. Είμαι άρτια εκπαιδευμένος για τις δεξιότητες που 

είναι απαραίτητες για την δουλειά μου. 

Συχνότητα Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,6 

Διαφωνώ 23 7,3 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 107 34,2 

Συμφωνώ 148 47,3 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

33 

313 

10,5 

100,0 

Β7. Έχω σημαντική αυτονομία στο να καθορίζω πώς 

θα κάνω την εργασία μου. 

Συχνότητα Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,3 

Διαφωνώ 15 4,8 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 57 18,2 

Συμφωνώ 180 57,3 

Συμφωνώ απόλυτα 61 19,4 

Σύνολο 314 100,0 

Β8. Μπορώ να αποφασίζω μόνος/μόνη μου για το πώς 

πρέπει να γίνεται η δουλειά μου. 

Συχνότητα Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,6 

Διαφωνώ 20 6,4 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 83 26,5 

Συμφωνώ 154 49,2 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

54 

313 

17,3 

100,0 
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Β9. Έχω σημαντικές ευκαιρίες για ανεξαρτησία και 

ελευθερία στο πώς να κάνω την εργασία μου. 

Συχνότητα Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,6 

Διαφωνώ 17 5,4 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 56 17,8 

Συμφωνώ 196 62,4 

Συμφωνώ απόλυτα 43 13,7 

Σύνολο 314 100,0 

Β10. Η επίδρασή μου σε ό,τι συμβαίνει στο σχολείο 

είναι μεγάλη. 

Συχνότητα Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 3 1,0 

Διαφωνώ 35 11,2 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 173 55,3 

Συμφωνώ 95 30,4 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

7 

313 

2,2 

100,0 

Β11. Έχω μεγάλη δυνατότητα ελέγχου ως προς το τι 

συμβαίνει στο σχολείο μου. 

Συχνότητα Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 10 3,2 

Διαφωνώ 87 27,7 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 148 47,1 

Συμφωνώ 66 21,0 

Συμφωνώ απόλυτα 3 1,0 

Σύνολο 314 100,0 

Β12. Έχω σημαντική επιρροή πάνω σε ό,τι συμβαίνει 

στο σχολείο μου. 

Συχνότητα Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 11 3,5 

Διαφωνώ 98 31,3 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 148 47,3 

Συμφωνώ 54 17,3 
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Συμφωνώ απόλυτα 2 ,6 

Σύνολο 

 

 

313 

 

 

100,0  

 

  

 

Στις ερωτήσεις Β1 -Β3 που αφορούν στη διάσταση Νόημα της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απαντούν θετικά (συμφω-

νώ/συμφωνώ απόλυτα). Στη διάσταση Επάρκεια της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης, (ερωτή-

σεις Β4-Β6), βλέπουμε ότι στις ερωτήσεις Β4 και Β5 η συντριπτική πλειοψηφία των ερω-

τηθέντων απαντά θετικά (συμφωνώ/συμφωνώ απόλυτα), ενώ στην ερώτηση Β6 περίπου έξι 

στους δέκα απαντούν θετικά. Στις ερωτήσεις Β7-Β9 που αφορούν τη διάσταση Αυτοπροσ-

διορισμός της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης μεγαλύτερη συχνότητα απαντάται στην επιλογή 

συμφωνώ. Τέλος στη διάσταση της Επίδρασης της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης, ερωτήσεις 

Β10-Β12, μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται στην απάντηση ούτε διαφωνώ ούτε συμφω-

νώ.  

Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται ο μέσος όρος του βαθμού της συνολικής κλίμακας της Ψυχο-

λογικής Ενδυνάμωσης. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι καθεμίας από τις τέσ-

σερις διαστάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης.  

 

Πίνακας 8. Βαθμός Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης –συνολική κλίμακα  

 N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Β Ψυχολογική Ενδυνάμωση 314 3,74 ,40 

Valid N (listwise) 314   

 

 

Πίνακας 9. Βαθμός επιμέρους διαστάσεων Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης  

 N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Β1 Νόημα (B1-B3) 314 4,21 ,62 

Β2 Επάρκεια (B4-B6) 314 3,94 ,54 

Β3 Αυτοπροσδιορισμός (B7-B9) 314 3,83 ,65 
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Β4 Επίδραση (B10-B12) 314 2,96 ,65 

    

 

Ο μέσος όρος του βαθμού Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης της συνολικής κλίμακας είναι  3,74,   

(T. A.= 0.40), (πίνακας 8).  Η μέση βαθμολογία παρουσιάζεται αυξημένη στη διάσταση 

του Νοήματος (Μ.Ο.=4,21, T.A. = 0,62). Αρκετά χαμηλότερος είναι ο μέσος όρος στη διά-

σταση της Επίδρασης (Μ.Ο.=2,96,  T.A.=0,65), (πίνακας 9).  

 

 

3.4  Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση-τμήμα Γ ερωτηματολογίου   

 
Η ενότητα των ερωτήσεων για την Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση παρουσιάζει αξιοπι-

στία σύμφωνα με τον συντελεστή α του Cronbach (πίνακας 10) και διαπιστώθηκε μονοδια-

στατικότητα.  

 

Πίνακας 10. Έλεγχος αξιοπιστίας με το α του Cronbach για την Εντός Ρόλου Εργασιακή 

Απόδοση 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ CRONBACH’S A   ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Εντός ρόλου εργασιακή απόδοση (Γ1-Γ5) 0,762 5 

 

Στον πίνακα 11 βλέπουμε τις συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά 

την δική τους εκτίμηση για την Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοσή τους. 

Πίνακας 11. Συχνότητες ερωτήσεων Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης  

Γ1. Ολοκληρώνω επαρκώς τα καθήκοντα που μου 

ανατίθενται. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

1 

0 

,3 

0,0 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 10 3,2 

Συμφωνώ 185 58,9 
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Συμφωνώ απόλυτα 118 37,6 

Σύνολο  314 100,0 

Γ2. Εκπληρώνω τις ευθύνες που προβλέπονται από 

το επάγγελμά μου. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ  

0 

1 

0,0 

,3 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 12 3,8 

Συμφωνώ 197 62,9 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

103 

313 

32,9 

100,0 

Γ3. Επιτελώ  τις εργασίες που αναμένονται από εμέ-

να. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα  

Διαφωνώ  

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

0 

0 

7 

0,0 

0,0 

2,2 

Συμφωνώ 182 58,0 

Συμφωνώ απόλυτα 125 39,8 

Σύνολο  314 100,0 

Γ4. Ικανοποιώ τις τυπικές απαιτήσεις απόδοσης της 

εργασίας μου. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,6 

Διαφωνώ 2 ,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 4 1,3 

Συμφωνώ 188 59,9 

Συμφωνώ απόλυτα 118 37,6 

Σύνολο  314 100,0 

Γ5. Παραμελώ πτυχές της εργασίας μου που είμαι 

υποχρεωμένος/η  να επιτελέσω. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 
Διαφωνώ απόλυτα 93 29,6 

Διαφωνώ 181 57,6 
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Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 26 8,3 

Συμφωνώ 11 3,5 

Συμφωνώ απόλυτα 3 1,0 

Σύνολο  314 100,0 

 

Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών βαθμολογεί πολύ υψηλά 

την Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση. 

 

Πίνακας 12. Βαθμός Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης  

 N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Γ  Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση  314 4,28 ,438 

Valid N (listwise) 314   

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 12 η Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση παρουσιάζεται αυξη-

μένη με μέσο όρο 4,28 (Τ.Α.=0,43).  

 

3.5  Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση-τμήμα Δ ερωτηματολογίου 
 

Η αξιοπιστία της συνολικής κλίμακας της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης με βάση 

τον συντελεστή α του Cronbach είναι μεγάλη (0,893). Όσον αφορά τις επιμέρους διαστά-

σεις της κλίμακας, ο συντελεστής α του Cronbach είναι υψηλός, με εξαίρεση την Εκτός 

Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς τους μαθητές  (Δ1) όπου η τιμή του είναι 0,614, ορια-

κά κάτω από την αποδεκτή τιμή (0,7). Για όλες τις διαστάσεις της κλίμακας διαπιστώθηκε 

μονοδιαστατικότητα.  

 

Πίνακας 13. Έλεγχος αξιοπιστίας με το α του Cronbach για την Εκτός Ρόλου Εργασιακή 

Απόδοση και τις επιμέρους διαστάσεις 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ CRONBACH’S Α  ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
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Δ    Εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση   0,893 19 

Δ1  Ως  προς τους μαθητές   (Δ1-Δ5) 0,614 5 

Δ2  Ως  προς την ομάδα-σύλλογο (Δ6-Δ11)  0,732 6 

Δ3  Ως  προς το σχολείο   (Δ12-Δ19) 0,855 8 

 

 

Στον πίνακα 14 βλέπουμε τις συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά 

την δική τους εκτίμηση για την Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοσή τους. 

Πίνακας 14. Συχνότητες ερωτήσεων Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

Δ1. Μένω στο σχολείο πέραν του σχολικού ωραρίου για 

να βοηθήσω τους μαθητές μου στα μαθήματά τους. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 23 7,3 

Διαφωνώ 87 27,7 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 92 29,3 

Συμφωνώ 88 28,0 

Συμφωνώ απόλυτα 24 7,6 

Σύνολο  314 100,0 

Δ2. Έρχομαι νωρίς για το μάθημά μου. Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,3 

Διαφωνώ 11 3,5 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 32 10,2 

Συμφωνώ 170 54,1 

Συμφωνώ απόλυτα 100 31,8 

Σύνολο  314 100,0 

Δ3. Εξειδικεύομαι σε νέα θέματα που συνεισφέρουν στην 

δουλειά μου. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 22 7,0 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 65 20,7 

Συμφωνώ 173 55,1 



 

61 

Συμφωνώ απόλυτα 54 17,2 

Σύνολο  314 100,0 

Δ4. Μένω στην τάξη στα διαλείμματα προκειμένου να 

ακούσω τους μαθητές μου. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,6 

Διαφωνώ 29 9,2 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 37 11,8 

Συμφωνώ 163 51,9 

Συμφωνώ απόλυτα 83 26,4 

Σύνολο  314 100,0 

Δ5. Αναθέτω ειδικές εργασίες σε μαθητές υψηλότερου 

και χαμηλότερου επιπέδου. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 9 2,9 

Διαφωνώ 62 19,7 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 105 33,4 

Συμφωνώ 120 38,2 

Συμφωνώ απόλυτα 18 5,7 

Σύνολο  314 100,0 

Δ6. Βοηθώ στην προσαρμογή καινούργιων συναδέλφων 

αν και δεν απαιτείται από εμένα. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,6 

Διαφωνώ 5 1,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 61 19,4 

Συμφωνώ 193 61,5 

Συμφωνώ απόλυτα 53 16,9 

Σύνολο  314 100,0 

Δ7. Προσφέρω στους συναδέλφους μου φύλλα εργασίας 

που έχω ετοιμάσει για την τάξη μου. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 
Διαφωνώ απόλυτα 7 2,2 

Διαφωνώ 37 11,8 
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Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 65 20,7 

Συμφωνώ 163 51,9 

Συμφωνώ απόλυτα 42 13,4 

Σύνολο  314 100,0 

Δ8. Βοηθώ τους συναδέλφους μου όταν έχουν βαρύ πρό-

γραμμα. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 3 1,0 

Διαφωνώ 23 7,3 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 91 29,1 

Συμφωνώ 159 50,8 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο  

37 

313 

11,8 

100,0 

Δ9. Βοηθώ έναν συνάδελφό μου όταν απουσιάζει, με το να 

αναθέτω εργασίες στους μαθητές της τάξης του. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 30 9,6 

Διαφωνώ 91 29,1 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 95 30,4 

Συμφωνώ 81 25,9 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

16 

313 

5,1 

100,0 

Δ10. Συμμετέχω ενεργά στα συμβούλια του συλλόγου δι-

δασκόντων. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 0 0,0 

Διαφωνώ 9 2,9 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 55 17,5 

Συμφωνώ 168 53,5 

Συμφωνώ απόλυτα 82 26,1 

Σύνολο  314 100,0 

Δ11. Συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου σε προ-

γράμματα και projects. 

Συχνότητα  Ποσοστό  
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Διαφωνώ απόλυτα 2 ,6 

Διαφωνώ 17 5,4 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 66 21,2 

Συμφωνώ 173 55,4 

Συμφωνώ απόλυτα 54 17,3 

Σύνολο  312 100,0 

Δ12. Οργανώνω κοινωνικές εκδηλώσεις για το σχολείο. Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 12 3,8 

Διαφωνώ 38 12,1 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 90 28,7 

Συμφωνώ 131 41,7 

Συμφωνώ απόλυτα 43 13,7 

Σύνολο  314 100,0 

Δ13. Προσφέρομαι για ρόλους και δραστηριότητες που 

δεν απαιτούνται από εμένα. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 7 2,2 

Διαφωνώ 31 9,9 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 85 27,2 

Συμφωνώ 157 50,3 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

32 

312 

10,3 

100,0 

Δ14. Αναλαμβάνω ευθύνες που δεν προκαθορίζονται ως 

μέρος της εργασίας μου. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 8 2,5 

Διαφωνώ 40 12,7 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 95 30,3 

Συμφωνώ 142 45,2 

Συμφωνώ απόλυτα 29 9,2 

Σύνολο  314 100,0 
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Δ15. Κάνω καινοτόμες προτάσεις για την βελτίωση του 

σχολείου. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 4 1,3 

Διαφωνώ 38 12,1 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 108 34,4 

Συμφωνώ 137 43,6 

Συμφωνώ απόλυτα 27 8,6 

Σύνολο  314 100,0 

Δ16. Παρακολουθώ / συμμετέχω σε δραστηριότητες που 

δεν απαιτούνται αλλά βοηθούν την εικόνα του σχολείου. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 6 1,9 

Διαφωνώ 16 5,1 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 59 18,8 

Συμφωνώ 192 61,3 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

40 

313 

12,8 

100,0 

Δ17. Οργανώνω κοινές δραστηριότητες με γονείς πέραν 

του καθορισμένου. 

Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 23 7,3 

Διαφωνώ 99 31,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 126 40,3 

Συμφωνώ 54 17,3 

Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

11 

313 

3,5 

100,0 

Δ18. Διακοσμώ το σχολείο. Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 16 5,1 

Διαφωνώ 63 20,2 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 86 27,6 

Συμφωνώ 110 35,3 
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Συμφωνώ απόλυτα 

Σύνολο 

37 

312 

11,9 

100,0 

Δ19. Βοηθώ τον διευθυντή μου στις ελεύθερές μου ώρες. Συχνότητα  Ποσοστό  

 

Διαφωνώ απόλυτα 20 6,4 

Διαφωνώ 54 17,2 

Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 91 29,0 

Συμφωνώ 125 39,8 

Συμφωνώ απόλυτα 24 7,6 

Σύνολο  314 100,0 

 

Οι ερωτήσεις Δ1-Δ5 αφορούν την Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς τον μαθητή. 

Στην Δ1 ερώτηση παρατηρούμε ότι οι περισσότερες απαντήσεις διαχέονται στις μεσαίες 

επιλογές Διαφωνώ, Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ και Συμφωνώ. Στις ερωτήσεις Δ2-Δ4 η 

πλειοψηφία τοποθετείται θετικά απαντώντας  Συμφωνώ και Συμφωνώ απόλυτα. Στην ερώ-

τηση Δ5 περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων απαντά Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 

και Συμφωνώ.  

Οι ερωτήσεις Δ6-Δ11 αφορούν την Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς τον σύλλο-

γο. Στις ερωτήσεις Δ6 και Δ10 η πλειοψηφία (80% περίπου των εκπαιδευτικών της έρευ-

νας) απαντά θετικά, και στις ερωτήσεις Δ7, Δ8, Δ11 περίπου το 60%-70% απαντά θετικά. 

Στην διάσταση αυτή εξαίρεση αποτελεί η ερώτηση Δ9 στην οποία οι περισσότερες απα-

ντήσεις των συμμετεχόντων διαχέονται στις επιλογές Διαφωνώ, Ούτε διαφωνώ ούτε συμ-

φωνώ και Συμφωνώ. 

Οι ερωτήσεις Δ12-Δ19 αφορούν την Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς το σχολεί-

ο. Σε όλες τις ερωτήσεις της διάστασης αυτής, με εξαίρεση την Δ17, με μεγαλύτερη συχνό-

τητα επιλέγεται η απάντηση Συμφωνώ ενώ μαζί με την απάντηση Ούτε διαφωνώ ούτε συμ-

φωνώ συγκεντρώνουν το 60%-80% των απαντήσεων. Στην ερώτηση Δ17 περίπου τα τρία 

τέταρτα των εκπαιδευτικών της έρευνας επιλέγει τις απαντήσεις Διαφωνώ και Ούτε διαφω-

νώ ούτε συμφωνώ. 

 

Στον πίνακα 15 παρουσιάζεται ο μέσος όρος του βαθμού της συνολικής κλίμακας της Ε-

κτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης. Στον πίνακα 16 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι καθεμί-

ας από τις τρεις διαστάσεις της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης.  
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Πίνακας 15. Βαθμός Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης-συνολική κλίμακα 

 N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Δ  Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση 314 3,53 ,53 

Valid N (listwise) 314   

 

Πίνακας 16. Βαθμός επιμέρους διαστάσεων Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης  

 N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Δ1 Ως προς τους μαθητές  (Δ1-Δ5) 314 3,63 ,56 

Δ2 Ως προς την ομάδα-σύλλογο (Δ6-Δ11) 314 3,65 ,55 

Δ3 Ως προς τον οργανισμό- σχολείο (Δ12-Δ19) 314 3,38 ,66 

Valid N (listwise) 314   

 

Ο μέσος όρος για την Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση είναι 3,53 (Τ.Α.= 0,53), (πίνακας 

15). Στον πίνακα 16 παρατηρούμε ότι όσον αφορά στις επιμέρους διαστάσεις, χαμηλότερη 

Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση παρατηρείται ως προς το σχολείο (Μ.Ο.=3,38,   

T.A.=0,66).  

 

3.6  Συσχετίσεις κατά Pearson και μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης  

 
3.6.1 Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ των διαστάσεων κάθε κλίμακας 

 

Πίνακας 17. Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ των διαστάσεων της αυθεντικής ηγεσίας 

 Α1 

Διαφάνεια 

σχέσεων  

Α2 Α3 

Α2  Ηθική  

εσωτερική 

προοπτική           

   Pearson Correlation     r ,762**   

   Sig. (2-tailed)               p ,000   

              

Α3 

Ισορροπημένη 

επεξεργασία  

       

   Pearson Correlation    r 
,743** ,710**  

   Sig. (2-tailed)             p ,000 ,000  
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Α4 

Αυτεπίγνωση 

    Pearson Correlation    r ,705** ,692** ,744** 

     Sig. (2-tailed)            p ,000 ,000 ,000 

              

 

 

Πίνακας 18. Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ των διαστάσεων της ψυχολογικής ενδυνά-

μωσης  

 Β1  

Νόημα  

Β2  Β3 

Β2  Επάρκεια 

Pearson Correlation   r  ,274**   

Sig. (2-tailed)            p 

 
,000 

 
 

Β3 

Αυτοπροσδιορισμός  

Pearson Correlation   r   ,236**  ,190**  

 Sig. (2-tailed)           p ,000 ,001  

    

Β4 Επίδραση  

Pearson Correlation   r ,128*  ,296**  ,207** 

Sig. (2-tailed)             p ,024 ,000 ,000 

    

 

 

 

Πίνακας 19. Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ των διαστάσεων της εκτός ρόλου εργασια-

κής απόδοσης  

 Δ1 

ως προς τον μαθητή 

Δ2 

 Δ2 ως προς τον 

σύλλογο 

Pearson Correlation  r  ,609**  

Sig. (2-tailed)           p ,000  

   

Δ3 ως προς το 

σχολείο  

Pearson Correlation   r  ,624**  ,678** 

Sig. (2-tailed)            p ,000 ,000 
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3.6.2 Συσχετίσεις κατά Pearson και μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης με-

ταξύ συνολικών κλιμάκων Αυθεντικής Ηγεσίας (Α), Ψυχολογικής Ενδυνά-

μωσης  (Β), Εντός  (Γ) και Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης (Δ)  

 

 

Πίνακας 20. Συντελεστής συσχέτισης Pearson για την Αυθεντική Ηγεσία (Α) με 

τα υπόλοιπα τμήματα του ερωτηματολογίου 

 

   A 

 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Β             Γ                 Δ      

     ,293**                      ,073**                     ,336**         

    ,000                      ,000                 ,000           

 

Στον πίνακα 20 παρατηρείται στατιστικά σημαντική  θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συνο-

λική κλίμακα της Αυθεντικής Ηγεσίας  και στη συνολική κλίμακα της Ψυχολογικής Ενδυ-

νάμωσης. Η θετική συσχέτιση είναι υψηλότερη ανάμεσα στην Αυθεντική Ηγεσία και στη 

συνολική κλίμακα της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης (r=0,336,  p=0,000)  ενώ δεν 

παρατηρείται  συσχέτιση της Αυθεντικής Ηγεσίας με την Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδο-

ση.  

 

Πίνακας 21. Συντελεστής συσχέτισης Pearson για την Ψυχολογική Ενδυνάμωση 

με τις Εντός (Γ) και Εκτός Ρόλου (Δ)  Εργασιακές Αποδόσεις 

 

   Β 

 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

              Γ                            Δ                                     

            ,410**                             ,498**                        

            ,000                             ,000                       

 

 

Στον  πίνακα 21 φαίνεται στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής 

κλίμακας της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και της Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

(r=0,410 και p=0,000). Υψηλή θετική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική παρατηρείται 

ανάμεσα στην Ψυχολογική Ενδυνάμωση και στη συνολική κλίμακα της Εκτός Ρόλου Ερ-

γασιακής Απόδοσης (r=0,498 και p=0,000).   
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Πίνακας 22. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης (Γ) 

με την Ψυχολογική Ενδυνάμωση (Β)  

 b Τυπική απόκλιση β t p 

 
Σταθερός όρος  2,609 ,212  12,282 ,000 

        Β ,449 ,056 ,410 7,944 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Γ) 

R2=0,168 

Στον πίνακα 22 παρατηρούμε πως η θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Ψυχολογική Ενδυνά-

μωση και στην Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση υποστηρίζεται και από το αντίστοιχο 

μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης όπου ο συντελεστής b της ανεξάρτητης μεταβλητής της 

Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης είναι 0,449 (p=0,000).  

 

Πίνακας 23. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης (Γ) 

με την Αυθεντική Ηγεσία (Α) και την Ψυχολογική Ενδυνάμωση (Β)  

 b Τυπική Απόκλιση β t p 

     

Σταθερός όρος  2,659 ,219  12,145 ,000 

          Α -,034 ,035 -,051 -,946 ,345 

         Β ,465 ,059 ,425 7,871 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Γ) 

R2=0,171 

 

Συνολικά το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

με εξαρτημένες μεταβλητές τόσο την Αυθεντική Ηγεσία όσο και την Ψυχολογική Ενδυνά-

μωση παρουσιάζεται στον πίνακα 23. Παρατηρούμε ότι μόνο ο συντελεστής b για την Ψυ-

χολογική Ενδυνάμωση  είναι στατιστικά σημαντικός (p=0,000) με τιμή 0,465.  

 

Πίνακας 24. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης (Δ) 

με την Αυθεντική Ηγεσία (Α) 

 b Τυπική απόκλιση β t p 

 
Σταθερός όρος  2,649 ,143  18,476 ,000 

        Α ,267 ,042 ,336 6,308 ,000 
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Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Δ)  

R2=0,113 

 

Στον πίνακα 24 φαίνεται πως η  θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Εκτός Ρόλου Εργασιακή 

Απόδοση και στην Αυθεντική Ηγεσία υποστηρίζεται και από το αντίστοιχο μοντέλο γραμ-

μικής παλινδρόμησης όπου ο συντελεστής b της ανεξάρτητης μεταβλητής της Αυθεντικής 

Ηγεσίας είναι 0,267 (p=0,000). 

Πίνακας 25. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης (Β) με την 

Αυθεντική Ηγεσία (Α) 

 b Τυπική Απόκλιση  β t p  

 
Σταθερός όρος  3,157 ,110  28,703 ,000 

A ,176 ,032 ,293 5,411 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Ψυχολογική Ενδυνάμωση (Β) 

 R2=0,086 

 

H θετική συσχέτιση μεταξύ της Αυθεντικής Ηγεσίας και της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

παρουσιάζεται και στο παραπάνω μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης (πίνακας 25) με ε-

ξαρτημένη μεταβλητή την Ψυχολογική Ενδυνάμωση και ανεξάρτητη την Αυθεντική Ηγε-

σία όπου ο συντελεστής συσχέτισης b είναι 0,176 (p=0,000).  

 

Πίνακας 26. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης (Δ) 

με την Ψυχολογική Ενδυνάμωση (Β) 

 b Τυπική απόκλιση β t p  

 
Σταθερός όρος  1,070 ,244  4,377 ,000 

          Β ,659 ,065 ,498 10,147 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή : Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Δ) 

R2=0,248 

 

Η υψηλή θετική επίδραση της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης (Β) στην Εκτός Ρόλου Εργα-

σιακή Απόδοση (Δ) φαίνεται στον  πίνακα 26 του μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης ό-

που ο συντελεστής b είναι 0,659 (p=0,000).  
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Πίνακας 27. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης με 

την Αυθεντική Ηγεσία (Α) και την Ψυχολογική Ενδυνάμωση (Β) 

 b Τυπική απόκλιση β t p 

 

Σταθερός όρος  ,823 ,246  3,350 ,001 

         Α ,165 ,040 ,208 4,162 ,000 

         Β ,578 ,066 ,437 8,733 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Δ) 

 R2=0,288  

       

Συνολικά το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

με εξαρτημένες μεταβλητές τόσο την Αυθεντική Ηγεσία όσο και την Ψυχολογική Ενδυνά-

μωση παρουσιάζεται στον πίνακα 27. Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές b είναι στατιστικά 

σημαντικοί (p=0,000) με τιμή 0,165 για την Αυθεντική Ηγεσία και σημαντικά υψηλότερη 

τιμή,  0,578,  για την Ψυχολογική Ενδυνάμωση.  

     Από τις παραπάνω αναλύσεις προκύπτει ότι η πρώτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνε-

ται καθώς η Αυθεντική Ηγεσία επιδρά θετικά στην Ψυχολογική Ενδυνάμωση των εκπαι-

δευτικών. Όσον αφορά στη δεύτερη ερευνητική υπόθεση, αυτή επιβεβαιώνεται μερικώς. 

Συγκεκριμένα δεν βρέθηκε επίδραση της Αυθεντικής Ηγεσίας στην Εντός Ρόλου Εργασια-

κή Απόδοση των εκπαιδευτικών, ενώ σημαντική είναι η θετική επίδραση της Αυθεντικής 

Ηγεσίας στην Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση των εκπαιδευτικών. Επίσης από τα παρα-

πάνω αποτελέσματα προκύπτει η επιβεβαίωση της τρίτης ερευνητικής υπόθεσης καθώς 

παρατηρείται υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και τόσο 

της Εντός, όσο και της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης των εκπαιδευτικών. Αναφορι-

κά με την τέταρτη ερευνητική υπόθεση, το πρώτο σκέλος της δεν επιβεβαιώνεται, καθώς 

δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της Αυθεντικής Ηγεσίας και της Εντός Ρόλου Εργασιακής 

Απόδοσης (ερευνητική υπόθεση 2) και δεν διερευνάται ο διαμεσολαβητικός ρόλος της Ψυ-

χολογικής Ενδυνάμωσης στην Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση. Όσον αφορά στο δεύτε-

ρο σκέλος της τέταρτης ερευνητικής υπόθεσης, δηλαδή  την ύπαρξη  διαμεσολαβητικού 

ρόλου της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης στην συσχέτιση μεταξύ Αυθεντικής Ηγεσίας και 

Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης των εκπαιδευτικών, αυτό επιβεβαιώνεται. Συγκεκρι-

μένα στα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης που παρουσιάζονται παραπάνω παρατηρούμε 
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τα εξής: Η αυθεντική ηγεσία έχει σημαντική θετική επίδραση στην Εκτός Ρόλου Εργασια-

κή Απόδοση (πίνακας 24). Επίσης η Αυθεντική Ηγεσία έχει σημαντική θετική επίδραση 

στην Ψυχολογική Ενδυνάμωση (πίνακας 25). Ακόμη όταν στο μοντέλο γραμμικής παλιν-

δρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης συμμετέχουν τόσο η Αυθεντική Ηγεσία 

όσο και η Ψυχολογική Ενδυνάμωση (πίνακας 27), ο συντελεστής b της επίδρασης της Αυ-

θεντικής Ηγεσίας είναι μικρότερος από ότι στον πίνακα 24. Η παρατήρηση αυτή αποτελεί 

ένδειξη διαμεσολάβησης της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης στη σχέση  μεταξύ της Αυθεντι-

κής Ηγεσίας και της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται αναλύσεις για την εύρεση συσχετίσεων μεταξύ των επιμέρους διαστάσεων 

των κλιμάκων του ερωτηματολογίου.  

 

 

3.6.3 Συσχετίσεις κατά Pearson και μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης 

μεταξύ διαστάσεων Αυθεντικής Ηγεσίας και επιμέρους  διαστάσεων 

Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

 

Πίνακας 28.  Συντελεστής συσχέτισης Pearson για τις διαστάσεις της Αυθεντικής 

Ηγεσίας  με τις διαστάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

 

   A1 

Διαφάνεια 

Σχέσεων 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Β1      Β2       Β3      Β4 

     ,101             ,112 *         ,211**         ,210** 

     ,073             ,047           ,000            ,000 

 

   A2 

Εσωτερική 

Ηθική Προο-

πτική 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Β1      Β2       Β3      Β4 

    ,104             ,073             ,231**        ,274** 

    ,067             ,197            ,000           ,000 

 

   A3 

Ισορροπημένη 

Επεξεργασία  

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Β1      Β2       Β3      Β4 

    ,092             ,054            ,196**           ,250** 

    ,103             ,339             ,000           ,000 

        Β1      Β2       Β3      Β4 
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   A4 

Αυτεπίγνωση  

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

     ,123*              ,125*                ,187**        ,300** 

    ,030             ,027             ,001           ,000 

 

Στον πίνακα 28 παρατηρείται χαμηλή θετική συσχέτιση, σε υψηλή στάθμη σημαντικότη-

τας, μεταξύ των τεσσάρων διαστάσεων της Αυθεντικής Ηγεσίας και κυρίως των δύο  δια-

στάσεων Β3 και Β4  (Αυτοπροσδιορισμός και Επίδραση αντίστοιχα) της Ψυχολογικής εν-

δυνάμωσης. Η μεγαλύτερη θετική συσχέτιση παρατηρείται ανάμεσα στην Αυτεπίγνωση 

του διευθυντή/διευθύντριας (Α4 διάσταση της Αυθεντικής Ηγεσίας) και της διάστασης Ε-

πίδραση (Β4) της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης (r=0,300,   p=0,000).  

 

 

 

Πίνακας 29. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Επίδρασης (Β4) με τις διαστάσεις 

της Αυθεντικής Ηγεσίας 

 

 b Τυπική από-

κλιση 

β t p  

   

Σταθερός όρος  1,926 ,184  10,454 ,000 

    Α1 -,094 ,078 -,115 -1,210 ,227 

   Α2 ,155 ,082 ,172 1,898 ,059 

    Α3 ,034 ,079 ,040 ,435 ,664 

    Α4  ,220 ,084 ,232 2,640 ,009 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Επίδραση (Β4) 

R2=0,103 

 

Στον πίνακα 29 έχουμε το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη 

διάσταση Β4 (Επίδραση) της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και εξαρτημένες τις διαστάσεις της 

Αυθεντικής Ηγεσίας. Παρατηρούμε ότι στατιστικά σημαντική είναι μόνο η επίδραση της Α4 με 

b= 0,220 σε στάθμη σημαντικότητας p < 0,05.  

 

 

3.6.4 Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ διαστάσεων Αυθεντικής Ηγεσίας 

και της Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης  
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Πίνακας 30. Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ διαστάσεων Αυθεντικής Ηγεσίας και της 

Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης. 

 Γ 

Α1  Διαφάνεια Σχέσεων  

Pearson Correlation     r ,088 

Sig. (2-tailed)              p ,118 

  

Α2  Εσωτερική Ηθική Προοπτική 

Pearson Correlation     r ,081 

Sig. (2-tailed)              p ,154 

  

Α3  Ισορροπημένη Επεξεργασία 

Pearson Correlation     r ,034 

Sig. (2-tailed)              p ,549 

  

Α4  Αυτεπίγνωση 
Pearson Correlation    r ,044 

Sig. (2-tailed)              p ,436 

   

Στον πίνακα 30 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιμέρους διαστάσε-

ων της Αυθεντικής Ηγεσίας και της Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης. 

 

3.6.5  Συσχετίσεις κατά Pearson και μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης 

μεταξύ διαστάσεων Αυθεντικής Ηγεσίας και επιμέρους διαστάσεων 

της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

 

Πίνακας 31. Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ διαστάσεων Αυθεντικής Ηγεσίας και επιμέ-

ρους διαστάσεων της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης. 

 

 

   A1 

Διαφάνεια 

Σχέσεων 

 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Δ1              Δ2                Δ3      

     ,255**                  ,233**                       ,282**         

    ,000                  ,000                  ,000           

        Δ1              Δ2               Δ3      
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   A2 

Εσωτερική 

Ηθική Προο-

πτική 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

     ,233**                 ,209**                         ,240**         

    ,000                 ,000                   ,000           

 

   A3 

Ισορροπημένη 

Επεξεργασία  

 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Δ1              Δ2               Δ3      

     ,287**                 ,251**                      ,296**         

    ,000                 ,000                  ,000           

 

   A4 

Αυτεπίγνωση  

 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Δ1              Δ2               Δ3      

     ,307**                 ,271**                      ,297**         

    ,000                  ,000                 ,000           

 

Στον πίνακα 31 παρατηρούμε θετική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική, μεταξύ όλων 

των διαστάσεων της Αυθεντικής Ηγεσίας και των διαστάσεων της Εκτός Ρόλου Εργασια-

κής Απόδοσης. Υψηλότερος είναι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των διαστάσεων Α3 

και Α4 που αφορούν στην Ισορροπημένη Επεξεργασία και την Αυτεπίγνωση του διευθυντή 

αντίστοιχα, και των διαστάσεων της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης.  

 

Πίνακας 32. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης ως 

προς τον μαθητή με τις διαστάσεις της Αυθεντικής Ηγεσίας   

 b Τυπική απόκλιση  β t p  

 

Σταθερός όρος  2,762 ,159  17,410 ,000 

       Α1 ,027 ,067 ,038 ,403 ,687 

       Α2 -,022 ,070 -,029 -,319 ,750 

       Α3 ,092 ,068 ,125 1,348 ,179 

       Α4 ,169 ,072 ,207 2,355 ,019 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς μαθητή (Δ1) 

R2=0,103 
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Πίνακας 33. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης ως 

προς τον σύλλογο με τις διαστάσεις της  Αυθεντικής Ηγεσίας  

 b Τυπική απόκλιση  β t p 

 

Σταθερός όρος  2,894 ,159  18,201 ,000 

        Α1 ,039 ,067 ,056 ,581 ,561 

        Α2 -,018 ,070 -,023 -,254 ,799 

        Α3 ,067 ,068 ,093 ,989 ,323 

        Α4 ,144 ,072 ,178 2,005 ,046 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς τον σύλλογο  (Δ2) 

R2=0,080 

 

 

Πίνακας 34. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης ως 

προς τον σχολείο με τις διαστάσεις της Αυθεντικής Ηγεσίας  

 b Τυπική απόκλιση  β t p 

 

Σταθερός όρος  2,363 ,186  12,692 ,000 

         Α1 ,090 ,078 .108 1,144 ,253 

          Α2 -,036 ,083 -.040 -,441 ,659 

         Α3 ,113 ,080 .132 1,420 ,156 

         Α4 ,144 ,084 .150 1,708 ,089 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς τον σχολείο (Δ3) 

R2=0,105 

Στα παραπάνω μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή κάθε διά-

σταση της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης χωριστά και ανεξάρτητες μεταβλητές τις 

τέσσερις διαστάσεις της Αυθεντικής Ηγεσίας, παρατηρούμε ότι  οι επιδράσεις των ανεξάρ-

τητων μεταβλητών είναι μικρές και μη στατιστικά σημαντικές (πίνακας 32, 33 και 34). Ε-

ξαίρεση αποτελεί η επίδραση της Α4 (Αυτεπίγνωση του διευθυντή/διευθύντριας) στην διά-

σταση Δ1 (Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς τους μαθητές)  και στην διάσταση 

Δ2 (Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς τον σύλλογο) με συντελεστές b=0,169 και 

b=0,144 αντίστοιχα σε στάθμη σημαντικότητας p<0,05.  
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3.6.6  Συσχετίσεις κατά Pearson  και μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 

διαστάσεων  Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και της Εντός Ρόλου Ερ-

γασιακής Απόδοσης 

 

Πίνακας 35. Συσχετίσεις κατά Pearson  διαστάσεων  Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και της 

Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης. 

 Γ 

Β1 Νόημα  

Pearson Correlation     r ,375** 

Sig. (2-tailed)              p        ,000 

  

Β2 Επάρκεια  

Pearson Correlation     r  ,373** 

Sig. (2-tailed)              p        ,000 

  

Β3 Αυτοπροσδιορισμός 

Pearson Correlation    r ,195** 

Sig. (2-tailed)              p     ,000 

  

Β4 Επίδραση  
Pearson Correlation    r      ,137* 

Sig. (2-tailed)              p     ,015 

 

Στον πίνακα 35 παρατηρούμε θετική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις 

διαστάσεις Β1 και Β2 της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης (Νόημα και Επάρκεια αντίστοιχα) 

και στην Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση.  

 

Το αντίστοιχο μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την Εντός 

Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Γ) και εξαρτημένες τις διαστάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνά-

μωσης απεικονίζεται στον  πίνακα 36.  

 

Πίνακας 36. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εντός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

με τις διαστάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

 

 b Τυπική απόκλι-

ση  

β t p  

 Σταθερός όρος  2,377 ,212  11,187 ,000 
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Β1 ,195 ,037 ,280 5,267 ,000 

Β2 ,226 ,044 ,282 5,182 ,000 

Β3 ,050 ,035 ,075 1,428 ,154 

Β4 ,002 ,036 ,003 ,049 ,961 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Γ) 

R2=0,225 

Οι επιδράσεις τόσο της Β1 όσο και της Β2 στην Εντός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση είναι στατι-

στικά σημαντικές (p=0,000) με τον συντελεστή b στις τιμές 0,195 και 0,226 αντίστοιχα.  

 

 

3.6.7  Συσχετίσεις κατά Pearson και μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης 

μεταξύ διαστάσεων Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και των διαστάσεων 

της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

 

Πίνακας 37. Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ διαστάσεων Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

και της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης. 

 

Β1 Νόημα  

 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Δ1                Δ2                  Δ3             

     ,336**                   ,324**                      ,344**         

    ,000                   ,000                  ,000           

 

Β2 Επάρκεια 

 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Δ1                Δ2                 Δ3      

     ,273**                   ,283**                      ,243**         

    ,000                    ,000                ,000           

 

Β3 Αυτοπροσδιορι-

σμός 

 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Δ1                Δ2                 Δ3      

     ,152**                   ,167**                     ,145**         

    ,007                    ,003                ,010           

 

Β4 Επίδραση  

 

 

Pearson Correlation     r   

Sig. (2-tailed)              p  

      Δ1                Δ2                Δ3      

     ,306**                 ,321**                      ,449**         

    ,000                 ,000                  ,000           

 

Στον πίνακα 37 παρατηρούμε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στις δια-

στάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και στις διαστάσεις της  Εκτός Ρόλου Εργασιακής 

Απόδοσης με εξαίρεση τη διάσταση Β3 (Αυτοπροσδιορισμός), όπου η συσχέτιση είναι χα-
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μηλή. Υψηλή θετική συσχέτιση παρουσιάζεται για τις διαστάσεις Νόημα (Β1) και Επίδρα-

ση (Β4). Υψηλότερος είναι ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,449,  p=0,00) μεταξύ της διά-

στασης Επίδραση (Β4) της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και της Εκτός Ρόλου Εργασιακής 

Απόδοσης ως προς το σχολείο (Δ3).  

 

Πίνακας 38. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης ως 

προς τους μαθητές με τις διαστάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης  

 

 b Τυπική απόκλιση β t p 

 

Σταθερός όρος 1,455 ,278  5,232 ,000 

Β1 ,239 ,048 ,268 4,953 ,000 

Β2 ,133 ,057 ,129 2,328 ,021 

Β3 ,014 ,046 ,016 ,307 ,759 

Β4 ,198 ,047 ,230 4,258 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς μαθητή (Δ1) 

R2=0,198 
 

 

Πίνακας 39. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης ως 

προς τον σύλλογο με τις διαστάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

 

 b Τυπική απόκλιση β t p 

 

Σταθερός όρος  1,459 ,275  5,314 ,000 

Β1 ,219 ,048 ,248 4,595 ,000 

Β2 ,141 ,056 ,137 2,493 ,013 

Β3 ,028 ,046 ,033 ,610 ,542 

Β4 ,207 ,046 ,242 4,498 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς τον σύλλογο (Δ2) 

R2=0,203 
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Πίνακας 40. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης ως 

προς το σχολείο με τις διαστάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

 

 b Τυπική απόκλιση  β t p  

 

Σταθερός όρος ,745 ,308  2,417 ,016 

Β1 ,297 ,054 ,282 5,541 ,000 

Β2 ,061 ,063 ,050 ,962 ,337 

Β3 -,014 ,051 -,014 -,280 ,779 

Β4 ,406 ,052 ,401 7,871 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς το σχολείο (Δ3) 

R2=0,287 

 

Στους πίνακες 38, 39, 40 απεικονίζονται τα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη 

μεταβλητή την κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης και 

εξαρτημένες τις διαστάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης. Παρατηρούνται στατιστικά σημα-

ντικές  (p=0,000)  επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών Β1 (Νόημα) και Β4 (Επίδραση)  και 

στις τρεις διαστάσεις της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης. Ιδιαίτερα αυξημένη παρουσιάζε-

ται η επίδραση της Β4 στην Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση ως προς το σχολείο (Δ3) με τιμή 

β=0,401 (πίνακας 40). Μικρότερη είναι η επίδραση της Β2 (Επάρκεια) και στην περίπτωση που 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι η Δ3 η επίδραση είναι μη στατιστικά σημαντική (p=0,337)  (πίνα-

κας 40).  Όσον αφορά τη διάσταση Β3 (αυτοπροσδιορισμός) δεν παρατηρείται επίδραση. Τα α-

ποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν και τις συσχετίσεις κατά Pearson που προηγήθηκαν.  
 

 

Πίνακας 41. Συσχετίσεις των διαστάσεων της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης με τη συνολική 

κλίμακα της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης. 

 Δ 

Β1 

Pearson Correlation     r ,383** 

Sig. (2-tailed)              p     ,000 

  

Β2 

Pearson Correlation     r ,298** 

Sig. (2-tailed)              p     ,000 
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Β3 

Pearson Correlation    r ,175** 

Sig. (2-tailed)              p      ,002 

  

Β4 
Pearson Correlation    r ,428** 

Sig. (2-tailed)              p      ,000 

 

Οι συσχετίσεις των διαστάσεων της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης με τη συνολική κλίμακα 

της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης φαίνονται στον πίνακα 41. Παρατηρούμε ο υπάρ-

χει στατιστικά σημαντική θετική επίδραση των διαστάσεων της Ψυχολογικής Ενδυνάμω-

σης στην Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση των Εκπαιδευτικών με εξαίρεση την διάσταση 

Β3 (Αυτοπροσδιορισμός) όπου η επίδραση είναι μικρή. Η υψηλότερη θετική συσχέτιση 

παρατηρείται για τις διαστάσεις Β1 (Νόημα) και Β4 (Επίδραση) της Ψυχολογικής Ενδυνά-

μωσης με τους συντελεστές συσχέτισης r=0,383 (p=0,000) και r=0,428 (p=0,000) αντίστοι-

χα.  

 

Πίνακας 42. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης με 

ανεξάρτητες μεταβλητές τις τέσσερις διαστάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης. 

 b Τυπική απόκλιση  β t p  

 

Σταθερός όρος  1,158 ,244  4,748 ,000 

Β1 ,257 ,042 ,306 6,072 ,000 

Β2 ,105 ,050 ,108 2,093 ,037 

Β3 ,007 ,041 ,008 ,163 ,871 

Β4 ,288 ,041 ,355 7,054 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης (Δ) 

R2=0,303    

 

Στον  πίνακα  42 δίνεται το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

την συνολική κλίμακα της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης και ανεξάρτητες μεταβλη-

τές τις τέσσερις διαστάσεις της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης. Παρατηρούμε ότι όλες οι ανε-

ξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν σε ποσοστό 30,3% (R2=0,303) την εξαρτημένη μεταβλη-

τή και οι επιδράσεις είναι στατιστικά σημαντικές με εξαίρεση την διάσταση Β3 (Αυτο-
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προσδιορισμός). Μεγαλύτερες παρουσιάζονται οι επιδράσεις των διαστάσεων Β1 (Νόημα) 

και Β4 (Επίδραση) β=0,306 και β=0,355 αντίστοιχα, κάτι που συμβαδίζει με τις συσχετί-

σεις κατά Pearson που παρουσιάστηκαν παραπάνω.  

 

3.7  Διερεύνηση διαμεσολαβητικού ρόλου της συνολικής κλίμακας της 

Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης για κάθε μία από τις διαστάσεις της Ε-

κτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης – Συντελεστές μερικής συσχέτισης  

 

3.7.1 Συντελεστές μερικής συσχέτισης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

ως προς τον μαθητή (Δ1) και της Αυθεντικής Ηγεσίας (Α) ελέγχοντας την 

Ψυχολογική Ενδυνάμωση 

 

Πίνακας 43. Συντελεστής συσχέτισης του Pearson ανάμεσα στην Εκτός Ρόλου Εργασιακή   

Απόδοση ως προς τον μαθητή (Δ1) και την Αυθεντική Ηγεσία (Α) 

 Δ1 

Α 

Pearson Correla-

tion 
,300** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 314 

  

 

Πίνακας 44. Μερικός συντελεστής ανάμεσα στη Δ1 και την Α ελέγχοντας τη συνολική 

κλίμακα της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης  

Ελεγχόμενη μεταβλητή Β  Δ1 

Β Α 

Correlation ,205 

Significance (2-

tailed) 
,000 

df 311 

  

Στον πίνακα 44 παρατηρούμε ότι υπάρχει μείωση του συντελεστή συσχέτισης της Εκτός 

Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης ως προς τον μαθητή (Δ1) με την Αυθεντική Ηγεσία (Α) όταν 
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ελέγχουμε  την Ψυχολογική Ενδυνάμωση. Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson είναι 

r=0,205 ελέγχοντας την Ψυχολογική Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, μικρότερος από την 

τιμή r=0,300 χωρίς ελεγχόμενη μεταβλητή (πίνακας 43). Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής 

είναι στατιστικά σημαντικός με p=0,000.  

 

3.7.2 Συντελεστές μερικής συσχέτισης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

ως προς τον σύλλογο διδασκόντων (Δ2) και της Αυθεντικής Ηγεσίας (Α) ε-

λέγχοντας την Ψυχολογική Ενδυνάμωση 

 

Πίνακας 45. Συντελεστής συσχέτισης του Pearson ανάμεσα στην Εκτός Ρόλου Εργασιακή   

Απόδοση ως προς τον σύλλογο διδασκόντων (Δ2) και την Αυθεντική Ηγεσία (Α). 

 Δ2 

Α 

Pearson Correla-

tion 
,268** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 314 

  

 

 

Πίνακας 46. Μερικός συντελεστής ανάμεσα στη Δ2 και την Α ελέγχοντας τη συνολική 

κλίμακα της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

Ελεγχόμενη μεταβλητή Β Δ2 

Β Α 

Correlation ,166 

Significance (2-

tailed) 
,003 

df 311 

  

 

Στον πίνακα 46 παρατηρούμε ότι υπάρχει μείωση του συντελεστή συσχέτισης της Εκτός 

Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης ως προς τον σύλλογο διδασκόντων (Δ2) με την Αυθεντική 

Ηγεσία (Α) όταν ελέγχουμε  την Ψυχολογική Ενδυνάμωση. Ο συντελεστής συσχέτισης του 

Pearson είναι r=0,166 ελέγχοντας την Ψυχολογική Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, μι-
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κρότερος από την τιμή r=0,268 χωρίς ελεγχόμενη μεταβλητή (πίνακας 45). Σε κάθε περί-

πτωση ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός με p<0,05.  

 

3.7.3 Συντελεστές μερικής συσχέτισης της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

ως προς το σχολείο (Δ3) και της Αυθεντικής Ηγεσίας (Α) ελέγχοντας την 

Ψυχολογική Ενδυνάμωση 

 

Πίνακας 47. Συντελεστής συσχέτισης του Pearson ανάμεσα στην Εκτός Ρόλου Εργασιακή   

Απόδοση ως προς το σχολείο (Δ3) και την Αυθεντική Ηγεσία (Α). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πίνακας 48. Μερικός συντελεστής ανάμεσα στη Δ3 και την Α ελέγχοντας τη συνολική 

κλίμακα της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

Ελεγχόμενη μεταβλητή Β Δ3 

Β Α 

Correlation ,207 

Significance (2-

tailed) 
,000 

df 311 

  

 

Στον πίνακα 48 παρατηρούμε ότι υπάρχει μείωση του συντελεστή συσχέτισης της Εκτός 

Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης ως προς το σχολείο (Δ3) με την Αυθεντική Ηγεσία (Α) όταν 

ελέγχουμε  την Ψυχολογική Ενδυνάμωση. Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson είναι 

r=0,207 ελέγχοντας την Ψυχολογική Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, μικρότερος από την 

τιμή r=0,311 χωρίς ελεγχόμενη μεταβλητή (πίνακας 47). Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής 

είναι στατιστικά σημαντικός με p=0,000.  

 Δ3 

Α 

Pearson Correla-

tion 
,311** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 314 
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     Τα παραπάνω αποτελέσματα από την εύρεση των μερικών συντελεστών επιβεβαιώνουν 

την  διαμεσολάβηση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης στη σχέση μεταξύ της αυθεντικής η-

γεσίας και των διαστάσεων της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης. Αφαιρώντας κάθε 

φορά την επίδραση της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης παρατηρούμε μείωση του συντελεστή 

συσχέτισης. Παραμένει συσχέτιση μεταξύ της Αυθεντικής Ηγεσίας και των διαστάσεων 

της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης αλλά αυτή είναι μικρότερη. Αυτό δείχνει ότι η 

Ψυχολογική Ενδυνάμωση μερικώς διαμεσολαβεί στην επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλη-

τής στην εξαρτημένη.   

 

3.8 Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της Εκτός Ρό-

λου Εργασιακής Απόδοσης ανάμεσα στο σχολείο υπηρέτησης του 

εκπαιδευτικού (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) 

 

Πίνακας 49. Έλεγχος κανονικότητας των ομάδων εκπαιδευτικών (δημοτικού, γυμνασίου 

και λυκείου) σχετικά με την Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοσή τους (Δ) 

Σχολείο όπου υπηρετείτε 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Δ 

Δημοτικό ,119 41 ,153 ,966 41 ,256 

Γυμνάσιο ,080 113 ,073 ,969 113 ,011 

Λύκειο ,055 159 ,200* ,989 159 ,273 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Στον πίνακα 49 διαπιστώνουμε την ύπαρξη κανονικότητας στις τρεις ομάδες εκπαιδευτικών, 

ανάλογα με το σχολείο όπου υπηρετούν, αναφορικά με την Εκτός Ρόλου Εργασιακή Από-

δοσή τους. Πραγματοποιούμε στη συνέχεια Έλεγχο Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης 

(One Way ANOVA) για να ελέγξουμε αν η Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση των εκπαι-

δευτικών εξαρτάται  από  το σχολείο υπηρέτησης, δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο.  

 

Πίνακας 50. Έλεγχος ANOVA στατιστικά σημαντικών διαφορών της εκδήλωσης Εκτός 

Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης με βάση το σχολείο υπηρέτησης του εκπαιδευτικού 
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 Πλήθος παρατη-

ρήσεων  

Μέσος όρος  Τυπική απόκλιση 

Δημοτικό 41 3,7507 ,54461 

Γυμνάσιο 113 3,5161 ,51124 

Λύκειο 159 3,4988 ,52864 

Σύνολο  313 3,5380 ,52942 

 

Από τον έλεγχο ANOVA προκύπτει:  

F (2, 310) = 3,916    και p=0,021<0,05  

 

Επομένως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

μεταξύ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε  δημοτικό, αυτών που υπηρετούν σε γυμνά-

σιο και αυτών που υπηρετούν σε λύκειο. Συνεπώς η πέμπτη ερευνητική υπόθεση επιβε-

βαιώνεται. Στη συνέχεια  ακολουθούν συσχετίσεις μεταξύ της Αυθεντικής Ηγεσίας, της 

Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης για κάθε ομάδα 

εκπαιδευτικών.  

  

3.8.1 Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ της Αυθεντικής Ηγεσίας, της Ψυχολογι-

κής Ενδυνάμωσης και της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης για κάθε 

ομάδα εκπαιδευτικών  

 

Πίνακας 51. Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ της Αυθεντικής Ηγεσίας, της Ψυχολογικής 

Ενδυνάμωσης και της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης στους εκπαιδευτικούς δημοτι-

κού σχολείου 

 Α Β 

B 

Pearson Correlation ,482**  

Sig. (2-tailed) ,001  

N 41  

Δ 

Pearson Correlation ,622** ,742** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 41 41 
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Πίνακας 52. Μέσοι όροι των εκπαιδευτικών δημοτικού σχολείου στις διαστάσεις της Ε-

κτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης 

 Πλήθος παρατηρήσε-

ων (Ν) 

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση  

Δ1 41 3,7366 ,57696 

Δ2 41 3,9374 ,54707 

Δ3 41 3,6189 ,64949 

Valid N (listwise) 41   

 

 

Πίνακας 53. Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ της Αυθεντικής Ηγεσίας, της Ψυχολογικής 

Ενδυνάμωσης και της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης στους εκπαιδευτικούς γυμνασί-

ου 

 A B 

Β 

Pearson Correlation ,275**  

Sig. (2-tailed) ,003  

N 113  

Δ 

Pearson Correlation ,218* ,406** 

Sig. (2-tailed) ,020 ,000 

N 113 113 

 

Πίνακας 54. Μέσοι όροι των εκπαιδευτικών γυμνασίου στις διαστάσεις της Εκτός Ρόλου 

Εργασιακής Απόδοσης 

 Πλήθος παρατηρή-

σεων (Ν) 

      Μέσος όρος  Τυπική απόκλιση 

Δ1 113 3,6442 ,56552 

Δ2 113 3,6799 ,51810 

Δ3 113 3,3131 ,66922 

Valid N (listwise) 113   

 

 



 

88 

Πίνακας 55. Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ της Αυθεντικής Ηγεσίας, της Ψυχολογικής 

Ενδυνάμωσης και της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης στους εκπαιδευτικούς λυκείου 

 A Β 

Β 

Pearson Correlation ,232**  

Sig. (2-tailed) ,003  

N 159  

Δ 

Pearson Correlation ,318** ,477** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 159 159 

 

Πίνακας 56. Μέσοι όροι των εκπαιδευτικών λυκείου στις διαστάσεις της Εκτός Ρόλου Ερ-

γασιακής Απόδοσης 

 Πλήθος παρατηρήσε-

ων (Ν) 

Μέσος όρος  Τυπική απόκλιση 

Δ1 159 3,5937 ,56003 

Δ2 159 3,5761 ,56086 

Δ3 159 3,3805 ,64932 

Valid N (listwise) 159   

 

Στους  πίνακες 52, 54 και 56 παρατηρούμε ότι υπάρχει μικρή διαφορά στους μέσους όρους 

της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης, και στις τρεις διαστάσεις της, μεταξύ των τριών 

ομάδων εκπαιδευτικών (αυτών που υπηρετούν σε δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο). Συγκε-

κριμένα οι μέσοι όροι είναι ελαφρά υψηλότεροι στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 

δημοτικό. Παρά τη μικρή διαφορά στους μέσους όρους η διαφορά στις συσχετίσεις των 

κλιμάκων του ερωτηματολογίου μεταξύ των τριών ομάδων εκπαιδευτικών είναι εμφανής 

(πίνακες 51, 53 και 55). Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι η θετική συσχέτιση μεταξύ της 

Αυθεντικής Ηγεσίας και της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης είναι πολύ υψηλότερη 

στους εκπαιδευτικούς δημοτικού με  r=0,622 και p=0,000 (πίνακας 51) ακολουθούν οι εκ-

παιδευτικοί λυκείου με τιμή r=0,318  και p=0,000 (πίνακας 52)  ενώ για τους για τους εκ-

παιδευτικούς γυμνασίου η αντίστοιχη τιμή είναι r=0,218  και p=0,020 (πίνακας 53). Ομοί-

ως η θετική συσχέτιση της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης με την Εκτός Ρόλου Εργασιακή 

Απόδοση είναι σημαντικά υψηλότερη στους εκπαιδευτικούς δημοτικού, με τιμή r=0,742 
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(p=0,000), ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί λυκείου με τιμή r=0,477  (p=0,000) ενώ χαμηλό-

τερη είναι η  τιμή στους εκπαιδευτικούς γυμνασίου, r=0,406  (p=0,000) (πίνακες 51, 55 και 

53 αντίστοιχα). 

 

3.8.2 Μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την συνολι-

κή κλίμακα της  Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης και ανεξάρτητες την 

Αυθεντική Ηγεσία και την Ψυχολογική Ενδυνάμωση για κάθε ομάδα εκ-

παιδευτικών 

 

Πίνακας 57. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη συνολική 

κλίμακα της  Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης και ανεξάρτητες την Αυθεντική Ηγεσία 

και την Ψυχολογική Ενδυνάμωση για εκπαιδευτικούς δημοτικού 

 

 b Τυπική απόκλιση  β t p 

 

Σταθερός όρος  ,314 ,467  ,674 ,505 

Α ,206 ,066 ,344 3,105 ,004 

Β ,714 ,137 ,576 5,197 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Δ) 

R2=0,641  

 

Πίνακας 58. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη συνολική 

κλίμακα της  Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης και ανεξάρτητες την Αυθεντική Ηγεσία 

και την Ψυχολογική Ενδυνάμωση για εκπαιδευτικούς γυμνασίου 

  

 b Τυπική απόκλιση  β t p  

 

Σταθερός όρος  1,355 ,446  3,036 ,003 

Α ,097 ,076 ,115 1,275 ,205 

Β ,493 ,118 ,375 4,168 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Δ) 

R2=0,177 
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Πίνακας 59. Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη συνολι-

κή κλίμακα της  Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης και ανεξάρτητες την Αυθεντική 

Ηγεσία και την Ψυχολογική Ενδυνάμωση για εκπαιδευτικούς λυκείου 

 

 b Τυπική απόκλιση  β t p 

 

Σταθερός όρος ,797 ,357  2,234 ,027 

Α ,180 ,058 ,220 3,128 ,002 

Β ,566 ,093 ,426 6,070 ,000 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Δ) 

       R2=0,273 

 

Στον πίνακα 57 παρατηρούμε ότι οι επιδράσεις της Αυθεντικής Ηγεσίας και της Ψυχολογι-

κής Ενδυνάμωσης που παρατηρούνται στο μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης είναι υψη-

λές και στατιστικά σημαντικές στους εκπαιδευτικούς δημοτικού σχολείου με μεγαλύτερη 

την επίδραση της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης με τιμή β=0,576,  (b=0,714) και την επίδρα-

ση της Αυθεντικής Ηγεσίας στην τιμή β=0,344, (b=206).  Στην περίπτωση αυτή μάλιστα 

παρατηρούμε  ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή προσδιορισμού R2=0,641, δηλαδή σε ποσοστό 

64,1% οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν την εξαρτημένη. Ακολουθούν σε τιμή οι 

αντίστοιχες επιδράσεις στους εκπαιδευτικούς λυκείου (πίνακας 59) με την επίδραση της 

Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης  στην τιμή β=0,426, (b=0,566) και της Αυθεντικής Ηγεσίας 

στην τιμή β=0,220, (b=0,180). Οι χαμηλότερες επιδράσεις παρατηρούνται στους εκπαιδευ-

τικούς γυμνασίου (πίνακας 58) με την επίδραση της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης στην τιμή 

β=0,375, (b=0,493). Να σημειωθεί ότι όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς γυμνασίου η επί-

δραση της Αυθεντικής Ηγεσίας είναι μη στατιστικά σημαντική (p=0,205). Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν και τις συσχετίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω μέσα σε 

κάθε ομάδα εκπαιδευτικών.  

 

3.9 Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της Ψυχολογι-

κής Ενδυνάμωσης ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας με τον παρόντα 

διευθυντή/παρούσα διευθύντρια   
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Προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της Ψυχολογικής Εν-

δυνάμωσης ανάλογα με  τα  έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή / παρούσα διευθύ-

ντρια προηγήθηκε έλεγχος κανονικότητας.  

Πίνακας 60. Έλεγχος κανονικότητας των ομάδων εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη υπη-

ρεσίας με τον παρόντα διευθυντή/ παρούσα διευθύντρια σχετικά με την Ψυχολογική τους 

ενδυνάμωση (Β) 

 

Έτη υπηρεσίας με τον 

παρόντα διευθυντή 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Β 

 έως 2 έτη  ,062 191 ,070 ,993 191 ,441 

 3-5 έτη  ,111 70 ,032 ,979 70 ,274 

 6-8 έτη  ,119 26 ,200* ,937 26 ,111 

 9-11 έτη  ,162 12 ,200* ,950 12 ,640 

12 έτη και πάνω  ,174 9 ,200* ,930 9 ,477 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Στον πίνακα 60 παρατηρούμε ότι δεν έχουμε κανονικότητα στις ομάδες εκπαιδευτικών, 

ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή / παρούσα διευθύντρια, αναφορι-

κά με την Ψυχολογική Ενδυνάμωσή τους.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το μη παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis, πίνακας 61,  για 

να ελέγξουμε αν η Ψυχολογική Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών εξαρτάται  από τα έτη 

υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή / παρούσα διευθύντρια.  

 

Πίνακας 61.  Έλεγχος Kruskal-Wallis στατιστικά σημαντικών διαφορών της Ψυχολογικής 

Ενδυνάμωσης με βάση τα έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή / παρούσα διευθύντρια 

 B 

Chi-Square 7,164 

df 4 

Asymp. Sig. ,127 
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Στον πίνακα 58 έχουμε X2=7,164  και  p=0,127>0,05  οπότε διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρ-

χει στατιστικά σημαντική διαφορά της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης σε σχέση με τα έτη υ-

πηρεσίας των εκπαιδευτικών με τον παρόντα διευθυντή/παρούσα διευθύντρια. Επομένως η 

έκτη ερευνητική υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται.  

 

3.10  Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της Εκτός Ρό-

λου     Εργασιακής Απόδοσης ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας με τον 

παρόντα διευθυντή/παρούσα διευθύντρια.   

Προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της Εκτός Ρόλου Ερ-

γασιακής Απόδοσης ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή/παρούσα 

διευθύντρια προηγήθηκε έλεγχος κανονικότητας.  

Πίνακας 62. Έλεγχος κανονικότητας των ομάδων εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη υπη-

ρεσίας με τον παρόντα διευθυντή/ παρούσα διευθύντρια σχετικά με την Εκτός Ρόλου Ερ-

γασιακή τους Απόδοση (Δ) 

 

Έτη υπηρεσίας με τον παρό-

ντα διευθυντή 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Δ 

 έως 2 έτη  ,069 191 ,028 ,983 191 ,023 

 3-5 έτη  ,081 70 ,200* ,974 70 ,159 

 6-8 έτη  ,159 26 ,088 ,937 26 ,113 

 9-11 έτη  ,218 12 ,122 ,915 12 ,249 

12 έτη και πάνω  ,164 9 ,200* ,938 9 ,556 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Διαπιστώθηκε μη κανονικότητα όπως φαίνεται στον πίνακα 62.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το μη παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis, πίνακας 63, για 

να ελεγχθεί αν η Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση των εκπαιδευτικών εξαρτάται  από τα 

έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή / παρούσα διευθύντρια.  
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Πίνακας 63.  Έλεγχος Kruskal-Wallis στατιστικά σημαντικών διαφορών της Εκτός Ρόλου 

Εργασιακής Απόδοσης με βάση τα έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή / παρούσα 

διευθύντρια 

 Δ 

Chi-Square 2,090 

df 4 

Asymp. Sig. ,719 

 

Στον παραπάνω πίνακα έχουμε X2=2,090  και   p=0,719>0,05 οπότε διαπιστώνουμε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης σε σχέση 

με τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών με τον παρόντα διευθυντή/παρούσα διευθύντρια. 

Συνεπώς η έβδομη ερευνητική υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται.  

 

Ομοίως ελέγχθηκε αν υπάρχει διαφορά της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης και της Εκτός Ρό-

λου Εργασιακής Απόδοσης σχετικά με τα έτη προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού, τα έτη υ-

πηρεσίας του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο σχολείο και το φύλο. Σε καμία περίπτωση 

δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (Παράρτημα B). 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

                      ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

4.1 Συζήτηση  

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αυθεντικής η-

γεσίας και της εργασιακής απόδοσης σε δείγμα εκπαιδευτικών δημόσιων ελληνικών σχο-

λείων. Επιπλέον η έρευνα προσπαθεί να εξηγήσει τη σχέση αυθεντικής ηγεσίας και εργα-

σιακής απόδοσης διαμέσου της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών. Σημειώνε-

ται ότι δεν έχει ανευρεθεί σχετική έρευνα στην ελληνική βιβλιογραφία.  

     Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι η εφαρμογή αυθεντικής ηγεσίας από 

τους διευθυντές των ελληνικών δημόσιων σχολείων επηρεάζει θετικά την ψυχολογική εν-

δυνάμωση των εκπαιδευτικών καθώς και την εκτός ρόλου εργασιακή τους απόδοση. Επι-

πλέον από την έρευνα προκύπτουν σημαντικές ενδείξεις ότι η ψυχολογική ενδυνάμωση 

έχει διαμεσολαβητικό ρόλο στη θετική επίδραση της αυθεντικής ηγεσίας στην εκτός ρόλου 

εργασιακή απόδοση των εκπαιδευτικών. Τα παραπάνω αποτελέσματα συμβαδίζουν με 

προηγούμενες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία που υποστηρίζουν ότι οι αυθεντικοί ηγέτες 

αντλούν από τις εμπειρίες της ζωής τους και τις ψυχολογικές τους δυνατότητες (ελπίδα, 

αισιοδοξία, ανθεκτικότητα) για να δημιουργήσουν μια ηθική προοπτική και ένα υποστηρι-

κτικό οργανωσιακό περιβάλλον το οποίο προωθεί την αυτεπίγνωσή τους και τις αυτορρυθ-

μιζόμενες θετικές συμπεριφορές. Αυτό με τη σειρά του ενισχύει την αυθεντικότητα και την 

ανάπτυξη τόσο τη δική τους όσο και των ακολούθων τους, οδηγώντας σε ευημερία στο 

χώρο της εργασίας και σε σταθερά καλύτερη απόδοση (Avolio & Gardner, 2005· Gardner 

κ.α., 2005· Wong & Laschinger, 2013).  

     Αρχικά, στην παρούσα έρευνα ανιχνεύεται εφαρμογή αυθεντικής ηγεσίας στα ελληνικά 

δημόσια σχολεία. Ο μέσος όρος για τη συνολική διάσταση της αυθεντικής ηγεσίας είναι 

3,32,  (T.A. 0,66) και για τις επιμέρους διαστάσεις οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 3,38 (ε-

σωτερική ηθική προοπτική) ως 3,25 (αυτεπίγνωση). Οι τιμές αυτές συμβαδίζουν με αποτε-

λέσματα άλλων ερευνητών σε σχολεία (Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 2014), όπου ο 

μέσος όρος για τη συνολική κλίμακα της αυθεντικής ηγεσίας βρίσκεται στην τιμή 3,01 και 

όσον αφορά στις επιμέρους διαστάσεις, μεγαλύτερος είναι ο μέσος όρος στην εσωτερική 

ηθική προοπτική και μικρότερος στη διάσταση αυτεπίγνωση. Παρόμοιες τιμές παρουσιά-
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ζουν οι μέσοι όροι και στους Wong και Laschinger (2013) που μελετούν την αυθεντική η-

γεσία σε νοσηλευτικό προσωπικό. Μία εξήγηση για τα παραπάνω αποτελέσματα μπορεί να 

είναι το γεγονός ότι η αυτεπίγνωση αποτελεί μια μάλλον δύσκολη κατάκτηση για έναν άν-

θρωπο, ενώ συγχρόνως αποτελεί και τη δυσκολότερη συνιστώσα της αυθεντικής ηγεσίας 

όσον αφορά την ανίχνευσή της από τους ακολούθους, αφού διακρίνεται από μια εσωτερι-

κότητα. Συνεπώς οι ηγέτες μπορεί πραγματικά να έχουν χαμηλότερη αυτεπίγνωση σε σχέ-

ση με την εκδήλωση των υπόλοιπων διαστάσεων της αυθεντικής ηγεσίας ή οι ακόλουθοι 

τους, οι οποίοι βαθμολογούν την αυθεντική ηγεσία τους, να δυσκολεύονται να ανιχνεύσουν 

την αυτεπίγνωση των ηγετών τους. Αναφορικά με τη μεγαλύτερη τιμή του μέσου όρου 

στην εσωτερική ηθική προοπτική, θα λέγαμε ότι αφενός, μπορεί ευκολότερα να ανιχνευτεί 

από τους ακολούθους (π.χ. αν ο διευθυντής/διευθύντρια του σχολείου επιδεικνύει συνέπεια 

λόγων και έργων), και αφετέρου, πως πραγματικά ένας σχολικός ηγέτης διακρίνεται από 

ένα γενικότερο σύστημα ηθικών αξιών με βάση το οποίο λαμβάνει αποφάσεις. Το να εγκα-

θιδρύσει κανείς ένα προσωπικό και κοινωνικά αποδεκτό σύστημα ηθικών αξιών είναι μάλ-

λον ευκολότερη υπόθεση από το να καταφέρει έναν υψηλό βαθμό αυτεπίγνωσης.  

     Όσον αφορά στην ψυχολογική ενδυνάμωση, μεγαλύτερος παρουσιάζεται ο μέσος όρος 

στη διάσταση του νοήματος και ακολουθούν οι μέσοι όροι στις διαστάσεις της επάρκειας 

και του αυτοπροσδιορισμού. Μικρότερη είναι η ψυχολογική ενδυνάμωση των εκπαιδευτι-

κών στη διάσταση της επίδρασης. Η υψηλότερη βαθμολογία της αίσθησης του νοήματος 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες διαστάσεις της ψυχολογικής ενδυνάμωσης μπορεί, εν μέρη, να 

εξηγηθεί από τη «φύση» της εργασίας του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού χα-

ρακτηρίζεται ως λειτούργημα και ο εκπαιδευτικός συχνά βλέπει τους μαθητές του να δια-

μορφώνονται μέσω της διδασκαλίας του. Μπορεί να κάνει τον απολογισμό του από μέρα 

σε μέρα αλλά και από την αρχή ως το τέλος της σχολικής χρονιάς και να δει τα αποτελέ-

σματα της προσπάθειάς του στους μαθητές. Το νόημα της εργασίας του μπορεί να γίνει αι-

σθητό και από την απλή εμπέδωση μίας διδακτικής του παρέμβασης στους μαθητές του. Τι 

γνώριζαν πριν από αυτήν και πόσο έχουν διαφοροποιηθεί μετά· και αυτό χάρη στον ίδιο 

τον εκπαιδευτικό. Συνεπακόλουθα η αίσθηση του νοήματος είναι μεγάλη. Άλλωστε το ε-

πάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει σημαντικές δυσκολίες. Ο εκπαιδευτικός της τάξης δίνει 

καθημερινά  «παραστάσεις» σε διαφορετικά ακροατήρια, και παιδικά - εφηβικά, αδέκαστα 

μάτια τον κρίνουν ασταμάτητα για κάθε του φράση, κίνηση ή μορφασμό ακόμα και για την 

εμφάνισή του. Πέρα από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, πρέπει να είναι έτοιμος να αντα-
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πεξέλθει σε κάθε πρόβλημα που θα ανακύψει στην τάξη, να «ψυχολογήσει» άμεσα την κα-

τάσταση και να δώσει την καλύτερη λύση. Θα χρειαστεί άλλοτε να παρηγορήσει έναν μα-

θητή, άλλοτε να αποδοκιμάσει μια συμπεριφορά, άλλοτε να επιβραβεύσει μια επίδοση και 

όλα αυτά με τρόπο που θα γίνει αποδεκτός από το σύνολο των μαθητών της τάξης του. Σε 

κάθε περίπτωση πρέπει ο ίδιος να κρατάει πάντα την ψυχραιμία του και να έχει πάντα την 

καλύτερη διάθεση ανεξάρτητα από προσωπικά του προβλήματα. Για να επιλέξει κάποιος-

κάποια ένα τέτοιο επάγγελμα πρέπει να αγαπά τη διδασκαλία και να βρίσκει νόημα στην 

εργασία του. Αν και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν αποτελεί επιλογή για όλους τους 

μάχιμους εκπαιδευτικούς, εντούτοις ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών βρίσκεται σε αυ-

τή τη δουλειά από προσωπική επιλογή, επειδή θεωρεί σημαντικά αυτά που έχει να προ-

σφέρει στους μαθητές του. Έτσι ο βαθμός  του  νοήματος της εργασίας παρουσιάζεται αυ-

ξημένος. Οι ελαφρώς μικρότερες τιμές των μέσων όρων στις  διαστάσεις επάρκεια και αυ-

τοπροσδιορισμός της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να εξηγηθούν 

πιθανώς από την πολιτική του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι επιμορφώσεις που 

λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για την προσαρμογή τους στις νέες εξελίξεις και συνθήκες γύ-

ρω από την επιστήμη που υπηρετούν, τις  διδακτικές πρακτικές καθώς και τη διαχείριση 

των ολοένα αυξανόμενων προβλημάτων του σύγχρονου σχολείου, είναι ελάχιστες και συ-

χνά τυπικές και όχι ουσιαστικές. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν μόνοι τους, με προσωπική 

επιμόρφωση και μέσω ενδοσχολικής επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών με άλλους 

εκπαιδευτικούς, να ανταπεξέλθουν σε νέα δεδομένα. Επομένως είναι λογικό κάποιες φορές 

να μην αισθάνονται επαρκείς. Επίσης αν και ο εκπαιδευτικός έχει την ελευθερία σχεδια-

σμού της διδακτικής πράξης και επιλογής της παιδαγωγικής προσέγγισης που θα ακολου-

θήσει, εντούτοις δεν έχει κανένα λόγο στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, στην α-

νάπτυξη του προγράμματος σπουδών ή στην επιλογή των σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς η 

αίσθηση του αυτοπροσδιορισμού που εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι μικρότερη σε 

σχέση με την αίσθηση του νοήματος. Τέλος, όσον αφορά στη διάσταση επίδραση, όπου οι 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να είναι λιγότερο ενδυναμωμένοι σε σχέση με τις άλλες 

διαστάσεις της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, κατά κά-

ποιο τρόπο, μια φυσική συνέπεια της χαμηλότερης αίσθησης του αυτοπροσδιορισμού των 

εκπαιδευτικών που αναφέρθηκε προηγουμένως. Η αίσθηση της επίδρασης όμως είναι αυτή 

που επηρεάζεται περισσότερο από την εφαρμογή της ηγεσίας στο σχολείο, όπως προκύπτει 

από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, και επομένως η χαμηλότερη τιμή της μπορεί 
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να αποδοθεί και στην εφαρμοζόμενη ηγεσία, κάτι που εκτενέστερα θα σχολιαστεί παρακά-

τω.  

     Η εντός ρόλου εργασιακή απόδοση των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται αυξημένη. Το 

γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο καθώς οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε ένα περιβάλλον 

αλληλεπίδρασης τόσο με τους μαθητές όσο και με άλλους εκπαιδευτικούς αλλά και τους 

γονείς των μαθητών. Ελέγχονται τόσο τυπικά (διεύθυνση) όσο και άτυπα αλλά συνεχώς, 

από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας οπότε είναι σπάνιο να μην επιτελούν τα διδακτι-

κά και γραφειοκρατικά καθήκοντά τους. Ένας εκπαιδευτικός που δεν ανταποκρίνεται ε-

παρκώς στα εντός ρόλου εργασιακά καθήκοντά του, δύσκολα μπορεί να «επιβιώσει» μέσα 

στην τάξη καθώς οι μαθητές του αντιλαμβάνονται την ανεπάρκειά του και δεν τον αποδέ-

χονται, κάνοντας την προσπάθειά του για διδασκαλία συχνά πολύ δύσκολη.  

     Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας εκδηλώνουν εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση, αλλά ο μέ-

σος όρος της είναι μικρότερος από αυτόν της εντός ρόλου εργασιακής απόδοσης. Το γεγο-

νός αυτό είναι αναμενόμενο αφού οι εκτός ρόλου συμπεριφορές δεν αποτελούν τυπική α-

παίτηση του εργασιακού ρόλου, δεν αμείβονται κατά κανέναν τρόπο, ούτε τιμωρείται ή μη 

εκδήλωσή τους. Από τις τρεις διαστάσεις της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης μικρότερο 

μέσο όρο εμφανίζει η εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση ως προς το σχολείο. Αυτό το απο-

τέλεσμα θα λέγαμε πως είναι λογικά αναμενόμενο, καθώς η εκτός ρόλου εργασιακή από-

δοση του εκπαιδευτικού ως προς τον μαθητή ή ως προς τον σύλλογο διδασκόντων θα προ-

σφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση και αναγνώριση στον εκπαιδευτικό και συνεπώς ο εκπαι-

δευτικός θα επιθυμεί σε μεγαλύτερο βαθμό να την εκδηλώσει. Από την άλλη η εκτός ρόλου 

εργασιακή απόδοση ως προς το σχολείο, με την έννοια του οργανισμού, είναι απρόσωπη 

και τα αποτελέσματά της φαίνονται πιο μακροπρόθεσμα. Από τα αποτελέσματα της έρευ-

νας προκύπτει όμως πως η εκτός ρόλου συμπεριφορά ως προς το σχολείο εμφανίζει τον 

μεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης με την αυθεντική ηγεσία και επιπλέον επηρεάζεται 

θετικά από την διάσταση επίδραση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης.  

     Αναφορικά με τις συσχετίσεις της συνολικής κλίμακας της αυθεντικής ηγεσίας και άλ-

λων κλιμάκων του ερωτηματολογίου παρατηρούμε θετική συσχέτιση της αυθεντικής ηγε-

σίας με την ψυχολογική ενδυνάμωση και την εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση, ενώ δεν 

παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ της αυθεντικής ηγεσίας και της εντός ρόλου εργασιακής 

απόδοσης. Η εφαρμογή αυθεντικής ηγεσίας λοιπόν από τον διευθυντή/διευθύντρια του 
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σχολείου ενδυναμώνει ψυχολογικά τους εκπαιδευτικούς επιβεβαιώνοντας έτσι την πρώτη 

ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας.  Επίσης η εφαρμογή αυθεντικής ηγεσίας έχει 

άμεση επίδραση στην εκδήλωση μόνο εκτός ρόλου συμπεριφορών και επομένως η δεύτερη 

ερευνητική υπόθεση της εργασίας επιβεβαιώνεται μερικώς. Η μη ύπαρξη συσχέτισης μετα-

ξύ της αυθεντικής ηγεσίας και της εντός ρόλου εργασιακής απόδοσης μπορεί να εξηγηθεί 

από όσα ειπώθηκαν προηγουμένως αναφορικά με την εντός ρόλου εργασιακή απόδοση των 

εκπαιδευτικών. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλαδή, εκπληρώνει τα τυ-

πικά της καθήκοντα προκειμένου να μπορέσει να «επιβιώσει» στην τάξη και στη σχολική 

κοινότητα γενικότερα, ανεξάρτητα από το είδος της ηγεσίας που εφαρμόζεται. Από τα απο-

τελέσματα της έρευνας προκύπτει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συνολική κλίμακα της 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης και την εντός και εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση των εκπαι-

δευτικών. Συνεπώς η τρίτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται. Όπως αναφέρθηκε προη-

γουμένως η αυθεντική ηγεσία δεν εμφανίζει θετική συσχέτιση με την εντός ρόλου εργα-

σιακή απόδοση και επομένως η θετική συσχέτιση μεταξύ της ψυχολογικής ενδυνάμωσης 

και της εντός ρόλου εργασιακής απόδοσης πρέπει μάλλον να αποδοθεί σε προσωπικές 

διεργασίες ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών. Πράγματι από την διερεύνηση των επιδρά-

σεων των συνιστωσών της ψυχολογικής ενδυνάμωσης στην εντός ρόλου εργασιακή από-

δοση των εκπαιδευτικών (πίνακας 36), στατιστικά σημαντική επίδραση ασκούν οι διαστά-

σεις νόημα και επάρκεια με μεγαλύτερη την επίδραση του νοήματος. Οι διαστάσεις αυτές 

της ψυχολογικής ενδυνάμωσης παρουσιάζουν την μικρότερη συσχέτιση με την αυθεντική 

ηγεσία και συνεπώς η εκδήλωσή τους πρέπει να αναζητηθεί σε εσωτερικούς παράγοντες 

των εκπαιδευτικών, πέραν της εφαρμοζόμενης ηγεσίας.  

     Στα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε ότι η αυθε-

ντική ηγεσία επιδρά στην εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση (πίνακας 24), η αυθεντική ηγε-

σία επιδρά στην ψυχολογική ενδυνάμωση (πίνακας 25) και όταν στο μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης υπεισέρχονται τόσο η αυθεντική ηγεσία όσο και η ψυχολογική ενδυνάμω-

ση (πίνακας 27), η επίδραση της αυθεντικής ηγεσία στην εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση 

είναι μικρότερη από ότι όταν στο μοντέλο είναι μόνο αυτή η ανεξάρτητη μεταβλητή. Σύμ-

φωνα με τους Baron και Kenny (1986) όπως αναφέρεται στους Clapp-Smith και συνεργά-

τες (2009), ο διαμεσολαβητικός ρόλος μιας μεταβλητής υποστηρίζεται όταν ισχύουν τα 

ακόλουθα: α) η ανεξάρτητη μεταβλητή (αυθεντική ηγεσία) επιδρά στην εξαρτημένη (εκτός 

ρόλου εργασιακή απόδοση), β) η ανεξάρτητη μεταβλητή επιδρά στην μεταβλητή που υπο-
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στηρίζεται ότι έχει διαμεσολαβητικό ρόλο (ψυχολογική ενδυνάμωση) και γ) η διαμεσολα-

βητική μεταβλητή επιδρά στην εξαρτημένη μεταβλητή, και η επίδραση της ανεξάρτητης 

μεταβλητής στην εξαρτημένη  έχει μικρότερο συντελεστή από ότι στην περίπτωση α. Συ-

νεπώς, με βάση τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται  μερικώς η τέταρτη ερευνητική υπόθεση της 

παρούσας έρευνας που υποστηρίζει ότι η ψυχολογική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών του 

ελληνικού δημόσιου σχολείου δρα διαμεσολαβητικά στην επίδραση της αντιλαμβανόμενης 

από τους εκπαιδευτικούς αυθεντικής ηγεσίας στην εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση. Από 

τον προσδιορισμό των συντελεστών μερικής συσχέτισης  (πίνακες 44, 46 και 48)  για κάθε 

διάσταση της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών (ως προς τον μαθητή, 

ως προς τον σύλλογο διδασκόντων και ως προς το σχολείο), η θετική συσχέτιση μεταξύ της 

αυθεντικής ηγεσίας και της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης μειώνεται όταν ελέγχεται η 

συνολική κλίμακα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν 

την ύπαρξη μερικής διαμεσολάβησης της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, αφού όταν ελέγχεται 

αυτή, προκύπτει στατιστικά σημαντική αλλά μικρότερη συσχέτιση μεταξύ της αυθεντικής 

ηγεσίας και των διαστάσεων της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης. Η τέταρτη ερευνητική 

υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται ως προς το σκέλος της εντός ρόλου εργασιακής απόδοσης α-

φού ήδη από τον έλεγχο της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης δεν βρέθηκε συσχέτιση μετα-

ξύ της αυθεντικής ηγεσίας και της εντός ρόλου εργασιακής απόδοσης.  

     Από την περαιτέρω διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των διαστάσεων της αυθεντικής 

ηγεσίας και των διαστάσεων της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών προκύπτει 

ότι μεγαλύτερη είναι η θετική συσχέτιση μεταξύ όλων των διαστάσεων της αυθεντικής η-

γεσίας και της διάστασης επίδραση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης. Μάλιστα η μεγαλύτερη 

θετική επίδραση παρατηρείται ανάμεσα στη διάσταση αυτεπίγνωση της αυθεντικής ηγεσί-

ας και τη διάσταση επίδραση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης. Τα αποτελέσματα αυτά μπο-

ρούν να ερμηνευτούν ως εξής: Οι τρεις υπόλοιπες διαστάσεις της ψυχολογικής ενδυνάμω-

σης μπορεί να οφείλονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε παράγοντες εκτός της εφαρμοζόμενης 

ηγεσίας. Η διάσταση νόημα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, στα εκπαιδευτικά περιβάλλο-

ντα, απορρέει κυρίως από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και το πόσο ο ίδιος αισθάνεται ότι η 

διδασκαλία του είναι σημαντική. Επομένως είναι λογικό να συσχετίζεται χαμηλά με την 

αυθεντική ηγεσία. Ο διευθυντής δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τον παιδαγωγικό ρόλο και την δι-

δακτική πράξη του εκπαιδευτικού παρά κυρίως μόνο, και κυρίως, στον βαθμό που μπορεί 

να του προσφέρει κάποιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης οι διαστάσεις επάρκεια και αυ-
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τοπροσδιορισμός της ψυχολογικής ενδυνάμωσης καθορίζονται πιθανότατα σε μεγάλο βαθ-

μό από την πολιτική του εκπαιδευτικού συστήματος και λίγο μπορεί να επηρεάσει ο αυθε-

ντικός ηγέτης την αίσθηση που τυχόν έχει ένας εκπαιδευτικός ως προς την ικανότητα του 

να επιτελεί τα καθήκοντά του, ή την αίσθηση ότι μπορεί να έχει έλεγχο, για παράδειγμα, 

στο πρόγραμμα σπουδών ή στα σχολικά εγχειρίδια. Σχετικά όμως με τη διάσταση επίδραση 

της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, αυτή αφορά στην αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι οι ίδιοι 

επηρεάζουν αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο. Όπως αναφέρθηκε αυτή η διάσταση δέχε-

ται τη μεγαλύτερη θετική επίδραση από την αυθεντική ηγεσία. Πράγματι σε αυτή τη συνι-

στώσα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης επιδρούν θετικά όλες οι διαστάσεις της αυθεντικής 

ηγεσίας, με τη μεγαλύτερη επίδραση να ασκεί η διάσταση αυτεπίγνωση του διευθυντή. 

Σχετικά με την πρώτη διάσταση της αυθεντικής ηγεσίας, τη διαφάνεια σχέσεων, ένας σχο-

λικός διευθυντής που δημιουργεί ανοιχτές και ειλικρινείς σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, 

που αφήνει να δουν τον πραγματικό του εαυτό, είναι λογικό να ενδυναμώνει ψυχολογικά 

τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εμπιστεύονται τα κίνητρά του, κατανοούν τις πράξεις του 

και με τη σειρά τους αισθάνονται ότι μπορούν και οι ίδιοι να επιδράσουν σε αυτά που γί-

νονται στο σχολείο. Επίσης, όταν ένας διευθυντής εκδηλώνει υψηλή εσωτερική ηθική προ-

οπτική και ισορροπημένη επεξεργασία (δεύτερη και τρίτη διάσταση της αυθεντικής ηγεσί-

ας), τότε παίρνει αποφάσεις με υψηλά ηθικά πρότυπα και λαμβάνει υπόψη πολλαπλές 

πλευρές ενός θέματος για να καταλήξει σε μια απόφαση. Αυτό δημιουργεί αίσθημα εμπι-

στοσύνης και ασφάλειας στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πείθονται ότι η προσπάθειά τους 

να κάνουν τη διαφορά θα έχει αποτέλεσμα. Έτσι η διάσταση επίδραση της ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης επηρεάζεται θετικά.  Τέλος, ένας σχολικός ηγέτης που εκδηλώνει υψηλά ε-

πίπεδα αυτεπίγνωσης απολαμβάνει μεγαλύτερη αποδοχή του εαυτού του και δημιουργεί 

θετικότερες σχέσεις με τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Γνωρίζει τα κίνητρα, τις ε-

πιθυμίες του και τις αδυναμίες του και είναι πιθανότερο να επηρεάσει θετικά το αίσθημα 

ταύτισης των εκπαιδευτικών με τον ίδιο. Με τη σειρά τους οι εκπαιδευτικοί βιώνουν πε-

ρισσότερα θετικά συναισθήματα, ταυτίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με το σχολείο και αι-

σθάνονται ότι μπορούν να επιδράσουν με τις ιδέες και την εργασία τους σε ό,τι συμβαίνει 

σ’ αυτό.  

     Αναφορικά με τις συσχετίσεις μεταξύ των συνιστωσών της αυθεντικής ηγεσίας και της 

εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης, παρατηρούμε θετική συσχέτιση μεταξύ όλων των δια-

στάσεων της αυθεντικής ηγεσίας και των τριών διαστάσεων της εκτός ρόλου εργασιακής 



 

101 

απόδοσης των εκπαιδευτικών. Στα αντίστοιχα μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμη-

σης όμως (πίνακες 32, 33 και 34) παρατηρούμε ότι οι επιδράσεις των διαστάσεων της αυ-

θεντικής ηγεσίας είναι μικρές και μη στατιστικά σημαντικές με εξαίρεση τη διάσταση αυ-

τεπίγνωση του διευθυντή στην εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση ως προς τους μαθητές (πί-

νακας 32) και στην εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση ως προς τον σύλλογο διδασκόντων 

(πίνακας 33). Αυτά τα φαινομενικά αντιφατικά αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν από 

την υψηλή θετική συσχέτιση που παρουσιάζουν οι διαστάσεις της αυθεντικής ηγεσίας με-

ταξύ τους (πίνακας 17). Καθώς λοιπόν όλες οι διαστάσεις της αυθεντικής ηγεσίας εμφανί-

ζουν υψηλό βαθμό θετικής συσχέτισης μεταξύ τους, όταν υπεισέρχονται όλες μαζί στο μο-

ντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, η επίδραση της καθεμίας χωριστά είναι δύσκολο να ανι-

χνευτεί. Το γεγονός πάντως ότι σε δύο από αυτά τα  μοντέλα, όπως αναφέρθηκε παραπά-

νω, η διάσταση αυτεπίγνωση εμφανίζει θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση, οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι αυτή η διάσταση της αυθεντικής ηγεσίας διαδραματίζει σημαντικότε-

ρο ρόλο από τις άλλες στην εκδήλωση εκτός ρόλου συμπεριφορών. Συγκεκριμένα όταν οι 

εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν το ηγέτη τους ως αυθεντικό, με αυξημένο βαθμό αυτεπίγνω-

σης, εμπιστεύονται τα κίνητρά του, ταυτίζονται με την αποστολή του σχολείου και είναι 

πρόθυμοι να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες ως προς τον μαθητή. Επίσης ένας ηγέτης με 

υψηλό βαθμό αυτεπίγνωσης δημιουργεί καθαρές σχέσεις με τους γύρω του, ευνοεί τη γρή-

γορη και ακριβή μεταφορά πληροφοριών, με αποτέλεσμα ένα ευνοϊκό σχολικό κλίμα στο 

επίπεδο του συλλόγου διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν είναι πιθανότερο να αισθά-

νονται ως μέρος ενός συνόλου με συγκεκριμένες αξίες και στόχους και συνεπώς να παρα-

κινούνται και να εκδηλώνουν εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση ως προς την ομάδα.  

     Όσον αφορά στις επιδράσεις των διαστάσεων της ψυχολογικής ενδυνάμωσης στην εκ-

δήλωση εκτός ρόλου συμπεριφορών από τους εκπαιδευτικούς, τα αποτελέσματα της έρευ-

νας δείχνουν ότι υψηλή επίδραση ασκούν οι διαστάσεις νόημα και επίδραση. Η αίσθηση 

του νοήματος που ο εκπαιδευτικός αποδίδει στην εργασία του, τον οδηγούν στο να πάει 

πέρα από τις τυπικές απαιτήσεις του ρόλου του και να προσφέρει παραπάνω, τόσο ως προς 

το μαθητή, όσο και ως προς τον σύλλογο διδασκόντων αλλά και ως προς το σχολείο σαν 

οργανισμό. Αντλεί περαιτέρω ικανοποίηση από την υπερπροσφορά του και ανατροφοδοτεί 

το νόημα της εργασίας του. Σχετικά με την επίδραση που ασκεί η διάσταση επίδραση της 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης, αυτή είναι μεγαλύτερη στην εκδήλωση εκτός ρόλου εργασια-

κής απόδοσης ως προς το σχολείο (πίνακας 40). Όταν ένας εκπαιδευτικός αισθάνεται ότι η 
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προσφορά του στο σχολείο θα έχει επίδραση, θα κάνει τη διαφορά, θα προκαλέσει θετική 

αλλαγή και θα εκτιμηθεί, είναι πιθανότερο να εργαστεί παραπάνω για το σχολείο ως οργα-

νισμό, να αφιερώσει προσωπικό χρόνο και ενέργεια για να δει το σχολείο του να ξεχωρίζει. 

Η υψηλότερη επίδραση της αυθεντικής ηγεσίας στη διάσταση επίδραση, και η υψηλή συ-

σχέτιση της επίδρασης με την εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση των εκπαιδευτικών συμβα-

δίζουν και με τα αποτελέσματα των Shapira-Lishchinsky και Tsemach (2014), σύμφωνα με 

τους οποίους η διάσταση επίδραση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης έχει διαμεσολαβητικό 

ρόλο στη σχέση μεταξύ των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την αυθεντική σχολική 

ηγεσία και στην εκτός ρόλου εργασιακή απόδοσή τους.  

     Η πέμπτη ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνεται. Η ερευνητική 

αυτή υπόθεση αφορά στην ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς της εκτός ρόλου ερ-

γασιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη βαθμίδα του σχολείου (δημοτικό, 

γυμνάσιο, λύκειο). Οι συσχετίσεις μεταξύ της αυθεντικής ηγεσίας και της ψυχολογικής εν-

δυνάμωσης, της αυθεντικής ηγεσίας και της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης, και της 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης είναι υψηλά θετικές 

στην περίπτωση των εκπαιδευτικών του δημοτικού. Ακολουθούν οι αντίστοιχες συσχετί-

σεις στους εκπαιδευτικούς λυκείου, και τέλος μικρότερες σε τιμή είναι οι συσχετίσεις στη 

βαθμίδα του γυμνασίου. Στα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης παρατηρούμε επίσης ότι 

οι επιδράσεις της αυθεντικής ηγεσίας και της ψυχολογικής ενδυνάμωσης στην εκτός ρόλου 

εργασιακή απόδοση είναι ιδιαίτερα ψηλότερες στην ομάδα των εκπαιδευτικών του δημοτι-

κού. Ακολουθούν οι επιδράσεις στους εκπαιδευτικούς λυκείου και τελευταίες έρχονται οι 

επιδράσεις στους καθηγητές γυμνασίου (πίνακες 57, 59 και 58 αντίστοιχα). Η ερμηνεία 

των παραπάνω αποτελεσμάτων πρέπει μάλλον να αναζητηθεί στην αποστολή που το εκ-

παιδευτικό σύστημα, και κατά επέκταση η κοινωνία, «αποδίδει» σε κάθε βαθμίδα σχολεί-

ου. Οι δάσκαλοι στο δημοτικό σχολείο θα δείξουν στους μικρούς μαθητές τα πρώτα βήμα-

τα για μια επιτυχημένη σχολική πορεία. Εκεί το παιδί όχι μόνο θα μάθει να διαβάζει και να 

γράφει σωστά, αλλά και να συμπεριφέρεται με βάση τους κανόνες της σχολικής ζωής και 

θα αναπτύξει τις πρώτες ουσιαστικές σχέσεις με συμμαθητές και δασκάλους, γεγονός που 

αποτελεί σημαντικό τμήμα της κοινωνικοποίησής του. Όλα αυτά υπό τη διδασκαλία και 

την καθοδήγηση του δασκάλου/δασκάλας του. Οι γονείς επίσης δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 

στις τάξεις του δημοτικού, συχνά ασχολούνται με το διάβασμα των παιδιών τους στο σπίτι, 

ενώ επίσης δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον δάσκαλο που θα αναλάβει την τάξη του παιδιού 
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τους. Αυτό πράγματι είναι σημαντικό, αφού στο δημοτικό ο δάσκαλος της τάξης διδάσκει 

πολλές ώρες το παιδί τους και σε διαφορετικά αντικείμενα. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μια μεγαλύτερη αυτονομία διδακτικών παρεμβάσεων, 

λιγότερους περιορισμούς και μικρότερη πίεση συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς της δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ενισχύεται και λόγω των πολλών ωρών διδασκαλίας που 

έχει στη διάθεσή του ο δάσκαλος με τους μαθητές της τάξης του, συγκριτικά με έναν εκ-

παιδευτικό γυμνασίου ή λυκείου που μοιράζει τις ώρες διδασκαλίας του σε πολλά τμήματα 

μαθητών, και συχνά, σε πάνω από ένα γνωστικά αντικείμενα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο 

εκπαιδευτικός του δημοτικού είναι δυνατόν να επηρεάζεται περισσότερο από έναν αυθε-

ντικό σχολικό ηγέτη ως προς την αίσθηση του νοήματος και της επίδρασης που αποδίδει 

στην εργασία του, και η ψυχολογική του ενδυνάμωση με τη σειρά της να επιδρά σημαντικά 

στην εκδήλωση εκτός ρόλου συμπεριφορών. Στους εκπαιδευτικούς λυκείου, όπως αναφέρ-

θηκε, οι αντίστοιχες επιδράσεις είναι μικρότερες, αλλά μεγαλύτερες από αυτές των εκπαι-

δευτικών του γυμνασίου. Στη βαθμίδα του λυκείου η εργασία των εκπαιδευτικών συνδέε-

ται με την επιτυχία των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το λύκειο, με βάση το ισχύ-

ον εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεί κυρίως μία προετοιμασία για την είσοδο στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερα στην τελευταία τάξη του λυκείου ο εκπαιδευτικός αισθάνε-

ται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση αυτού του στόχου. Υπάρχει έλεγ-

χος από το υπουργείο παιδείας και πίεση για τη διεκπεραίωση της ύλης. Ο εκπαιδευτικός 

επίσης έχει απέναντί του μαθητές που προετοιμάζονται σοβαρά και πρέπει να είναι πάντα 

σε θέση να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε ερώτημά τους. Τις περισσότερες φορές οι εκπαι-

δευτικοί της τρίτης τάξης του λυκείου είναι βαθμολογητές γραπτών πανελλαδικών εξετά-

σεων και η εμπειρία τους αυτή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους μαθητές και τους γο-

νείς τους, όσον αφορά τη μαθητική αξιολόγηση και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. Επίσης η ηλικία των μαθητών είναι μάλλον ωριμότερη από ότι στη βαθμί-

δα του γυμνασίου, οπότε σε γενικές γραμμές, οι διδακτικές παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού 

βρίσκουν, μάλλον, πιο εύφορο έδαφος από ότι στους μαθητές του γυμνασίου. Υπό αυτό το 

πρίσμα μπορεί να ερμηνευτεί η υψηλότερη επίδραση που ασκεί η αυθεντική ηγεσία και η 

ψυχολογική ενδυνάμωση στην εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση στους εκπαιδευτικούς του 

λυκείου συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς του γυμνασίου. Στους εκπαιδευτικούς του γυ-

μνασίου οι επιδράσεις εμφανίζουν τη μικρότερη τιμή. Καθώς το γυμνάσιο αποτελεί το εν-

διάμεσο στάδιο μεταξύ δημοτικού και λυκείου ίσως φαίνεται να αποκτά, κακώς βέβαια, 

έναν ακαθόριστο γενικότερο ρόλο, με την έννοια ότι δεν επιφέρει στον μαθητή τις «δραμα-
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τικές» αλλαγές που επιφέρει το δημοτικό, ούτε καθορίζει άμεσα, με τη λανθασμένη, κο-

ντόφθαλμη λογική, την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα παραπάνω ίσως 

αποτελούν μια ερμηνεία των μικρών επιδράσεων που παρατηρούνται στη βαθμίδα του γυ-

μνασίου.  

     Η έκτη ερευνητική υπόθεση που αφορά στην ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς 

της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας με τον 

παρόντα διευθυντή/παρούσα διευθύντρια, δεν επιβεβαιώνεται. Επίσης δεν επιβεβαιώνεται 

η έβδομη ερευνητική υπόθεση που αφορά την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς της 

εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυ-

ντή/παρούσα διευθύντρια. Τα ευρήματα αυτά οφείλονται πιθανόν στο γεγονός ότι το μεγα-

λύτερο ποσοστό του δείγματος της έρευνας έχει μόλις δύο έτη υπηρεσίας με τον παρόντα 

διευθυντή. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι και μια γενικότερη τάση, αφού το 

φαινόμενο συχνής αλλαγής διευθυντών στα σχολεία δεν είναι σπάνιο. Όπως δεν είναι σπά-

νιες επίσης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι συχνές αλλαγές ενός σημαντικού μέρους του 

εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολείων λόγω της ύπαρξης όλο και περισσότερων αναπλη-

ρωτών. Υπό τέτοιες συνθήκες είναι δύσκολη η ανίχνευση της διαφοράς στην ψυχολογική 

ενδυνάμωση και την εργασιακή απόδοση ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας με τον σχολικό η-

γέτη. Για να υπάρξει ανίχνευση διαφορών της επίδρασης του σχολικού ηγέτη στις παραπά-

νω μεταβλητές χρειάζεται η εγκαθίδρυση σχέσεων, κάτι που με τη σειρά του χρειάζεται το 

χρόνο του.  

 

4.2 Συμπερασματικές παρατηρήσεις  

Στα ελληνικά δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανιχνεύε-

ται αυθεντική ηγεσία καθώς και εκδήλωση εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης. Αυτές οι 

εκτός ρόλου συμπεριφορές εκδηλώνονται τόσο ως προς τον μαθητή, όσο και ως προς το 

σύλλογο διδασκόντων αλλά και ως προς το σχολείο ως οργανισμό. Παρατηρείται θετική 

συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης των εκπαιδευτικών για την εφαρμοζόμενη αυθεντική η-

γεσία και την εκτός ρόλου εργασιακή απόδοσή τους. Το χαρακτηριστικό του αυθεντικού 

σχολικού ηγέτη που φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση συμπεριφορών 

από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες υπερβαίνουν τις τυπικές απαιτήσεις της εργασίας τους, 

είναι η αυτεπίγνωση του διευθυντή. Επίσης η αυθεντική ηγεσία επιδρά θετικά στην ψυχο-
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λογική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί που εκλαμβάνουν τον ηγέτη τους 

ως αυθεντικό αισθάνονται ψυχολογικά ενδυναμωμένοι κυρίως στη διάσταση της επίδρα-

σης, της αίσθησης δηλαδή, ότι με την συμβολή τους μπορούν να επηρεάσουν αυτά που 

συμβαίνουν στο σχολείο. Σημαντικό είναι το εύρημα ότι η ψυχολογική ενδυνάμωση δρα 

διαμεσολαβητικά στην επίδραση της αυθεντικής ηγεσίας στην εκτός ρόλου εργασιακή α-

πόδοση.  

     Τα παραπάνω ευρήματα, σε συνδυασμό με την αποστολή του σχολείου στο σύγχρονο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Σε μια εποχή υψηλών απαιτήσεων το 

σχολείο καλείται να ανταπεξέλθει σε πολλές προκλήσεις που αφορούν, πέρα από την ε-

πάρκεια του βασικού εκπαιδευτικού ρόλου, ομαδική εργασία, άνοιγμα στην κοινωνία και 

συνεργασία με τοπικούς φορείς για την επίτευξη πολύπλευρων μαθησιακών αποτελεσμά-

των. Τα παραπάνω προϋποθέτουν από τη σχολική ηγεσία, τους εκπαιδευτικούς, αλλά ακό-

μα και τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους, κοινό όραμα, δέσμευση στην αποστολή του 

σχολείου, σταθερές διαφανείς σχέσεις και εμπιστοσύνη. Προϋποθέτουν δηλαδή αυθεντική 

συμπεριφορά. Η αυθεντικότητα δεν αποτελεί ένα ξεκάθαρο εσωτερικό, κληρονομικό χα-

ρακτηριστικό, αλλά ένα χαρακτηριστικό που οι άλλοι αποδίδουν σε εμάς. Κανείς δεν μπο-

ρεί να κοιτάξει στον καθρέφτη και να πει «είμαι αυθεντικός». Η αυθεντικότητα καθορίζε-

ται κατά πολύ από αυτό που οι άλλοι βλέπουν σε εμάς και ως εκ τούτου, σε έναν μεγάλο 

βαθμό, μπορεί να ρυθμιστεί από εμάς (Goffee & Jones, 2005). Μπορούμε λοιπόν ως κά-

ποιο βαθμό να εγκαθιδρύσουμε, να ενισχύσουμε και να διαχειριστούμε την αυθεντικότητά 

μας. Δεδομένου των παραπάνω, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κατάλληλες στρατηγικές 

ανάπτυξης της αυθεντικότητας των ηγετών εκπαίδευσης, στοχεύοντας ειδικά σε κάθε μία 

από τις διαστάσεις της αυθεντικής ηγεσίας. Για παράδειγμα συστήματα ανατροφοδότησης 

του ηγέτη από πολλές διαφορετικές πηγές μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της αυ-

τεπίγνωσής του. Επιπλέον  η ανάπτυξη προγραμμάτων coaching και mentoring θα δώσει 

την δυνατότητα σε υποψήφιους ηγέτες να παρατηρήσουν θετικές αυθεντικές συμπεριφορές 

επιτυχημένων ηγετών. Ακόμη τα συστήματα προαγωγής και επιλογής των στελεχών εκπαί-

δευσης θα πρέπει να προσανατολίζονται στην αναγνώριση συστατικών της αυθεντικής η-

γεσίας στους υποψήφιους ηγέτες. 
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4.3 Περιορισμοί της έρευνας – Προτάσεις  

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες 

και περιορισμούς. Καταρχήν το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των 

εκπαιδευτικών και συνεπώς τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν. Επίσης η χρή-

ση ποσοτικής μεθόδου για τη μέτρηση εννοιών όπως η αυθεντική ηγεσία και η ψυχολογική 

ενδυνάμωση παρουσιάζει αδυναμίες σχετικά με τη σύλληψη του εύρους των εννοιών αυ-

τών. Επιπλέον τα ερωτηματολόγια συχνά μετρούν στάσεις σχετικά με συμπεριφορές παρά 

πραγματικές παρατηρούμενες συμπεριφορές, και οι απαντήσεις των αποκρινόμενων επη-

ρεάζονται από τις ανησυχίες τους να είναι κοινωνικά αρεστοί. Παρά την ανωνυμία του ε-

ρωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα και το προαιρετικό της συμμετοχής σε 

αυτήν, είναι σίγουρο πως το παραπάνω πρόβλημα δεν εξαλείφθηκε. Ένα άλλο σημείο της 

έρευνας που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η μέτρηση της εργασιακής απόδοσης έγινε ως 

αυτοαναφορά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις στη 

βιβλιογραφία οι προϊστάμενοι είναι αυτοί που εκτιμούν την εργασιακή απόδοση των εργα-

ζομένων. Στη συγκεκριμένη μελέτη όμως δεν ήταν εφικτό να διατηρηθεί η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και να εκτιμηθεί η εργασιακή απόδοσή τους από τους διευ-

θυντές τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία, στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, πράγματι γίνεται 

συχνά χρήση της αυτοαφοράς για την εκτίμηση της εργασιακής απόδοσης. Ο Williams 

(1988) όπως αναφέρεται στους Walumbwa και συνεργάτες (2008) βρήκε μικρές διαφορές 

στη μέτρηση της εκτός ρόλου εργασιακής απόδοσης όταν εκτιμάται από τους προϊστάμε-

νους και όταν αποτελεί αυτοαναφορά.  

     Με βάση τους παραπάνω περιορισμούς της παρούσας έρευνας προκύπτουν και κάποιες 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Μελλοντική έρευνα στο θέμα θα πρέπει καταρχήν να 

χρησιμοποιήσει ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των εκπαιδευτικών. Επίσης 

προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση των ετών υπηρέτησης με έναν συγκεκριμένο σχο-

λικό ηγέτη στην ψυχολογική ενδυνάμωση και την εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση των 

εκπαιδευτικών, θα ήταν σκόπιμη η εκπόνηση μιας μακροπρόθεσμης έρευνας σε σχολεία 

όπου ο διευθυντής παραμένει ο ίδιος για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπάρ-

χουν σημαντικές αλλαγές εκπαιδευτικού προσωπικού από χρόνο σε χρόνο. Επίσης μελλο-

ντική προσέγγιση των επιδράσεων της αυθεντικής ηγεσίας πρέπει να γίνει και με ποιοτική 

έρευνα προκειμένου να ανιχνευτούν συναισθήματα, σχέσεις, πράξεις και γεγονότα και να 

ερμηνευτούν τα πώς και τα γιατί της ηγεσίας και της ψυχολογικής ενδυνάμωσης. Η ποιοτι-
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κή έρευνα μέσω συνεντεύξεων, μεθόδων παρατήρησης και άλλων τρόπων ανταπόκρισης 

θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τόσο στους σχολικούς ηγέτες όσο και στους εκπαιδευτικούς 

της σχολικής μονάδας.  

     Ο ρόλος της ηγεσίας για κάθε σχολική μονάδα είναι καθοριστικής σημασίας. Εκτεταμέ-

νη έρευνα διεξάγεται διεθνώς στο πεδίο αυτό. Η ανάδυση της αυθεντικής ηγεσίας είναι 

σχετικά πρόσφατη και οι επιδράσεις της αξίζει να διερευνηθούν σε βάθος. Η διαπίστωση 

ότι οι αυθεντικοί ηγέτες ενδυναμώνουν ψυχολογικά τους ανθρώπους τους οποίους καθοδη-

γούν, και το γεγονός ότι η αυθεντικότητα μπορεί σε κάποιο βαθμό να εγκαθιδρυθεί, αποτε-

λούν μια αισιόδοξη προοπτική για ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον και συνεπώς έναν 

καλύτερο κόσμο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο  

 

 

 

Σκοπός του παρακάτω ερωτηματολογίου είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για την ανί-

χνευση της αυθεντικής ηγεσίας στα ελληνικά σχολεία δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  και την επίδραση αυτού του τύπου ηγεσίας στην εργασιακή απόδοση των εκ-

παιδευτικών. Οι απόψεις σας είναι πολύ σημαντικές. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες 

απαντήσεις. Ζητείται η προσωπική σας άποψη και η ειλικρίνεια στις απαντήσεις σας.  

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ολοκλήρωσης μεταπτυ-

χιακού προγράμματος σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθη-

σης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Αν-

θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική, ανώνυμη και εμπιστευτική.  

 

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας 

 

 

 

Γιάννα Μιχαηλίδου 

Βιολόγος 1ου ΓΕ.Λ Βέροιας 
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Παρακαλείσθε να σημειώσετε με √ τον βαθμό συμφωνίας σας για κάθε μια από τις 

παρακάτω δηλώσεις. 

Α. Αυθεντική ηγεσία  

Α1. Ο/Η  Διευθυντής/ντριά μου λέει ακριβώς αυτό που εννοεί. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α2. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου παραδέχεται τα λάθη του/της. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α3. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου μού λέει την σκληρή αλήθεια. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α4. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου εκφράζει ανοιχτά το πώς αισθάνεται. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α5.  Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου ενθαρρύνει  όλους να εκφράζουν αυτό που σκέφτονται. 

      Διαφωνώ απόλυτα  
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      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α6.  Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου επιδεικνύει συνέπεια λόγων και έργων. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α7. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου παίρνει αποφάσεις με βάση τις κύριες αξίες του/της. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α8. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου με ενθαρρύνει να παίρνω θέσεις που υποστηρίζουν τις δικές 

μου βασικές αξίες. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α9. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου παίρνει δύσκολες αποφάσεις που βασίζονται σε υψηλά 

πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 
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      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α10. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου αναλύει τα σχετικά δεδομένα πριν καταλήξει σε μια από-

φαση. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α11. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου ακούει προσεκτικά τις διαφορετικές απόψεις πριν καταλή-

ξει σε συμπεράσματα. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α12. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου επιζητά απόψεις που αμφισβητούν τις βαθιά θεμελιωμένες 

θέσεις του/της. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α13. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου αναζητά ανατροφοδότηση για να βελτιώνει τις αλληλεπι-

δράσεις του με τους άλλους. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  
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Α14. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου περιγράφει με ακρίβεια πώς οι άλλοι βλέπουν τις ικανότη-

τές του. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α15. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου γνωρίζει πότε πρέπει να επανεκτιμήσει τις θέσεις του / της 

πάνω σε σημαντικά θέματα. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Α16. Ο/Η Διευθυντής/ντριά μου δείχνει ότι καταλαβαίνει πώς συγκεκριμένες πράξεις επη-

ρεάζουν τους άλλους. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

B. Ψυχολογική Ενδυνάμωση 

B1. Η δουλειά που κάνω είναι πολύ σπουδαία για μένα. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  
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B2. Βρίσκω προσωπικό νόημα στις δραστηριότητες της εργασίας μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

B3. Η δουλειά που κάνω είναι σημαντική για μένα. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

B4. Είμαι βέβαιος για την ικανότητά μου να κάνω την εργασία μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

B5. Έχω αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές μου να επιτελώ τις δραστηριότητες της δου-

λειάς μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

B6. Είμαι άρτια εκπαιδευμένος για τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την δουλειά 

μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 
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      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

B7. Έχω σημαντική αυτονομία στο να καθορίζω πώς θα κάνω την εργασία μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

B8. Μπορώ να αποφασίζω μόνος/μόνη μου για το πώς πρέπει να γίνεται η δουλειά μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

B9. Έχω σημαντικές ευκαιρίες για ανεξαρτησία και ελευθερία στο πώς να κάνω την εργα-

σία μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

B10. Η επίδρασή μου σε ό,τι συμβαίνει στο σχολείο είναι μεγάλη. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  
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B11. Έχω μεγάλη δυνατότητα ελέγχου ως προς το τι συμβαίνει στο σχολείο μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

B12. Έχω σημαντική επιρροή πάνω σε ό,τι συμβαίνει στο σχολείο μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Γ. Εντός ρόλου εργασιακή απόδοση  

Γ1. Ολοκληρώνω επαρκώς τα καθήκοντα που μου ανατίθενται. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Γ2. Εκπληρώνω τις ευθύνες που προβλέπονται από το επάγγελμά μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Γ3. Επιτελώ  τις εργασίες που αναμένονται από εμένα. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 
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      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Γ4. Ικανοποιώ τις τυπικές απαιτήσεις απόδοσης της εργασίας μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Γ5. Παραμελώ πτυχές της εργασίας μου που είμαι υποχρεωμένος/η  να επιτελέσω. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ. Εκτός ρόλου εργασιακή απόδοση  

Δ1. Μένω στο σχολείο πέραν του σχολικού ωραρίου για να βοηθήσω τους μαθητές μου 

στα μαθήματά τους. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ2. Έρχομαι νωρίς για το μάθημά μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  
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Δ3. Εξειδικεύομαι σε νέα θέματα που συνεισφέρουν στην δουλειά μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ4. Μένω στην τάξη στα διαλείμματα προκειμένου να ακούσω τους μαθητές μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ5. Αναθέτω ειδικές εργασίες σε μαθητές υψηλότερου και χαμηλότερου επιπέδου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ6. Βοηθώ στην προσαρμογή καινούργιων συναδέλφων αν και δεν απαιτείται από εμένα. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ7. Προσφέρω στους συναδέλφους μου φύλλα εργασίας που έχω ετοιμάσει για την τάξη 

μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 
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      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ8. Βοηθώ τους συναδέλφους μου όταν έχουν βαρύ πρόγραμμα. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ9. Βοηθώ έναν συνάδελφό μου όταν απουσιάζει, με το να αναθέτω εργασίες στους μαθη-

τές της τάξης του. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ10. Συμμετέχω ενεργά στα συμβούλια του συλλόγου διδασκόντων. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ11. Συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου σε προγράμματα και projects. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ12. Οργανώνω κοινωνικές εκδηλώσεις για το σχολείο. 
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      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ13. Προσφέρομαι για ρόλους και δραστηριότητες που δεν απαιτούνται από εμένα. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ14. Αναλαμβάνω ευθύνες που δεν προκαθορίζονται ως μέρος της εργασίας μου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ15. Κάνω καινοτόμες προτάσεις για την βελτίωση του σχολείου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ16. Παρακολουθώ / συμμετέχω σε δραστηριότητες που δεν απαιτούνται αλλά βοηθούν 

την εικόνα του σχολείου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 
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      Συμφωνώ απόλυτα  

Δ17. Οργανώνω κοινές δραστηριότητες με γονείς πέραν του καθορισμένου. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ18. Διακοσμώ το σχολείο. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Δ19. Βοηθώ τον διευθυντή μου στις ελεύθερές μου ώρες. 

      Διαφωνώ απόλυτα  

      Διαφωνώ 

      Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

      Συμφωνώ 

      Συμφωνώ απόλυτα  

 

Ε. Δημογραφικά στοιχεία 

Ε1. Φύλο:  

      Άνδρας  

      Γυναίκα 

 

Ε2. Ηλικία: 

      Μέχρι 35 ετών  

      36-45  ετών 

      46-55  ετών 

      56 ετών και άνω 

 



 

129 

 

Ε3. Έτη προϋπηρεσίας: 

       1-5  

      6-10 

      11-15 

      16-20 

      21-25 

      26 και άνω 

 

Ε4. Επίπεδο σπουδών: (Παρακαλείσθε να επιλέξετε το ανώτερο επίπεδο σπουδών σας)  

      Πτυχίο 

      Μεταπτυχιακό 

      Διδακτορικό  

 

Ε5. Σχολείο όπου υπηρετείτε:  

      Δημοτικό  

      Γυμνάσιο  

      Λύκειο  

 

Ε6. Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο:      …………………. 

 

Ε7. Χρόνος υπηρεσίας με τον παρόντα διευθυντή/παρούσα διευθύντρια: …………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακες  

 

Α. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της Ψυχολογικής Ενδυνάμω-

σης  αναφορικά με τα έτη προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.   

 

Πίνακας Α.1  Έλεγχος κανονικότητας των ομάδων εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη προ-

ϋπηρεσίας τους σχετικά με την Ψυχολογική τους Ενδυνάμωση (Β) 

 

 

 
Έτη προϋπηρεσίας  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

B 

1-5 ,276 3 , ,942 3 ,537 

6-10 ,157 23 ,149 ,926 23 ,089 

11-15 ,062 102 ,200* ,991 102 ,738 

16-20 ,079 78 ,200* ,985 78 ,490 

21-25 ,086 48 ,200* ,986 48 ,846 

26 έτη και πάνω  ,066 59 ,200* ,980 59 ,423 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Στον πίνακα Α.1 παρατηρούμε ότι  έχουμε  κανονικότητα στις ομάδες εκπαιδευτικών, α-

νάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας τους, αναφορικά με την Ψυχολογική Ενδυνάμωσή τους. 

Πραγματοποιούμε στη συνέχεια  Έλεγχο Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης (One Way 

ANOVA) για να ελέγξουμε αν η Ψυχολογική Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών εξαρτάται  

από  τα έτη προϋπηρεσίας τους.  

 

Πίνακας Α.2  Έλεγχος ANOVA στατιστικά σημαντικών διαφορών της Ψυχολογικής Εν-

δυνάμωσης με βάση τα έτη προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού 

   

Έτη προϋπηρεσίας Πλήθος παρατηρήσεων  Μέσος όρος  Τυπική απόκλιση  

1-5 3 3,66 ,60 

6-10 23 3,69 ,27 

11-15 102 3,76 ,40 
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16-20 78 3,64 ,37 

21-25 48 3,79 ,37 

26 έτη και πάνω 59 3,81 ,46 

Σύνολο  313 3,74 ,40 

 

Από τον έλεγχο ANOVA προκύπτει:  

F (5, 307) = 1,707    και p=0,133>0,05  

 

Επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας τους.  

 

Β. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της Εκτός Ρόλου Εργασιακής 

Απόδοσης αναφορικά με τα έτη προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.   

 

Πίνακας Β.1 Έλεγχος κανονικότητας των ομάδων εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη 

προϋπηρεσίας τους σχετικά με την Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση (Δ) 

 

 
Έτη προϋπηρεσίας  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Δ 

1-5 ,200 3 , ,995 3 ,862 

6-10 ,271 23 ,000 ,785 23 ,000 

11-15 ,094 102 ,025 ,982 102 ,174 

16-20 ,048 78 ,200* ,990 78 ,789 

21-25 ,112 48 ,178 ,947 48 ,030 

26 έτη και πάνω  ,097 59 ,200* ,971 59 ,163 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Στον πίνακα Β.1 παρατηρούμε ότι  δεν έχουμε  κανονικότητα στις ομάδες εκπαιδευτικών, 

ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας τους, αναφορικά με την Εκτός Ρόλου Εργασιακή τους 

Απόδοση. Πραγματοποιούμε στη συνέχεια το μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis για 

να ελέγξουμε αν η Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση των εκπαιδευτικών εξαρτάται  από  

τα έτη προϋπηρεσίας τους.  
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Πίνακας Β.2  Έλεγχος Kruskal-Wallis στατιστικά σημαντικών διαφορών της Εκτός Ρόλου 

Εργασιακής Απόδοσης με βάση τα έτη προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού 

 Δ 

Chi-Square 9,367 

df 5 

Asymp. Sig. ,095 

 

Στον παραπάνω πίνακα έχουμε X2=9,367  και   p=0,095>0,05  οπότε διαπιστώνουμε ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης σε 

σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών. 

 

Γ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της Ψυχολογικής Ενδυνάμω-

σης  αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο σχολείο   

 

Πίνακας Γ.1  Έλεγχος κανονικότητας των ομάδων εκπαιδευτικών ανάλογα τα έτη υπηρε-

σίας του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο σχολείο σχετικά με την Ψυχολογική τους Ενδυ-

νάμωση (Β) 

 

 

Έτη υπηρεσίας 

του εκπαιδευτι-

κού στο συγκε-

κριμένο σχολείο 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statis-

tic 

df Sig. Statistic df Sig. 

B 

Έως 2 έτη ,104 39 ,200* ,981 39 ,738 

3-5 έτη ,100 68 ,088 ,980 68 ,328 

6-8 έτη ,079 52 ,200* ,981 52 ,576 

9-11 έτη ,132 45 ,048 ,967 45 ,234 

12-15 έτη ,100 43 ,200* ,976 43 ,488 

15 έτη και άνω ,089 62 ,200* ,983 62 ,533 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Στον πίνακα Γ.1 παρατηρούμε ότι  έχουμε  κανονικότητα στις ομάδες εκπαιδευτικών, α-

νάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους στο συγκεκριμένο σχολείο, αναφορικά με τη Ψυχολο-

γική Ενδυνάμωσή τους. Πραγματοποιούμε στη συνέχεια  Έλεγχο Διακύμανσης Μονής 

Κατεύθυνσης (One Way ANOVA) για να ελέγξουμε αν η Ψυχολογική Ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών εξαρτάται  από  τα έτη υπηρεσίας τους στο συγκεκριμένο σχολείο.  

 

Πίνακας Γ.2 Έλεγχος ANOVA στατιστικά σημαντικών διαφορών της Ψυχολογικής Εν-

δυνάμωσης με βάση τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο σχολείο 

Έτη υπηρεσίας 

του εκπαιδευτικού 

στο συγκεκριμένο 

σχολείο 

Πλήθος παρατηρήσεων Μέσος όρος  Τυπική απόκλιση 

Έως 2 έτη 39 3,79 ,36 

3-5 έτη 68 3,65 ,37 

6-8 έτη 52 3,75 ,41 

9-11 έτη 45 3,79 ,44 

12-15 έτη 43 3,75 ,40 

15 έτη και άνω 62 3,75 ,41 

Σύνολο 309 3,74 ,40 

 

Από τον έλεγχο ANOVA προκύπτει:  

F (5, 303) = 0,962    και p=0,441>0,05  

Επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης 

των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους στο συγκεκριμένο σχολείο  

 

 

Δ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της Εκτός Ρόλου Εργασια-

κής Απόδοσης  αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμέ-

νο σχολείο  

  

Πίνακας Δ.1  Έλεγχος κανονικότητας των ομάδων εκπαιδευτικών ανάλογα τα έτη υπηρε-

σίας του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο σχολείο σχετικά με την Εκτός Ρόλου Εργασια-

κή τους Απόδοση (Δ) 
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Έτη υπηρεσίας 

του εκπαιδευτι-

κού στο συγκε-

κριμένο σχολείο 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Δ 

Έως 2 έτη ,110 39 ,200* ,978 39 ,646 

3-5 έτη ,048 68 ,200* ,993 68 ,974 

6-8 έτη ,073 52 ,200* ,982 52 ,593 

9-11 έτη ,091 45 ,200* ,977 45 ,504 

12-15 έτη ,084 43 ,200* ,975 43 ,474 

15 έτη και άνω ,083 62 ,200* ,968 62 ,103 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Στον πίνακα Δ.1 παρατηρούμε ότι  έχουμε  κανονικότητα στις ομάδες εκπαιδευτικών, α-

νάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους στο συγκεκριμένο σχολείο, αναφορικά με την Εκτός Ρό-

λου Εργασιακή τους Απόδοση. Πραγματοποιούμε στη συνέχεια  Έλεγχο Διακύμανσης 

Μονής Κατεύθυνσης (One Way ANOVA) για να ελέγξουμε αν η Εκτός Ρόλου Εργασιακή 

Απόδοση των εκπαιδευτικών εξαρτάται  από  τα έτη υπηρεσίας τους στο συγκεκριμένο 

σχολείο.  

 

Πίνακας Δ.2 Έλεγχος ANOVA στατιστικά σημαντικών διαφορών της Εκτός Ρόλου Ερ-

γασιακής Απόδοσης με βάση τα έτη προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού 

 

Έτη υπηρεσίας του 

εκπαιδευτικού στο 

συγκεκριμένο σχολείο  

Πλήθος παρατηρήσεων Μέσος όρος  Τυπικά απόκλιση  

Έως 2 έτη 39 3,47 ,47 

3-5 έτη 68 3,52 ,43 

6-8 έτη 52 3,53 ,56 

9-11 έτη 45 3,50 ,59 

12-15 έτη 43 3,63 ,44 

15  έτη και άνω  62 3,60 ,60 

Σύνολο 309 3,54 ,52 

 

 

Από τον έλεγχο ANOVA προκύπτει:  
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F (5, 303) = 0,640   και p=0,670>0,05  

Επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Από-

δοσης των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους στο συγκεκριμένο σχολείο  

 

Ε. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της Ψυχολογικής Ενδυνάμω-

σης  με βάση το φύλο των εκπαιδευτικών 

 

Πίνακας Ε.1  Έλεγχος κανονικότητας των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο σχετικά με την 

Ψυχολογική τους Ενδυνάμωση (Β) 

 

 
      Φύλο Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Β 
Άνδρες  ,081 110 ,076 ,986 110 ,299 

Γυναίκες  ,073 203 ,011 ,987 203 ,058 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Στον πίνακα Ε.1 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κανονικότητα. 

Πραγματοποιούμε στη συνέχεια τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney για να ελέγ-

ξουμε αν η Ψυχολογική Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών εξαρτάται  από  το φύλο.  

 

Πίνακας Ε.2 Mann-Whitney Test: Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της 

Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης αναφορικά με το φύλο του εκπαιδευτικού 

 

 

 Β 

Mann-Whitney U 9854,000 

Wilcoxon W 30560,000 

Z -1,719 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,086 

a. Grouping Variable: Φύλο  

 

Στον πίνακα Ε.2 παρατηρούμε ότι  Ζ= -1.719 και p= 0,086>0,05  επομένως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών αναφο-

ρικά με το φύλο.   
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Ζ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της Εκτός Ρόλου Εργασιακής 

Απόδοσης  με βάση το φύλο των εκπαιδευτικών 

 

Πίνακας Ζ.1  Έλεγχος κανονικότητας των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο σχετικά με την 

Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση  (Δ) 

 

 
   Φύλο Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Δ 
Άνδρες  ,050 110 ,200* ,994 110 ,901 

Γυναίκες ,082 203 ,002 ,980 203 ,005 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Στον πίνακα Ζ.1 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κανονικότητα. 

Πραγματοποιούμε στη συνέχεια τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney για να ελέγ-

ξουμε αν η  Εκτός Ρόλου Εργασιακή Απόδοση  των εκπαιδευτικών εξαρτάται  από  το φύ-

λο.  

 

Πίνακας Ζ.2 Mann-Whitney Test: Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της 

Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης (Δ) αναφορικά με το φύλο του εκπαιδευτικού 

 

 

 Δ 

Mann-Whitney U 10373,000 

Wilcoxon W 16478,000 

Z -1,037 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,300 

a. Grouping Variable: Φύλο 

 

Στον πίνακα Ζ.2 παρατηρούμε ότι  Ζ= -1.037 και p= 0,300>0,05  επομένως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά της Εκτός Ρόλου Εργασιακής Απόδοσης των εκπαιδευτι-

κών αναφορικά με το φύλο.   
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 «Δηλώνω ρητά  και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 

παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας 

και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολι-

κής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

 

Υπογραφή: Γιαννούλα Μιχαηλίδου 

 


