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Μορφές «Εθελούσιας Οργανωσιακής Συμμετοχής» στο δημόσιο ελληνικό 

σχολείο 

Η ευκολία ή η δυσκολία εμφάνισής τους και η σχέση τους με την 

«Εργασιακή Εμπλοκή» και την «Εργασιακή Ενσωμάτωση» 

 

Περίληψη   

 

    Η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή στο δημόσιο ελληνικό σχολείο προσδίδει στον 

εκπαιδευτικό μία άτυπη, αλλά εμφανή ταυτότητα στο περιβάλλον εργασίας του. Η 

συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στο να αναδείξει αυτήν την ταυτότητα, (α) μέσα από το 

είδος της απόλαυσης, το οποίο προκύπτει από τις βασικές δημόσιες αξίες ή τις αξίες που 

κατευθύνουν τον εκπαιδευτικό, όταν διαπράττει μορφές εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής, (β) μέσα από την ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος του κάθε σχολείου και (γ) 

μέσα από την κατάκτηση της ηθικής του αρετής. Οι 135 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε επτά μελέτες περίπτωσης και, επίσης, να συμπληρώσουν, 

συνολικά, έξι ερωτηματολόγια, της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής προς το 

σχολείο, προς τους συναδέλφους και κατά υπόδειξη του διευθυντή, της εργασιακής 

εμπλοκής, της εργασιακής ενσωμάτωσης και δημογραφικά. Τα αποτελέσματα απέδειξαν 

ότι οι θυσίες της εργασιακής ενσωμάτωσης μπορούν να κάνουν την εργασιακή εμπλοκή να 

εμφανίζεται, κάθε φορά, με ένα άλλο προσωπείο. Έτσι, η εργασιακή εμπλοκή μπορεί να 

είναι για τον εκπαιδευτικό μία κατάσταση εργασιακής ευτυχίας, στα πλαίσια μίας 

μετασχηματιστικής ηγεσίας, μία κατάσταση αξίας, στα πλαίσια μίας ηθικής ηγεσίας, μία 

κατάσταση συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά και μία κατάσταση ηθικής αρετής, στα 

πλαίσια της αριστοτελικής θεωρίας της μεσότητας. Ακόμη, τα αποτελέσματα απέδειξαν 

διαφορετικές επιδόσεις των εκπαιδευτικών στις τρεις μορφές της εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής τους, προς το σχολείο, προς τους συναδέλφους και κατά 

υπόδειξη του διευθυντή, ανάλογα με το αν υπηρετούν στο Γυμνάσιο, ή στο Λύκειο. Έτσι, 

στο Λύκειο, ο εκπαιδευτικός στην εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του αυτονομείται, 

ενώ στο Γυμνάσιο, η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του, σχετίζεται περισσότερο με 

το στυλ ή με το ύφος ηγεσίας του διευθυντή.  
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Forms of “organizational citizenship behavior” in public greek school- 

The easiness or difficulty of their emergence and their association with 

“work engagement” and “job embeddedness” 

 

 

Abstract 

 

    Organizational Citizenship Behavior in the Greek public school gives the teacher an 

informal but visible identity in his work environment. This study seeks to highlight this 

identity, (a) through the type of enjoyment that arises from the core public values or values 

that guide the educator when he engages in forms of Organizational Citizenship Behavior 

(b) through the specificity of the environment of each school and (c) through the acquisition 

of the moral virtue. The 135 participating teachers were asked to respond to seven case 

studies and also to complete a total of six questionnaires, organizational citizenship 

behavior to school, organizational citizenship behavior to colleagues, Compulsory 

Citizenship Behavior, work engagement, job embeddedness and demographic. The results 

have shown that the sacrifices of job embeddedness can make the work engagement appear, 

each time, with another mask. Thus, the work engagement may be for the teacher a 

situation of working happiness, in the context of a transformational leadership, a value 

state, in the context of a moral leadership, a state of emotional intelligence and a state of 

moral virtue, within the framework of the Aristotelian theory of the middle. In addition, the 

results showed different teachers' performance in the three forms of their Organizational 

Citizenship Behavior, towards school, towards colleagues and at the direction of the 

manager, depending on whether they are in the High School or in the Lyceum . Thus, in the 
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lyceum, the teacher in his Organizational Citizenship Behavior is autonomous, while in the 

Gymnasium, his Organizational Citizenship Behavior is more related to the style or the way 

of the director's leadership. 

 

 

Keywords: “Organizational Citizenship Behavior to school”, “Organizational Citizenship 

Behavior to colleagues”, “Compulsory Citizenship Behavior”, “work engagement”, “job 

embeddedness”, “Fit”, “Sacrifice”, “Moral virtue” 
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Εισαγωγή 

 

    Η εισαγωγή της ιδέας της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στο χώρο εργασίας 

ανήκει στον Organ, (1988), ο οποίος ορίζει την εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή ως το 

σύνδρομο του καλού στρατιώτη, ως ατομική, δηλαδή, συμπεριφορά, που δεν 

αναγνωρίζεται ρητά από το επίσημο σύστημα ανταμοιβών, εμφανίζεται με διάκριση, και 

προωθεί την αποτελεσματική λειτουργία της οργάνωσης. Ακολούθως, από το 1988 και έως 

σήμερα, η έννοια της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής, στο χώρο εργασίας, έχει 

διερευνηθεί, εκτενώς, στη διεθνή αρθρογραφία, συνήθως, κάτω από το πρίσμα απλών ή 

πολλαπλών συσχετίσεων. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των συσχετίσεων είναι οι λογικές 

διεργασίες της αιτίας, του αποτελέσματος, της σύγκρισης, των παραδειγμάτων, οι 

συναισθηματικές διεργασίες των κινήτρων, και πιο πρόσφατα, οι ψυχολογικές διεργασίες 

της θεωρίας των απαιτήσεων και των πόρων εργασίας.   

 

    Έτσι, σε πρόσφατη έρευνά τους, οι Banwo & Du, (2018), ανακεφαλαιώνοντας αίτια, ή 

κίνητρα, εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής, αναφέρονται στην ικανοποίηση από την 

εργασία, στη δέσμευση στην εργασία, στις ηγετικές συμπεριφορές, όταν αυτές προωθούν 

την ηθική, την ομαδικότητα ή τη συνοχή στο χώρο εργασίας, στην οργανωσιακή ταυτότητα 

του εργαζόμενου, στη θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής του εργαζομένου με τον 

εργοδότη του, στο αν ακούγεται η φωνή του εργαζόμενου μέσα στον εργασιακό χώρο, εάν 

στηρίζεται η επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του εργαζόμενου από οργανωτικές 

παραμέτρους, εάν υπάρχει προσανατολισμός στον πελάτη, με την έννοια της αναζήτησης 

των βέλτιστων αποτελεσμάτων, εάν υπάρχει διαδικαστική δικαιοσύνη. Επίσης, κατά την 

ίδια έρευνα, οι πολιτισμικές διαφορές προκαλούν διαφορετικές εκφάνσεις εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής, είτε σε προσωπικό, είτε σε οργανωσιακό επίπεδο. Ακόμη, οι 

Banwo & Du, (2018), στην έρευνά τους, ανακεφαλαιώνοντας θετικές συνέπειες εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής, αναφέρονται, σε ατομικό επίπεδο, σε υγιή κοινωνικοποίηση, 

σε ελαχιστοποίηση της πρόθεσης αλλαγής εργασίας και σε αυτό-αποτελεσματικότητα.  

Επιπλέον, σε οργανωσιακό επίπεδο, αναφέρονται σε αποτελεσματικότητα, σε μείωση 

κόστους εργασίας με εξοικονόμηση προσωπικού, σε παραγωγικότητα, σε προσέλκυση και 

πρόσληψη του καλύτερου ανθρώπινου δυναμικού. Στη συνέχεια, οι Banwo & Du, (2018), 
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επικαλούμενοι και πιο πρόσφατες έρευνες, αποδεικνύουν ότι, ενδεχομένως, η εθελούσια 

οργανωσιακή συμμετοχή να έχει και αρνητικές συνέπειες για τον εργαζόμενο, όταν αγγίζει 

τα όρια της υπερβολής, ή όταν ενθαρρύνεται, αλλά κάτω από πίεση. Πιο συγκεκριμένα, 

επισημαίνουν ότι η υπερβολική επίδειξη εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής μπορεί να 

οδηγεί, σε ατομικό επίπεδο, σε εξουθένωση, σε κακή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής-

οικογενειακής ζωής, σε ασάφεια ρόλων, σε συγκρίσεις μεταξύ των υπαλλήλων, και, 

μοιραία, σε δυσαρέσκειες και σε συγκρούσεις. Μπορεί, επίσης, σε οργανωσιακό επίπεδο, ο 

εργαζόμενος να πιέζεται να εκδηλώνει συμπεριφορές εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού, είτε λόγω κακής διαχείρισης προσωπικού, 

είτε λόγω αξιολόγησης των ικανοτήτων του προσωπικού. Σε αυτήν περίπτωση, μπορεί οι 

εργαζόμενοι να εμφανίσουν άγχος, ανάγκη αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος, 

αποκλίνουσα συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, προβλήματα με την οικογένειά τους.  

  

    Επίσης, οι Lizano, Godoy & Allen, (2019), αναφέρονται στη θεωρία των απαιτήσεων 

εργασίας και πόρων εργασίας και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ψυχολογικές 

διεργασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκειά τους μπορεί να οδηγούν τον εργαζόμενο είτε 

σε αρνητικά αποτελέσματα, στην εξουθένωση, εάν ο εργαζόμενος βιώνει τις απαιτήσεις 

εργασίας ως πίεση, είτε σε θετικά αποτελέσματα, στην εργασιακή εμπλοκή, εάν ο 

εργαζόμενος βιώνει τις απαιτήσεις εργασίας ως κίνητρο. Κλειδί για την μία ή την άλλη 

πορεία θεωρούν την πνευματικότητα, με την έννοια της ανθρωποκεντρικής θεώρησης των 

πραγμάτων, που χαρακτηρίζει ή δεν χαρακτηρίζει τον εργαζόμενο, και που επιτρέπει στην 

εργασιακή του εμπλοκή να εκδηλώνεται σε βάθος χρόνου. Απαιτήσεις εργασίας, κατά την 

ίδια έρευνα, είναι οποιαδήποτε πτυχή της εργασίας που απαιτεί σταθερή φυσική ή 

ψυχολογική προσπάθεια. Πόροι εργασίας είναι κάθε πτυχή της εργασίας σωματική, 

ψυχολογική, κοινωνική, που βοηθάει τον εργαζόμενο να φτάσει στο μέγιστο της απόδοσής 

του, ή στο μέγιστο των στόχων που απαιτούνται, μειώνοντας το φυσιολογικό ή το 

ψυχολογικό κόστος της εργασίας ή προωθώντας την προσωπική του ανάπτυξη ή την 

ανάπτυξη του οργανισμού. Προσωπικοί πόροι εργασίας, μπορεί να είναι προσωπικές 

ποιότητες που έχουν μία δική τους δικαιοσύνη η οποία, όμως, αποτιμάται θετικά στο χώρο 

εργασίας, όπως αυτοεκτίμηση, αυθεντικές επαφές, υγεία, εσωτερική γαλήνη. Μπορεί, 

όμως, επίσης, οι προσωπικοί πόροι εργασίας να ενεργούν ως μέσο για την απόκτηση από 

το χώρο εργασίας χρημάτων, κοινωνικής υποστήριξης ή κοινωνικής αναγνώρισης, είτε 

εμπιστοσύνης στο παραγόμενο έργο. Στη δική μας έρευνα, τις απαιτήσεις εργασίας θέτουν 
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μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής των εκπαιδευτικών στα σχολεία τους, ενώ 

ως πόροι εργασίας και ως προσωπικοί πόροι εργασίας αξιοποιούνται στοιχεία της  

εργασιακής τους ενσωμάτωσης.  

 

    Όπως, λοιπόν, αναφέρουν οι ερευνητές Lizano, Godoy & Allen, (2019), εάν ο 

εργαζόμενος βιώνει τις απαιτήσεις εργασίας του ως κίνητρο, τότε, οδηγείται σε θετικά 

αποτελέσματα, δηλαδή στην εργασιακή του εμπλοκή. Ακολούθως, οι ερευνητές Shen & 

Jiang, (2019), αποδεικνύουν στην έρευνά τους ότι υπάρχουν στρατηγικές, ώστε η 

διεύθυνση σε κάθε εργασία δημόσιου φορέα να μπορεί να πετύχει την εμφάνιση της 

επιθυμητής εργασιακής εμπλοκής των εργαζόμενων. Αυτές οι στρατηγικές είναι, καταρχήν, 

η ανοιχτότητα σε μία εργασία δημόσιου φορέα, με την έννοια της εξωστρέφειας, είναι να 

αισθάνονται οι εργαζόμενοι σε αυτήν την εργασία σα να είναι διασυνδεμένοι σε ένα κοινό 

δίκτυο (για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο αρκεί να σκεφτούμε πώς 

λειτουργεί ένα κύκλωμα ηλεκτρικού ρεύματος), και, τέλος, είναι οι διαβεβαιώσεις για την 

εξασφάλιση κάθε είδους νομιμότητας. Οι  ερευνητές Shen & Jiang, (2019), αναφέρουν 

στην έρευνά τους τον Kahn, (1990), στον οποίο πιστώνεται η ιδέα της εργασιακής 

εμπλοκής, της εργασιακής απεμπλοκής, αλλά και της προσωπικής εμπλοκής. Στην πρώτη 

περίπτωση, οι εργαζόμενοι επιδίδονται στους ρόλους τους σωματικά, διανοητικά και 

συναισθηματικά, ενώ στη δεύτερη, αποσυνδέουν τους εαυτούς τους από τους εργασιακούς 

τους ρόλους, απομακρυνόμενοι από το χώρο εργασίας. Στην περίπτωση, επίσης, της 

προσωπικής εμπλοκής, η επίδοση στον εργασιακό ρόλο, σύμφωνα με τον Kahn, (1990), 

γίνεται χωρίς φόβο, (ασφάλεια), για την εικόνα του εαυτού του εργαζόμενου, αν κάτι δεν 

αποβεί όπως αναμένεται, με ενδιαφέρον μόνο για την απόδοση, ή με ενδιαφέρον όχι μόνο 

για την απόδοση, αλλά και για την προσωπική εξέλιξη. Επιπλέον, αυτή η ασφάλεια στην 

επίδοση στον εργασιακό ρόλο αποκαλείται από τους ερευνητές Gupta & Shukla, (2018), 

συναισθηματική πληρότητα, και πηγάζει τόσο από το νόημα που μπορεί να βρίσκει ο 

εργαζόμενος στη φύση της εργασίας του, όσο και από την ετοιμότητά του να αναλάβει 

έναν εργασιακό ρόλο. Νόημα σημαίνει ότι η φύση της εργασίας του μπορεί είτε να 

εμπίπτει στα ενδιαφέροντά του ως αντικείμενο, είτε να τον προκαλεί ως στόχος, είτε να 

ανακαλύπτει σε αυτήν τον εαυτό του ως σημείο αναφοράς, είτε να αναζητά σε αυτή τα 

όριά του αντιμετωπίζοντάς την ως ιδανικό. Ετοιμότητα σημαίνει διαθεσιμότητα του εαυτού 

του εργαζόμενου από άποψη επάρκειας γνώσης, αλλά και από άποψη φυσικής, ή και 

αισθηματικής επάρκειας, έχει, δηλαδή, ο εργαζόμενος την όρεξη ή το μεράκι να αναλάβει 
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τον συγκεκριμένο εργασιακό ρόλο.  Επίσης, οι ερευνητές Shen & Jiang, (2019), 

παρακολουθώντας την εξέλιξη του όρου της εργασιακής εμπλοκής αναφέρουν τους 

Schaufeli, Martínez, Marques Pinto, Salanova, & Bakker, (2002), οι οποίοι ορίζουν την 

εργασιακή εμπλοκή ως συνισταμένη δυνάμεων με τρεις ευδιάκριτες συνιστώσες, τη 

σωματική, με την έννοια της ζωντάνιας και της σφριγηλότητας, τη συναισθηματική, με την 

έννοια της αφοσίωσης, και την γνωστική με την έννοια της απορρόφησης. Ως συνισταμένη 

δυνάμεων αντιμετωπίζεται η εργασιακή εμπλοκή και στη δική μας έρευνα, ενώ ως 

στρατηγική επίτευξής της, από αυτές που προτείνουν στην έρευνά τους οι Lizano, Godoy 

& Allen, (2019), και που αναφέρθηκαν παραπάνω, προτείνεται όλο το πλέγμα σχέσεων που 

δημιουργεί το περιβάλλον του σχολείου, σε μία ολιστική θεώρηση, είτε στενότερο, μέσα 

στο σχολείο, είτε ευρύτερο, έξω από το σχολείο, στην κοινότητα του σχολείου. Την 

ολιστική θεώρηση του περιβάλλοντος την αξιολογούμε μέσα από την υποκλίμακα 

ταίριαγμα ή συμβατότητα της εργασιακής ενσωμάτωσης.  

 

    Η εργασιακή ενσωμάτωση, στην έρευνα των Karatepe & Avci, (2019), αξιοποιείται 

μέσα από τη θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής, που υποστηρίζει ότι υπάρχουν ορισμένοι 

κανόνες ανταλλαγής σε ένα δημόσιο φορέα εργασίας, μεταξύ εργαζομένων και του 

περιβάλλοντός τους. Όταν αυτοί οι κανόνες τηρούνται από το περιβάλλον, τότε και οι 

εργαζόμενοι είναι πολύ πιθανό ότι δε θα αργούν το πρωί στην εργασία τους, και, επίσης, 

είναι πολύ πιθανό να εκδηλώνουν και συμπεριφορές εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής. Ακόμη, στην ίδια έρευνα, ανακεφαλαιώνονται στοιχεία που ευνοούν την υγιή 

εργασιακή ενσωμάτωση, όπως κατάρτιση προσωπικού, ανταλλαγή πληροφοριών, υγιή 

διαπροσωπική σχέση επιβλέποντα-εργαζόμενου, και στοιχεία που είναι αποτελέσματα της 

υγιούς εργασιακής ενσωμάτωσης, όπως ικανοποίηση από τη ζωή, υψηλή απόδοση, 

αυτοεκτίμηση, αυτό-αποτελεσματικότητα, χαμηλή πρόθεση αλλαγής εργασιακού 

περιβάλλοντος. Οι ίδιοι ερευνητές, Karatepe & Avci, (2019), στηρίζονται για την μέτρηση 

της εργασιακής ενσωμάτωσης στην κλίμακα των Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski, & 

Erez, (2001), η οποία αποτελείται από τρία στοιχεία, σύνδεση ή τρόπο διασύνδεσης, 

ταίριαγμα και θυσίες. Καθένα από αυτά τα τρία στοιχεία εμφανίζεται με δύο διαστάσεις, 

μία προς τον οργανισμό και μία προς την κοινότητα/κοινωνία του οργανισμού.  Η σύνδεση 

ή ο τρόπος διασύνδεσης μπορεί να συμβαίνει μεταξύ θεσμών ή ανθρώπων και είναι 

επίσημη ή ανεπίσημη. Το ταίριαγμα αφορά τη συμβατότητα του εργαζόμενου με την 

οργάνωση και το περιβάλλον του. Οι θυσίες αφορούν το αντιληπτό κόστος των υλικών ή 
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ψυχολογικών παροχών που μπορεί να χάσει ο εργαζόμενος, εάν μετακινηθεί σε άλλο 

περιβάλλον εργασίας. Οι μεταβλητές έχουν σχεδιαστεί με τρόπο, ώστε να βρίσκονται σε 

αιτιώδη σχέση με την έννοια της εργασιακής ενσωμάτωσης, όντας οι ίδιες η αιτία, ενώ η 

εργασιακή ενσωμάτωση είναι το αποτέλεσμα, και όχι το αντίστροφο.  

 

    Στη δική μας έρευνα, προτείνεται η αξιοποίηση της εργασιακής ενσωμάτωσης μέσα από 

την θεωρία του Αριστοτέλη για τον ορισμό και την κατάκτηση της ηθικής αρετής. 

Σύμφωνα με τα Ηθικά Νικομάχεια, η ηθική αρετή είναι η διανοητική αρετή, με την οποία 

δεν γεννιέται ο άνθρωπος, όμως έχει από τη φύση όλα τα εφόδια για να τη δεχτεί και να 

τελειοποιηθεί σε αυτήν, με τον εθισμό, έθος. Εθισμός είναι οι συνεχιζόμενες επαναλήψεις 

με τις οποίες ο άνθρωπος πραγματοποιεί τις δυνατότητες που του έδωσε ή φύση, 

προκειμένου μέσα από την συνεχιζόμενη επανάληψη, οι δυνατότητες να γίνουν ικανότητες, 

και ο εθισμός, το έθος, να γίνει ήθος, δηλαδή μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα. Έτσι, για 

παράδειγμα, δίκαιος γίνεται κανείς, ασκούμενος σε πράξεις δικαιοσύνης. Εάν, τώρα, αυτές 

οι συνεχιζόμενες επαναλήψεις καθοδηγούνται και από έναν ικανό δάσκαλο, ώστε και 

ποιότητα να έχουν και να βρίσκουν και να επιλέγουν σε κάθε πράγμα το υποκειμενικό 

μέσο, υποκειμενικό, δηλαδή, σε σχέση με το άτομο, το οποίο υποκειμενικό μέσο είναι και 

το άριστο για το κάθε άτομο ξεχωριστά, τότε μπορούμε να μιλάμε και για κατάκτηση της 

ηθικής αρετής σε αυτό το άτομο, και, συνεπώς, το ήθος αποκτά την ποιότητα της ηθικής 

αρετής. Η αρετή της εύρεσης της υποκειμενικής μεσότητας, η εξάσκηση σε αυτήν την 

εύρεση και η αποφυγή των ακροτήτων είναι η κατάκτηση της ηθικής αρετής. Συνεχίζοντας, 

ο μεγάλος φιλόσοφος θεωρεί ότι το κάθε άτομο, ξεχωριστά, μπορεί να κρίνει εάν έχει 

κατακτήσει ως μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα του την οποιαδήποτε ηθική αρετή, ή όχι, 

από το ευχάριστο ή δυσάρεστο συναίσθημα που βιώνει, όταν διαπράττει πράξεις που 

εμπίπτουν σε αυτήν, ή όταν απέχει από τέτοιου είδους πράξεις.  

 

    Στη δική μας έρευνα, η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή, εάν εστιάσουμε, καταρχήν, 

στον όρο εθελούσια, δηλαδή στον εθελοντικό χαρακτήρα της προσφοράς, είναι, η ίδια, 

ηθική αρετή. Ο εκπαιδευτικός, καθημερινά προσερχόμενος στο σχολείο του 

επαναλαμβάνει πράξεις που εμπίπτουν στην εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή, ίσως και 

τις ίδιες ή παρόμοιες. Οι θυσίες της εργασιακής ενσωμάτωσης είναι οι δυνατότητες που 

δίνει το συγκεκριμένο σχολείο ή η συγκεκριμένη θέση εργασίας να επανασυνδέεται 

καθημερινά με την εργασία του, πριν την εργασία του και, ακολούθως, να πραγματοποιεί 
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τις καθημερινές επαναλήψεις πράξεων που εμπίπτουν στην εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή. Προφανώς, εάν μετακινηθεί σε άλλο σχολείο, ή σε άλλη θέση εργασίας, δεν θα 

έχει τις ίδιες δυνατότητες, για να τον ενεργοποιούν. Εάν, λοιπόν, κατά την αριστοτελική 

θεώρηση η εργασιακή ενσωμάτωση είναι η φύση του σχολείου, οι δυνατότητες που αυτή 

δίνει στον εργαζόμενο εκπαιδευτικό, ώστε αυτός να επαναλαμβάνει καθημερινά πράξεις 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής, είναι οι θυσίες. Αξιοποιώντας αυτές τις 

δυνατότητες, και καθοδηγούμενος, ενδεχομένως, ο εργαζόμενος εκπαιδευτικός και από όλο 

το σχεσιακό, αλλά και αξιακό σύστημα που αναπτύσσεται μέσα και γύρω από το σχολείο 

του, ασκείται καθημερινά στο να βρίσκει και να επιλέγει τα βέλτιστα στοιχεία 

συμβατότητας με το περιβάλλον εργασίας του, από τα προτεινόμενα της ολιστικής 

θεώρησης του ταιριάγματος της εργασιακής ενσωμάτωσης. Έτσι, ασκείται στην αναζήτηση 

των βέλτιστων στοιχείων που θα τον βοηθήσουν να είναι αποτελεσματικότερος, και, άρα, 

ασκείται στην αναζήτηση του αριστοτελικού υποκειμενικού μέσου, που είναι και το 

άριστο, για κάθε άτομο ξεχωριστά. Κριτήριο αν το βρήκε, είναι αν δοκιμάζει ο 

εργαζόμενος εκπαιδευτικός στις πράξεις εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής του, 

εργασιακή εμπλοκή, αφού, κατά τον Αριστοτέλη, κριτήριο κατάκτησης του υποκειμενικού 

μέσου και, ακολούθως, της ηθικής αρετής είναι το συναίσθημα, και, άρα, η εργασιακή 

εμπλοκή ως κατάσταση ψυχικής ευεξίας είναι το μέσο που είναι και το άριστο. Ακραία 

συναισθήματα που μπορεί να βιώνει ο εκπαιδευτικός διαπράττοντας πράξεις εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής και που δεν είναι ηθική αρετή είναι η εξουθένωση στο άκρο της 

υπερβολής, ή, απλά, η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή να μην φτάνει έως την 

εργασιακή εμπλοκή στο άκρο της έλλειψης.  

 

    Η ηθική θεώρηση  της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής που προτείνεται στη δική 

μας έρευνα, σε σύγκριση με τις λογικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές θεωρήσεις που 

έχουν προταθεί έως τώρα, έχει μεγάλη σημασία, γιατί προσδίδει μία μακροπρόθεσμη, υγιή 

και επαναλαμβανόμενη ποιότητα στην εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Αριστοτέλης, τα ηθικά 

στοιχεία, αρχικά, κατακτιούνται, και, ακολούθως, γίνονται και μόνιμα στοιχεία του 

χαρακτήρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, του εργασιακού χαρακτήρα ή του ήθους του 

εκπαιδευτικού. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι στις λογικές, συναισθηματικές ή ψυχολογικές 

θεωρήσεις, τα αποτελέσματα της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής παύουν να 

υπάρχουν, εάν σταματήσουν να υπάρχουν και τα αίτια που τις προκαλούν. Αντιθέτως, στην 
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ηθική θεώρηση της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής ο εκπαιδευτικός, μέσα από τις 

δυνατότητες της εργασιακής ενσωμάτωσης που τον επανασυνδέουν κάθε πρωί με την 

εργασία του, θυσίες, πριν την εργασία του, μέσα από την βέλτιστη προσωπική επιλογή 

συμβατότητας με το εργασιακό του περιβάλλον, ταίριαγμα, και μέσα, ενδεχομένως, και 

από μία ποιοτική σχεσιακή ή αξιακή καθοδήγηση, στο σχολείο του, φτάνει τελικά στο 

υποκειμενικό μέσο συναίσθημα της εργασιακής εμπλοκής, που είναι και το άριστο. 

Συνεπώς, η εργασιακή ενσωμάτωση εξασκεί, τελικά, τον εκπαιδευτικό όχι μόνο στη 

συναισθηματική νοημοσύνη, (Levitats & Vigoda-Gadot, 2019), δηλαδή στη αξιοποίηση 

των βέλτιστων δυνατοτήτων της εργασίας που γίνονται και βέλτιστες ικανότητες 

συμβατότητας με το περιβάλλον, αλλά και στην ηθική αρετή, δια μέσου της καθημερινής 

επανάληψης και δια μέσου της επιθυμίας ο εκπαιδευτικός όχι μόνο διαρκώς να προσφέρει, 

αλλά να βιώνει και χαρούμενα συναισθήματα μέσα από αυτό. Ο εκπαιδευτικός, έχοντας 

κατακτήσει αυτήν την εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή ως μόνιμη ηθική αρετή, θα την 

επιδείξει, στη συνέχεια, με κάθε ευκαιρία, είτε μετακινούμενος σε άλλο σχολείο, είτε ως 

πολιτική αρετή, είτε ως ενεργό πολιτειότητα. Άλλωστε, κατά τον Αριστοτέλη, η κατάκτηση 

της ηθικής αρετής είναι και το θεμέλιο κάθε πολιτικής αρετής.  

 

    Ακόμη, κατά τον Αριστοτέλη, ο τρόπος που ορίζει κανείς τα πράγματα, είναι και ο 

τρόπος για να τα γνωρίζει. Έτσι, εάν, στην παρούσα έρευνα, ορίσουμε την εθελούσια 

οργανωσιακή συμμετοχή ως ηθική αρετή και την εργασιακή εμπλοκή ως το κριτήριο 

απόκτησής της, τότε, προτείνεται, ως  προβληματική του θέματος της παρούσας εργασίας, 

εάν οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στο σχολείο τους πέραν του ωραρίου και χωρίς 

αμοιβή για δράσεις από κοινού με τους μαθητές τους, όπως προγράμματα, διαγωνισμούς, 

κ.ά., βιώνουν και μία κατάσταση ψυχικής ευεξίας την ώρα που επιτελούν το έργο τους, 

βιώνουν, δηλαδή, και εργασιακή εμπλοκή. Θα μπορούσαν, ενδεικτικά, αυτήν την 

κατάσταση να την βιώνουν, απλά, ως μία κατάσταση κινήτρων, προερχόμενων, όμως, από 

το περιβάλλον του σχολείου τους, δηλαδή, ως μία κατάσταση εργασιακής ενσωμάτωσης. 

Παραπέρα, αν, όντως, εμφανίζεται εργασιακή εμπλοκή, ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα, 

εάν αυτή εμφανίζεται, αδιακρίτως, για κάθε είδους εργασία που ανήκει στην κατηγορία 

πέραν του ωραρίου και χωρίς (ή με ελάχιστη) αμοιβή, όπως επιτηρήσεις, υπερωρίες, 

υποστήριξη μαθητών, διοίκησης, κ.ά., ή εάν εμφανίζεται επιλεκτικά. Ακόμη, διερευνάται, 

εάν αυτή η εργασιακή εμπλοκή υφίσταται κάτω από προϋποθέσεις, ή υφίσταται ούτως ή 

άλλως. Κλειδί για την πρώτη ή την δεύτερη πορεία προτείνεται στην παρούσα έρευνα ότι 
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μπορούν να αποτελούν στοιχεία της εργασιακής ενσωμάτωσης των εκπαιδευτικών στα 

σχολεία τους, ως μοναδικά οργανωσιακά περιβάλλοντα. Έτσι, εάν το βάρος δίνεται στον 

τρόπο πρόσληψης, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, στοιχείων της εργασιακής τους 

ενσωμάτωσης, ή στον τρόπο ταιριάγματος με το περιβάλλον τους, τότε η εργασιακή τους 

εμπλοκή μπορεί να εμφανίζεται περισσότερο ή λιγότερο έντονη, να χαλαρώνει ή και να 

εξαφανίζεται, και, συνεπώς, η ηθική αρετή δεν έχει κατακτηθεί. Εάν, πάλι το βάρος δίνεται 

στον τρόπο διαχείρισης στοιχείων του ολιστικού εργασιακού τους περιβάλλοντος, ή στον 

τρόπο καθημερινής επανασύνδεσής τους με αυτά, τότε η εργασιακή τους εμπλοκή μπορεί 

να εμφανίζεται ως ένα μονιμότερο προφίλ, και, άρα, ως κατεκτημένη ηθική αρετή, που, 

ενδεχομένως, και να τους χαρακτηρίζει.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1.1. «Εθελούσια Οργανωσιακή Συμμετοχή» 

 

1.1.1. Μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στο δημόσιο 

ελληνικό σχολείο 

 

    Ποιες μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής μπορούμε να συναντήσουμε στο 

δημόσιο ελληνικό σχολείο; Στο ερώτημα αυτό, μπορούμε να απαντήσουμε με μία 

τυπολογία μορφών, βασιζόμενοι, καταρχήν, στην έρευνα των Nutov & Somech, (2017), οι 

οποίοι προτείνουν μία διμερή ταξινόμηση: αρχικά, οι Nutov & Somech, (2017), 

διαπιστώνουν στο δημόσιο σχολείο την εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού, και, ακολούθως, επεκτείνονται και στην εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή του διευθυντή. Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα των Zhao, Peng & Chen, 

(2014), διαπιστώνεται στο δημόσιο ελληνικό σχολείο και η εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή κατά υπόδειξη του διευθυντή, όταν ο εκπαιδευτικός επιτελεί ένα επιπλέον έργο, 

εκκινώντας από την πίεση του διευθυντή του. 

 

1.1.1.1.Εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του εκπαιδευτικού 

 

    Η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του εκπαιδευτικού, (Nutov & Somech, 2017),   

μπορεί να στοχεύει: α) Στον μαθητή, ως γνωσιακή ή μαθησιακή υποστήριξη, μετά το πέρας 

του ωραρίου, ή ως ψυχολογική υποστήριξη σε προσωπικά προβλήματα. β) Στους 

συναδέλφους, μοιράζοντας σημειώσεις και παιδαγωγικό υλικό, ή παρέχοντας κατάρτιση, 

βοήθεια, πληροφορίες, στήριξη, καθοδήγηση. γ) Στο σχολείο, συμμετέχοντας σε 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ή στελεχώνοντας επιτροπές, ή ειδικές αποστολές, όπως 

υπερωρίες, συνοδοί εκδρομών, βαθμολογήσεις πανελλαδικών, επιτηρήσεις, όπως 

πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Ακόμη, μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής του 

εκπαιδευτικού προς τον σχολείο του, θα μπορούσαν να είναι τα καινοτόμα προγράμματα, 

το δημιουργικό σχολείο, η διάχυση των αποτελεσμάτων σε κοινό, το άνοιγμα στην τοπική 
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κοινωνία, αλλά και η δυνατότητα επίλυσης άμεσων ή, πολλές φορές, και επειγουσών 

αναγκών, που μπορεί να προκύψουν σε ένα σχολείο, ως οργανισμός σε αυτορρύθμιση, 

(Lee & Allen, (2002). Τέτοια παραδείγματα οργανισμού σε αυτορρύθμιση θα μπορούσαν 

να είναι το μέντορινγκ, ή η συνεργασία με φορείς, όπως Κέντρα Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Μουσεία, ή θεματικά Δίκτυα σχολείων. δ) Στην 

τάξη, αλλάζοντας τις μεθόδους διδασκαλίας σε βιωματικές, δίνοντας επιπλέον εργασίες σε 

όσους μαθητές το επιθυμούν, μετατρέποντας την τάξη σε εργαστήρι, όπως δημιουργικής 

γραφής ή δραματοποίησης, συμμετέχοντας σε κοινωνικές δράσεις, όπως εθελοντισμός, ή 

σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως ένταξη της τοπικής ιστορίας ή ενός μουσείου ή των 

τεχνών, με κάθε ευκαιρία, στη διδασκαλία, συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, 

διοργάνωση εκδρομών ή εκπαιδευτικών επισκέψεων, κ. ά.  

 

1.1.1.2. Εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του διευθυντή 

 

    Η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του διευθυντή, (Nutov & Somech, 2017), μπορεί 

να πάρει τις εξής μορφές: α) Προσπάθεια που επενδύεται στη σχολική κοινότητα. Αυτή η 

προσπάθεια μπορεί να αφορά: α1) αποκλίνουσες συμπεριφορές μαθητών, όπως κάπνισμα, 

αλλά και γονέων, όπως απειλές εις βάρος των καθηγητών, α2) κοινωνικά ή 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα μαθητών, αλλά και γονέων, όπως πρόνοια για μαθητές 

που δεν έχουν χρήματα να συμμετάσχουν σε μια εκδρομή, ή σχολές γονέων, α3) συνεδρίες 

με μαθητές κάθε τμήματος του σχολείου, ώστε να αναπτύσσει μαζί τους υγιή 

διαπροσωπική σχέση, με οποιαδήποτε αφορμή, όπως για θέματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού, α4) ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών του για επαγγελματική ανάπτυξη ή 

εξέλιξη, θετικό σχολικό κλίμα, «μπόνους» ή  διάθεση από τους προσωπικούς του πόρους, 

ώστε να διατηρεί την ψυχολογική, αλλά και ψυχική ευεξία των εκπαιδευτικών του, α5) 

υλικοτεχνική υποδομή, συντήρηση ή επέκταση εγκαταστάσεων, αισθητική αναβάθμιση του 

χώρου, μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών, όπως συνεργασία με την τροχαία για την 

τοποθέτηση επιβραδυντήρων σε σχολικές διαβάσεις. β) Δεύτερη μορφή που μπορεί να 

πάρει η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του διευθυντή, είναι συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες, όπως: β1) δημιουργία τμημάτων υποδοχής, ένταξης ή πρόνοια για 

συμπερίληψη παιδιών προσφύγων και μεταναστών, παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ή 

αναπηρία, ή εκπαιδευτικά προγράμματα διασύνδεσης με την τοπική οικονομία, β2) 

εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις ή δραστηριότητες προώθησης κοινωνικών αξιών, 
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όπως εκφοβισμός, ή ενημέρωσης φυσικών καταστροφών, όπως κλιματική αλλαγή, β3) 

ενημέρωση μαθητών, γονέων, τοπικής κοινότητας ή και υπουργείου παιδείας για την 

εικόνα του σχολείου, είτε με συναντήσεις, δια ζώσης, είτε δια μέσου της ιστοσελίδας του 

σχολείου, β4) προσπάθειες αύξησης του προϋπολογισμού του σχολείου. γ) Τρίτη μορφή 

που μπορεί να πάρει η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του διευθυντή, είναι η  

υποστήριξη της τοπικής κοινότητας. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να αποβαίνει είτε προς 

όφελος της κοινότητας, είτε προς όφελος του σχολείου, είτε να είναι αμοιβαία επωφελής.  

Όπως επισημαίνουν οι Nutov & Somech, (2017), στην έρευνά τους, αυτού του είδους η 

υποστήριξη προς την κοινότητα ή από την κοινότητα είναι μοναδική για τους διευθυντές 

των σχολείων, δεν χαρακτηρίζει την τυπολογία της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής 

των εκπαιδευτικών, ενώ μπορεί και να τους εμπλέκει, και δεν χαρακτηρίζει και κανέναν 

άλλο εργασιακό κλάδο του δημόσιου τομέα. Παραδείγματα σε αυτήν την μορφή 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής, μπορεί να είναι η δημιουργία ομίλων, συλλόγων, η 

γονεϊκή εμπλοκή, η εμπλοκή των ειδημόνων εργαζομένων του δήμου, αλλά και τυχόν 

αναξιοποίητων χώρων του, προς όφελος της μελέτης των μαθητών, όπως δημιουργία 

χώρων αναγνωστηρίων, για μαθητές που στο σπίτι τους δεν έχουν ησυχία να διαβάσουν, ή 

δεν διαθέτουν νέες τεχνολογίες, ή εποπτικό υλικό. δ) Τέταρτη μορφή που μπορεί να πάρει 

η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του διευθυντή, είναι να ασχολείται με το σχολείο 

του πέρα από το ωράριό του, ή πέρα από διακοπές ή αργίες, επιδεικνύοντας εξαιρετικές 

συμπεριφορές και αξιοποιώντας κάθε πιθανή ευκαιρία για την αναβάθμισή του. Τέτοιες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι  το να μπει στην τάξη να διδάξει στην ώρα ενός εκπαιδευτικού 

που απουσιάζει για να καλύψει το κενό, να ενθαρρύνει δωρεές, όπως αναπηρικών 

αμαξιδίων για μαθητές με αναπηρία, κ. ά. 

 

1.1.1.3. Εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή κατά υπόδειξη του διευθυντή 

 

     Η Vigoda-Gadot, το 2006, διαχωρίζει την έννοια της εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής από την έννοια της υποχρεωτικής εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής, στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Ακολούθως, το 2007, εγκαινιάζει ερευνητικά την ύπαρξη της 

δεύτερης, σε 13 σχολεία στο Ισραήλ και σε 206 εκπαιδευτικούς, αποδεικνύοντας ότι το 

75% του δείγματος εκδηλώνει εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή σε καθεστώς ισχυρής 

εξωτερικής πίεσης. 
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    Ακόμη, οι ερευνητές Zhao, Peng & Chen, το 2014, μελέτησαν την έννοια της 

υποχρεωτικής εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στο χώρο των επιχειρήσεων και σε 

ικανό δείγμα δυάδων επόπτη-εργαζόμενου. Διαπίστωσαν την ύπαρξη μίας μορφής 

εξωτερικής πίεσης, ή ανεπίσημης ενθάρρυνσης, με ενδεχόμενη, ίσως, ανταμοιβή, ώστε οι 

εργαζόμενοι να εκδηλώνουν μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή των εργαζόμενων χάνει τον εθελοντικό ή 

και τον ευεργετικό της χαρακτήρα, και, έτσι, μπορεί, βέβαια, να αναλαμβάνουν ρόλους 

πέρα από τους προβλεπόμενους, χωρίς, όμως, τη βαθύτερη θέλησή τους. Έτσι, αυτοί οι 

επιπλέον ρόλοι, μπορεί να αντανακλούν μία διαφορετική δυναμική από αυτή της πηγαίας 

προσφοράς.  Τα ευρήματα της ίδιας έρευνας των Zhao, Peng & Chen, (2014), απέδειξαν 

ότι: α) Είτε η «εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή κατά υπόδειξη του επόπτη συσχετίζεται 

αρνητικά με την εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του εργαζόμενου. Αυτό στην έρευνά 

μας, στο δείγμα των εκπαιδευτικών, καταρχήν, αποδείχτηκε. β) Είτε η εθελούσια 

οργανωσιακή συμμετοχή κατά υπόδειξη του επόπτη συσχετίζεται θετικά με την εθελούσια 

οργανωσιακή συμμετοχή του εργαζόμενου, αλλά μόνο για το πρώτο χρονικό διάστημα, 

χωρίς συνεχιζόμενα αποτελέσματα. Στην έρευνά μας, δεν τεκμηριώθηκε το πρώτο χρονικό 

διάστημα, τεκμηριώθηκε, όμως, μία χαλαρή έως ανύπαρκτη συσχέτιση, όταν η υπόδειξη 

του διευθυντή αποκτά στοιχεία καταχρηστικής εποπτείας, δηλαδή, κάποιας μορφής 

οργανωσιακής αδικίας. γ) Είτε η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή κατά υπόδειξη του 

επόπτη συσχετίζεται θετικά και μόνιμα, με την εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή του 

εργαζόμενου. Στην έρευνά μας, τεκμηριώθηκε ότι για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να 

διαμεσολαβήσουν στοιχεία της εργασιακής ενσωμάτωσης που ενισχύουν την οργανωτική 

αυτοεκτίμηση του εργαζόμενου, όταν και όπως αυτά αξιοποιούνται, στα πλαίσια  μίας 

μετασχηματιστικής, (ή αυθεντικής), ή ηθικής ηγεσίας.  

 

1.1.2. Η ευκολία ή η δυσκολία εμφάνισης μορφών εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής στο δημόσιο ελληνικό σχολείο 

  

   1.1.2.1. Στο δημόσιο σχολείο 

 

    Ένα πρώτο ερώτημα, που τίθεται, είναι, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εμφανίζονται 

μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στο δημόσιο ελληνικό σχολείο, εάν το 
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θεωρήσουμε ως φορέα εργασίας, που διαφέρει, σαφώς, από τον ιδιωτικό τομέα. Μία 

θεωρία που θα μπορούσε να απαντάει στο ερώτημα αυτό, είναι η θεωρία της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, (Levitats & Vigoda-Gadot, (2019). Σύμφωνα με τους 

ερευνητές Levitats & Vigoda-Gadot, (2019), ο υπάλληλος μίας δημόσιας υπηρεσίας, εξ 

ορισμού, ως υπηρέτης του κοινωνικού συνόλου, καλλιεργεί και φανερώνει, ταυτοχρόνως, 

διανοητικό, ψυχολογικό και συμπεριφορικό προφίλ, που εξυπηρετεί σε κάθε περίπτωση 

την κοινότητα, τον οργανισμό, τα άτομα, υπερβαίνει τις επίσημες απαιτήσεις εργασίας και 

εξυπηρετεί την αποστολή του δημόσιου οργανισμού. Αυτές, και μόνο, οι ιδιότητες ενός 

υπαλλήλου του δημόσιου φορέα καθιστούν μοναδική την εργασία του, σε σχέση με τους 

υπαλλήλους του ιδιωτικού φορέα. Πιο συγκεκριμένα, στο διανοητικό προφίλ, ο δημόσιος 

υπάλληλος θεμελιώνει μέσα του ηθικά και φιλοσοφικά την αίσθηση της κοινωνικής 

ευθύνης, και, έτσι,  θεωρεί καθήκον του και υποχρέωση, αλλά, παράλληλα, αντλεί χαρά 

και ικανοποίηση, να εκτελεί εργασίες που συμβάλλουν στο μεγαλύτερο κοινό καλό. Η 

αίσθηση, βέβαια, της κοινωνικής ευθύνης, ως πνευματικός προσανατολισμός, μπορεί να 

ενυπάρχει και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που κάνει, όμως, το δημόσιο τομέα να διαφέρει 

από τον ιδιωτικό τομέα, πέρα από το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, είναι το κίνητρο για 

παροχή δημόσιας υπηρεσίας, με την έννοια της κοινής συμμετοχής σε μία χάραξη 

πολιτικής, στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και στην ειλικρινή 

συμπόνοια που φτάνει έως την ενσυναίσθηση και την αυτοθυσία. Στο ψυχολογικό προφίλ, 

ο δημόσιος υπάλληλος συναισθηματικά βιώνει την εργασιακή του κατάσταση ως θετική, 

ως ικανοποιητική, ως ευεξία, ως εργασιακή εμπλοκή. Τέλος, στο συμπεριφορικό προφίλ, ο 

δημόσιος υπάλληλος συμμετέχει ενεργά σε ζητήματα που συνδέονται με την τρέχουσα 

παροχή δημοσίων υπηρεσιών και παρέχει κατάλληλες λύσεις, εκδηλώνοντας, έτσι, 

εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή προς τον οργανισμό. Βοηθάει, όμως, και άτομα, όπως 

συναδέλφους, με τα καθήκοντά τους, εκδηλώνοντας και εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή προς τα άτομα. Και στις δύο περιπτώσεις, η συνεισφορά του δημοσίου 

υπαλλήλου είναι άτυπη, χωρίς επίσημα κίνητρα και ξεπερνά τις επίσημες απαιτήσεις 

εργασίας.  

 

    Σύμφωνα, τώρα, με την ίδια έρευνα των Levitats & Vigoda-Gadot, (2019),  τόσο τα 

στοιχεία που αφορούν το διανοητικό προφίλ του δημοσίου υπαλλήλου και που έχουν να 

κάνουν με την κοινότητα, όσο και τα στοιχεία του συμπεριφορικού του προφίλ, τα οποία 

έχουν να κάνουν με τον οργανισμό και με τα άτομα, αποτελούν απαιτήσεις εργασίας. 
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Αυτές οι απαιτήσεις εργασίας μπορεί να απορροφούν ιδιαίτερη ενέργεια, με την 

πολυπλοκότητα ή με την ασάφεια των ρόλων τους και, για αυτό, μπορεί να εξαντλούν την 

ενέργεια των εργαζομένων.  Αντίρροπη δύναμη σε αυτό το ενδεχόμενο, είναι οι πόροι 

εργασίας, δηλαδή οι φυσικές, ψυχολογικές, κοινωνικές ή οργανωτικές πτυχές της εργασίας, 

που ποικίλλουν ανάλογα με τον δημόσιο οργανισμό, και που βοηθούν τους δημοσίους 

υπαλλήλους να αντιμετωπίζουν, κάθε φορά, τις απαιτήσεις εργασίας. Μάλιστα, ο δημόσιος 

υπάλληλος, στο βέλτιστο ψυχολογικό του προφίλ, δηλαδή στη βέλτιστη ικανοποίηση των 

ψυχολογικών του αναγκών, εργασιακή εμπλοκή, έχει επιλέξει τους ύψιστους για αυτόν 

προσωπικούς πόρους εργασίας, από τους διατιθέμενους πόρους εργασίας.  Σύμφωνα με 

τους Levitats & Vigoda-Gadot, (2019), αυτή η βέλτιστη επιλογή προϋποθέτει 

συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή συναισθηματική αυτορρύθμιση ή αντίληψη των 

συναισθημάτων των άλλων, καθώς και συναισθηματικές δεξιότητες. Μάλιστα, η υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη του διευθυντή ενός δημόσιου οργανισμού μπορεί να 

επηρεάσει θετικά την βέλτιστη ψυχολογική κατάσταση του υπαλλήλου. 

 

    Ένα δεύτερο ερώτημα, που τίθεται, είναι, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εμφανίζονται 

μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στο δημόσιο ελληνικό σχολείο, εάν  

θεωρήσουμε το δημόσιο ως φορέα εργασίας, στον οποίο ο εργαζόμενος εκπληρώνει 

βασικές ψυχολογικές του ανάγκες. Μία θεωρία που θα μπορούσε, σε αυτήν την περίπτωση, 

να δίνει απάντηση, είναι η θεωρία των βασικών δημοσίων αξιών των  Meynhardt, Brieger 

& Hermann, (2018). Σύμφωνα με τους ερευνητές Meynhardt, Brieger & Hermann, (2018), 

οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, και, συνεπώς, και οι εκπαιδευτικοί, είναι δυνατόν, 

καθημερινά, να οδηγούνται στην εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή τους, και, 

ακολούθως, και στην εργασιακή εμπλοκή τους, μέσα από βασικές δημόσιες αξίες τις 

οποίες οι ίδιοι κατασκευάζουν, ανάλογα με τα υποκειμενικά τους κίνητρα, ρυθμίζοντας, 

έτσι, και τη σχέση τους με την κοινωνία που τους περιβάλλει. Αυτές οι βασικές δημόσιες 

αξίες, σύμφωνα με τους Meynhardt, Brieger & Hermann, (2018), είναι τέσσερις, και είναι 

οι εξής: α) το ήθος ή η ηθική. Αυτή προκύπτει από την βασική ανάγκη του εργαζόμενου 

για θετική αυτοαξιολόγηση, και μεταφράζεται, από τον ίδιο ως βασική δημόσια ανάγκη για 

μόνιμη σχέση ανάμεσα στον εαυτό και στο περιβάλλον και ως αίσθημα υψηλής 

αυτοεκτίμησης σε μία κοινωνική σύγκριση, β) η αισθητηριακή ή ηδονιστική ή 

ευδαιμονιστική αξία. Αυτή προκύπτει από την βασική ανάγκη του εργαζόμενου να 

μεγιστοποιήσει την ευχαρίστηση και να αποφύγει τον πόνο, και, ακολούθως, μεταφράζεται 
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ως βασική δημόσια ανάγκη για θετικά συναισθήματα και αποφυγή των αρνητικών 

συναισθημάτων, ως διάχυση της εμπειρίας και ως αίσθημα απόκτησης αυτεπάρκειας 

εξαιτίας της πράξης, γ) η χρησιμοθηρική ή ωφελιμιστική ή καθοδηγητική αξία.  Αυτή 

προκύπτει από την βασική ανάγκη του εργαζόμενου να κερδίσει τον έλεγχο και να 

εξασφαλίσει τη συνοχή στο δικό του αντιληπτό κοινωνικό σύστημα, και μεταφράζεται, ως 

βασική δημόσια ανάγκη για κατανόηση και έλεγχο του περιβάλλοντος, ως προβλεψιμότητα 

αιτιών και αποτελεσμάτων και ως ικανότητα να ελέγχει τις προσδοκίες ώστε να προκαλεί 

τις επιθυμητές εκροές. Παραδείγματα χρησιμοθηρικής ή ωφελιμιστικής ή καθοδηγητικής 

αξίας στο χώρο της εκπαίδευσης θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή σε έναν μαθητικό 

διαγωνισμό, είτε γιατί υπολανθάνει σε αυτόν, ή είναι και φανερή, η σύμβαση της 

οποιασδήποτε μορφής δημοσιότητας, είτε γιατί επισφραγίζεται με μία Βεβαίωση, με 

οποιαδήποτε χρησιμότητα. Τέλος, δ) η κοινωνικότητα και  η ενεργός πολιτειότητα. Αυτή 

προκύπτει από τη βασική ανάγκη του εργαζόμενου για θετικές σχέσεις και μεταφράζεται 

ως βασική δημόσια ανάγκη για ικανοποίηση του αισθήματος του ανήκειν, ως άριστο 

σχεσιακό κλίμα, ως προσκόλληση στην ομάδα και στην απόκτηση ταυτότητας μέσα από 

την ομάδα, και ως βέλτιστη ισορροπία, μεταξύ οικειότητας και απόστασης, στην κοινωνία 

που περιβάλλει το χώρο εργασίας του. 

 

    Ένα τρίτο ερώτημα, που τίθεται, είναι, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εμφανίζονται 

μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στο δημόσιο ελληνικό σχολείο, εάν το 

συγκρίνουμε με άλλες δημόσιες υπηρεσίες εργασίας. Μία θεωρία που θα μπορούσε να 

δίνει απάντηση στο ερώτημα αυτό, είναι η θεωρία της αυτονομίας, όπως διατυπώθηκε από 

τον Borst, (2018), από τους  Cai, Huo, Chen & Lam, (2018), και από τους Sonnentag, Fritz 

& Kühnel, (2019). Σύμφωνα με τον Borst, (2018), η αυτονομία δεν απαιτείται το ίδιο, και 

συνεπώς, δεν εμφανίζεται, με την ίδια ένταση, και έμφαση, σε κάθε δημόσια υπηρεσία. 

Έτσι, εάν το αντικείμενο της εργασίας εστιάζει περισσότερο σε απρόσωπα, δομημένα, 

νομικά στοιχεία, και λιγότερο στη διάπλαση του ανθρώπου, τότε ο εργαζόμενος δεν έχει 

ιδιαίτερο λόγο να αυτονομηθεί. Εάν, όμως, το αντικείμενο της εργασίας του εργαζόμενου 

στο δημόσιο τομέα εστιάζει λιγότερο σε απρόσωπα, δομημένα, νομικά στοιχεία, και 

περισσότερο στη διάπλαση του ανθρώπου, τότε ο εργαζόμενος, συναισθανόμενος την 

εργασία του περισσότερο ως κλήση και ως αποστολή, αυτονομείται. Προχωρώντας ο 

Borst, (2018), τονίζει ότι, όταν τελικός στόχος είναι η ευημερία του κοινωνικού συνόλου, 

τότε οι εργαζόμενοι ταυτίζονται απόλυτα με σημαντικό μέρος των χαρακτηριστικών και 
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των αξιών του δημόσιου οργανισμού, δείχνοντας συμπάθεια, δηλαδή δείχνοντας τη 

συμπονετική τους προσωπικότητα, καθώς και τη δυνατότητά τους να συνεισφέρουν στην 

κοινωνία, με μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής. Σύμφωνα, ακόμη, με την 

έρευνα των Cai, Huo, Chen & Lam, (2018), όσο περισσότερο οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της ποιότητας εργασίας τους στην ευημερία των άλλων, 

τόσο περισσότερο συναισθάνονται αυτοματικά την ανάγκη ανάληψης ευθύνης απέναντί 

τους, και αυτή η ανάληψη ευθύνης, ως φορτίο, είναι ένα ισχυρό κίνητρο αυτονόμησης. 

Τότε, σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι περιορίζουν την επιρροή της ηγεσίας επάνω 

τους, διερευνώντας και αξιοποιώντας πληροφορίες, και εκπέμποντας, παράλληλα, 

συναισθηματική σταθερότητα, εξωστρέφεια και πλήρη συνειδητοποίηση του έργου τους. 

Έτσι, τα αποτελέσματα της αυτονόμησης της εργασίας τους αντανακλούν, καταρχήν, στους 

ίδιους,βε λτιώνοντας τη θέση τους στον οργανισμό, αλλά, ταυτόχρονα, διαχέονται, 

ευεργετικά, τόσο προς τους άλλους, όσο και προς τον ίδιο τον οργανισμό, με μορφές 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα των Sonnentag, 

Fritz & Kühnel, (2019), η αυτονομία του έργου, από το σχεδιασμό του έως και το χρονικό 

επιμερισμό του αποτελεί σημαντικό στοιχείο-ενεργοποιητή, που επανασυνδέει καθημερινά 

τον εργαζόμενο με την εργασία του, πριν την εργασία του. Αυτή η διακριτή αυτονόμηση 

ως πόρος εργασίας, θα μπορούσε να σημαίνει διακριτικές εξουσίες, ελευθερία στόχων, 

καθορισμό προτεραιοτήτων, προσδιορισμό ρυθμού εκτέλεσης καθηκόντων, και θα 

μπορούσε να οδηγεί σε μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής.  

 

   1.1.2.2. Στο ελληνικό σχολείο 

 

    Το ερώτημα, που τίθεται, είναι, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εμφανίζονται μορφές 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στο δημόσιο ελληνικό σχολείο, εάν το θεωρήσουμε 

ως πολιτισμικό περιβάλλον που εμφορείται από συγκεκριμένες αξίες δυτικών κοινωνιών, 

και κατά πόσο αυτές οι αξίες με το περιεχόμενό τους, όπως ορίζεται στα συγκεκριμένα 

πολιτισμικά πλαίσια, ευνοούν, ή αποτρέπουν, την εκδήλωση μορφών εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής. Η αφόρμηση για αυτό το ερώτημα προκύπτει από την έρευνα 

των Zhao, Peng & Chen, (2014), σχετικά με την εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή κατά 

υπόδειξη του διευθυντή: Πιο συγκεκριμένα, οι   Zhao, Peng & Chen, (2014), στην έρευνά 

τους παρατηρούν ότι σε κοινωνίες όπως της Κίνας, με ισχυρά τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά του κολλεκτιβισμού και του μακροπρόθεσμου προσανατολισμού, η 
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οργανωτική αυτοεκτίμηση του υπαλλήλου ενισχύεται από την υψηλή αλληλεπίδρασή του 

με τον διευθυντή του, αφού αυτή η αλληλεπίδραση τονώνει το αίσθημα του ανήκειν και 

της ταύτισης με τον οργανισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εξουδετερωθούν, πιο εύκολα, 

οι οποιασδήποτε αρνητικές επιπτώσεις της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής κατά 

υπόδειξη του διευθυντή στον κινέζο υπάλληλο. Αντιθέτως, στις δυτικές κοινωνίες, όπου 

ανήκει και το δημόσιο ελληνικό σχολείο, με ισχυρά τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του 

ατομικισμού και της χαμηλής απόστασης εξουσίας από τον διευθυντή, η οργανωτική 

αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού αποτελεί περισσότερο μία ανεξάρτητη οντότητα, και, 

συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, δύσκολα θα εξουδετερωθούν οι όποιες αρνητικές 

επιπτώσεις της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής κατά υπόδειξη του διευθυντή.  

 

    Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα των Zhang, Liu, Xu, Yang & Bednall, (2019), η 

καταχρηστική εποπτεία δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα σε κάθε πολιτισμικό περιβάλλον. 

Έτσι, σε κοινωνίες με θηλυκά χαρακτηριστικά, δηλαδή με ανθρωπιστική κουλτούρα, που 

εστιάζει περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην ποιότητα ζωής και ανησυχεί για 

τους άλλους, σίγουρα η κατάχρηση εποπτείας αναμένεται να μειώσει αισθητά τα επίπεδα 

της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής, όμως, δύσκολα θα οδηγήσει στην ανταπόδοση 

ή σε ενδεχόμενες αποκλίνουσες ή αντιπαραγωγικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας. Το 

αντίθετο συμβαίνει σε κοινωνίες με αρρενωπά χαρακτηριστικά, όπου οι άνθρωποι  είναι 

εξουσιαστικοί, ανταγωνιστικοί, ενδιαφέρονται για την προσωπική επιτυχία και επιδιώκουν 

υλικά κέρδη. Στη δική μας έρευνα, το πολιτισμικό περιβάλλον μπορεί να είναι είτε ο 

μακρόκοσμος της ελληνικής κοινωνίας, είτε ο μακρόκοσμος του κράτους, αφού το σχολείο 

είναι και θεσμός πολιτικής, είτε ο μικρόκοσμος του κάθε διευθυντή και της κάθε 

κοινότητας του σχολείου, που δεν είναι ίδια για κάθε σχολείο. Εάν, λοιπόν, οι εργαζόμενοι 

εκπαιδευτικοί αντιληφθούν ότι το σχολείο τους βρίσκεται σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον 

με θηλυκά, ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, είτε από την πλευρά του διευθυντή, είτε 

από την πλευρά της κοινότητας, είτε από την πλευρά του κράτους, τότε η οποιαδήποτε 

κατάχρηση εποπτείας μπορεί να μειώνει τα επίπεδα εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής, δύσκολα, όμως, θα οδηγεί σε ανταποδοτικές, αποκλίνουσες ή 

αντιπαραγωγικές συμπεριφορές. Το αντίθετο είναι πολύ πιθανό να συμβεί, κατά την ίδια 

έρευνα των Zhang, Liu, Xu, Yang & Bednall, (2019), όταν οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί 

αντιληφθούν ότι το σχολείο τους λειτουργεί μέσα σε ένα απόλυτα ανταγωνιστικό 

πολιτισμικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο ανταγωνιστικό πολιτισμικό περιβάλλον θα μπορούσε, 
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για παράδειγμα, να είναι αποτέλεσμα και πολιτικών του κράτους, όταν αυτό προωθεί 

αρσενικές τακτικές αξιολόγησης, δηλαδή ανταγωνισμό μεταξύ των σχολείων, και όχι 

θηλυκές τακτικές αξιολόγησης, όπως αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση.   

 

    Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα των Rurkkhum & Bartlett, (2018), η ευκολία ή η 

δυσκολία εμφάνισης μορφών εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής έχει να κάνει και με 

την ευκολία ή δυσκολία καταμέτρησής τους, με την έννοια του κατά πόσο το εργαλείο 

καταμέτρησης αναδεικνύει τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας στην 

οποία απευθύνεται. Πιο συγκεκριμένα, οι Rurkkhum & Bartlett, (2018), παρατηρούν ότι 

στην κολλεκτιβιστική κοινωνία της Ταϊλάνδης, όπου κυριαρχούν στο χώρο εργασίας η 

απόσταση εξουσίας, τα θηλυκά, δηλαδή τα ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, η έλλειψη 

αβεβαιότητας και ο μακροπρόθεσμος προσανατολισμός, η έννοια της εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής προς τον οργανισμό γίνεται κατανοητή ως επιμέλεια, και 

συνακόλουθα, ως υπακοή, ενώ η έννοια της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής προς 

τους συναδέλφους γίνεται κατανοητή όχι ως προσφορά, ή ως υπομονή, αλλά ως ανοχή. 

Αντιθέτως, στη δική μας έρευνα, ακολουθώντας δυτικά πολιτισμικά πρότυπα, της Γαλλίας 

ή της Βόρειας Αμερικής, τόσο στην κλίμακα της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής 

προς τον οργανισμό όσο και στην κλίμακα της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής προς 

τους συναδέλφους, μέσα από τα στοιχεία τους, όπως χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να 

είναι κατανοητά, αντιληπτά και, συνεπώς, αποδεκτά, ώστε να καταμετρηθούν, 

αναδεικνύεται ο αυτόνομος, εθελοντικός, ηθικός, ανθρωπιστικός και ο αλτρουιστικός τους 

χαρακτήρας.  

 

1.1.2.3. Στο δημόσιο ελληνικό σχολείο 

 

    Ένα ερώτημα, που τίθεται, είναι, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εμφανίζονται μορφές 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στο δημόσιο ελληνικό σχολείο, εάν θεωρήσουμε 

ότι το κάθε σχολείο, πέρα από τα κοινά εργασιακά χαρακτηριστικά του με όλα τα σχολεία, 

εμφανίζει και ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, που το καθιστούν 

μοναδικό ως χώρο εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα των Yada & Ja¨ppinen, (2018), τρεις 

κατηγορίες παραγόντων μπορούν να επηρεάζουν, κάθε φορά, καθοριστικά την εμφάνιση 

μορφών εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής των εκπαιδευτικών: (α) προσωπικοί 

παράγοντες, (β) στυλ ηγεσίας και (γ) οργανωτικοί παράγοντες. Στο βαθμό που 
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εμφανίζονται αυτοί οι παράγοντες, και ανάλογα και με το ιδιαίτερο εργασιακό περιβάλλον 

του κάθε σχολείου, μπορεί να καθιστούν εύκολη ή δύσκολη την εμφάνιση μορφών 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής των εκπαιδευτικών. (α) Προσωπικοί παράγοντες, 

λοιπόν, μπορεί να είναι η ικανοποίηση από την εργασία, η αίσθηση της προσωπικής 

επάρκειας ή αποτελεσματικότητας, το καθεστώς εργασίας με την έννοια του βαθμού 

αυτονομίας, η αντιληπτή υποστήριξη από την πλευρά του διευθυντή, η αποδοχή ή η 

απήχηση του έργου. (β) Στυλ ηγεσίας που μπορεί να επηρεάζουν θετικά την εμφάνιση 

μορφών εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής των εκπαιδευτικών είναι, καταρχήν, η 

συμμετοχική ή κατανεμημένη ηγεσία, η οποία προωθεί την έννοια της κοινής ευθύνης και, 

έτσι, ενδυναμώνει και την έννοια της αυτονομίας. Είναι, επίσης, η ηθική ηγεσία, (Paterson 

& Huang, 2018), όταν οι διευθυντές υποδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς τους υπέρτατες 

κοινωνικές αξίες, τις οποίες και οι ίδιοι υπηρετούν. Έτσι, αποσαφηνίζουν σε αυτούς 

προσδοκίες ρόλων, ώστε να δεσμεύουν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και, συνεπώς, τις στάσεις 

εργασίας τους, στο δικό τους, αντιληπτό, ηθικό ρόλο και να προκαλούν και τις επιθυμητές 

αλλαγές στην συμπεριφορά τους. Είναι, ακόμη, και η μετασχηματιστική (Lofquist & 

Matthiesen, 2018), (και η αυθεντική ηγεσία), όταν οι διευθυντές με την υποδειγματική τους 

συμπεριφορά καλλιεργούν την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών τους στο όραμά τους. Οι 

μετασχηματιστές ηγέτες δίνουν μεγάλη σημασία στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, 

ώστε να πετύχουν την επιθυμητή αλλαγή. Αυτή η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 

στηρίζεται σε συναισθηματικό κεφάλαιο. Έτσι, ο μετασχηματιστής ηγέτης προάγει με κάθε 

εργαζόμενο, χωριστά, σχέσεις αμοιβαιότητας, εμπιστοσύνης, κοινής τύχης και επιδιώκει τη 

δημιουργικότητά του στην επίλυση προβλημάτων. Ο εργαζόμενος, από την πλευρά του, 

βιώνοντας ένα θετικό κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον, οδηγείται σε εξαιρετικές 

συμπεριφορές συνεισφοράς στον οργανισμό και είναι πρόθυμος να ανταποκριθεί και στις 

υποδείξεις του ηγέτη του, τις οποίες, ενδεχομένως, να προσλαμβάνει και ως πρόκληση 

αλλαγής του κατεστημένου, και, άρα, ως κίνητρο. Μπορεί να είναι, τέλος, και η 

καθοδηγητική ηγεσία, είτε με την έννοια της υπόδειξης, όπως για θέματα διαχείρισης 

τάξης, είτε με την έννοια της παρακίνησης, όπως για θέματα επαγγελματικής 

αυτοανάπτυξης, είτε με την έννοια της ενσωμάτωσης στην κουλτούρα ή στο κλίμα του 

σχολείου, όπως για θέματα ανταλλαγής γνώσεων ή τεχνογνωσίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. (γ) Οργανωτικοί παράγοντες που μπορεί να ενθαρρύνουν την εμφάνιση 

μορφών εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς είναι οργανωτικές 

αξίες, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί ενστερνίζονται ως  προσωπικούς τους στόχους και έτσι, 
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αισθάνονται ότι ταυτίζονται με τον οργανισμό, όπως ηθικό κλίμα ή θετικές συλλογικές 

αλληλεπιδράσεις.  Τέτοιοι οργανωτικοί παράγοντες θα μπορούσαν να είναι η οργανωσιακή 

ακεραιότητα, (Singh, David, & Mikkilineni, 2018), με την έννοια ότι τηρείται το άγραφο 

δίκαιο της αξιοπιστίας, της τιμής, της εντιμότητας και της αξιοπρέπειας που οφείλουν να 

διαπερνούν όλο τον οργανισμό. Ακόμη, η οργανωσιακή εμπιστοσύνη, (Singh, David, & 

Mikkilineni, 2018),  με την έννοια της αμοιβαίας τήρησης των οργανωσιακών συμβάσεων.  

 

1.2. «Εργασιακή εμπλοκή» 

 

1.2.1. Η σχέση της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στο δημόσιο 

ελληνικό σχολείο με την εργασιακή εμπλοκή 

 

    Τι είδους σχέση αναμένεται να είναι η σχέση ανάμεσα στην εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή και στην εργασιακή εμπλοκή στο δημόσιο ελληνικό σχολείο; Σύμφωνα με την 

έρευνα των Ott, Haun & Binnewies, (2019), αναμένεται, καταρχήν, αυτή η σχέση, να είναι 

μία σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθεια ανταπόκρισης του 

εργαζόμενου σε μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής, που αποτελούν και 

απαιτήσεις εργασίας αναμένεται να είναι το αίτιο, ενώ η ψυχική του ευεξία, την ώρα που 

επιτελεί το έργο του, η εργασιακή του εμπλοκή, αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα. Είναι, 

όμως, πάντα βέβαιο ότι αυτές οι απαιτήσεις εργασίας στην περίπτωση του δημόσιου 

ελληνικού σχολείου, δηλαδή οι διάφορες μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής 

οδηγούν πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στην εργασιακή εμπλοκή; Απάντηση σε αυτό 

το ερώτημα δίνει η ίδια έρευνα των Ott, Haun & Binnewies, (2019), οι οποίοι 

επισημαίνουν ότι οι διάφορες απαιτήσεις εργασίας συνήθως αποστραγγίζουν την 

σωματική, συναισθηματική ή και πνευματική ενέργεια των εργαζόμενων, στη δική μας 

έρευνα, των εκπαιδευτικών, και, συνεπώς, εύλογα δημιουργείται η απορία πώς είναι 

δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να οδηγούνται καθημερινά, μέσα από τις διάφορες μορφές 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής τους, σε μία κατάσταση εργασιακής εμπλοκής και 

ψυχικής ευεξίας για το έργο τους. Μπορεί, μάλιστα, η απορία αυτή να γίνεται ακόμα 

εντονότερη, εάν σκεφτεί κανείς ότι πολλές φορές στο χώρο εργασίας  είναι ρεαλιστικό να 

υπάρχουν και αποτυχίες, συγκρούσεις, αντιξοότητες, απογοητεύσεις, ή και υπερβολικός 

φόρτος εργασίας. Κι ενώ μπορεί οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί να έρχονται αντιμέτωποι και 
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με τέτοιου είδους καταστάσεις, παρόλα αυτά, πώς είναι δυνατόν να προσέρχονται 

καθημερινά ανανεωμένοι, ευδιάθετοι και να απασχολούνται  και σε διάφορες μορφές 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής, με σθένος, με ενεργητικότητα, με ενθουσιασμό, με 

απορρόφηση, με συγκέντρωση, με υψηλή ευχαρίστηση, με αφοσίωση, με αίσθηση 

σημασίας, με προθυμία και, συνεπώς, με εργασιακή εμπλοκή;  

 

    Σύμφωνα με την έρευνα των Ott, Haun & Binnewies, (2019), η απάντηση σε αυτό το 

οξύμωρο σχήμα βρίσκεται στη σφριγηλότητα και στην αυτοαποτελεσματικότητα του 

εργαζόμενου, ως προσωπικούς πόρους εργασίας, ως θετική ενέργεια, δηλαδή, που ξεκινά 

από το ίδιο το άτομο και δε συσχετίζεται απαραίτητα με κάποιο έργο. Έτσι, και στην 

περίπτωση των εκπαιδευτικών, η ζωντάνια με την οποία προσέρχονται στο έργο τους και η 

θετική τους αυτοαξιολόγηση, τους αποπνέουν την αίσθηση ότι έχουν την ικανότητα και να 

ελέγχουν και να επηρεάσουν το περιβάλλον τους με επιτυχία και, έτσι, μπορούν και 

βιώνουν το έργο τους με εργασιακή εμπλοκή. Άλλωστε, η θεωρία απαιτήσεων-πόρων 

εργασίας υποδεικνύει ότι οι πόροι εργασίας καθώς και οι προσωπικοί πόροι εργασίας είναι 

σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της εργασιακής εμπλοκής. Η ζωντάνια, όμως, και η 

θετική αυτοαξιολόγηση μπορεί, για διάφορους λόγους, να μην είναι καθημερινά ίδιες. 

Έτσι, τις ημέρες που ο εργαζόμενος εκπαιδευτικός προσέρχεται στο σχολείο του με 

αρνητικό προβληματισμό, με αρνητική αυτοαξιολόγηση ή και με συναισθήματα 

ανεπάρκειας, και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα του στερούν και τη ζωντάνια, είναι 

επόμενο να μη διαθέτει, ή και να μη θέλει να διαθέτει, για λόγους αυτοπροστασίας, 

προσωπικούς πόρους εργασίας και, συνεπώς, να μην μπορεί να επιδεικνύει και εργασιακή 

εμπλοκή.  

 

    Τι είναι αυτό, λοιπόν, που θα μπορούσε αυτήν τη ζωντάνια και αυτήν την θετική 

αυτοαξιολόγηση να τις κρατάει σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα, καθημερινά, ώστε 

και τα επίπεδα της εργασιακής εμπλοκής να διατηρούνται, όσο το δυνατόν, αμείωτα;  

Σύμφωνα με τους ερευνητές Ott, Haun & Binnewies, (2019), αυτό που μπορεί να 

ενδυναμώνει την ζωντάνια και τη θετική αυτοαξιολόγηση του εργαζόμενου, και, συνεπώς, 

και του εκπαιδευτικού, σε καθημερινή βάση, είναι η αντιληπτή οργανωτική υποστήριξη, 

έτσι ώστε ο εργαζόμενος, και ο εκπαιδευτικός, και αμείωτα επίπεδα εργασιακής εμπλοκής 

να εμφανίζουν, και να μην επιθυμούν να αλλάξουν περιβάλλον εργασίας ή σχολείο. 

Αντιληπτή οργανωτική υποστήριξη για τον εκπαιδευτικό, σημαίνει εκτίμηση της 
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προσφοράς, σεβασμό του έργου, υποστήριξη, δικαιοσύνη, ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, 

προσωπικό ενδιαφέρον, σεβασμό της άποψής του.  Κι αυτή η οργανωτική υποστήριξη για 

τον εκπαιδευτικό, που είναι για αυτόν και πολύτιμος πόρος εργασίας, προέρχεται όχι μόνο 

από το διευθυντή του σχολείου του, αλλά, κυρίως, από την κοινότητα του σχολείου του, 

που δεν είναι ίδια για κάθε σχολείο, και, συνεπώς, αποτελεί μοναδικό οργανωσιακό 

περιβάλλον.  Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα των Kim & Beehr, (2018), αυτό που μπορεί 

να ενδυναμώνει την ζωντάνια και τη θετική αυτοαξιολόγηση του εργαζόμενου, σε 

καθημερινή βάση, είναι η οργανωτική του αυτοεκτίμηση, ως μία θετική ψυχολογική 

ταυτότητα, πώς, δηλαδή, αντιλαμβάνεται τη θέση και το ρόλο του στον οργανισμό. Αυτή η 

οργανωτική αυτοεκτίμηση μπορεί να δέχεται εισροές από την ανάληψη ευθυνών, από την 

αυτονομία του έργου, από τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, από τη συμμετοχή στη ροή 

πληροφοριών, από την εμπιστοσύνη στις ικανότητες του εργαζόμενου, από την 

αυτομόρφωση, και να εκπέμπει ως εκροές το προσωπικό νόημα που βιώνει ο εργαζόμενος 

στο χώρο εργασίας του. Εάν οι εισροές είναι ποιοτικές, τότε η οργανωτική αυτοεκτίμηση 

θα γίνει για αυτόν εγγενές κίνητρο, και, ακολούθως, το νόημα που βιώνει στην εργασία του 

θα γίνει για αυτόν πόρος εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να 

εκδηλώνει ο εργαζόμενος εργασιακή εμπλοκή, θεωρώντας τις προσπάθειές του 

αναπόσπαστο τμήμα του οργανισμού του, καθώς τη θετική ενέργεια που αισθάνεται ο 

ίδιος, επιθυμεί να τη μεταφέρει και σε άλλους τομείς.  

 

    Αντιθέτως, σύμφωνα με τους ερευνητές Zhang, Liu, Xu, Yang & Bednall, (2019), αυτό 

που θα μπορούσε να αποδυναμώνει την ζωντάνια και την θετική αυτοαξιολόγηση του 

εργαζόμενου, και, συνεπώς, και του εκπαιδευτικού, σε καθημερινή βάση, ενδέχεται να 

είναι η καταχρηστική εποπτεία, η οποία, καταχρηστική εποπτεία, αποδεδειγμένα έχει 

επιζήμιες επιπτώσεις, καταρχήν, στην εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή και, ακολούθως, 

στην  εργασιακή εμπλοκή του εργαζόμενου. Η καταχρηστική εποπτεία, με τη συνεχή 

εμφάνιση εχθρικών λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών, που αποτελούν 

παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά γνωρίσματα της ομιλίας, προσκρούει στις αρχές της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης και είτε βιώνεται ως αδικία από την πλευρά των εργαζομένων, 

είτε βιώνεται ως άγχος. Στη δική μας έρευνα, η καταχρηστική εποπτεία μπορεί να 

υφίσταται για έναν εκπαιδευτικό από την πλευρά του διευθυντή, θα μπορούσε, όμως, να 

υφίσταται και από την πλευρά της κοινότητας, ή των γονέων. Εάν, λοιπόν, στην περίπτωση 

της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής κατά υπόδειξη του διευθυντή, ή στην 
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περίπτωση της εμπλοκής της κοινότητας, οι εκπαιδευτικοί αισθανθούν ότι βιώνουν μία 

διάκριση ή μία αδικία, τότε, σύμφωνα και με τη θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής, θα 

μειώνουν την εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή τους και, συνεπώς, και την εργασιακή 

εμπλοκή τους, για να επαναφέρουν πίσω την κλονισμένη ισορροπία. Εάν, πάλι, στην 

περίπτωση της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής κατά υπόδειξη του διευθυντή, ή 

στην περίπτωση της εμπλοκής της κοινότητας, οι εκπαιδευτικοί αισθανθούν ότι βιώνουν 

άγχος, τότε, σύμφωνα και με τη θεωρία των απαιτήσεων-πόρων εργασίας, θα εξαντλήσουν, 

θα μειώσουν, ή, απλά, θα διαφυλάξουν τους προσωπικούς πόρους εργασίας τους, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση την ζωντάνια και τη θετική αυτοαξιολόγηση. Εάν, για 

παράδειγμα ο φορέας αξιολογεί ή ελέγχει τον εργαζόμενο δια μέσου των Βεβαιώσεων, τότε 

είναι πολύ πιθανό και ο εργαζόμενος να οδηγηθεί στη λαγνεία των Βεβαιώσεων, ως 

προσόντα. Έτσι, είτε στην περίπτωση της αδικίας είτε στην περίπτωση του άγχους, η όποια 

ενδεχόμενη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μορφές εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής είτε θα χαλαρώνει, είτε δε θα φτάνει έως την εργασιακή εμπλοκή.  

  

1.2.2. Η σχέση της εργασιακής ενσωμάτωσης στο δημόσιο ελληνικό 

σχολείο με την εργασιακή εμπλοκή 

 

    Τι είδους σχέση αναμένεται να είναι η σχέση ανάμεσα στην εργασιακή ενσωμάτωση και 

στην εργασιακή εμπλοκή στο δημόσιο ελληνικό σχολείο; Αποδεικνύεται στην έρευνά μας, 

ότι τόσο από το ταίριαγμα, όσο και από τις θυσίες της εργασιακής ενσωμάτωσης μπορεί, εν 

δυνάμει, να προκύπτει εργασιακή εμπλοκή. Το ταίριαγμα είναι οι διαθέσιμοι πόροι 

εργασίας στο σχολικό περιβάλλον ενός εκπαιδευτικού, ενώ οι θυσίες τον ενεργοποιούν 

κάθε φορά, προς την επιλογή, των καταλληλότερων από αυτούς. 

 

1.2.2.1. Ταίριαγμα και Εργασιακή Εμπλοκή 

 

    Σύμφωνα με την έρευνα των Andela & Doef, (2018), το ταίριαγμα εκφράζει 

συσσωρευμένους πόρους εργασίας σε ένα ολιστικό περιβάλλον εργασίας, με τέσσερις 

ευδιάκριτες διαστάσεις, αντικείμενο, οργανισμό, ομάδα, ανώτερες δυνάμεις, και μπορούν 

να οδηγούν σε εργασιακή εμπλοκή.  
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    Πιο συγκεκριμένα, το ταίριαγμα, (Andela & Doef, 2018), είναι η προσαρμογή, η 

συμβατότητα ενός ατόμου με το περιβάλλον εργασίας. Αυτό το περιβάλλον εργασίας έχει 

στην έρευνά τους ολιστικό περιεχόμενο, αφού δεν αφορά μόνο πλευρές που έχουν 

μελετηθεί περισσότερο, όπως συμβατότητα μεταξύ εργαζόμενου και αντικειμένου 

εργασίας και συμβατότητα μεταξύ εργαζόμενου και οργανισμού εργασίας, αλλά και 

πλευρές που έχουν μελετηθεί λιγότερο, όπως συμβατότητα μεταξύ εργαζόμενου και 

ομάδας και συμβατότητα μεταξύ εργαζόμενου και  ανώτερων, από αυτόν, δυνάμεων.  

Συμβατότητα μεταξύ εργαζόμενου και αντικειμένου εργασίας, (Ε-Α), σημαίνει είτε ότι ο 

εργαζόμενος διαθέτει τις ικανότητες για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας, είτε 

ότι οι απαιτήσεις της εργασίας καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες, προτιμήσεις, ή επιθυμίες 

του εργαζόμενου. Συμβατότητα μεταξύ εργαζόμενου και οργανισμού, (Ε-Ο), σημαίνει  

εναρμόνιση του εργαζόμενου με οργανωτικά χαρακτηριστικά, από άποψη αξιών και 

στόχων, δηλαδή εναρμόνιση του εργαζόμενου με αξίες και στόχους που θέτει, όμως, ο 

ίδιος ο οργανισμός.  Συμβατότητα μεταξύ εργαζόμενου και ομάδας, (Ε-ΟΜ), σημαίνει 

διαπροσωπικές σχέσεις ή διερεύνηση επαφών, με βάση κοινές αξίες, κοινούς στόχους ή 

κοινό τρόπο εργασίας, και, γενικά, οτιδήποτε διευκολύνει τις συνεργασίες. Συμβατότητα 

μεταξύ εργαζόμενου και ανώτερων δυνάμεων, (Ε-Α.Δ.), σημαίνει όχι μόνο συμβατότητα 

του εργαζόμενου με ανώτερες δυνάμεις που προσωποποιούνται στο πρόσωπο του επόπτη ή 

του ηγέτη, αλλά και με απρόσωπες ανώτερες, εξωτερικές δυνάμεις που ενδεχομένως να 

συναντήσει στο χώρο εργασίας του, όπως ηγετικό στυλ, αξίες, τρόπο ζωής, τρόπο 

εργασίας, ή ακόμη και ισχυρές προσωπικότητες.  

 

    Στη δική μας έρευνα, η συμβατότητα του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο, (Ε-Α) 

εκφράστηκε με τα στοιχεία: «Μου αρέσει το εργασιακό κλίμα σε αυτή τη δουλειά» 

(προτίμηση εργαζόμενου), «Το σχολείο αξιοποιεί τις ικανότητες και τα ταλέντα μου» 

(ικανότητες εργαζόμενου), «Αισθάνομαι ότι «προσφέρω» σε αυτό το σχολείο», (ανάγκη ή 

επιθυμία εργαζόμενου). Η συμβατότητα με τον οργανισμό, (Ε-Ο), εκφράστηκε με τα 

στοιχεία: «Μου αρέσει το μέρος/τοποθεσία στο οποίο βρίσκεται το σχολείο μου», «Μου 

αρέσει το κλίμα σε αυτό το μέρος», «Μου αρέσει η κοινότητα σε αυτό το μέρος». Και στα 

τρία αυτά στοιχεία, ως οργανισμός θεωρήθηκε, αντίστοιχα, το ευρύτερο οικιστικό, φυσικό, 

αλλά και αστικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται, ούτως ή άλλως, ένα σχολείο ως 

θεσμός. Αυτό το οικιστικό, φυσικό, αλλά και αστικό περιβάλλον αποτελεί από μόνο του 

μία ανθρωπιστική αξία, που δεν είναι ίδια σε κάθε σχολείο. Και αυτή η αξία είναι 
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μοναδική, γιατί μπορεί άμεσα να διασυνδεθεί με την οικονομία της εκπαίδευσης 

(διασύνδεση του σχολείου με την τοπική οικονομία) και, συνεπώς, τη διοίκηση ολικής 

ποιότητας (από την πλευρά του διευθυντή και των εκπαιδευτικών του). Η συμβατότητα με 

την ομάδα, (Ε-ΟΜ) εκφράστηκε με τα στοιχεία: «Νιώθω στην κοινότητα αυτή σαν στο 

σπίτι μου» (κοινές αξίες/ήθη: να μην αισθάνεται, δηλαδή, ο εκπαιδευτικός «ο ξένος», το 

«αλλότριο» στοιχείο), «Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο μου προσφέρει 

ψυχαγωγικές/πολιτιστικές δραστηριότητες που μπορώ να τις αξιοποιήσω» (διερεύνηση 

επαφών), «Οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάζομαι έχουν κοινά ενδιαφέροντα με 

εμένα» (διαπροσωπικές σχέσεις). Αυτά τα στοιχεία της εργασιακής ενσωμάτωσης θα 

μπορούσαν, ενδεχομένως, για τον εκπαιδευτικό που τα διαθέτει να σημαίνουν προβολή, 

αποδοχή, εμπιστοσύνη, σεβασμό από την πλευρά της κοινότητας προς το άτομό του, και 

ακολούθως, έτσι, να καταξιώνεται και το έργο του, το οποίο, ίσως, να αποκτά, και διάρκεια 

στο χρόνο, ενισχύοντας, με αυτόν τον τρόπο και το προφίλ του στην κοινότητά του. Τόσο 

οι κοινές αξίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κοινά ήθη, όσο και η διερεύνηση επαφών 

και οι διαπροσωπικές σχέσεις, διευκολύνουν τη συνεργασία. Η συμβατότητα με τις 

ανώτερες δυνάμεις, (Ε-Α.Δ.) εκφράστηκε με τα στοιχεία: «Ταιριάζω με την κουλτούρα του 

σχολείου», «Μου αρέσει η εξουσία και η ευθύνη που έχω σε αυτό το σχολείο», «Το 

σχολείο μου, μου προσφέρει αυτά που θέλω, από άποψη επιπέδου 

μαθητών/επιτυχιών/διακρίσεων». Σε αυτήν την περίπτωση, οι απρόσωπες ανώτερες 

δυνάμεις, με τις οποίες, ενδεχομένως, να έρθει αντιμέτωπος ένας εκπαιδευτικός, είτε 

προσερχόμενος σε ένα νέο σχολείο, είτε  προοδευτικά, με την πάροδο των χρόνων, στο ίδιο 

σχολείο, είναι, καταρχήν, η κουλτούρα του σχολείου, ο παγιωμένος, δηλαδή, τρόπος του 

πώς γίνονται σε αυτό το σχολείο τα πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι η ανάληψη 

σχολικών γιορτών είναι, αποκλειστικά, αρμοδιότητα φιλολόγων. Είναι, επίσης, η εξουσία 

και η ευθύνη που, ενδεχομένως, να έχει ο εκπαιδευτικός σε αυτό το σχολείο, και αν αυτές 

του αρέσουν ή όχι, με την έννοια του βαθμού αυτονομίας, με την οποία ο ίδιος θα 

καθορίζει την εμπλοκή του σε δράσεις και δραστηριότητες (αυτοκαθορισμός), ή αυτές θα 

του επιβάλλονται (ετεροκαθορισμός), όπως η ανάληψη υπερωριών. Τέλος, απρόσωπη 

ανώτερη δύναμη με την οποία, ενδεχομένως, να έρθει αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός σε ένα 

σχολείο είναι και το ίδιο το επίπεδο των μαθητών, είτε στο αμιγώς γνωστικό αντικείμενο, 

είτε στο αν αυτό το επίπεδο τον ενθαρρύνει, τελικά, ή όχι, στην ανάληψη υλοποίησης 

προγραμμάτων, ή στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κ.α. 
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1.2.2.2. Θυσίες και Εργασιακή Εμπλοκή 

 

    Σύμφωνα, τώρα, με την έρευνα των Sonnentag, Fritz & Kühnel, (2019), συναισθηματικά 

ή οργανικά στοιχεία της εργασίας, προερχόμενα, όμως, από την κοινωνία, μπορούν να 

λειτουργούν και ως παράγοντες εγρήγορσης του εργαζόμενου, να προβλέπουν, δηλαδή, σε 

υψηλό βαθμό και την καθημερινή, εργασιακή του εμπλοκή, η οποία, ενδεχομένως, να 

εμφανίζεται και με διαφορετική ένταση από μέρα σε μέρα. Οι Kiazad, Kraimer & Seibert, 

(2018), χαρακτηρίζουν αυτά τα συναισθηματικά στοιχεία, (ευκαιρίες ανάπτυξης), καθώς 

και τα υλικά στοιχεία, (ανταμοιβές), ως ψυχολογικό συμβόλαιο, και θεωρούν ότι οι θυσίες 

της εργασιακής ενσωμάτωσης μπορούν ως υπεραξία να προσδώσουν στην εργασία έναν 

τέτοιο ύφος. Πράγματι, στην έρευνά μας, τα συναισθηματικά στοιχεία των θυσιών ο 

εργαζόμενος εκπαιδευτικός μπορεί να τα βιώνει ως γερό δέσιμο με το σχολείο του, ως 

σεβασμό, ως ασφάλεια, ως πληρότητα ή ευωχία, ως δημιουργία, ως προβολή, ως εξέλιξη ή 

ως εξασφάλιση, στο συγκεκριμένο σχολείο. Εάν ο εκπαιδευτικός, για οποιουσδήποτε 

λόγους, μετακινηθεί, ακούσια, (π.χ. συμπλήρωση ωραρίου), ή εκούσια, (π.χ. μετάθεση), σε 

άλλο σχολείο, όλα αυτά τα στοιχεία της συναισθηματικής εγρήγορσης, που τον 

επανασυνδέουν καθημερινά, ψυχικά, με την εργασία του, πριν την εργασία του, θα τα 

χάσει, και θα του πάρει, ενδεχομένως, καιρό, σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον, να τα 

οικοδομήσει από την αρχή, (θυσίες). Στην περίπτωση, πάλι, της οργανικής εγρήγορσης των 

θυσιών, στη δική μας έρευνα, ο εκπαιδευτικός βιώνει το περίγραμμα της θέσης, όπως αυτό 

έχει θεσπιστεί από το κράτος, ως προαγωγή, ως υλικοτεχνική ή κτιριακή υποδομή, ως 

χρήματα, ως υγειονομική περίθαλψη, ως σύνταξη, ή ως εργασιακό καθεστώς. Εάν ο 

εκπαιδευτικός, για οποιουσδήποτε λόγους, μετακινηθεί, ακούσια, (π.χ. αξιολόγηση), ή 

εκούσια, (π.χ. μετάταξη), σε άλλη εργασία, πέρα από το δημόσιο σχολείο, όλα αυτά τα 

στοιχεία της οργανικής εγρήγορσης, τα οποία τον επανασυνδέουν καθημερινά, ψυχικά, με 

την εργασία του, πριν την εργασία του, θα τα χάσει, χωρίς να είναι βέβαιο, ότι όλα αυτά, 

αν αλλάξουν, θα αλλάξουν προς το καλύτερο, (θυσίες).   

 

    Στοιχεία, λοιπόν, συναισθηματικής εγρήγορσης, (Σ.Ε.), για τον εκπαιδευτικό, στη δική 

μας έρευνα, είναι, καταρχήν, (α), η άρνησή του, για προσωπικούς λόγους, να αλλάξει 

σχολείο, ή αλλιώς, το γερό δέσιμο που έχει με ένα συγκεκριμένο σχολείο. Σε αυτήν την 

περίπτωση είναι πολύ πιθανό να δίνει, διαρκώς, τον καλύτερό του εαυτό, ώστε να ενισχύει 

το προφίλ του σε αυτό το σχολείο. Είναι ακόμη, (β), ο σεβασμός από τους ανθρώπους της 
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κοινότητας, και, κυρίως, από τους γονείς των μαθητών. Εάν η γονεϊκή εμπλοκή σέβεται, 

εκτιμά και συνεπικουρεί το έργο του εκπαιδευτικού, τότε είναι πολύ πιθανό και ο 

εκπαιδευτικός να ανταποδίδει με την εμπλοκή του, ακόμη και σε δράσεις ή δραστηριότητες 

πέραν του ωραρίου του και χωρίς επιπλέον αμοιβή, όπως, ανέβασμα μίας θεατρικής 

παράστασης ή ενισχυτική διδασκαλία, ή διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, κ.ά. Είναι, 

επίσης, (γ), το αίσθημα της ασφάλειας που του αποπνέει η γειτονιά του σχολείου του, με 

την έννοια της υπαρκτής ή της εν δυνάμει εγκληματικότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν 

η γειτονιά του σχολείου του είναι ασφαλής, τότε και ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται στο να 

εμπλακεί σε ανοίγματα προς την τοπική κοινωνία. Επιπλέον, (δ), εάν ο εκπαιδευτικός έχει 

στον ατομικό του φάκελο πιστοποιημένα προσόντα, ή εάν έχει ταλέντα και επιθυμεί να 

αναλάβει καινοτόμες δράσεις, ή απλά δραστηριότητες, ώστε να τα αξιοποιήσει, όπως στα 

πλαίσια εορτασμού διαφόρων ημερών, ή στα πλαίσια των δημιουργικών εργασιών, ή 

θεματικών εβδομάδων, το γεγονός ότι θεσμοθετημένα, σε ανοικτά προγράμματα σπουδών, 

μετά το ωράριό του, ή και κατά τη διάρκεια του ωραρίου του, μπορεί να το κάνει, χωρίς 

ιδιαίτερους περιορισμούς, ενδεχομένως να είναι για αυτόν και μία αφοπλιστική διοχέτευση 

ενέργειας που τον οδηγεί σε εργασιακή εμπλοκή.  Το γεγονός, επίσης, (ε), ότι στα πλαίσια 

όλων αυτών των δράσεων και δραστηριοτήτων μπορεί να διοργανώνει εκδρομές, 

εκδηλώσεις, να συμμετέχει σε φεστιβάλ, δίκτυα σχολείων, αλλά και σε δημοσιεύσεις 

περιοδικών, σε συνέδρια ή, γενικά, σε ποικίλων ειδών διαχύσεις αποτελεσμάτων, και, 

γενικά, το γεγονός ότι η δουλειά του μπορεί να φαίνεται, είναι από μόνο του προνομιακός 

λόγος για να οδηγηθεί στην εργασιακή εμπλοκή. Επιπλέον, προνομιακός λόγος για να 

οδηγηθεί σε εργασιακή εμπλοκή είναι κάθε τρόπος εμβάθυνσης στο αντικείμενό του, όπως 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς, επιμορφώσεις, μέντορινγκ, κ.ά. Αυτή η εμβάθυνση στο 

αντικείμενο μπορεί να αποτελεί για τον εκπαιδευτικό ύψιστο συναισθηματικό προσωπικό 

πόρο εργασίας, γιατί του ενισχύει τα συναισθήματα αυτοπεποίθησης, αυτοεπιβεβαίωσης, 

ολοκλήρωσης, μείωσης άγχους, βέλτιστης επίλυσης προβλημάτων. Σημαντικό στοιχείο, 

επίσης, που μπορεί να οδηγήσει τον εκπαιδευτικό στη συναισθηματική του εγρήγορση, 

(Σ.Ε.), και συνεπώς στην εργασιακή του εμπλοκή είναι (στ) ο σεβασμός που απολαμβάνει 

στο χώρο της δουλειάς του, είτε λόγω θέσης, είτε λόγω έργου, με την έννοια ότι, σε κάθε 

περίπτωση, αυτός ο σεβασμός λειτουργεί ως βαρύ φορτίο και ως αυτοεκπληρούμενη 

προφητεία, γιατί ο εκπαιδευτικός θα πρέπει διαρκώς να μην απογοητεύει κανένα και να 

αποδεικνύει ότι τον αξίζει. Αυτό το φορτίο μπορεί να λειτουργεί ακόμη πιο έντονα, όταν ο 

εκπαιδευτικός έχει ήδη κτίσει με τη ευφάνταστη δουλειά του την εικόνα του, τόσο 
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απέναντι στους μαθητές του και στους γονείς τους, όσο και απέναντι στους συναδέλφους 

του και στον διευθυντή του. Τέλος, σημαντικό στοιχείο συναισθηματικής εγρήγορσης για 

τον εκπαιδευτικό που οδηγεί και στην εργασιακή του εμπλοκή, είναι (ζ), η προσπάθειά του, 

σε ένα αβέβαιο μέλλον, να αποφύγει το ενδεχόμενο να μην εργάζεται πλέον στο δημόσιο 

σχολείο, λόγω, πιθανών, ποικίλων συνθηκών που θα έθεταν σε αμφισβήτηση τη 

μονιμότητα, ή, αν δεν την έθεταν σε αμφισβήτηση, θα οδηγούσαν σε μετατάξεις. Σε αυτήν 

την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να οδηγείται και στη λαγνεία των Βεβαιώσεων.  

 

    Στοιχεία οργανικής εγρήγορσης, (Ο.Ε.), για τον εκπαιδευτικό, στη δική μας έρευνα, και 

τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στην επιθυμητή εργασιακή εμπλοκή, 

είναι, καταρχήν, (α) η επιθυμία του για προαγωγή σε θεσμοθετημένες, ή μη, θέσεις στο 

σχολείο του, όπως υπεύθυνου εργαστηρίου, βιβλιοθήκης, τομεάρχη, υποδιευθυντή, 

διευθυντή, ή και πέρα από το σχολείο του, όπως επιτροπές βαθμολογικών κέντρων, 

συντονιστών εκπαίδευσης, κ.ά. Στοιχείο, επίσης, οργανικής εγρήγορσης για τον 

εκπαιδευτικό, ώστε να εμπλέκεται εμφατικά στο δημόσιο σχολείο είναι (β) και το αν 

συνεπικουρείται στο έργο του από στοιχεία διευκόλυνσης της αποδοτικότητάς του, όπως ο 

αριθμός των μαθητών μίας τάξης, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ή η υλικοτεχνική υποδομή. 

Ακόμη, στοιχεία οργανικής εγρήγορσης για τον εκπαιδευτικό, ώστε να εμπλακεί εργασιακά 

είναι (γ) εάν θεωρεί ικανοποιητικές και αντάξιες του έργου του και του λειτουργήματός 

του τις οικονομικές του απολαβές, είτε τακτικές, σε μηνιαία βάση, είτε έκτακτες, για τυχόν 

υπερωρίες, επιτηρήσεις, ή βαθμολογήσεις. Εάν θεωρεί, επίσης, ικανοποιητική και αντάξια 

του έργου του (δ) την υγειονομική του περίθαλψη, καθώς και (ε) το ενδεχόμενο ποσό 

χρημάτων με το οποίο θα συνταξιοδοτηθεί και τα ενδεχόμενα χρόνια υπηρεσίας που θα 

χρειαστεί, ώστε να συμπληρωθεί το όριο συνταξιοδότησής του. Τέλος, στοιχείο οργανικής 

εγρήγορσης για το αν θα εμπλακεί εργασιακά, ή όχι, ο εκπαιδευτικός, είναι (στ) εάν 

συνεκτιμά, ολικά, την κατάσταση με τα εργασιακά ζητήματα στη χώρα του, εντάσσοντας 

το ειδικό, δηλαδή τη δική του εργασιακή κατάσταση, στο γενικό, δηλαδή στη γενικότερη 

εργασιακή κατάσταση στη χώρα, και, αν, μέσα από αυτήν την προοπτική, αισθάνεται, 

τελικά, εξαιρετικά ευνοημένος, ενδεχομένως και αχάριστος, αν δεν εμπλακεί. Σε αυτήν την 

περίπτωση, αυτό που βαραίνει στην απόφαση του εκπαιδευτικού είναι η ενεργός 

πολιτειότητα ή ο ευσυνείδητος πολίτης. 
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1.3. «Εργασιακή Ενσωμάτωση» 

 

1.3.1. Η σχέση της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής στο δημόσιο 

ελληνικό σχολείο, με την εργασιακή εμπλοκή και την εργασιακή 

ενσωμάτωση 

 

    Τι είδους σχέση αναμένεται να είναι η σχέση ανάμεσα στην εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή, στην εργασιακή εμπλοκή και στην εργασιακή ενσωμάτωση στο δημόσιο 

ελληνικό σχολείο;  

 

1.3.1.1. Με τη διαμεσολάβηση μίας υψηλής ποιότητας σχέσης με τον διευθυντή 

 

    Σύμφωνα με την έρευνα των Kapil & Rastogi, (2018), καταρχήν, η σχέση ανάμεσα στην 

εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή, στην εργασιακή εμπλοκή και στην εργασιακή 

ενσωμάτωση είναι μία διαδοχική σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Πιο συγκεκριμένα, οι Kapil 

& Rastogi, (2018), απέδειξαν ότι, η εργασιακή ενσωμάτωση είναι το αίτιο που οδηγεί στην 

εργασιακή εμπλοκή, και αυτή, ακολούθως, σε μορφές εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής. Επίσης, απέδειξαν ότι η εργασιακή ενσωμάτωση μπορεί να λειτουργεί με 

αυτόν τον τρόπο, μόνο όταν διαμεσολαβεί μία υψηλής ποιότητας σχέση με τον διευθυντή. 

Έτσι, όταν η σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στον διευθυντή, είναι υψηλή, δηλαδή 

διέπεται από αμοιβαία επιρροή, πίστη, αναγνώριση και κοινό στόχο, τότε και ο 

εκπαιδευτικός αισθάνεται και οργανικά ενσωματωμένος στην υπηρεσία του. Ακολούθως, 

αυτή η εργασιακή ενσωμάτωση λειτουργεί για τον εκπαιδευτικό ως πρόσθετος πόρος 

εργασίας. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν όχι μόνο να μη θέλει να αλλάξει σχολείο (θυσίες), 

αλλά, επιπλέον, να εκδηλώνει στο σχολείο του και εργασιακή εμπλοκή, υψηλά 

αποτελέσματα, καινοτομία, ικανοποίηση, και, τελικά, μορφές εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής.  

 

    Στη δική μας έρευνα, αξιοποιείται η έρευνα των Kapil & Rastogi, (2018), στις εξής 

περιπτώσεις: α) Εάν η υψηλής ποιότητας σχέση εκπαιδευτικού - διευθυντή προσδιορίζεται 

από το στοιχείο της  θετικότητας, (Geue, 2018), ενός μετασχηματιστή ή αυθεντικού 

διευθυντή, τότε συγκεκριμένα στοιχεία της εργασιακής ενσωμάτωσης αναμένεται να 
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λειτουργούν για τον εργαζόμενο εκπαιδευτικό ως ύψιστοι προσωπικοί πόροι εργασίας, 

αφού βιώνονται από αυτόν ως μία κατάσταση απόλυτης εργασιακής ευτυχίας. Αυτή η 

εργασιακή ευτυχία μπορεί να προσδιορίζεται είτε ως υποκειμενική, είτε ως ευδαιμονική, 

είτε μεμονωμένα, είτε ταυτόχρονα, και μπορεί να μετατρέπει τις οποιεσδήποτε 

δυσβάσταχτες απαιτήσεις εργασίας σε εργασιακή εμπλοκή, και ακολούθως, σε μορφές 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής. Υποκειμενική εργασιακή ευτυχία είναι η αντίληψη 

του εργαζόμενου για το δικό του επαγγελματικό εαυτό σε σχέση με τον μικρόκοσμο που 

τον περιβάλλει, ενώ ευδαιμονική εργασιακή ευτυχία είναι η πλήρης ανάπτυξη του 

αληθινού εαυτού του, (Tesi, Aiello & Giannetti, 2019). Πράγματι, ο σεβασμός από την 

κοινότητα ως ύψιστος συναισθηματικός προσωπικός πόρος εργασίας, μπορεί να φέρει τον 

εκπαιδευτικό σε μία εργασιακή εμπλοκή είτε υποκειμενικής, είτε ευδαιμονικής εργασιακής 

ευτυχίας, είτε και των δύο μορφών ταυτόχρονα. Αυτό συμβαίνει, διότι το αίσθημα της 

αποδοχής και της αναγνωρισιμότητας της δουλειάς του εκπαιδευτικού από την κοινότητα 

ενισχύει τη θέση του εκπαιδευτικού στο σχολείο του, αφού αυτού του είδους η κοινωνική 

ένταξη ενθαρρύνει, αλλά και διευκολύνει, υψηλής ποιότητας διαπροσωπικές σχέσεις τόσο 

με γονείς, όσο και με φορείς, αλλά, τελικά, και με τους ίδιους τους μαθητές, καθιστώντας, 

έτσι, την κοινότητα για τον εκπαιδευτικό, μέγιστο εργαλείο δουλειάς. Ακόμη, ενισχύει και 

την οργανωτική του αυτοεκτίμηση, δηλαδή επιβεβαιώνει την ικανότητά του να 

διοργανώνει δράσεις, και, συνεπώς, ενισχύει και την αισιοδοξία, αλλά και την αυτό-

αποτελεσματικότητά του. β)  Εάν η υψηλής ποιότητας σχέση εκπαιδευτικού - διευθυντή 

προσδιορίζεται από τις αξίες ενός ηθικού διευθυντή, τις οποίες μεταδίδει και στους 

εκπαιδευτικούς του, τότε αυτοί θα προσπαθούν να σκηνοθετούν τους εαυτούς τους μέσα σε 

αυτές. Ως τέτοιες αξίες, που, ενδεχομένως, και να διακυβεύονται, μπορούν να 

παρουσιάζονται από τον διευθυντή συγκεκριμένα στοιχεία εργασιακής ενσωμάτωσης, με 

προσωπικό νόημα και σημασία δευτερευόντως για τον ίδιο και, πρωτίστως, για τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς του, (Mostafa & El-Motalib, 2018).  

 

1.3.1.2. Χωρίς τη διαμεσολάβηση μίας υψηλής ποιότητας σχέσης με τον διευθυντή 

 

    Επιπλέον, στη δική μας έρευνα, προτείνεται ότι η εργασιακή ενσωμάτωση μπορεί να 

οδηγεί σε εργασιακή εμπλοκή και αυτή, ακολούθως, σε μορφές εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής, χωρίς, όμως, τη διαμεσολάβηση μίας υψηλής ποιότητας σχέσης με τον 

διευθυντή. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν στοιχεία της 
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εργασιακής ενσωμάτωσης κωδικοποιούνται από τον εκπαιδευτικό ως βασικές δημόσιες 

αξίες. β) Όταν η ποιότητα των επιτόπιων πόρων εργασίας από τα διαθέσιμα στοιχεία του 

ταιριάγματος της εργασιακής ενσωμάτωσης, σε ένα σχολείο, είναι υψηλή. Επειδή, λοιπόν, 

τα διαθέσιμα στοιχεία του ταιριάγματος δεν είναι τα ίδια για κάθε σχολείο, η ποιότητα των 

ιδιαίτερων πόρων εργασίας θα πρέπει, καταρχήν, να αντιμετωπίζεται από όλους τους 

ιθύνοντες ως ένα στρατηγικό σχέδιο αποτελεσματικότητας του ίδιου του σχολείου, 

(Lizano, Godoy & Allen, 2019). γ) Δια μέσου της καθημερινής επανάληψης/εγρήγορσης 

(Sonnentag, Fritz & Kühnel, 2019). Αυτή, ενισχύει την ικανότητα του εκπαιδευτικού για τη 

βέλτιστη συνάρθρωση  των συναισθηματικών και υλικών στοιχείων των θυσιών με τις 

τέσσερις διαστάσεις του ταιριάγματος. Έτσι, το ποιοι πόροι εργασίας θα επιλεγούν από τον 

εργαζόμενο εκπαιδευτικό ως προσωπικοί πόροι εργασίας, εξαρτάται από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό, το στόχο, την έλξη που του ασκεί ο στόχος, την αίσθηση της αποστολής, τη 

διαδικασία επίτευξης του στόχου, τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, και όλα αυτά 

μπορεί να παραλλάσσουν από μέρα σε μέρα. Αυτή, λοιπόν, η βέλτιστη συνάρθρωση 

αποκαλείται αυτορρύθμιση, (Kiazad, Kraimer & Seibert, 2018), αποκαλείται, όμως, και 

συναισθηματική νοημοσύνη, (Levitats & Vigoda-Gadot, 2019). Θα μπορούσαμε, όμως, να 

ισχυριστούμε, κατά την αριστοτελική θεωρία της μεσότητας, ότι αποκαλείται και ηθική 

αρετή, με το σκεπτικό ότι ο εκπαιδευτικός τελειοποιείται, καθημερινά, σε αυτήν την 

ικανότητα, μετατρέποντάς την σε δεξιότητα. δ) Όταν ο εργαζόμενος επικεντρώνεται από τα 

στοιχεία της εργασιακής ενσωμάτωσης στο βέλτιστο συνδυασμό προσωπικών πόρων 

εργασίας, για να αντισταθμίζει ψυχοφθόρα στοιχεία της εργασίας, με την προϋπόθεση ότι 

αυτά τα ψυχοφθόρα στοιχεία δεν ξεπερνούν ένα ανεκτό επίπεδο,  (Montani, Vandenberghe, 

Khedhaouria & Courcy, 2019). Συνεπώς, εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς την κρισιμότητα 

επικέντρωσης του εργαζόμενου σε βέλτιστους προσωπικούς πόρους εργασίας. Εάν ο 

εργαζόμενος δε διαθέτει επαρκείς προσωπικούς πόρους εργασίας, τότε οι αγχωτικές  

καταστάσεις στην εργασία του θα παραμείνουν αγχωτικές, και δε θα μπορέσει, τελικά, 

σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, να εμπλακεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2. Σκοπός της έρευνας - Ερευνητικά ερωτήματα - Ερευνητικές 

υποθέσεις 

 

2.1. Σκοπός της έρευνας 

 

    Εάν ο εκπαιδευτικός θεωρεί το σχολείο στο οποίο εργάζεται απλώς ως ένα δημόσιο 

φορέα, τότε δεν αντιλαμβάνεται και την έννοια του ανταγωνιστικού ή καλού σχολείου, 

αφού μεταξύ των δημόσιων φορέων, ή σχολείων, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Εάν, όμως, ο 

εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται το σχολείο στο οποίο εργάζεται ως αποτελεσματικό σχολείο 

προσανατολισμένο στις ποιοτικές μαθητικές εκροές, τότε είναι πολύ σημαντική η 

συμμετοχή του, για να επιτευχθεί αυτό, σε ένα στρατηγικό οργανωσιακό σχέδιο 

στοχοθετημένο από όλους τους επίσημους φορείς της εκπαίδευσης που θα ενισχύουν την 

μέγιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών από την πλευρά του εκπαιδευτικού τόσο προς το 

σχολείο του, που θα το εννοεί πλέον ως δική του ευθύνη,  όσο και προς τους γονείς των 

μαθητών, τους ίδιους τους μαθητές, και, γενικά, προς όλη την κοινότητα στην οποία ανήκει 

το σχολείο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η έννοια της αποτελεσματικότητας συνδέεται με 

την έννοια του πελάτη και, συνεπώς, αν οι διευθυντές, αλλά και το ίδιο το κράτος, 

ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση του πελάτη, θα πρέπει να δημιουργούν την κατάλληλη 

ατμόσφαιρα, αλλά και το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

επιθυμούν να συμμετέχουν σε μία τέτοιου είδους εξυπηρέτηση. Αν είναι, λοιπόν, 

στρατηγικό οργανωσιακό σχέδιο το να παίρνουν…  για να δίνουν, στη συνέχεια, οι 

εκπαιδευτικοί στην υψηλή ποιότητα των μαθητικών εκροών και στο αποτελεσματικό 

σχολείο, τότε έτσι θα το εκλάβουν και οι ίδιοι, και θα προσφερθούν να συμμετέχουν σε 

αυτό.  

 

    Σύμφωνα με τους  Aldridge  & Fraser, (2018), οργανωσιακοί παράγοντες που θα 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα τέτοιου είδους στρατηγικό σχέδιο αποτελεσματικότητας 
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από την πλευρά του διευθυντή, είναι το στυλ ηγεσίας του, όπως η κατανεμημένη ηγεσία 

που ενισχύει την αυτονομία των εκπαιδευτικών του, η έμπρακτη στήριξή του προς τους 

συναδέλφους, ο διαρκής αναστοχασμός, το κοινό όραμα, το μέντορινγκ, το ασφαλές 

περιβάλλον, η γονεϊκή εμπλοκή, η σχέση με την κοινότητα, καθώς και οι υψηλές 

προσδοκίες ότι όλοι μπορούν να βιώσουν την επιτυχία. 

  

    Μπορεί, όμως, οργανωσιακός παράγοντας από την πλευρά του διευθυντή να είναι απλά 

το να υποχρεώνει/υποδεικνύει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του να συμμετέχουν σε 

δράσεις και δραστηριότητες που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα.  Σύμφωνα με 

τους Zhao, Peng & Chen, (2014), αυτό μπορεί να λειτουργεί ειδικά σε κοινωνίες όπως της 

Κίνας, όπου η ισχυρή σχέση ανάμεσα στον επιθεωρητή και στον υπάλληλο, όταν 

στηρίζεται στις αρχές της αμφίδρομης δικαιοσύνης, ισχυροποιεί και την ταυτότητα, αλλά 

και το αίσθημα του ανήκειν που αισθάνεται ότι έχει ο εργαζόμενος στο χώρο εργασίας του, 

με αποτέλεσμα να ουδετεροποιείται και η οποιαδήποτε έννοια της πίεσης από την πλευρά 

του διευθυντή, στο να εκδηλώνει ο υπάλληλος τις επιθυμητές, θετικές στάσεις και 

συμπεριφορές. Κατά τους ίδιους μελετητές, στις δυτικές κοινωνίες, το αίσθημα του 

ανήκειν και της προσωπικής ταυτότητας στο χώρο της εργασίας καλλιεργείται πιο πολύ 

μέσα από τη δικαίωση προσωπικών στόχων και απαιτήσεων των εργαζόμενων, και δεν 

εξαρτάται από τη δικαιοσύνη που δείχνει, ή δε δείχνει, ο πρoϊστάμενος προς τους 

εργαζόμενους.   

   

    Σύμφωνα, πάλι, με τους  Eldor & Shoshani, (2017), οργανωσιακοί παράγοντες που θα 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα τέτοιου είδους στρατηγικό σχέδιο αποτελεσματικότητας 

από την πλευρά των εκπαιδευτικών, με ή χωρίς την διαμεσολάβηση του διευθυντή, είναι η 

εργασιακή τους ενσωμάτωση στο περιβάλλον του σχολείου τους και, ακολούθως, η ενεργή 

τους εργασιακή εμπλοκή. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, οι συνθήκες του εργασιακού 

χώρου/περιβάλλοντος μπορούν να πετύχουν αυτήν την εργασιακή εμπλοκή. Εάν επιτευχθεί 

αυτή η εργασιακή εμπλοκή, τότε μπορεί, μέσα από αυτή, να προκύπτουν θετικά 

συναισθήματα για τους μαθητές, για τους γονείς και για την ίδια την εικόνα του σχολείου, 

τα οποία μπορεί να αγγίζουν και τα όρια της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής. Εάν, 

στη συνέχεια, προκύπτουν τόσο θετικά συναισθήματα για το σχολείο, τότε ο εκπαιδευτικός 

θα το αισθάνεται ως σχολείο του, θα έχει επιτευχθεί, δηλαδή, εντονότερη εργασιακή 
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ενσωμάτωση, η οποία, με τη σειρά της, θα οδηγεί, εκ νέου, κυκλικά, σε εντονότερη 

εργασιακή εμπλοκή.  

 

    Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα γενικός σκοπός της παρούσας 

έρευνας είναι να διαφανεί πώς εκπαιδευτικοί που παραμένουν στο σχολείο τους πέραν του 

ωραρίου τους και χωρίς (ή με ελάχιστη) αμοιβή, για δράσεις από κοινού με τους μαθητές 

τους, προσλαμβάνουν ή διαχειρίζονται ή επανασυνδέονται, καθημερινά, με στοιχεία της 

εργασιακής τους ενσωμάτωσης. Το είδος της ψυχικής ευεξίας ή απόλαυσης ή εργασιακής 

εμπλοκής που δοκιμάζουν από στοιχεία της εργασιακής τους ενσωμάτωσης, ή ο τρόπος 

που διαχειρίζονται  αυτά τα στοιχεία, και όλα αυτά, με ή χωρίς τη διαμεσολάβηση του 

διευθυντή τους, ενδιαφέρει να διαφανεί στην παρούσα έρευνα, εάν καθιστά, κάθε φορά, 

την εργασιακή τους εμπλοκή, πιο περιστασιακή ή πιο μόνιμη. Μονιμότερη εργασιακή 

εμπλοκή θα σημαίνει περισσότερη διάθεση για εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή προς 

το σχολείο τους, που θα το εννοούν, πλέον, ως προσωπική τους υπόθεση, και, ακολούθως, 

περισσότερη διάθεση για εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή προς το σχολείο τους θα 

σημαίνει, κυκλικά, περισσότερη εργασιακή ενσωμάτωση. Έτσι, θα ταυτίζουν, πλέον, την 

ανάπτυξη του εργασιακού τους εαυτού με την ανάπτυξη του σχολείου τους, καθιστώντας 

το αποτελεσματικότερο.  

  

 2.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Κύρια ερευνητικά ερωτήματα: 

 

1.Οι διάφορες μορφές Ε.Ο.Σ. των εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην κατηγορία πέραν του 

ωραρίου και χωρίς αμοιβή, για δράσεις, ή δραστηριότητες, από κοινού με τους μαθητές, 

οφείλονται σε εργασιακή εμπλοκή ή σε εργασιακή ενσωμάτωση; 

2.Εάν οφείλονται σε εργασιακή εμπλοκή, αυτή συνδέεται με τη διάθεση για ένα πιο 

αποτελεσματικό σχολείο; 

3.Μπορούν οι καλές σχέσεις με τους συναδέλφους να προβλέπουν και την εργασιακή 

εμπλοκή, ειδικά όταν υπάρχει παλαιότητα σε ένα σχολείο; 

4.Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί η πίεση από την πλευρά του διευθυντή, να 

προβλέπει και την εργασιακή εμπλοκή των εκπαιδευτικών του; 
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Δευτερεύοντα ερευνητικά ερωτήματα: 

(Τα ερωτήματα 5. και 6. θεωρούνται δευτερεύοντα με το σκεπτικό ότι για να διατυπωθούν, 

έπρεπε πρώτα να αποδειχτεί στατιστικά εάν ισχύει το ερώτημα 2. Τα ερωτήματα 7. και 8. 

θεωρούνται δευτερεύοντα με το σκεπτικό ότι απουσιάζει από αυτά η έννοια της 

εργασιακής εμπλοκής). 

 

5.Μήπως η εργασιακή εμπλοκή των εκπαιδευτικών που εμφορούνται από τη διάθεση για 

ένα πιο αποτελεσματικό σχολείο, επηρεάζεται και από τη συμβατότητά τους με το ολιστικό 

περιβάλλον του σχολείου τους; 

6.Μήπως η εργασιακή εμπλοκή των παραπάνω εκπαιδευτικών επηρεάζεται όχι μόνο από 

τη συμβατότητα, αλλά και από συναισθηματικά και άλλα οργανικά/υλικά στοιχεία του 

σχολείου τους ή της εργασίας τους; 

7.Η Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι και η Ε.Ο.Σ. Σχολείο είναι ίδιες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο; 

8.Η Ε.Ο.Σ. κατά υπόδειξη του διευθυντή είναι ίδια στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 

  

 

2.3. Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Πρωτεύουσες: 

   

Ερευνητική υπόθεση Η1: Οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν προγράμματα/προετοιμασία 

μαθητών για διαγωνισμούς, φεστιβάλ πέραν του ωραρίου τους έχουν υψηλότερες επιδόσεις 

στην εργασιακή εμπλοκή στο σχολείο τους από ό,τι στην εργασιακή τους ενσωμάτωση.  

Ερευνητική υπόθεση Η2: Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων των 

εκπαιδευτικών στην εργασιακή εμπλοκή και της βαθμολογίας τους στην εθελούσια 

οργανωσιακή συμμετοχή προς το σχολείο τους. 

Ερευνητική υπόθεση Η3:  Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην εθελούσια 

οργανωσιακή συμμετοχή προς τους συναδέλφους και στην εργασιακή εμπλοκή, όταν οι 

σχέσεις στην εργασιακή ενσωμάτωση είναι υψηλότερες από ότι χαμηλότερες. 
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Ερευνητική υπόθεση Η4: Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην εθελούσια 

οργανωσιακή συμμετοχή κατά υπόδειξη του διευθυντή και στην εργασιακή εμπλοκή, όταν 

οι θυσίες στην εργασιακή ενσωμάτωση είναι υψηλότερες από ότι χαμηλότερες. 

 

Δευτερεύουσες:  

 

Ερευνητική υπόθεση Η5: Η θετική σχέση ανάμεσα στην εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή προς το σχολείο και στην εργασιακή εμπλοκή θα είναι πιο δυνατή, όταν οι 

επιδόσεις στο ταίριαγμα της εργασιακής ενσωμάτωσης είναι υψηλότερες από ότι 

χαμηλότερες.  

Ερευνητική υπόθεση Η6: Η θετική σχέση ανάμεσα στην εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή προς το σχολείο και στην εργασιακή εμπλοκή θα είναι πιο δυνατή, όταν η 

εργασιακή ενσωμάτωση είναι υψηλότερη από ότι χαμηλότερη  

Ερευνητική υπόθεση Η7: Η συχνότητα εμφάνισης των προφίλ εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών προς τους συναδέλφους και προς το σχολείο είναι 

μεγαλύτερη στο γυμνάσιο από ότι στο λύκειο 

Ερευνητική υπόθεση Η8: Η συχνότητα εμφάνισης του προφίλ της εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής των εκπαιδευτικών κατά υπόδειξη του διευθυντή είναι 

μεγαλύτερη στο λύκειο από ότι στο γυμνάσιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3.Μέθοδος-Δείγμα-Μετρήσεις 

 

3.1. Μεθοδολογία 

 

    Τα δεδομένα συλλέχτηκαν από δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής 

Θεσσαλονίκης, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα. Επειδή 

η συλλογή δεδομένων ενδιέφερε να γίνει με επαρκές δείγμα εκπαιδευτικών από 

συγκεκριμένο σχολείο και δήμο και όχι με τυχαία συγκέντρωση, προηγήθηκε τηλεφωνική 

επικοινωνία με διευθυντές σχολικών συγκροτημάτων, που ενδεχομένως να 

συμπεριελάμβαναν και σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικά και νηπιαγωγεία, με 

πολύ ενδεικτική, ωστόσο, συμμετοχή στο τελικό δείγμα, καθότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, ανήκαν, κυρίως, οργανικά και με πολυετή υπηρεσία 

στο ίδιο σχολείο, γυμνάσιο ή λύκειο, και σε μία περίπτωση, ΕΠΑΛ. Οι διευθυντές 

ενημέρωσαν, στη συνέχεια, σχετικά, τους εκπαιδευτικούς τους για τα ερωτηματολόγια της 

έρευνας, τα οποία και εστάλησαν στα σχολεία τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Συνολικά, το τελικό δείγμα εκπαιδευτικών αποτελούνταν από 135 συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια και υποβλήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 18/10/18 έως και 19/12/18. 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα 

Microsoft Excel 2013 και το IBM SPSS statistics 20. 

 

3.2. Δείγμα 

 

     Στην έρευνα συμμετείχαν 135 εκπαιδευτικοί από δεκαεπτά σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, 

συμμετείχαν οκτώ εκπαιδευτικοί από κάθε λύκειο και από κάθε γυμνάσιο, συνολικά οκτώ 

λύκεια και οκτώ γυμνάσια, και επτά εκπαιδευτικοί από ένα ΕΠΑΛ. Όλα τα σχολεία είναι 

δυναμικότητας περίπου 15 έως 30 εκπαιδευτικών. Από τους 135 εκπαιδευτικούς, οι 128 

έχουν συμμετάσχει σε μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής προς το σχολείο 

τους, πέραν του ωραρίου και χωρίς αμοιβή, για δράσεις από κοινού με τους μαθητές τους. 

Ακόμη, από τους 135 εκπαιδευτικούς, οι 101 ήταν γυναίκες, ποσοστό 74,8%, και οι 34 
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άντρες, ποσοστό 25,2%. Η ηλικία των 134 εκπαιδευτικών, που απάντησαν, κυμαινόταν, 

κυρίως, από 42 έως 57 έτη, ενώ οι ειδικότητες των 132 εκπαιδευτικών που απάντησαν, 

ήταν σχεδόν όλες, με κυριαρχία των φιλολόγων, θεολόγοι, μαθηματικοί, φυσικών 

επιστημών, καλλιτεχνικών, επιστημών υγείας, ξενόγλωσσοι, κοινωνικών επιστημών, 

φυσικής αγωγής, πληροφορικής, και πολύ λίγοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που τα σχολεία 

τους συστεγάζονται με γυμνάσια και λύκεια που συμμετείχαν στην έρευνα. Ακολούθως, 

τόσο το υποερώτημα για τα προσόντα όσο και το υποερώτημα για την οικογενειακή 

κατάσταση ήταν κλειστού τύπου απλής επιλογής, και, συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να 

επιλέξουν αυτό που, ενδεχομένως, αισθάνονταν ότι τους αντιπροσώπευε περισσότερο. Από 

τους 131 εκπαιδευτικούς, λοιπόν, που απάντησαν στα επιπλέον προσόντα/επίπεδο 

γνώσεων, οι 62, ποσοστό 47,3%, θεώρησαν ότι τους αντιπροσωπεύει το μεταπτυχιακό, οι 

41, ποσοστό 31,3%, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, εννοείται με τη σχετική 

πιστοποίηση των εκπαιδευτικών, ΤΠΕ Α΄ ή ΤΠΕ Β΄, οι 11, ποσοστό 8,4% το δεύτερο 

πτυχίο, οι 10, ποσοστό 7,6% το διδακτορικό, και τέλος οι 7, ποσοστό 5,3% οι ξένες 

γλώσσες, εννοείται πέραν του προσόντος διορισμού. Από τους 113 εκπαιδευτικούς που 

δήλωσαν την οικογενειακή τους κατάσταση, τους 77, ποσοστό 68,1% αντιπροσώπευε 

περισσότερο το γεγονός ότι είναι έγγαμοι, τους 28, ποσοστό 24,8%, το ότι ζουν σε 

ιδιόκτητη κατοικία στην κοινότητα/δήμο του σχολείου τους, ενώ τους 8, ποσοστό 7,1%, το 

γεγονός ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στην κοινότητα/δήμο του σχολείου τους. Τέλος, στα 

υποερωτήματα για τα χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο, στο δημόσιο σχολείο 

και στην εκπαίδευση, οι απαντήσεις με εστίαση δεκαετίας κυμαίνονταν, αντίστοιχα, από 1 

έως 11 έτη (131 απαντήσεις) ,από 10 έως 20 έτη (134 απαντήσεις) και από 15 έως 25 έτη 

(134 απαντήσεις).   

 

3.3. Μετρήσεις 

  

3.3.1. Μέτρηση της Εθελούσιας Οργανωσιακής Συμμετοχής, Ε.Ο.Σ., (Organizational 

Citizenship Behavior, OCB) 

 

    Οι Lee and Allen, το 2002, ερευνώντας τη δυνατότητα πρόβλεψης της Εθελούσιας 

Οργανωσιακής Συμμετοχής διαπίστωσαν ότι όλα τα προηγούμενα ερωτηματολόγια και 

εργαλεία μέτρησης της Ε.Ο.Σ. δεν τους εξυπηρετούσαν, είτε γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο 
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(McNeely and Meglino, 1994), τελικά, αν μία συμπεριφορά όντως στόχευε στα άτομα ή 

στον οργανισμό, είτε γιατί, ενδεχομένως, μία συμπεριφορά να περιέγραφε άλλη έννοια από 

αυτή της Ε.Ο.Σ.,  όπως αυτή της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, (Williams and Anderson, 

1991),  στο χώρο εργασίας.  Για αυτό το λόγο, δημιούργησαν το δικό τους ερωτηματολόγιο 

ή εργαλείο μέτρησης, το  οποίο αποτελείται από δύο μέρη, ένα για την Ε.Ο.Σ. προς τα 

άτομα και ένα για την Ε.Ο.Σ. προς τον οργανισμό, με οκτώ items/μεταβλητές το καθένα, σε 

μία κλίμακα Likert που μετράει συχνότητα από το 1-ποτέ, έως το 7-πάντα, με αξιοπιστία 

0,83 για την Ε.Ο.Σ-.Άτομα και 0,88 για την Ε.Ο.Σ.-Οργανισμό. 

   

     Για τον ίδιο, ακριβώς, λόγο, χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα το 

ερωτηματολόγιο των Lee and Allen, το 2002, με τα δύο ευδιάκριτα μέρη, και όχι κάποιο 

από τα προηγούμενα. Τα άτομα αντιπροσωπεύονται από τους συναδέλφους και ο 

οργανισμός αντιπροσωπεύεται από το σχολείο, ενώ οι 16, ανά 8 στα δύο μέρη, συνολικά 

μεταβλητές μεταφράστηκαν κατά τρόπο ώστε να αποδώσουν, αντικειμενικά και 

υφολογικά, τα δεδομένα του δημόσιου ελληνικού σχολείου. Στο πρώτο ερωτηματολόγιο, 

λοιπόν, η εκφώνηση ήταν: «Πόσο συχνά εκδηλώνετε τις παρακάτω συμπεριφορές προς 

τους συναδέλφους σας;» Ενδεικτική μεταβλητή, στην αρχική της μορφή, και όπως 

μεταφράστηκε για τις ανάγκες του ερωτηματολογίου, ήταν: «Adjust your work schedule to 

accommodate other employees’ requests for time off»: «Δέχεστε να αλλάξει το ωρολόγιο 

πρόγραμμά σας, για να εξυπηρετηθούν συνάδελφοί σας». Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο η 

εκφώνηση ήταν: «Πόσο συχνά εκδηλώνετε τις παρακάτω συμπεριφορές προς το σχολείο 

σας»; Ενδεικτική μεταβλητή: «Show pride when representing the organization in public», 

και όπως μεταφράστηκε: «Διαχέετε τα αποτελέσματα της δουλειάς που γίνεται με τους 

μαθητές σας, σε κοινό, σε φεστιβάλ ή διαγωνισμούς». 

  

    Οι δύο κλίμακες ελέγχτηκαν ως προς την αξιοπιστία τους. Η αξιοπιστία της κλίμακας 

της Ε.Ο.Σ. προς τους συναδέλφους βρέθηκε να είναι 0,848, ενώ η αξιοπιστία της κλίμακας 

της Ε.Ο.Σ. προς το σχολείο 0,872, δηλαδή, οι αξιοπιστίες, σχεδόν ταυτίζονται με τις 

αξιοπιστίες των αρχικών κλιμάκων των Lee and Allen, (2002), από τις οποίες προέρχονται.  

 

3.3.2. Μέτρηση της Υποχρεωτικής Εθελούσιας Οργανωσιακής Συμμετοχής, Υ.Ε.Ο.Σ., 

(Compulsory Citizenship Behavior, CCB) 
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    Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε  για την μέτρηση της εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής κατά υπόδειξη του διευθυντή το ερωτηματολόγιο/εργαλείο 

μέτρησης της Vigoda-Gadot, (2007). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο/εργαλείο 

μέτρησης, μεταφράστηκε και, υφολογικά, διασκευάστηκε ώστε να πλησιάσει, όσο το 

δυνατόν περισσότερο, τα δεδομένα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου και αποτελείται 

από πέντε items/μεταβλητές, σε μία κλίμακα Likert που μετράει συχνότητα από το 1-ποτέ, 

έως το 5-πάντα, με αξιοπιστία 0,83.  Δόθηκε, λοιπόν, με την εκφώνηση: «Πόσο συχνά στο 

σχολείο σας αισθάνεστε τις παρακάτω συμπεριφορές;» Ενδεικτικά, μία διασκευή 

μεταβλητής, είναι: «The management in this organization puts pressure on employees to 

engage in extra-role work activities beyond their formal job tasks», που μεταφράστηκε ως 

«Ο διευθυντής στο σχολείο σας, ασκεί πίεση στους συναδέλφους να εμπλακούν σε 

παραπάνω δραστηριότητες, πέρα από τις τυπικές τους υποχρεώσεις».  

 

     Η κλίμακα ελέγχτηκε ως προς την αξιοπιστία της. Η αξιοπιστία της κλίμακας της 

υποχρεωτικής εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής βρέθηκε να είναι 0,867, δηλαδή 

σχεδόν ταυτόσημη με την αξιοπιστία της αρχικής κλίμακας της Vigoda-Gadot, (2007), από 

την οποία προέρχεται.  

 

3.3.3. Μέτρηση της Εργασιακής Εμπλοκής, (Work Engagement) 

 

    Οι Schaufeli, Bakker και Salanova, το 2006, εξελίσσουν το εργαλείο/ερωτηματολόγιο 

μέτρησης της εργασιακής εμπλοκής, που οι δύο πρώτοι από αυτούς έχουν, ήδη, 

κατασκευάσει από το 2003, συγχωνεύοντας τις τρεις διαστάσεις της εργασιακής εμπλοκής, 

α) εσωτερική δύναμη, β) αφοσίωση και γ) απορρόφηση, σε μία συνολική κλίμακα δύο 

εκδοχών, των 17 και των 9 μεταβλητών, αντίστοιχα. Οι δύο εκδοχές συνυπάρχουν στο ίδιο 

εργαλείο, με τη δεύτερη, των εννιά, να σηματοδοτείται με αστερίσκο.  Η αξιοπιστία της 

κλίμακας των 17, και ταυτόχρονα, των 9 μεταβλητών, αποδεικνύεται από τον  Schaufeli το 

2009 με νέα πολυπληθή ερευνητική ομάδα, ότι παραμένει σταθερά υψηλή, σε επίπεδα από 

0,75 έως 0,9, παρά την διαφορετική επαγγελματική απασχόληση της ομάδας-στόχου, τα 

διαφορετικά πολιτιστικά και πολιτισμικά ή και εθνικά δεδομένα, και τις διαφορετικές 

ιστορικές συγκυρίες.  
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    Επειδή, όμως, η διακύμανση από το 0,75 έως το 0,9 είναι αρκετά μεγάλη, έχει 

ενδιαφέρον στην παρούσα έρευνα να καταδειχθεί πού τοποθετείται το συγκεκριμένο 

δείγμα των 135 εκπαιδευτικών, με τα δικά του ιδιαίτερα επαγγελματικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά, τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τις εργασιακές συνθήκες για το 

επάγγελμά τους, όπως αυτές ισχύουν στην Ελλάδα.  

 

    Οι 135 εκπαιδευτικοί, λοιπόν, κλήθηκαν να συμπληρώσουν την συνολική κλίμακα της 

Ουτρέχτης για την εργασιακή εμπλοκή, με τις 17 μεταβλητές, 6 για την εσωτερική, φυσική 

δύναμη, 5 για την αφοσίωση και 6 για την απορρόφηση, (Utrecht Work Engagement Scale, 

UWES), η οποία είναι Likert και μετράει συχνότητα από το 1-ποτέ έως το 7-πάντα, (στην 

πρωτότυπη έκδοση από το 0 έως το 6). Επίσης, στη μετάφραση διασκευάστηκε, κατά 

τρόπο ώστε να είναι, και υφολογικά, κοντά στην καθημερινή εργασιακή πρακτική των 

εκπαιδευτικών.  Έτσι, το ερωτηματολόγιο δόθηκε με την εκφώνηση: «Αναλαμβάνοντας 

δραστηριότητες πέραν του διδακτικού σας ωραρίου, χωρίς αμοιβή, όπως προγράμματα, 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς, προετοιμασία μιας θεατρικής παράστασης, και παρόμοια, 

πόσο συχνά διακατέχεστε από τα παρακάτω συναισθήματα; (Αν δεν έχετε αναλάβει ποτέ, 

προσπεράστε αυτό το ερωτηματολόγιο)». Ήδη, λοιπόν, από αυτήν την εκφώνηση είναι 

φανερό ότι στην παρούσα έρευνα μετριέται η εργασιακή εμπλοκή, (και, ακολούθως, η 

Ε.Ο.Σ. Σχολείο/Συνάδελφοι/υπόδειξη του διευθυντή, καθώς και η εργασιακή ενσωμάτωση) 

σε δείγμα εκπαιδευτικών που εκδηλώνουν μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής 

στο σχολείο τους, που εμπίπτουν στην κατηγορία πέραν του ωραρίου και χωρίς αμοιβή. 

Δείγμα ερώτησης, όπως μεταφράστηκε, είναι το εξής: «When I get up in the morning, I feel 

like going to work (VI3)*» « …την ημέρα που έχω να κάνω αυτή τη δουλειά, ανυπομονώ». 

 

     Η κλίμακα της εργασιακής εμπλοκής ελέγχτηκε ως προς την αξιοπιστία της και βρέθηκε 

να είναι 0,956, δηλαδή ξεπερνά το υψηλότερο άκρο της αρχικής κλίμακας των Schaufeli, 

Bakker & Salanova, (2006), από την οποία προέρχεται. 

 

3.3.4. Μέτρηση της Εργασιακής Ενσωμάτωσης, (Job Embeddedness)  

 

     Για τη μέτρηση της εργασιακής ενσωμάτωσης των 135 εκπαιδευτικών του δείγματος, 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Mallol, Holtom & Lee, (2007), το οποίο μειώνει 

σε 35 τις μεταβλητές, καθιστώντας, έτσι, πιο ευέλικτο σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια, το 
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αρχικό ερωτηματολόγιο των Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski and Erez, (2001) των 42 

μεταβλητών.  

  

    Η πρώτη διάσταση της σύνδεσης μετριέται με τρία δημογραφικά/περιγραφικά και επτά 

αριθμητικά/ποσοτικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων. Η δεύτερη διάσταση, το 

ταίριαγμα, και η τρίτη διάσταση, οι θυσίες, μετριούνται με 12 και 13 μεταβλητές, 

αντίστοιχα, σε μία κλίμακα  Likert που μετράει βαθμό συμφωνίας από το 1-διαφωνώ 

απόλυτα έως το 5-συμφωνώ απόλυτα. Οι τρεις διαστάσεις έχουν σχεδιαστεί από τους 

δημιουργούς τους με χαμηλές, μεταξύ τους, συσχετίσεις. Και οι τρεις διαστάσεις 

εξετάζονται τόσο στα πλαίσια του οργανισμού, όσο και στα πλαίσια της 

κοινότητας/κοινωνίας, άρα, συνολικά, προκύπτουν έξι διαστάσεις. Η αξιοπιστία και των 

έξι διαστάσεων της κλίμακας βρέθηκε από το μέσο όρο της αξιοπιστίας των επιμέρους 

εννοιών, και είναι 0,89, χωρίς να αποκλείονται διαβαθμίσεις, ανάλογα με την 

επαγγελματική και την πολιτισμική ομάδα, στην οποία κάθε φορά απευθύνονται.   

 

    Στη δική μας περίπτωση, το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για αυτό το λόγο οι ερωτήσεις προσαρμόστηκαν 

ανάλογα. Η εκφώνηση ήταν: «Να εκφράσετε το βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις 

που ακολουθούν σχετικά με το σχολείο στο οποίο εργάζεστε». Δείγμα προσαρμοσμένης 

ερώτησης, είναι: «I am well compensated for my level of performance», «Στο δημόσιο 

σχολείο μπορώ να αποδώσω στο μέγιστο της απόδοσής μου». Επίσης, στη δική μας 

έρευνα, μόνο η β) και η γ) διάσταση χρησιμοποιήθηκαν ως ενιαίο ερωτηματολόγιο Likert, 

είκοσι πέντε στοιχείων, από τα οποία, τα δώδεκα πρώτα στοιχεία αφορούν το ταίριαγμα 

του εκπαιδευτικού με το περιβάλλον του, (Ε-Π), ενώ τα επόμενα δεκατρία στοιχεία τις 

θυσίες. Η α) διάσταση, λόγω του ονομαστικού και του αριθμητικού χαρακτήρα των 

αναμενόμενων απαντήσεων, εντάχθηκε στα δημογραφικά. Η αξιοπιστία, λοιπόν, αυτής της 

νέας κλίμακας με τη β) και γ) διάσταση μόνο, βρέθηκε να είναι 0,909, και άρα πολύ κοντά 

στο μέσο όρο αξιοπιστίας της αρχικής συνολικής κλίμακας των τριών διαστάσεων των 

Mallol, Holtom & Lee, (2007), από την οποία προέρχεται.  

 

    Ακόμη, στην παρούσα έρευνα, τα δώδεκα πρώτα στοιχεία της κλίμακας της εργασιακής 

ενσωμάτωσης, που αντιπροσωπεύουν το ταίριαγμα, προτάθηκαν, αυτόνομα, ως ολιστική 

κλίμακα μέτρησης εγκλιματισμού ενός εκπαιδευτικού στο περιβάλλον εργασίας του 
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σχολείου του, (Andela & Doef, 2018). Κάθε μία από τις τέσσερις διαστάσεις του 

ταιριάγματος, αντικείμενο, οργανισμός, ομάδα, ανώτερες δυνάμεις, αντιπροσωπεύεται από 

τρία στοιχεία. Μάλιστα, η κλίμακα αυτή, ελέγχτηκε για την αξιοπιστία της και βρέθηκε να 

εμφανίζει υψηλό δείκτη, 0,9.  

 

    Επιπλέον, τα δεκατρία τελευταία στοιχεία της κλίμακας της εργασιακής ενσωμάτωσης, 

οι θυσίες, προτάθηκαν, αυτόνομα, στην παρούσα έρευνα ως κλίμακα μέτρησης της 

συναισθηματικής, (Σ.Ε.), και της οργανικής εγρήγορσης, (Ο.Ε.), του εκπαιδευτικού, πριν 

να ξεκινήσει σε καθημερινή βάση την εργασία του, (Sonnentag, Fritz & Kühnel, 2019).  Τα 

στοιχεία της συναισθηματικής εγρήγορσης, (Σ.Ε.), στην έρευνά μας, είναι τα πρώτα επτά 

των θυσιών, ενώ τα επόμενα έξι, είναι τα στοιχεία της οργανικής εγρήγορσης, (Ο.Ε.).   

Μάλιστα, η κλίμακα αυτή, ελέγχτηκε για την αξιοπιστία της και βρέθηκε να εμφανίζει 

υψηλό δείκτη, 0,820.  

 

3.3.5. Μέτρηση της κοινωνικής αυτοεκτίμησης 

 

    Η κοινωνική αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών του δείγματος μετρήθηκε με την εξής 

ποσοτική ερώτηση κλειστού τύπου: «Θεωρήστε ότι η  σκάλα που ακολουθεί δείχνει την 

κοινωνική θέση των ανθρώπων στην Ελλάδα. Στην κορυφή της σκάλας βρίσκονται οι 

άνθρωποι με τα περισσότερα χρήματα, την καλύτερη παιδεία-εκπαίδευση και τις πιο 

αξιοσέβαστες δουλειές. Στη βάση της σκάλας βρίσκονται οι άνθρωποι με τα λιγότερα 

χρήματα, τη λιγότερη εκπαίδευση και τις λιγότερο σεβαστές δουλειές  ή χωρίς καθόλου 

εργασία. Που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας πάνω σε αυτή τη σκάλα; Υποθέστε ότι η 

σκάλα έχει δέκα σκαλοπάτια. Σε ποιο σκαλοπάτι από το ένα έως το δέκα πιστεύετε ότι 

στέκεστε αυτή τη στιγμή στη ζωή σας,  σε σχέση με άλλους ανθρώπους στην Ελλάδα;  

Σημειώστε τον αριθμό». 

 

3.3.6. Μέτρηση περιστασιακής εργασιακής εμπλοκής, από μεμονωμένα στοιχεία της 

εργασιακής ενσωμάτωσης 

 

    Για την μέτρηση της εργασιακής εμπλοκής με προϋποθέσεις κατασκευάστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν επτά υποθετικές ερωτήσεις κλειστού τύπου, με τέσσερις προτεινόμενες 

απαντήσεις απλής επιλογής, για την καθεμία. Ως προϋποθέσεις επιλέχτηκαν και 
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χρησιμοποιήθηκαν μεμονωμένα στοιχεία από την κλίμακα της εργασιακής ενσωμάτωσης. 

Η σκοπιμότητα αυτών των επτά ερωτήσεων ήταν, κυρίως, να διαφανεί πώς μεμονωμένα 

στοιχεία της εργασιακής ενσωμάτωσης, όταν και εφόσον υφίστανται, μπορούν να 

επηρεάζουν αυξομειωτικά την εμφάνιση εργασιακής εμπλοκής των εκπαιδευτικών για 

μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής προς το σχολείο τους πέραν του ωραρίου 

και χωρίς αμοιβή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4. Αποτελέσματα 

 

4.1. Εργασιακή Εμπλοκή και Εργασιακή Ενσωμάτωση 

 

    Η εξέταση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών στην εργασιακή τους εμπλοκή σε 

σύγκριση με τις επιδόσεις τους στην εργασιακή τους ενσωμάτωση, πραγματοποιήθηκε με 

σύγκριση των μέσων όρων των αντίστοιχων δομικών μεταβλητών, δηλαδή τη μέση 

εργασιακή εμπλοκή και τη μέση εργασιακή ενσωμάτωση των υποκειμένων ολόκληρου του 

δείγματος (Πίνακας 1). 

 

    Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, οι εκπαιδευτικοί που 

εκπονούν προγράμματα/προετοιμασία μαθητών για διαγωνισμούς, φεστιβάλ πέραν του 

ωραρίου τους και παρόμοιες δραστηριότητες, έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην εργασιακή 

εμπλοκή στο σχολείο τους από ότι στην εργασιακή τους ενσωμάτωση, αφού στην πρώτη 

περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και την τυπική απόκλιση, οι απαντήσεις τους είναι σχεδόν 

απόλυτα θετικές, πάνω από το «συχνά» και κινούμενες θετικά πέρα από το «πολύ συχνά», 

προς το «πάντα», (Μ.Ο. =5,4966, Τυπική Απόκλιση=,85655). Δεν εμφανίζουν, όμως, και 

τα ίδια υψηλά ποσοστά εργασιακής ενσωμάτωσης, αφού οι απαντήσεις τους βρίσκονται 

στο μέσο της κλίμακας, δηλαδή στο «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» με ελαφρά ανοδική 

τάση προς το «συμφωνώ», (Μ.Ο.= 3,1892, Τυπική Απόκλιση=,57719).  

 

4.2. Εργασιακή Εμπλοκή και Εθελούσια Οργανωσιακή Συμμετοχή προς 

το Σχολείο, (Ε.Ο.Σ. Σχολείο) 

 

    Η εξέταση της γραμμικής σχέσης μεταξύ των δύο δομικών μεταβλητών της Εργασιακής 

Εμπλοκής και της Εθελούσιας Οργανωσιακής Συμμετοχής προς το Σχολείο, οι οποίες 

θεωρείται ότι ακολουθούν κανονική κατανομή λόγω του μικρού, σχετικά, δείγματος των 
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εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson, 

(Πίνακας 2). 

 

    Το αποτέλεσμα απέδειξε ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των 

επιδόσεων των εκπαιδευτικών στην εργασιακή εμπλοκή και της βαθμολογίας τους στην 

εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή προς το σχολείο τους, όχι όμως υψηλή σημαντική 

θετική συσχέτιση, αφού ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται κάτω από το 0.5 (r = .489, 

p< .01).  

 

4.3. Εργασιακή Εμπλοκή και Εθελούσια Οργανωσιακή Συμμετοχή προς 

τους Συναδέλφους, (Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι) 

 

    Η συσχέτιση των δύο δομικών μεταβλητών της Εργασιακής Εμπλοκής και της 

Εθελούσιας Οργανωσιακής Συμμετοχής προς τους Συναδέλφους διερευνήθηκε με το 

συντελεστή συσχέτισης Pearson, καταρχήν αν είναι σημαντικά θετική για όλο το δείγμα 

των 135 εκπαιδευτικών, και εφόσον βρέθηκε ότι είναι, ακολούθως αν αυτή η συσχέτιση 

γίνεται εντονότερη, συγκρίνοντας τους συντελεστές, όταν ορίζεται ως συνθήκη (επιλογή if) 

ότι οι Σχέσεις στην Εργασιακή Ενσωμάτωση κυμαίνονται σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή από 

το μέσο όρο και πάνω, (Πίνακες 1, 2).  

 

    Από την ανάλυση των στοιχείων των παραπάνω στατιστικών αναλύσεων, προκύπτει ότι 

η σημαντική θετική συσχέτιση της εργασιακής εμπλοκής και της εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής προς τους συναδέλφους σε όλο το δείγμα (Ν=135, r= .386, p< 

.01), παρουσιάζει τρεις διακυμάνσεις στο δείγμα των υποκειμένων που εμφανίζει υψηλές 

επιδόσεις στις Σχέσεις της Εργασιακής Ενσωμάτωσης, υπολογίζοντας από το μέσο όρο της 

κλίμακας και πάνω (Μ.Ο.= 10,2735, Τυπική Απόκλιση=.5,73485). Πιο συγκεκριμένα, όταν 

ο Μ.Ο. κυμαίνεται από 9.4 έως 12.1 και το δείγμα περιλαμβάνει τα 65 έως 34 υποκείμενα 

έρευνας με τις υψηλότερες επιδόσεις στις Σχέσεις υπολογίζοντας από το Μέσο Όρο και 

πάνω, τότε ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από .434 έως .552, είναι σημαντικά 

θετικός  (Μ.Ο.=9,4-12,1, Ν=65-34, r=.434-.552, p< .01) και βρέθηκε να είναι και 

υψηλότερος από το συντελεστή συσχέτισης σε όλο το δείγμα (Ν=135, r= .386, p< .01). 

Όταν ο Μ.Ο. κυμαίνεται από 12.2 έως 24.3, το δείγμα περιλαμβάνει τα 29 έως 3 
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υποκείμενα έρευνας με τις υψηλότερες επιδόσεις στις Σχέσεις, και ο συντελεστής 

συσχέτισης κυμαίνεται από .351 έως -.219, δηλαδή η συσχέτιση γίνεται αρνητική 

(Μ.Ο.=12.2-24.3, Ν=29-3, r=.351 έως -.219), ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζεται η 

σημαντικότητα που υπήρχε σε όλο το δείγμα (Ν=135, r= .386, p< .01). Τέλος, όταν ο Μ.Ο. 

βρίσκεται στο 34, το δείγμα περιλαμβάνει τα 2 υποκείμενα έρευνας με τις υψηλότερες 

επιδόσεις στις Σχέσεις, και ο συντελεστής συσχέτισης είναι απόλυτα υψηλά σημαντικά 

θετικός, βρίσκεται στο 1.000**, (Μ.Ο.>=34, Ν=2, r=1.000, p< .01), σε σχέση με το 

συντελεστή συσχέτισης σε όλο το δείγμα (Ν=135, r= .386, p< .01), (Διάγραμμα 1.).  
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Διάγραμμα 1. Ε.Ε. - Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι

Μ.Ο. r

 

 

4.4. Εργασιακή Εμπλοκή και Εθελούσια Οργανωσιακή Συμμετοχή κατά 

υπόδειξη του Διευθυντή (Ε.Ο.Σ. Διευθυντής) 

 

    Η συσχέτιση των δύο δομικών μεταβλητών της Εργασιακής Εμπλοκής και της 

Εθελούσιας Οργανωσιακής Συμμετοχής κατά υπόδειξη του Διευθυντή διερευνήθηκε με το 

συντελεστή συσχέτισης Pearson, καταρχήν αν υφίσταται σε όλο το δείγμα των 135 

εκπαιδευτικών, και ακολούθως, εφόσον βρέθηκε ότι δεν υφίσταται, αν τυχόν εμφανίζεται, 

όταν, (επιλογή if), το δείγμα των  εκπαιδευτικών γίνεται μικρότερο, με κριτήριο τις 

επιδόσεις τους, στις Θυσίες της Εργασιακής Ενσωμάτωσης, υπολογίζοντας από το Μέσο 

Όρο και πάνω (Πίνακας 1, 2). 

 

    Η ανάλυση των παραπάνω στοιχείων της στατιστικής έρευνας, απέδειξε ότι υπάρχει 

σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην εργασιακή εμπλοκή και στην εθελούσια 
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οργανωσιακή συμμετοχή κατά υπόδειξη του διευθυντή, μόνο όταν οι Θυσίες στην 

εργασιακή ενσωμάτωση είναι ιδιαίτερα πολύ υψηλές. Πιο συγκεκριμένα, ενώ σε όλο το 

δείγμα των 135 εκπαιδευτικών δεν υπάρχει απολύτως καμία σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών, ούτε θετική, αλλά ούτε και αρνητική, όταν το δείγμα περιορίζεται 

στις απόλυτα υψηλότερες επιδόσεις στις Θυσίες, τότε οι δύο μεταβλητές εμφανίζουν 

σημαντική υψηλή (τη μέγιστη δυνατή) θετική συσχέτιση (Μ.Ο.>=4,2, Ν<=2, r=1.000, p< 

.01). 

 

4.5. Εργασιακή Εμπλοκή, Εθελούσια Οργανωσιακή Συμμετοχή προς το 

Σχολείο, (Ε.Ο.Σ. Σχολείο) και Ταίριαγμα της Εργασιακής Ενσωμάτωσης 

 

    Ένα ζητούμενο που μπορεί να διερευνηθεί παρακολουθώντας την εξέλιξη του 

συντελεστή συσχέτισης r του Pearson, είναι αν οι υψηλές επιδόσεις από το Μέσο Όρο και 

πάνω στο Ταίριαγμα (Μ.Ο.= 3.4384, Τυπική Απόκλιση= .72294), της Εργασιακής 

Ενσωμάτωσης έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλή σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στην Εργασιακή Εμπλοκή και στην Εθελούσια Οργανωσιακή Συμμετοχή προς το Σχολείο, 

καθώς η σημαντική θετική συσχέτιση των δύο μεταβλητών έχει ήδη αποδειχθεί παραπάνω 

(Ν=135, r = .489, p< .01), (Πίνακες 1, 2).  

 

    Από τη μελέτη των στοιχείων της παραπάνω στατιστικής ανάλυσης, διακρίνονται πέντε 

ομάδες ανάλογα με τη μεταβολή του συντελεστή συσχέτισης r του Pearson, όταν το δείγμα 

κυμαίνεται από το Μέσο Όρο και πάνω, λαμβάνοντας υπόψη και την τυπική απόκλιση, και 

συνεπώς περιορίζεται ο αριθμός των υποκειμένων της έρευνας, με κριτήριο τις υψηλότερες 

επιδόσεις τους στο ταίριαγμα της εργασιακής ενσωμάτωσης. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο 

Μέσος Όρος κυμαίνεται από 2.7 έως 3.8, και ο αριθμός του δείγματος περιορίζεται στα 116 

έως 43 υποκείμενα με τις υψηλότερες επιδόσεις, τότε ο συντελεστής συσχέτισης 

κυμαίνεται από .545 έως .440 (Μ.Ο.=2.7-3.8, Ν=116-43, r=.545-.440, p<0.01)., και άρα 

δεν βρίσκεται να παρουσιάζει σπουδαία διαφορά από το συντελεστή συσχέτισης όλου του 

δείγματος (Ν=135, r = .489, p< .01), απλά φαίνεται να έχει σε γενικές γραμμές ανοδική 

πορεία.  Όταν, όμως ο Μέσος Όρος κυμαίνεται από 3.9 έως 4.2, και ο αριθμός του 

δείγματος περιορίζεται στα 37 έως 18 υποκείμενα με τις υψηλότερες επιδόσεις, τότε ο 

συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από .376 έως .528, ενώ μειώνεται και η 
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σημαντικότητα (Μ.Ο.=3.9-4.2, Ν=37-18, r=.376-.528, p<0.05)., και συνεπώς σε αυτό το 

δείγμα ο συντελεστής συσχέτισης όλου του δείγματος (Ν=135, r = .489, p< .01) δε 

διατηρείται. Ακολούθως, όταν ο Μέσος Όρος κυμαίνεται από 4.4 έως 4.7, και ο αριθμός 

του δείγματος περιορίζεται στα 14 έως 6 υποκείμενα με τις υψηλότερες επιδόσεις, τότε ο 

συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από .495 έως -.005, δηλαδή καταλήγει και αρνητικός, 

ενώ εξαφανίζεται εντελώς σε αυτό το δείγμα η σημαντικότητα (Μ.Ο.=4.4-4.7, Ν=14-6, 

r=.495 έως -.005), και άρα ο συντελεστής συσχέτισης όλου του δείγματος (Ν=135, r = 

.489, p< .01) στο νέο δείγμα με τις υψηλότερες επιδόσεις παρουσιάζει εξαιρετική πτώση.  

Στη συνέχεια, όταν ο Μέσος Όρος ανεβαίνει στο 4.8, και ο αριθμός του δείγματος 

περιορίζεται στα 4 υποκείμενα με τις υψηλότερες επιδόσεις στο ταίριαγμα της εργασιακής 

ενσωμάτωσης, τότε ο συντελεστής συσχέτισης απότομα γίνεται ιδιαίτερα υψηλός 

(Μ.Ο.=4.8, Ν=4, r=.995, p<0.01)., αγγίζοντας σχεδόν την απόλυτη θετική συσχέτιση σε 

σχέση με το συντελεστή συσχέτισης όλου του δείγματος (Ν=135, r = .489, p< .01). Τέλος, 

όταν ο Μέσος Όρος ανεβαίνει στο 4.9, και ο αριθμός του δείγματος περιορίζεται στα 3 

υποκείμενα με τις υψηλότερες επιδόσεις στο ταίριαγμα της εργασιακής ενσωμάτωσης, τότε 

ο συντελεστής συσχέτισης γίνεται .999 (Μ.Ο.=4.9, Ν=3, r=.999, p<0.05)., αλλά 

παρουσιάζει πτώση στη σημαντικότητα σε σχέση και με το προηγούμενο δείγμα των 3 

υποκειμένων, αλλά και με όλο το δείγμα των 135 εκπαιδευτικών (Ν=135, r = .489, p< .01), 

(Διάγραμμα 2).  
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4.6. Εργασιακή Εμπλοκή, Εθελούσια Οργανωσιακή Συμμετοχή προς το 

Σχολείο, (Ε.Ο.Σ. Σχολείο) και Εργασιακή Ενσωμάτωση 

 

    Έχοντας ήδη τεκμηριώσει παραπάνω, στατιστικά, τη σημαντική θετική σχέση ανάμεσα 

στην Εργασιακή Εμπλοκή και την Εθελούσια Οργανωσιακή Συμμετοχή προς το Σχολείο, 

(Ν=135, r = .489, p< .01), είναι ζητούμενο προς διερεύνηση αν οι υψηλές επιδόσεις, 

υπολογίζοντας από το Μέσο Όρο και πάνω, στην Εργασιακή Ενσωμάτωση (Μ.Ο.= 3,1892, 

Τυπική Απόκλιση=,57719), επηρεάζουν ανοδικά και το συντελεστή συσχέτισης  Pearson 

μεταξύ της Εργασιακής Εμπλοκής και της Εθελούσιας Οργανωσιακής Συμμετοχής προς το 

Σχολείο (Πίνακες 1,2).  

 

    Από τα στοιχεία της παραπάνω στατιστικής ανάλυσης, προκύπτει, καταρχήν, ότι ο 

συντελεστής συσχέτισης ακολουθεί γενικά μία αυξητική πορεία. Μόνο, όμως, όταν η 
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εργασιακή ενσωμάτωση βρίσκεται σε πολύ υψηλές τιμές, υπολογίζοντας από το μέσο όρο 

και πάνω, και σε αρκετά περιορισμένο αριθμό του δείγματος, δίνει υψηλότερη σημαντική 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στην εργασιακή εμπλοκή και στην εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή προς το σχολείο, όπως προκύπτει από το συντελεστή συσχέτισης. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ομάδες, ανάλογα με το Μέσο Όρο της 

εργασιακής ενσωμάτωσης, που καθορίζει τον αριθμό του δείγματος και ακολούθως το 

συντελεστή συσχέτισης. Όταν ο Μέσος Όρος κυμαίνεται από 2.6 έως 3.7, και ο αριθμός 

του δείγματος περιορίζεται από τα 116 έως τα 27 υποκείμενα με τις υψηλότερες επιδόσεις, 

τότε ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από .480 έως .550 (Μ.Ο.=2.6-3.7, Ν=116-27, 

r=.480-.550, p<0.01) και άρα δεν εμφανίζει ιδιαίτερη διαφορά από το συντελεστή 

συσχέτισης όλου του δείγματος (Ν=135, r = .489, p< .01).  Όταν, όμως, ο Μέσος Όρος 

κυμαίνεται από 3.8 έως 4, και ο αριθμός του δείγματος περιορίζεται από τα 20 έως τα 12 

υποκείμενα με τις υψηλότερες επιδόσεις, τότε ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από 

.719 έως .744 (Μ.Ο.=3.8-4, Ν=20-12, r=.719-.744, p<0.01) και άρα έχει ανέβει αισθητά σε 

σχέση με το συντελεστή συσχέτισης όλου του δείγματος (Ν=135, r = .489, p< .01).  Τέλος, 

όταν ο Μέσος Όρος κυμαίνεται από 4.1 έως 4.3, και ο αριθμός του δείγματος περιορίζεται 

από τα 8 έως τα 2 υποκείμενα έρευνας με τις υψηλότερες επιδόσεις στην εργασιακή 

ενσωμάτωση, τότε ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στην εργασιακή εμπλοκή και στην 

εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή προς το σχολείο κυμαίνεται από .936 έως 1.000 

(Μ.Ο.=4.1-4.3, Ν=8-2, r=.936-1.000, p<0.01) και συνεπώς εμφανίζει την απόλυτη υψηλή 

θετική συσχέτιση, (Διάγραμμα 3.).  
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4.7. Εθελούσια Οργανωσιακή Συμμετοχή των εκπαιδευτικών προς τους 

Συναδέλφους, (Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι),  προς το Σχολείο, (Ε.Ο.Σ. Σχολείο,) 

και κατά υπόδειξη του Διευθυντή, (Ε.Ο.Σ. Διευθυντής),  στο Γυμνάσιο (Γ) 

και στο Λύκειο (Λ) 

 

    Η σύγκριση της συχνότητας εμφάνισης των τριών προφίλ της Εθελούσιας 

Οργανωσιακής Συμμετοχής, προς τους Συναδέλφους, προς το Σχολείο και κατά υπόδειξη 

του Διευθυντή, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, έγινε με τη σύγκριση των Μέσων Όρων και 

των Τυπικών Αποκλίσεων των αντίστοιχων δομικών/ποσοτικών μεταβλητών, για κάθε 

βαθμίδα (Πίνακας 1). 

 

    Από την αντιπαραβολή των στοιχείων των τριών μεταβλητών στο Γυμνάσιο και στο 

Λύκειο, είναι εμφανές ότι, και στις τρεις περιπτώσεις, στο Γυμνάσιο οι Μέσοι Όροι είναι 
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μεγαλύτεροι από ότι είναι στο Λύκειο, και άρα η συχνότητα εμφάνισης των τριών προφίλ 

είναι μεγαλύτερη, χωρίς, όμως, αυτή η διαφορά να είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Έτσι, για την 

Εθελούσια Οργανωσιακή Συμπεριφορά προς τους Συναδέλφους, στο Γυμνάσιο ο Μέσος 

Όρος είναι 5,51 ενώ στο Λύκειο είναι 5,43 (Μ.Ο.Γ.=5,51>Μ.Ο.Λ.=5,43). Για την 

Εθελούσια Οργανωσιακή Συμπεριφορά προς το Σχολείο, στο Γυμνάσιο ο Μέσος Όρος 

είναι 5,76 ενώ στο Λύκειο είναι 5,69 (Μ.Ο.Γ.=5,76>Μ.Ο.Λ.=5,69). Τέλος, για την 

Εθελούσια Οργανωσιακή Συμπεριφορά κατά υπόδειξη του Διευθυντή, στο Γυμνάσιο ο 

Μέσος Όρος είναι 2,59 ενώ στο Λύκειο είναι 2,58 (Μ.Ο.Γ.=2,59>Μ.Ο.Λ.=2,58).  

 

    Επίσης, παρά το γεγονός ότι οι Μέσοι Όροι στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο δε διαφέρουν 

ιδιαίτερα, από τη σύγκριση των τιμών προκύπτει ότι η Ε.Ο.Σ. προς τους Συναδέλφους 

διαφέρει κατά 0,08 (5,51-5,43=0,08), η Ε.Ο.Σ. προς το Σχολείο διαφέρει κατά 0.07 (5,76-

5,69=0.07), ενώ η Ε.Ο.Σ. κατά υπόδειξη του Διευθυντή διαφέρει κατά 0.01 (2,59-

2,58=0,01). Συνεπώς, τα τρία προφίλ Ε.Ο.Σ. θα μπορούσαν να ιεραρχηθούν όσον αφορά τη 

συχνότητα εμφάνισής τους στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο: Τη μεγαλύτερη διαφορά στο 

Γυμνάσιο και στο Λύκειο εμφανίζει η Ε.Ο.Σ. προς τους Συναδέλφους, λίγο μικρότερη 

εμφανίζει η Ε.Ο.Σ. προς το Σχολείο, και τέλος, ελάχιστη διαφορά παρουσιάζει η Ε.Ο.Σ. 

κατά υπόδειξη του Διευθυντή στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

  

4.8. Ο ρόλος ενδιάμεσων μεταβλητών στην προβλεψιμότητα της 

Εργασιακής Εμπλοκής 

 

    Με την ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης επιχειρήθηκε η προβλεψιμότητα 

της Εργασιακής Εμπλοκής από τις μεταβλητές της Εθελούσιας Οργανωσιακής Συμμετοχής 

προς τους Συναδέλφους, προς το Σχολείο και κατά υπόδειξη του Διευθυντή, και από το 

Ταίριαγμα, τις Σχέσεις και τις Θυσίες της Εργασιακής Ενσωμάτωσης (Πίνακας 3).  

 

    Τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 αποδεικνύουν ότι όλες μαζί οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

ερμηνεύουν την εξαρτημένη σε ποσοστό 29,6% (F=8,950, **: p<0.01). Πιο συγκεκριμένα, 

συσχετίζονται θετικά με την εργασιακή εμπλοκή και προβλέπουν την εμφάνισή της η 

Εθελούσια Οργανωσιακή Συμμετοχή προς το σχολείο (β=.439, **: p<0.01), και οι Θυσίες 

της εργασιακής ενσωμάτωσης (β=.259, **: p<0.01). Αντιθέτως, το Ταίριαγμα της 
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εργασιακής ενσωμάτωσης βρέθηκε να συσχετίζεται αρνητικά με την εργασιακή εμπλοκή 

(β= -,221, *: p<0.05).     

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

5. Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 

    Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διαφανεί πώς επηρεάζεται η εργασιακή εμπλοκή 

εκπαιδευτικών που εκδηλώνουν συγκεκριμένες μορφές εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής προς το σχολείο τους, πέραν του ωραρίου και χωρίς αμοιβή, όπως 

προγράμματα, διαγωνισμούς, φεστιβάλ, κ. ά., από την εργασιακή τους ενσωμάτωση. Αυτές 

οι μορφές Ε.Ο.Σ. Σχολείο θεωρήθηκαν ως δεδομένο της παρούσας έρευνας, όπως γίνεται 

φανερό τόσο από την εκφώνηση του ερωτηματολογίου/εργαλείου καταμέτρησης της 

εργασιακής εμπλοκής, όσο και από τα υποθετικά σενάρια των ερωτήσεων κλειστού τύπου 

που κλήθηκαν τα υποκείμενα της έρευνας να απαντήσουν. Έτσι, στο Μέρος Α΄ της 

Συζήτησης των κύριων υποθέσεων της έρευνας αξιοποιήθηκαν, εκτός από τα στατιστικά 

ευρήματα, και επτά ερωτήσεις κλειστού τύπου που τεκμηριώνουν, με βάση τα ποσοστά 

των απαντήσεων: α) Τη διάκριση των όρων της εργασιακής εμπλοκής και της εργασιακής 

ενσωμάτωσης. β) Την αυξομείωση ή και εξαφάνιση της εργασιακής εμπλοκής, και άρα, 

περιστασιακής εργασιακής εμπλοκής, κυρίως, μέσα από τον τρόπο πρόσληψης 

συγκεκριμένων στοιχείων εργασιακής ενσωμάτωσης. Στην πρόσληψη αυτή, μπορεί να 

παίζουν ρόλο και οι συνάδελφοι ενός εκπαιδευτικού ή ο διευθυντής. Στο Μέρος Β΄ της 

Συζήτησης των δευτερευουσών υποθέσεων της εργασίας, πραγματοποιούνται 

συμπληρωματικές στατιστικές αναλύσεις, που τεκμηριώνουν: α) Την επίτευξη, ή μη, της 

εργασιακής εμπλοκής μέσα από τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος ενός 

σχολείου, ταίριαγμα εργασιακής ενσωμάτωσης. Την επίτευξη της εργασιακής εμπλοκής 

μέσα από τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος ενός σχολείου, σε συνδυασμό, 

επιπροσθέτως, με την διαχείριση από τον εκπαιδευτικό αυτών των συνθηκών, αλλά και την 

καθημερινή επανασύνδεσή του με αυτές, ταίριαγμα και θυσίες εργασιακής ενσωμάτωσης.  

Στην δεύτερη, μάλιστα, περίπτωση, η εργασιακή εμπλοκή αποκτά έναν μονιμότερο 
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χαρακτήρα. (β) Η διαφορετική ένταση με την οποία εμφανίζονται στο Γυμνάσιο και στο 

Λύκειο οι τρεις μορφές Ε.Ο.Σ., Σχολείο/Συνάδελφοι/υπόδειξη του διευθυντή, σε 

εκπαιδευτικούς που, όπως αναφέρθηκε, θεωρήθηκε ως δεδομένο αυτής της έρευνας ότι 

εκδηλώνουν μορφές Ε.Ο.Σ. πέραν του ωραρίου και χωρίς αμοιβή, για δράσεις από κοινού 

με τους μαθητές τους.  

 

5.1. Μέρος Α΄: Κύριες υποθέσεις ερευνητικής εργασίας και επτά 

ερωτήσεις κλειστού τύπου 

 

    Η ερευνητική υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν προγράμματα/προετοιμασία 

μαθητών για διαγωνισμούς, φεστιβάλ πέραν του ωραρίου τους, και χωρίς επιπλέον αμοιβή, 

έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην εργασιακή εμπλοκή στο σχολείο τους από ότι στην 

εργασιακή τους ενσωμάτωση, επιβεβαιώθηκε.  

 

    Αποδεικνύεται, λοιπόν, στατιστικά, ότι σε αυτήν την μορφή εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται περισσότερο από την ανάγκη τους να βιώνουν 

θετική ψυχολογία, δηλαδή να το απολαμβάνουν, παρά από συνθήκες εργασίας, (Ghosh & 

Gurunathan, 2015). Έτσι, διαχωρίζονται, καταρχήν, οι έννοιες της εργασιακής εμπλοκής 

και της εργασιακής ενσωμάτωσης. 

 

    Η πρώτη ερώτηση κλειστού τύπου που ακολουθεί, επιβεβαιώνει το παραπάνω 

στατιστικό εύρημα, και, επιπλέον, το πιστώνει, όπως θα φανεί από τα ποσοστά των 

απαντήσεων, στην προσωπική εμπλοκή, συναισθηματική πληρότητα, του εκπαιδευτικού, 

(Gupta & Shukla, 2018): 

 

    Πρώτη ερώτηση: «Η Μαίρη προτείνει στην πολύ καλή της φίλη, την Πόπη, να 

συμμετάσχουν σε δίκτυο σχολείων με θέμα «οργάνωση  μίας θεατρικής παράστασης 

αρχαίου δράματος», την οποία θα παρουσιάσουν και στο φεστιβάλ του δήμου τους, στο 

τέλος του σχολικού έτους. Η Μαίρη μένει στην κοινότητα του σχολείου, ενώ η Πόπη 

πηγαινοέρχεται από μακριά. Τι πρέπει να κάνει η Πόπη;».  
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    Προτεινόμενες απαντήσεις, με τα ποσοστά που έλαβαν: 1) «Να δεχτεί, λόγω της φιλίας 

της με την Μαίρη», 7,8%. Αυτή η φιλία θα μπορούσε να προέρχεται από τα στοιχεία της 

εργασιακής ενσωμάτωσης «καλό εργασιακό κλίμα» ή «συνεργασία με συναδέλφους που 

έχουν κοινά ενδιαφέροντα», και θα ήταν, ίσως, ένα ενδεχόμενο κίνητρο για την 

μετακινούμενη εκπαιδευτικό. Ενδεχομένως, δεν είναι δεδομένο ότι αυτόν τον εναγκαλισμό 

θα τον έβρισκε η μετακινούμενη εκπαιδευτικός στο εργασιακό περιβάλλον ενός άλλου 

σχολείου. 2) «Να μην δεχτεί, γιατί του χρόνου δεν ξέρει αν θα είναι στο ίδιο σχολείο, 

οπότε η δουλειά της δε θα φανεί, απλά εξυπηρετεί τρέχουσες καταστάσεις», 6,3 %. Σε 

αυτήν την περίπτωση η μετακινούμενη εκπαιδευτικός δε διαθέτει ένα βασικό στοιχείο 

εργασιακής ενσωμάτωσης, «τα χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο», κι αυτό, θα μπορούσε 

να είναι για αυτήν αντικίνητρο. 3) «Να μην δεχτεί, γιατί είναι ξένη στην περιοχή, κι έτσι, 

με το έργο της θα ενισχύσει περισσότερο την εικόνα της Μαίρης», 2,3%.  Στην περίπτωση 

αυτή, η μετακινούμενη εκπαιδευτικός δε διαθέτει, επίσης, τα εξής βασικά στοιχεία 

εργασιακής ενσωμάτωσης: «Νιώθω στην κοινότητα αυτή σαν στο σπίτι μου», αφού 

αισθάνεται ως το «ξένο», ως το «αλλότριο» στοιχείο στην κοινότητα του σχολείου της. 

«Ζω μόνιμα (σε ιδιόκτητη κατοικία) στην κοινότητα του σχολείου μου». Συνεπώς, για τον 

εκπαιδευτικό που δεν τα έχει, ενδεχομένως, θα μπορούσαν αυτά τα στοιχεία της 

εργασιακής ενσωμάτωσης να αποτελούν αντικίνητρα εργασιακής εμπλοκής. 4) Αντιθέτως, 

μέγιστο ποσοστό των απαντήσεων, 83, 6 %, έδωσαν τα υποκείμενα της έρευνας στην 

επιλογή της μετακινούμενης εκπαιδευτικού «να δεχτεί να εμπλακεί εργασιακά στο θέατρο 

λόγω της αγάπης της» για αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτήν την αγάπη τη βιώνει ως 

προσωπική εμπλοκή και ως συναισθηματική πληρότητα, που τροφοδοτείται από το νόημα, 

από την ασφάλεια και από την ετοιμότητά της να ασχοληθεί με μία θεματική που αφορά το 

θέατρο, και πιο συγκεκριμένα το αρχαίο δράμα, ξεπερνώντας όχι μόνο το θέμα της 

ανύπαρκτης επιπλέον αμοιβής ή της επέκτασης του εργασιακού της χρόνου, αλλά 

ξεπερνώντας, ακόμη, και το θέμα της απόστασης από το σπίτι της, που είναι για αυτήν μία 

επιπλέον φυσική ταλαιπωρία. 

  

    Η δεύτερη ερώτηση κλειστού τύπου που ακολουθεί, τεκμηριώνει ότι οι υψηλές 

επιδόσεις των εκπαιδευτικών στην εργασιακή εμπλοκή για προγράμματα/προετοιμασία 

μαθητών για διαγωνισμούς, φεστιβάλ πέραν του ωραρίου τους, και χωρίς επιπλέον αμοιβή, 

δεν διατηρούνται για οποιαδήποτε μορφή Ε.Ο.Σ. Σχολείο. Καίριο ρόλο για μία τέτοιου 
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είδους επέκταση, ή και το αντίθετο, θα αποδειχθεί ότι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν 

ενδιάμεσα στοιχεία εργασιακής ενσωμάτωσης:  

 

    Δεύτερη ερώτηση: «Στην ενημέρωση επιτηρητών πανελλαδικών εξετάσεων ο 

διευθυντής διαπιστώνει ότι δεν είναι παρόντες όλοι, όσους όρισε η διεύθυνση. Τηλεφωνεί 

στη διεύθυνση η οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί ήδη έχει στείλει και εφεδρικούς 

στη λίστα, και για αυτό απευθύνεται στο Χάρη και στην Έλλη, καθηγητές του σχολείου 

του που κάνουν προγράμματα και, συνεπώς, έχουν την κουλτούρα του να μένουν στο 

σχολείο πέραν του ωραρίου τους και χωρίς αμοιβή. Τι πρέπει να κάνουν ο Χάρης και η 

Έλλη»; Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η κουλτούρα της εργασιακής εμπλοκής των 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αφορά μία συγκεκριμένη μορφή εθελούσιας οργανωσιακής 

συμμετοχής προς το σχολείο, τα προγράμματα, και όχι τη μορφή «επίλυση άμεσης και 

επείγουσας ανάγκης ως οργανισμός σε αυτορρύθμιση», όπως, ενδεχομένως, θα επιθυμούσε 

ο διευθυντής, σκεπτόμενος επαγωγικά, και προσπαθώντας να λύσει το επείγον λειτουργικό 

πρόβλημα που του προέκυψε.  

 

    Προτεινόμενες απαντήσεις, με τα ποσοστά που έλαβαν: 1) «Να μην δεχτούν, γιατί δεν 

θα καλύπτει όποιος βρέθηκε, τις αδυναμίες του συστήματος», 40,3%. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η ελεύθερη επιλογή της παραμονής πέραν του ωραρίου στο σχολείο 

επιστρατεύεται σε υπηρεσιακό καθήκον και έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει 

προσωπική/εργασιακή εμπλοκή και συναισθηματική πληρότητα. 2) «Να μη δεχτούν, γιατί 

μπορεί να έχουν την κουλτούρα του να παραμένουν στο σχολείο πέραν του ωραρίου τους, 

όμως μόνο για εργασίες που δε βρίσκουν ανούσιες ή βαρετές», 25%. Επίσης, δεν μπορεί να 

υπάρξει προσωπική/εργασιακή εμπλοκή για μορφές Ε.Ο.Σ. Σχολείο, στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί δεν βρίσκουν συναισθηματικά τον εαυτό τους, είτε ως νόημα, είτε ως 

ετοιμότητα. 3) «Να δεχτούν, γιατί τουλάχιστον τώρα θα πάρουν και μια αποζημίωση», 

29%. Κίνητρο εργασιακής εμπλοκής θα μπορούσαν να είναι ενδιάμεσα στοιχεία 

εργασιακής ενσωμάτωσης, όπως η αποζημίωση. 4)  «Να δεχτούν, γιατί είναι οι νεότεροι σε 

χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο», 5,6%. Αντικίνητρο εργασιακής εμπλοκής για κάθε μορφή 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής προς το σχολείο θα μπορούσαν να είναι ενδιάμεσα 

στοιχεία εργασιακής ενσωμάτωσης, όπως «τα χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο», όταν 

αυτά χρωματίζονται με εξουσιαστικές τάσεις.  
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    Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των 

επιδόσεων των εκπαιδευτικών που εκπονούν προγράμματα/προετοιμασία μαθητών για 

διαγωνισμούς, φεστιβάλ πέραν του ωραρίου τους, και χωρίς επιπλέον αμοιβή, στην 

εργασιακή εμπλοκή τους και στην εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή προς το σχολείο 

τους, (Ε.Ο.Σ. Σχολείο), επιβεβαιώθηκε, χωρίς, όμως, η συσχέτιση αυτή να είναι υψηλά 

σημαντική θετική. 

 

    Αποδεικνύεται, λοιπόν, στατιστικά, ότι οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στο σχολείο 

τους πέραν του ωραρίου τους και χωρίς αμοιβή για τέτοιου είδους δράσεις από κοινού με 

τους μαθητές τους, ενδιαφέρονται και για την αναβάθμιση/αποτελεσματικότητα του 

σχολείου τους. 

  

    Η τρίτη ερώτηση κλειστού τύπου που ακολουθεί τεκμηριώνει το παραπάνω στατιστικό 

εύρημα και επιπλέον αναδεικνύει την ενδεχόμενη χαλάρωση της εργασιακής εμπλοκής, 

όταν διαμεσολαβούν συγκεκριμένα στοιχεία εργασιακής ενσωμάτωσης τα οποία 

προσλαμβάνονται από τον εκπαιδευτικό ως βασικές δημόσιες αξίες, (Meynhardt, Brieger & 

Hermann, 2018):  

 

    Τρίτη ερώτηση: «Το «Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα» απευθύνει πρόσκληση με μέιλ σε 

όλα τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργίας πρωτότυπου ιστορικού 

φιλμ/αφηγημάτων/κολάζ ή ζωγραφικής με τοπικό χαρακτήρα έως και το Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο. Η ιστορικός του σχολείου, καταγόμενη και η ίδια από προσφυγική οικογένεια 

διαθέτει πρωτότυπες αφηγήσεις, αλλά ταλαντεύεται αν θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή. 

Τι πρέπει να κάνει η ιστορικός του σχολείου;» Όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη 

εκπαιδευτικός βρίσκει νόημα, λόγω ειδικότητας, αλλά και λόγω καταγωγής, να ασχοληθεί 

με ένα ιστορικό θέμα, ενώ αισθάνεται ασφάλεια και ετοιμότητα να το κάνει, λόγω και του 

υλικού που διαθέτει. Αισθάνεται, συνεπώς, συναισθηματική πληρότητα/προσωπική 

εμπλοκή. 

  

    Προτεινόμενες απαντήσεις, με τα ποσοστά που έλαβαν: 1) «Να δηλώσει συμμετοχή, 

γιατί θα αναδείξει και την τοπική ιστορία», 59, 7%. Πρόκειται για ανάδειξη της τοπικής 

ιστορίας, τη γνωστοποίησή της σε κοινό, και, άρα, πρόκειται για διάχυση αποτελεσμάτων, 

μορφή Ε.Ο.Σ. Σχολείο. Υπάρχει συναισθηματική πληρότητα. 2) «Να δηλώσει συμμετοχή, 
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γιατί θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει ένα Μουσείο της πόλης», 31,8 %. Πρόκειται για 

άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, μορφή Ε.Ο.Σ. Σχολείο. Υπάρχει συναισθηματική 

πληρότητα. 3) «Να δηλώσει συμμετοχή, γιατί αν φέρει κάποιο βραβείο ή έπαινο, αυτό θα 

αναβαθμίσει και τη θέση της στο σχολείο, και στην κοινότητα γενικότερα», 5,4%. Τα 

στοιχεία της εργασιακής ενσωμάτωσης που χαλαρώνουν την εργασιακή εμπλοκή σε αυτήν 

την περίπτωση, είναι «αξιοποίηση ικανοτήτων εκπαιδευτικού», «αξιοποίηση φορέων», 

«εξουσία και ευθύνη στο σχολείο», «επίπεδο και διακρίσεις μαθητών», ενώ η εργασιακή 

της εμπλοκή χρωματίζεται με την δημόσια, βασική χρησιμοθηρική ή ωφελιμιστική αξία. 

Ακόμη, η βασική, δημόσια, «χρησιμοθηρική ωφελιμιστική» αξία σε αυτήν την περίπτωση 

υφίσταται, διότι, ενδεχομένως, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός να αισθάνεται, απλώς, ότι το 

σχολείο της, της δίνει ευκαιρίες να αξιοποιήσει ένα υλικό που, ούτως ή άλλως, έχει στη 

διάθεσή της, ώστε μέσα από μία ενδεχόμενη διάκριση, λόγω της πρωτοτυπίας του υλικού 

της, να αποκτήσει και ένα είδος εξουσίας που θα προκύψει από την αναβάθμιση της θέσης 

της είτε στο σχολείο είτε στην κοινότητα. 4) «Να δηλώσει συμμετοχή, γιατί είναι 

κουλτούρα στο σχολείο της όλοι οι εκπαιδευτικοί να συνηθίζουν να συμμετέχουν σε 

διάφορους διαγωνισμούς», 3,1%. Τα στοιχεία της εργασιακής ενσωμάτωσης που 

χαλαρώνουν την εργασιακή εμπλοκή σε αυτήν την περίπτωση, είναι η «κουλτούρα του 

συγκεκριμένου σχολείου», ενώ η εργασιακή της εμπλοκή χρωματίζεται, και πάλι, με την 

δημόσια, βασική χρησιμοθηρική ή ωφελιμιστική αξία. Η βασική, δημόσια, χρησιμοθηρική, 

ωφελιμιστική αξία σε αυτήν την περίπτωση υφίσταται, διότι, ενδεχομένως, η συγκεκριμένη 

εκπαιδευτικός να αισθάνεται ότι κατά κάποιο τρόπο οφείλει να μαζοποιηθεί προς την 

κουλτούρα του συγκεκριμένου σχολείου που υπαγορεύει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί σε αυτό 

το σχολείο συνηθίζουν να συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς, προφανώς με στόχο 

τη διάκριση, και διάκριση μπορεί να είναι όχι μόνο ο έπαινος ή το βραβείο αλλά ακόμα και 

η ίδια η συμμετοχή. Αυτή η άκριτη ταυτοποίηση της εκπαιδευτικού με το συγκεκριμένο 

είδος κουλτούρας ενός σχολείου, θα μπορούσε, απλά, να υποκρύπτει τη διάθεσή της να 

μην υπολείπεται, θα μπορούσε, όμως, να συσχετιστεί και με συνθήκες εργασιακής 

ανασφάλειας και φόβου, μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το είδος κουλτούρας θα το 

προόριζε για δείκτη αξιολόγησης.  

 

    Η τέταρτη ερώτηση κλειστού τύπου που ακολουθεί επιβεβαιώνει και αυτή το στατιστικό 

εύρημα της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης, και, επιπλέον, αναδεικνύει την χαλάρωση ή 

εξαφάνιση της εργασιακής εμπλοκής, όταν διαμεσολαβούν συγκεκριμένα στοιχεία 
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εργασιακής ενσωμάτωσης, τα οποία προσλαμβάνονται από τον εκπαιδευτικό ως βασικές 

δημόσιες αξίες: 

 

    Τέταρτη ερώτηση: «Η Ελευθερία και ο Ιωάννης δεν αναλαμβάνουν προγράμματα στο 

σχολείο τους. Οι μαθητές τους, όμως, επιθυμούν να πάνε τριήμερη εκδρομή στα πλαίσια 

προγράμματος σε κοντινό προορισμό. Η Ελευθερία και ο Ιωάννης, κάνοντας μία μικρή 

έρευνα στα μέιλ του σχολείου ανακαλύπτουν δίκτυο φωτογραφίας με σημείο συνάντησης 

των συμμετεχόντων σχολείων τα Γιάννενα. Τι πρέπει να κάνουν η Ελευθερία και ο 

Ιωάννης»; 

 

    Προτεινόμενες απαντήσεις, με τα ποσοστά που έλαβαν: 1) «Να αναλάβουν το 

πρόγραμμα, παρόλο που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις ή ενδιαφέροντα φωτογραφίας, λόγω 

της εκδρομής», 29,4%. Πρόκειται για επίλυση άμεσης και επείγουσας ανάγκης ως 

οργανισμός σε αυτορρύθμιση», μορφή Ε.Ο.Σ. Σχολείο. Η συναισθηματική πληρότητα των 

εκπαιδευτικών υφίσταται, γιατί έχει νόημα για αυτούς να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες 

των μαθητών τους, παρά το γεγονός ότι ούτε προγράμματα αναλαμβάνουν, ούτε γνώσεις 

έχουν. 2) «Να αναλάβουν το πρόγραμμα, γιατί όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, και 

εκδρομή θα πάνε και Βεβαίωση θα πάρουν», 19%. Τα στοιχεία της εργασιακής 

ενσωμάτωσης που χαλαρώνουν, σε αυτήν την περίπτωση την εργασιακή εμπλοκή είναι η 

εκδρομή, αλλά και η Βεβαίωση που δίνει το ίδιο το πρόγραμμα, καθώς και η συμμετοχή σε 

δίκτυο σχολείων, θεωρημένα όλα αυτά, ως προνόμια του επαγγέλματος, δημόσια, βασική 

χρησιμοθηρική ή ωφελιμιστική αξία. 3) «Να μην αναλάβουν το πρόγραμμα, γιατί δεν 

έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να καθοδηγούν τους μαθητές, παρά το γεγονός ότι 

οι μαθητές στα προγράμματα γίνονται οι ίδιοι, διαχειριστές της μάθησής τους», 34,1%. Το 

στοιχείο της εργασιακής ενσωμάτωσης που εξαφανίζει, σε αυτήν την περίπτωση, την 

εργασιακή εμπλοκή είναι το εργασιακό κλίμα και το αντικείμενο, το οποίο δεν διέπεται 

από τη βασική δημόσια αξία «του ήθους και της ηθικής». Πιο συγκεκριμένα, δεν διέπεται 

από οργανωσιακή ακεραιότητα, (Singh, David, & Mikkilineni, 2018), αφού μέσα σε ένα 

πλαίσιο, όπως αυτό των προγραμμάτων, που δίνει εξ ορισμού τη δυνατότητα βιωματικής-

ενεργητικής μάθησης, οι εκπαιδευτικοί που τα αναλαμβάνουν, δεν έχουν τις γνώσεις, ώστε 

να υπηρετήσουν το ρόλο τους ως καθοδηγητές-συντονιστές. 4) «Να μην αναλάβουν το 

πρόγραμμα, γιατί στις συναντήσεις με τους μαθητές δε θα έχουν αντικείμενο, με 

αποτέλεσμα οι μαθητές να μη θέλουν να κάθονται, 17,5%. Το στοιχείο της εργασιακής 
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ενσωμάτωσης που εξαφανίζει, και σε αυτήν την περίπτωση, την εργασιακή εμπλοκή είναι 

το εργασιακό κλίμα και το αντικείμενο, το οποίο δεν διέπεται από τη βασική δημόσια αξία 

«του ήθους και της ηθικής». Πιο συγκεκριμένα, δεν διέπεται από οργανωσιακή 

εμπιστοσύνη, (Singh, David, & Mikkilineni, 2018),  αφού οι μαθητές, στην πορεία, 

αισθάνονται ότι δεν μπορούν να στηριχτούν στους εκπαιδευτικούς τους για τη νέα γνώση 

της τέχνης της φωτογραφίας, και για αυτό κάποια στιγμή αυτοδίκαια θα επιθυμήσουν να 

καταλύσουν την οργανωσιακή σύμβαση του να παρακολουθούν τα προγράμματα, μετά τη 

λήξη των μαθημάτων τους.  

  

    Η ερευνητική υπόθεση ότι η σημαντική θετική συσχέτιση που εμφανίζεται ανάμεσα 

στην εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικών που 

εκπονούν προγράμματα/προετοιμασία μαθητών για διαγωνισμούς, φεστιβάλ πέραν του 

ωραρίου τους, και χωρίς επιπλέον αμοιβή, και στην εργασιακή τους εμπλοκή, γίνεται 

εντονότερη όταν οι σχέσεις στην εργασιακή ενσωμάτωση είναι υψηλότερες από ότι 

χαμηλότερες, μερικώς επιβεβαιώθηκε. Πιο συγκεκριμένα, για τις επιδόσεις στις σχέσεις 

από το μέσο όρο και πάνω, αρχικά, πράγματι, (α), η σημαντική θετική συσχέτιση 

κλιμακώνεται και γίνεται εντονότερη. Ακολούθως, όμως, όσο οι επιδόσεις στις σχέσεις της 

εργασιακής ενσωμάτωσης ανεβαίνουν, (β), τόσο η σημαντικότητα εξαφανίζεται, ενώ η 

συσχέτιση αποκτά και αρνητικό πρόσημο. Τέλος, όταν οι σχέσεις της εργασιακής 

ενσωμάτωσης βρίσκονται στο ανώτερο σημείο, (γ), τότε η συσχέτιση εμφανίζεται απόλυτα 

υψηλά θετική.  

 

    Αποδεικνύεται, λοιπόν, στατιστικά, ότι εκπαιδευτικοί που εκδηλώνουν τις παραπάνω 

μορφές Ε.Ο.Σ. Σχολείο μπορεί (α) να ενδυναμώσουν, (β) να χαλαρώσουν έως και να 

χάσουν, ή και (γ) να ενισχύσουν θεαματικά την εργασιακή τους εμπλοκή, ανάλογα με τον 

τρόπο διασύνδεσης προς τους συναδέλφους τους. Ο τρόπος διασύνδεσης, είναι στοιχείο 

εργασιακής ενσωμάτωσης. 

     

    Η πέμπτη ερώτηση κλειστού τύπου που ακολουθεί επιβεβαιώνει την παραπάνω 

στατιστική διακύμανση και επιπλέον την αποδίδει στη βασική δημόσια αξία με την οποία 

προσλαμβάνονται από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, κάθε φορά, οι σχέσεις, και 

στην προκειμένη περίπτωση η παλαιότητα. Αυτός ο τρόπος πρόσληψης αναμένεται να 
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λειτουργεί ως πόρος εργασίας, και ως προσωπικός πόρος εργασίας, (Park, Kim, Park & 

Lim, 2018).    

 

    Πέμπτη ερώτηση: «Η Ξένια δε συνηθίζει να αναλαμβάνει προγράμματα. Η πολύ καλή 

φίλη και συνάδελφός της, η Μαρία, χρόνια αναλαμβάνει πρόγραμμα «Αγώνες Λόγου, 

Αντιλογίας και Επιχειρηματολογίας», που έχει και διαγωνιστικό χαρακτήρα, και φέτος της 

πρότεινε να τη βάλει και αυτή στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνει η Ξένια»; Τα στοιχεία 

των σχέσεων της εργασιακής ενσωμάτωσης που συντρέχουν στην παραπάνω ερώτηση, 

είναι ότι η Ξένια και η Μαρία είναι χρόνια στο ίδιο σχολείο, αλλά και ότι ως συνάδελφοι 

αλληλεπιδρούν σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα να είναι και πολύ καλές φίλες. Την 

παλαιότητα, λοιπόν, στο ίδιο σχολείο, ως στοιχείο της εργασιακής ενσωμάτωσης, την 

διαθέτουν και οι δύο, την παλαιότητα, όμως, στο πρόγραμμα την έχει μόνο η Μαρία. Αυτό, 

σε μία ενδεχόμενη συνεργασία, εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή προς τη συνάδελφό 

της, της δίνει, αυτομάτως, το πλεονέκτημα, γιατί είναι αυτή που θα διαμοιράσει την 

εμπειρία της, αλλά, ενδεχομένως, και υλικό, τεχνικές και πόρους.  

 

    Προτεινόμενες απαντήσεις, με τα ποσοστά που έλαβαν, σε αντιστοιχία και με τα 

στατιστικά ευρήματα: 1) «Να δεχτεί, γιατί με τη Μαρία έχει κοινά ενδιαφέροντα»,  34,4%. 

Σε αυτήν την περίπτωση η παλαιότητα, ως πόρος εργασίας, αναδεικνύει και φέρνει στην 

επιφάνεια, στην πορεία των χρόνων, στοιχεία εργασιακής ενσωμάτωσης, όπως «κοινά 

ενδιαφέροντα», βασική δημόσια αξία κοινωνικότητας, τα οποία λειτουργούν αμοιβαία 

επωφελώς ως προσωπικός πόρος εργασίας, και ενδυναμώνουν την εργασιακή εμπλοκή. 

Εδώ αντιστοιχίζεται η στατιστική περίπτωση (α). 2) «Να δεχτεί, γιατί ακόμα κι αν δεν τα 

πάνε καλά στο διαγωνιστικό κομμάτι, την ευθύνη της αποτυχίας θα τη χρεωθεί η 

παλαιότερη», 2,3%. Σε αυτήν την περίπτωση, η παλαιότητα ως πόρος εργασίας, 

απαλλάσσει την άπειρη συνάδελφο από το βάρος ή ευθύνη του ελέγχου του παραγόμενου 

έργου, βασική δημόσια χρησιμοθηρική ή ωφελιμιστική αξία, όπως αυτός θα συμβεί στο 

διαγωνιστικό κομμάτι του προγράμματος. Αυτό μπορεί να λειτουργεί λυτρωτικά, για την 

ίδια, ως προσωπικός πόρος εργασίας, προκειμένου να εμπλακεί, χαλαρώνει, όμως, 

αισθητά, την εργασιακή της εμπλοκή. Εδώ αντιστοιχίζεται η στατιστική περίπτωση (β). 3) 

«Να μη δεχτεί, γιατί η Μαρία ως παλαιότερη  και εμπειρότερη, θα είναι μοιραία η αρχηγός 

στο πρόγραμμα, ενώ αυτή απλά θα είναι η βοηθός», 1,5%. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

παλαιότητα ως πόρος εργασίας, συνοδεύεται από αρχηγικές τάσεις, βασική δημόσια 
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χρησιμοθηρική ή ωφελιμιστική ή καθοδηγητική αξία, τις οποίες η άπειρη συνάδελφος θα 

πρέπει να τις βιώνει και ως προσωπικό πόρο εργασίας, που, αυτομάτως, θα την καθιστούν 

στη μειονεκτική θέση του εκτελεστικού οργάνου. Έτσι, χάνεται η εργασιακή της εμπλοκή. 

Εδώ, επίσης, αντιστοιχίζεται η στατιστική περίπτωση (β). 4) «Να δεχτεί, γιατί με τη Μαρία 

ταιριάζουν σαν χαρακτήρες, οπότε η δουλειά θα είναι απόλαυση», 61,8%. Σε αυτήν την 

περίπτωση η παλαιότητα, ως πόρος εργασίας, συνοδεύεται από τη βασική δημόσια αξία της 

κοινωνικότητας, ως αμοιβαίο προσωπικό πόρο εργασίας και ενισχύει θεαματικά την 

εργασιακή εμπλοκή. Εδώ αντιστοιχίζεται και η στατιστική περίπτωση (γ). 

     

    Η ερευνητική υπόθεση ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή κατά υπόδειξη του διευθυντή και στην εργασιακή 

εμπλοκή, όταν οι θυσίες στην εργασιακή ενσωμάτωση είναι υψηλότερες από ότι 

χαμηλότερες, επιβεβαιώθηκε μόνο για την περίπτωση κατά την οποία οι θυσίες της 

εργασιακής ενσωμάτωσης είναι όχι απλά υψηλότερες, αλλά οι απόλυτα υψηλές, 

υπολογίζοντας πάντα τις επιδόσεις όλου του δείγματος  από το μέσο όρο και πάνω. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση, βρέθηκε ότι δεν υφίσταται απολύτως καμία συσχέτιση μεταξύ της 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής κατά υπόδειξη του διευθυντή και της εργασιακής 

εμπλοκής, ούτε θετική ούτε αρνητική, και, συνεπώς, η πρώτη δεν μπορεί να προβλέψει τη 

δεύτερη.  

 

    Αποδεικνύεται, λοιπόν, στατιστικά, ότι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στο σχολείο τους 

πέραν του ωραρίου τους και χωρίς αμοιβή, για προγράμματα ή προετοιμασία μαθητών για 

διαγωνισμούς, όταν εκκινούνται από τον διευθυντή τους, εμπλέκονται ισχυρά, μόνο όταν 

αυτός μετέρχεται στοιχεία συναισθηματικής τους εγρήγορσης. Προφανώς, εάν μετέρχεται 

άλλες οδούς, τότε κι αυτοί δεν εμπλέκονται, (ή ενδεχομένως, να χαλαρώνει η εργασιακή 

τους εμπλοκή). 

 

    Η έκτη ερώτηση κλειστού τύπου που ακολουθεί επιβεβαιώνει το παραπάνω στατιστικό 

εύρημα και, επιπλέον, αποδίδει αυτήν την ισχυρή εργασιακή εμπλοκή στο μετασχηματιστή 

διευθυντή, (Köse & Metin, 2018), ο οποίος, στα πλαίσια της θετικότητάς του, (Geue, 

2018), καταφέρνει να παρουσιάσει στοιχεία που κινητοποιούν συναισθηματικά τον 

εκπαιδευτικό στην εργασία του, ως μία κατάσταση εργασιακής ευτυχίας, (Tesi, Aiello & 

Giannetti, 2019). Επιπλέον, η ίδια ερώτηση αποδεικνύει ότι ο διευθυντής δεν θα έχει τα 
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ίδια αποτελέσματα, εάν ακολουθήσει την οδό να παρουσιάσει στοιχεία από το εργασιακό 

περιβάλλον του εκπαιδευτικού, ταίριαγμα, ως αγχωτικά, αγγίζοντας, έτσι, τα όρια της 

καταχρηστικής εποπτείας, (Zhang, Liu, Xu, Yang & Bednall, 2019). 

 

    Έκτη ερώτηση: «Ο διευθυντής πιέζει τη βιολόγο, τον φυσικό και τον χημικό του 

σχολείου, που είναι πολλά χρόνια στο ίδιο σχολείο και μόνιμοι, να παραμείνουν στο 

σχολείο μετά το ωράριό τους για να προετοιμάσουν τους μαθητές τους που διακρίνονται σε 

αυτά τα μαθήματα, για το διαγωνισμό φυσικών επιστημών. Τι πρέπει να κάνουν η 

βιολόγος, ο φυσικός και ο χημικός»; Ο συγκεκριμένος μετασχηματιστής διευθυντής έχει 

την θετική ανησυχία το σχολείο του να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό, και για αυτό 

παίρνει την πρωτοβουλία και απευθύνεται στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς του. Έχει 

στο σχολείο του μαθητές ικανούς σε αυτά τα μαθήματα και αυτό είναι ένα δυνατό σημείο. 

Οι εκπαιδευτικοί του είναι πολλά χρόνια στο ίδιο σχολείο και, άρα, έχουν, ήδη, 

οικοδομηθεί σχέσεις εμπιστοσύνης προς όλες τις πλευρές, ενώ είναι και μόνιμοι και, άρα, 

απαλλαγμένοι από το άγχος της εργασιακής ανασφάλειας με τις οποιεσδήποτε, 

ενδεχόμενες συνέπειές του. Τέλος, αντιμετωπίζει τον ίδιο τον διαγωνισμό ως πρόκληση, με 

την έννοια ότι εξ ορισμού σε μία τέτοια διοργάνωση υφίσταται σύγκριση με άλλα σχολεία.  

 

    Προτεινόμενες απαντήσεις με τα ποσοστά που έλαβαν: 1) «Να δεχτούν, γιατί τους πιέζει 

ο διευθυντής», 2,3%. Καταδεικνύονται τα πενιχρά αποτελέσματα της πίεσης εκ μέρους του 

διευθυντή στην εργασιακή εμπλοκή των εκπαιδευτικών του. 2) «Να δεχτούν, γιατί έτσι 

ενισχύουν και το σεβασμό τους απέναντι στην κοινότητα», 42,2%. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο διευθυντής έχει καταφέρει οι εκπαιδευτικοί του να καταχωρίσουν στη σκέψη 

τους τον μαθητικό διαγωνισμό όχι ως ένα επιπρόσθετο φορτίο, αλλά ως μία κατάσταση 

εργασιακής ευτυχίας, επικαλούμενος το συναισθηματικό στοιχείο των θυσιών, σεβασμό 

από την κοινότητα. Έτσι, ισχυρά, τους εμπλέκει. 3) «Να δεχτούν, γιατί θα έχουν την 

ευκαιρία να εμβαθύνουν και στο αντικείμενό τους», 39,8%. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 

διευθυντής έχει καταφέρει οι εκπαιδευτικοί του να καταχωρίσουν στη σκέψη τους τον 

μαθητικό διαγωνισμό ως μία κατάσταση εργασιακής ευτυχίας, επικαλούμενος το 

συναισθηματικό στοιχείο των θυσιών, προνόμια στο δημόσιο σχολείο. Προνόμιο είναι η 

ευκαιρία εμβάθυνσης. Υποκειμενική εργασιακή ευτυχία μπορεί να είναι η ευκαιρία και 

ευδαιμονική εργασιακή ευτυχία μπορεί να είναι η εμβάθυνση. Έτσι, και πάλι, ισχυρά, τους 

εμπλέκει. 4) «Να δεχτούν, γιατί αν φέρουν μία διάκριση, αυτό, θα ενισχύσει και το σχολείο 
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τους και το φάκελό τους με μία Βεβαίωση, 15,6%. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει το αντικείμενό του (προσφορά προς το σχολείο) να το επενδύσει 

με τη συναλλακτική αξία της Βεβαίωσης (προσφορά από τον φορέα), ενισχύοντας, έτσι, 

και τον φάκελό του με προσόντα. Αυτή η συναλλαγή, από μόνη της, αδικεί το ίδιο το 

αντικείμενο, ενώ μπορεί να είναι και πολύ αγχωτική, δίνοντας, έτσι, στον φορέα 

χαρακτηριστικά καταχρηστικής εποπτείας, (Zhang, Liu, Xu, Yang & Bednall, 2019). Τότε, 

σύμφωνα με τους Zhang, Liu, Xu, Yang & Bednall, (2019), ο εργαζόμενος εκπαιδευτικός, 

αναμένεται να εμπλακεί, όμως, για λόγους αυτοπροστασίας, θα διαφυλάττει τους 

προσωπικούς πόρους εργασίας.   

 

    Η έβδομη ερώτηση κλειστού τύπου που ακολουθεί επιβεβαιώνει τα στατιστικά 

ευρήματα για το ισχυρό ρόλο των θυσιών στην εξουδετέρωση των αρνητικών συνεπειών 

της Ε.Ο.Σ. διευθυντής, και, επιπλέον, αποδίδει αυτήν την ισχυρή εργασιακή εμπλοκή στον 

ηθικό διευθυντή, (Köse & Metin, 2018). Ο ηθικός διευθυντής προσπαθεί να παρουσιάσει, 

χωρίς να τα καταφέρνει πάντα εξίσου καλά, στοιχεία που κινητοποιούν συναισθηματικά 

τον εκπαιδευτικό στην εργασία του, ως μία κατάσταση αξίας, (Mostafa & El-Motalib, 

2018). Επιπλέον, η ίδια ερώτηση αποδεικνύει ότι ο διευθυντής θα έχει παρόμοια 

αποτελέσματα στην ένταση της εργασιακής εμπλοκής, εάν ακολουθήσει την οδό να 

παρουσιάσει στοιχεία από τις σχέσεις της εργασιακής ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού, ως 

αξίες. Τέλος, η ίδια ερώτηση αποδεικνύει ότι ο διευθυντής δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, 

εάν οι εκπαιδευτικοί κινητοποιούνται από δικές τους αξίες-υποκατάστατα.  

 

    Έβδομη ερώτηση: «Ο διευθυντής δέχεται στο γραφείο του τον πρόεδρο του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων, ο οποίος κάνει παράπονα ότι οι μαθηματικοί του σχολείου, ενώ 

κάνουν προγράμματα, έχουν αφήσει χωρίς μαθηματικά ένα τμήμα της Α΄ Λυκείου, μέχρι η 

διεύθυνση να μπορέσει να καλύψει το κενό. Ο διευθυντής καλεί τους μαθηματικούς στο 

σχολείο και τους πιέζει να αφήσουν τα προγράμματα, και να πάρουν τις υπερωρίες. Τι 

πρέπει να κάνουν οι μαθηματικοί του σχολείου»; Πρόκειται, καταρχήν, για ηθική ηγεσία, 

γιατί το νόμιμο, σύμφωνα με την άποψη του προέδρου  του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων, δεν είναι και ηθικό. Νόμιμο είναι να αναλαμβάνουν οι μαθηματικοί 

προγράμματα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους, όταν έρχεται η συγκεκριμένη 

εγκύκλιος, τέλη Οκτωβρίου ή μέσα Νοεμβρίου. Δεν είναι, όμως, και ηθικό, όταν από την 

αρχή της χρονιάς, περίπου για ενάμισι με δύο μήνες, δηλαδή, «έχουν αφήσει»-κατά το 
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λεγόμενο του προέδρου του συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων- χωρίς μαθηματικά ένα 

τμήμα της Α΄ Λυκείου. Έτσι, το ηθικό δίλημμα είναι το εξής: Στην οπτική του συλλόγου, 

τα μαθηματικά έχουν μεγαλύτερη αξία για τα παιδιά τους από τα προγράμματα, και τα 

λειτουργικά ή οργανικά κενά, έχουν ευθύνη να τα καλύπτουν οι μαθηματικοί του σχολείου, 

μέχρι η διεύθυνση να μπορέσει να τα καλύψει. Στην οπτική των μαθηματικών του 

σχολείου, η λύση δεν προέρχεται από τους ίδιους, αλλά από την Διεύθυνση, ενώ οι 

υπερωρίες δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, και, ενδεχομένως, δεν είναι και ελκυστικές 

όσο τα προγράμματα, ακόμη κι αν, χρηματικά, αμείβονται.   

 

    Προτεινόμενες απαντήσεις με τα ποσοστά που έλαβαν: 1) «Να δεχτούν, γιατί έχει 

ξεσηκωθεί όλη η κοινότητα», 32,3%. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διευθυντής έχει 

καταφέρει οι εκπαιδευτικοί του να καταχωρίσουν στη σκέψη τους το συναισθηματικό 

στοιχείο των θυσιών της εργασιακής ενσωμάτωσης, σεβασμό από την κοινότητα, ως αξία, 

της οποίας, η ενδεχόμενη απώλεια, θα σήμαινε για τον εκπαιδευτικό απώλεια ερείσματος 

εργασίας, με ένα, ίσως, ιδιότυπο εμπάργκο. 2) «Να δεχτούν, γιατί ο σύλλογος απείλησε ότι 

οι γονείς δε θα αφήσουν ξανά τα παιδιά τους να καθίσουν στα προγράμματα», 12,1%. Σε 

αυτήν την περίπτωση, ο διευθυντής εστιάζει στον σεβασμό από την κοινότητα, 

απομονώνοντας, αυτήν την φορά, ως αξία,  μόνο τους γονείς των μαθητών. Δεν τα 

καταφέρνει, όμως, εξίσου καλά με την πρώτη περίπτωση, γιατί, αφενός εμφανίζεται με 

πατερναλιστικό, προστατευτικό ύφος για τους εκπαιδευτικούς του απέναντι στη θεωρία 

του κοινωνικού αυτοματισμού, (Elstad, Christophersen & Turmo, 2011), που είναι πολύ 

πιθανό να εφαρμόσουν οι γονείς, και αφετέρου, γιατί το «απείλησε», αναιρεί έναν πολύ 

σημαντικό πόρο εργασίας των εκπαιδευτικών του, την αυτονομία (Van Scotter II & Van 

Scotter ,2018). 3) «Να δεχτούν, αυτοί που μένουν μόνιμα στην ίδια κοινότητα», 29,8%. Σε 

αυτήν την περίπτωση, ο διευθυντής παρουσιάσει ως αξία το στοιχείο των σχέσεων της 

εργασιακής ενσωμάτωσης, το να «ζει ένας εκπαιδευτικός σε ιδιόκτητη κατοικία στο 

δήμο/κοινότητα του σχολείου του». Πετυχαίνει εξίσου ισχυρή εργασιακή εμπλοκή, γιατί η 

συγκεκριμένη αξία καθιστά δυσβάσταχτο για τους αυτόχθονες μαθηματικούς τον φανερό ή 

υπολανθάνοντα κοινωνικό έλεγχο. 4) «Να μη δεχτούν, γιατί οι επιπλέον ώρες μαθηματικά 

είναι μεγάλη κούραση, ενώ στα προγράμματα, αισθάνονται ότι ξεκουράζονται», 25,8%. Σε 

αυτήν την περίπτωση οι  εκπαιδευτικοί δεν εμπλέκονται γιατί κινητοποιούνται από δικές 

τους αξίες-υποκατάστατα, και συγκεκριμένα το αντικείμενο, ταίριαγμα της εργασιακής 

ενσωμάτωσης. 
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5.2. Μέρος Β΄: Δευτερεύουσες Ερευνητικές Υποθέσεις και Ερώτημα για 

την Κοινωνική Σκάλα 

 

    Η ερευνητική υπόθεση ότι η θετική σχέση ανάμεσα στην εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή προς το σχολείο και στην εργασιακή εμπλοκή θα είναι πιο δυνατή, όταν οι 

επιδόσεις στο ταίριαγμα της εργασιακής ενσωμάτωσης είναι υψηλότερες από ότι 

χαμηλότερες, επιβεβαιώθηκε, αλλά με πέντε ευδιάκριτες διακυμάνσεις: Πιο συγκεκριμένα, 

όσο το ταίριαγμα ανέβαινε από το μέσο όρο και πάνω, οι διακυμάνσεις που σημειώθηκαν 

ήταν οι εξής: (α) αρχικά,  η παραπάνω θετική συσχέτιση ακολούθησε ανοδική πορεία. (β) 

Ακολούθως, άρχισε να χαλαρώνει, (γ) ώσπου κατέληξε να μην υφίσταται καθόλου. Στη 

συνέχεια, όμως, εμφανίστηκε, (δ) αρχικά, υψηλή σημαντική θετική και, τέλος, (ε) 

σημαντική θετική.  

     

    Αποδεικνύεται, λοιπόν, στατιστικά, στην έρευνά μας, ότι εκπαιδευτικοί που παραμένουν 

στο σχολείο τους πέραν του ωραρίου τους και χωρίς αμοιβή, για προγράμματα ή 

προετοιμασία μαθητών για διαγωνισμούς, επιτυγχάνουν ή δεν επιτυγχάνουν την εργασιακή 

τους εμπλοκή, ανάλογα με τις συνθήκες του ολιστικού εργασιακού περιβάλλοντος που θα 

συναντήσουν, (Andela & Doef, 2018).  

 

    Οι συμπληρωματικές στατιστικές αναλύσεις που ακολουθούν, σε αντιστοιχία με τα 

πρώτα στατιστικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνουν την παραπάνω απόδειξη, και επιπλέον 

αναδεικνύουν ποιες από τις τέσσερις κατηγορίες του εργασιακού περιβάλλοντος, 

αντικείμενο, οργανισμός, ομάδα, ανώτερες δυνάμεις ευθύνονται, κάθε φορά, για την 

αυξομείωση της εργασιακής εμπλοκής, ως πόροι εργασίας, (Lizano, Godoy & Allen, 

2019):  

   

    (α1) Πιο δυνατή εργασιακή εμπλοκή, (σε σχέση με όλο το δείγμα, Ν=135, r = .489, p< 

.01), προέκυψε στους εκπαιδευτικούς στους οποίους υπερτερούσαν οι πόροι εργασίας που 

αφορούσαν το αντικείμενο και τον οργανισμό, (π.χ. ένα αρχαίο μνημείο ή ένα φεστιβάλ 

τέχνης, ή ένα πρότζεκτ για τον κύκλο του νερού, ή για τις ιαματικές πηγές, ή για τα 

εκκλησάκια, ή για την τοπική ιστορία, κ.ά.), (εάν Ε-ΟΜ+Ε.Α.Δ.<Ε-Α+Ε.Ο, τότε Ν=96, r = 
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.543, p< .01). (α2) Ακόμη πιο δυνατή, όμως, εργασιακή εμπλοκή προέκυψε στους 

εκπαιδευτικούς στους οποίους υπερτερούσαν οι πόροι εργασίας που αφορούσαν το 

αντικείμενο και τις ανώτερες δυνάμεις, (εάν Ε-ΟΜ+ Ε.Ο.<Ε-Α+, Ε.Α.Δ τότε Ν=65, r = 

.606, p< .01), (π.χ. εάν έχει ενστερνιστεί ο εκπαιδευτικός και την κουλτούρα του σχολείου 

του, εάν έχει υψηλό βαθμό αυτονομίας στο σχολείο του και εάν το επίπεδο των μαθητών 

του είναι αξιόλογο). (β) Η εργασιακή εμπλοκή χαλάρωσε, διατήρησε, όμως, τη 

σημαντικότητά της, στους εκπαιδευτικούς στους οποίους υπερτερούσαν οι πόροι εργασίας 

που αφορούσαν τις ανώτερες  δυνάμεις και τον οργανισμό, (εάν Ε-ΟΜ+Ε-Α< Ε.Α.Δ +Ε.Ο, 

τότε Ν=63, r=.481, p< .01). (γ) Η εργασιακή εμπλοκή εξαφανίστηκε, στους εκπαιδευτικούς 

στους οποίους υπερτερούσαν οι πόροι εργασίας που αφορούσαν την ομάδα και τις 

ανώτερες δυνάμεις, (εάν Ε-ΟΜ+Ε.Α.Δ.>Ε-Α+Ε.Ο, τότε Ν=19, r=.207). Σε αυτήν την 

περίπτωση, οι πόροι εργασίας δείχνουν να είναι κορεσμένοι, αφού ο εκπαιδευτικός, είτε 

έχει εξαντλήσει κάθε πιθανή συνεργασία, είτε αισθάνεται ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

στο έργο του είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχό του, είτε, ακόμη, ότι δεν υπάρχει ανάγκη, 

με τη δική του συμβολή, κάτι να γίνει καλύτερο, γιατί είναι ήδη πολύ καλό. (δ) Η 

εργασιακή εμπλοκή εμφανιζόταν υψηλή σημαντική θετική, στους εκπαιδευτικούς στους 

οποίους υπερτερούσαν οι πόροι εργασίας που αφορούσαν την ομάδα και το αντικείμενο, 

(π.χ. κοινό αξιακό σύστημα ή κοινές πολιτισμικές αναφορές ή κοινές καταβολές με την 

κοινότητα στην οποία ανήκει το σχολείο και, συνεπώς, και με τους μαθητές, εμπλαισίωση 

μουσείων στο μάθημα, κοινά ενδιαφέροντα με τους συναδέλφους με τους οποίους, 

ενδεχομένως, κάποια στιγμή να υπάρξει συνεργασία, είτε στο οργανωσιακό είτε στο 

μαθησιακό τομέα), (εάν Ε-ΟΜ+Ε-Α> Ε.Α.Δ.+Ε.Ο, τότε Ν=58, r = .545, p< .01). (ε) Τέλος, 

η εργασιακή εμπλοκή εμφανιζόταν σημαντική θετική, στους εκπαιδευτικούς στους οποίους 

υπερτερούσαν οι πόροι εργασίας που αφορούσαν την ομάδα και τον οργανισμό, (εάν Ε-

ΟΜ+Ε.Ο> Ε-Α+ Ε.Α.Δ., τότε Ν=55, r = .408, p< .01). 

 

    Η ερευνητική υπόθεση ότι η θετική σχέση ανάμεσα στην εθελούσια οργανωσιακή 

συμμετοχή προς το σχολείο και στην εργασιακή εμπλοκή θα είναι πιο δυνατή, όταν η 

εργασιακή ενσωμάτωση είναι υψηλότερη από ότι χαμηλότερη, επιβεβαιώθηκε. Πιο 

συγκεκριμένα, όσο οι επιδόσεις στην εργασιακή ενσωμάτωση ανέβαιναν από το μέσο όρο 

και πάνω, (α) αρχικά, αυτή η σχέση παρέμενε δυνατή, αλλά περίπου στα ίδια, αρχικά 

επίπεδα. Ακολούθως, (β), εμφανίστηκε ιδιαίτερα δυνατή, και, (γ), διαδοχικά, πάρα πολύ 

δυνατή.  
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    Αποδεικνύεται, λοιπόν, στατιστικά, στην έρευνά μας, ότι εκπαιδευτικοί που παραμένουν 

στο σχολείο τους πέραν του ωραρίου τους και χωρίς αμοιβή, για προγράμματα ή 

προετοιμασία μαθητών για διαγωνισμούς, επιτυγχάνουν μόνιμα την εργασιακή τους 

εμπλοκή, ανάλογα με τις συνθήκες του ολιστικού εργασιακού περιβάλλοντός τους, σε 

συνδυασμό με τον τρόπο που τις διαχειρίζονται, (Levitats & Vigoda-Gadot, 2019), 

(Kiazad, Kraimer, Seibert, 2018), αλλά και επανασυνδέονται, (Sonnentag, Fritz & Kühnel, 

2019), καθημερινά, με αυτές.   

 

    Πραγματοποιήσαμε, στη συνέχεια, συμπληρωματική στατιστική ανάλυση, αναζητώντας 

αυτήν την βέλτιστη διαχείριση ή επανασύνδεση. Τα αποτελέσματα, σε αντιστοιχία με τα 

αποτελέσματα της πρώτης στατιστικής ανάλυσης, έφεραν στην επιφάνεια τους εξής 

τρόπους διαχείρισης ή επανασύνδεσης: (α) Δυνατή εργασιακή εμπλοκή προκύπτει, όταν ο 

εκπαιδευτικός διακατέχεται από συναισθηματική εγρήγορση, και την συνδυάζει με δύο, 

τουλάχιστον, από τις τέσσερις διαστάσεις ταιριάγματος (με μία διάσταση, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπήρξε δείγμα). Τις διαστάσεις αυτές επιλέγει, ως 

προσωπικούς πόρους εργασίας, ανάλογα με προσωπικά στοιχεία, ανάλογα με τη μέρα ή με 

το έργο, ( 1) εάν Σ.Ε.+Ε-Α+Ε-Α.Δ.>Ο.Ε.+Ε-ΟΜ.+Ε-Ο, τότε  Ν=110, r = .488, p< .01, 2) 

εάν Σ.Ε.+Ε-Α+Ε-ΟΜ>Ο.Ε.+Ε-Α.Δ.+Ε-Ο, τότε Ν=112, r=.482, p<.01, 3) εάν Σ.Ε.+Ε-Α+Ε-

Ο>Ο.Ε.+Ε-ΟΜ.+Ε-Α.Δ., τότε  Ν=130, r = .474, p< .01, 4) εάν Σ.Ε.+Ε-ΟΜ+Ε-Ο>Ο.Ε.+Ε-

Α+Ε-Α.Δ., τότε  Ν=99, r = .435, p< .01, 5) εάν Σ.Ε.+Ε-ΟΜ+Ε-Α.Δ.>Ο.Ε.+Ε-Α+Ε-Ο, τότε  

Ν=91, r = .405, p< .01). (β) Δυνατότερη εργασιακή εμπλοκή προκύπτει, όταν η 

συναισθηματική εγρήγορση του εκπαιδευτικού ρέει την ενέργειά της προς το ταίριαγμα με 

τον οργανισμό και με τις ανώτερες δυνάμεις. Όταν, λοιπόν, οι ανώτερες δυνάμεις 

ενεργοποιούνται συναισθηματικά από τον εκπαιδευτικό και συνδυάζονται και με τις 

δυνατότητες του ιδιαίτερου οικιστικού, φυσικού και αστικού περιβάλλοντος του σχολείου 

του, τότε οδηγούν σε ιδιαίτερα δυνατή θετική σχέση ανάμεσα στην εθελούσια εργασιακή 

συμμετοχή προς το σχολείο και στην εργασιακή εμπλοκή, (εάν Σ.Ε.+Ε-Ο+Ε-Α.Δ.>Ο.Ε.+Ε-

ΟΜ.+Ε-Α, τότε  Ν=112, r = .512, p< .01.). (γ) Την πάρα πολύ δυνατή εργασιακή εμπλοκή, 

όμως, δίνει η οργανική εγρήγορση του εκπαιδευτικού, όταν την συνδυάζει με δύο, 

τουλάχιστον, από τις τέσσερις διαστάσεις ταιριάγματος (με μία διάσταση, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπήρξε δείγμα), (1) εάν Ο.Ε.+Ε-Α+Ε-Α.Δ.>Σ.Ε.+Ε-

ΟΜ.+Ε-Ο, τότε  Ν=34, r = .671, p< .01., 2) εάν Ο.Ε.+Ε-Ο+Ε-Α.Δ.>Σ.Ε.+Ε-ΟΜ.+Ε-Α, τότε  
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Ν=22, r = .618, p< .01., 3) εάν Ο.Ε.+Ε-Ο+Ε-Α>Σ.Ε.+Ε-ΟΜ.+Ε-Α.Δ., τότε  Ν=43, r = .615, 

p< .01., 4) Εάν Ο.Ε.+Ε-Ο+Ε-ΟΜ>Σ.Ε.+Ε-Α+Ε-Α.Δ., τότε  Ν=25, r = .523, p< .01.). 

 

    Η περίπτωση (γ) της συμπληρωματικής στατιστικής ανάλυσης αποδεικνύει ότι τις πάρα 

πολύ δυνατές συσχετίσεις μεταξύ εθελούσιας εργασιακής συμμετοχής προς το σχολείο και 

εργασιακής εμπλοκής, τις δίνει η οργανική εγρήγορση των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι ένα 

οξύμωρο σχήμα, γιατί από τη σύγκριση μέσων όρων οργανικής και συναισθηματικής 

εγρήγορσης, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο ευχαριστημένοι στην πρώτη 

περίπτωση, (Οργανική εγρήγορση: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 2,3762, ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ: 

,68529 και Συναισθηματική εγρήγορση: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 3,4589 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ: 

,62691).   

     

    Η ερευνητική υπόθεση ότι η συχνότητα εμφάνισης των προφίλ εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής των εκπαιδευτικών προς τους συναδέλφους και προς το 

σχολείο είναι μεγαλύτερη στο γυμνάσιο από ότι στο λύκειο, επιβεβαιώθηκε. Πάντως, η 

διαφορά δεν είναι μεγάλη, ενώ η εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή προς τους 

συναδέλφους προηγείται στην διαφορά.  

 

    Αποδεικνύεται, λοιπόν, στατιστικά, στην έρευνά μας, ότι εκπαιδευτικοί που παραμένουν 

στο σχολείο τους πέραν του ωραρίου και χωρίς αμοιβή, για προγράμματα ή προετοιμασία 

μαθητών για διαγωνισμούς, εμφανίζουν διάθεση για διακριτή προσφορά προς τους 

συναδέλφους και προς το σχολείο περισσότερο στο γυμνάσιο από ότι στο λύκειο. 

 

    Προσπαθώντας να αιτιολογήσουμε αυτήν την διαφορά, μετρήσαμε την κοινωνική 

αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών του δείγματός μας. Το αποτέλεσμα της μέτρησης 

απέδειξε ότι στα Γυμνάσια σε σχέση με τα Λύκεια, η κοινωνική αυτοεκτίμηση των 

εκπαιδευτικών προηγείται, (με άριστα το δέκα, συναθροίζοντας και την τυπική απόκλιση: 

Γυμνάσια: 7,71581/10, Λύκεια: 7,66835/10). Η μέτρηση, αυτή, προκρίθηκε, κατά αναλογία 

με την έρευνα των Kim & Beehr, (2018), οι οποίοι απέδωσαν την υψηλή εθελούσια 

οργανωσιακή συμμετοχή στην υψηλή οργανωτική αυτοεκτίμηση. Επίσης, η μέτρηση αυτή 

επιβεβαίωσε την διαπίστωση του Borst, (2018), ότι, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο 

σχολείο αισθάνονται μία δυνατότερη υπερηφάνεια και κοινωνική αυτοεκτίμηση σε σχέση 



71 

με εργαζόμενους σε άλλους δημόσιους φορείς, που τους οδηγεί, τελικά, σε μορφές 

εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής.  

     

    Η ερευνητική υπόθεση ότι η συχνότητα εμφάνισης του προφίλ της εθελούσιας 

οργανωσιακής συμμετοχής των εκπαιδευτικών κατά υπόδειξη του διευθυντή είναι 

μεγαλύτερη στο λύκειο από ότι στο γυμνάσιο, δεν επιβεβαιώθηκε. Τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης απέδειξαν ότι η υποχρεωτική εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή 

είναι σχεδόν ισοδύναμη στο γυμνάσιο και στο λύκειο, με το γυμνάσιο ανεπαίσθητα να 

προηγείται.  

 

    Αποδεικνύεται, λοιπόν, στατιστικά, στην παρούσα έρευνα, ότι η πίεση εκ μέρους του 

διευθυντή υφίσταται εξίσου στο γυμνάσιο και στο λύκειο.  

 

    Πραγματοποιήθηκε, όμως, στη συνέχεια, συμπληρωματική στατιστική ανάλυση, η οποία 

τεκμηρίωσε ότι αυτή η ομοιότητα μεταξύ των δύο φορέων δεν οδηγεί και σε όμοια 

αποτελέσματα. Έτσι, στο λύκειο, η διακριτή προσφορά του εκπαιδευτικού που 

πραγματοποιεί προγράμματα ή διαγωνισμούς, προς το σχολείο του, δεν θα εκκινηθεί από 

την πίεση του διευθυντή, άσχετα αν αυτή υφίσταται, ενώ στο γυμνάσιο θα εκκινηθεί από 

την πίεση του διευθυντή. Έτσι, στο λύκειο η εγρήγορση του εκπαιδευτικού από την 

αυτονομία του, (Sonnentag, Fritz & Kühnel, 2019), του κάνει ευκολότερη την διακριτή του 

προσφορά προς το σχολείο και στους συναδέλφους του, από ότι στο γυμνάσιο. 

 

    Πιο συγκεκριμένα, στο Λύκειο, η Ε.Ο.Σ. Διευθυντής δεν εμφανίζει απολύτως καμία 

συσχέτιση με την Ε.Ο.Σ. Σχολείο, ούτε με την Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι. Παρόλα αυτά, η Ε.Ο.Σ. 

Σχολείο και η Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι παρουσιάζουν μεταξύ τους την ύψιστη σημαντική θετική 

συσχέτιση, (Ε.Ο.Σ. Σχολείο-Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι, Ν=71, r= .715, p< .01). Ακόμη, τόσο η 

Ε.Ο.Σ. Σχολείο, όσο και η Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι, παρουσιάζουν σημαντική θετική συσχέτιση 

με τη συναισθηματική εγρήγορση των εκπαιδευτικών, (Ε.Ο.Σ. Σχολείο-Σ.Ε.: Ν=71, r = 

.279, p< .05, Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι-Σ.Ε.: Ν=71, r= .372, p< .01).  

 

    Αντιθέτως, στο Γυμνάσιο, η Ε.Ο.Σ. Διευθυντής εμφανίζει σημαντική θετική συσχέτιση 

με την Ε.Ο.Σ. Σχολείο, (Ε.Ο.Σ. Διευθυντής-Ε.Ο.Σ. Σχολείο: Ν=64, r= .336, p<.01). 

Ακολούθως, η Ε.Ο.Σ. Σχολείο, εμφανίζει υψηλή σημαντική θετική συσχέτιση με την 
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Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι, (Ε.Ο.Σ. Σχολείο-Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι: Ν=64, r = .556, p< .01.), καθώς 

και σημαντική θετική συσχέτιση με την συναισθηματική εγρήγορση, (Ε.Ο.Σ. Σχολείο-Σ.Ε.: 

Ν=64, r = .291, p< .05). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

6. Συμπεράσματα-Προτάσεις-Περιορισμοί της Έρευνας 

 

6.1. Συμπεράσματα-Προτάσεις  

 

    Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προέκυψαν από ένα σύνολο 135 εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης, και, συνεπώς, θεωρούνται 

αρκετά αντιπροσωπευτικά για την συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με αυτά, προκύπτουν 

τα εξής συμπεράσματα: Πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η παραμονή στο σχολείο πέραν του 

ωραρίου και χωρίς, (ή με ελάχιστη) επιπλέον αμοιβή, για προγράμματα, διαγωνισμούς, 

φεστιβάλ, κ.ά., Ε.Ο.Σ. Σχολείο, οφείλεται σε λόγους εργασιακής/προσωπικής εμπλοκής, 

και όχι σε λόγους εργασιακής ενσωμάτωσης. Δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι περιστασιακή 

εργασιακή εμπλοκή για προγράμματα, διαγωνισμούς, φεστιβάλ, κ.ά., Ε.Ο.Σ. Σχολείο, 

εμφανίζεται, χαλαρώνει ή εξαφανίζεται, ανάλογα με την πρόσληψη στοιχείων εργασιακής 

ενσωμάτωσης. Τρίτο συμπέρασμα είναι ότι επίτευξη, ή μη, εργασιακής εμπλοκής μπορεί 

να προκύψει από το ολιστικό εργασιακό περιβάλλον, ταίριαγμα, της εργασιακής 

ενσωμάτωσης. Τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι επίτευξη εργασιακής εμπλοκής μπορεί να 

προκύψει από το ολιστικό εργασιακό περιβάλλον του σχολείου σε συνδυασμό με τη 

διαχείριση αυτού του περιβάλλοντος, αλλά και την καθημερινή επανασύνδεση του 

εκπαιδευτικού με αυτό. Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση, η εργασιακή εμπλοκή 

αποκτά ένα μονιμότερο προφίλ εργασιακής ταυτότητας για τον εκπαιδευτικό. Πέμπτο 

συμπέρασμα είναι ότι στο γυμνάσιο η μεγαλύτερη διάθεση για διακριτή προσφορά από ότι 

στο λύκειο μπορεί να οφείλεται στην υψηλότερη κοινωνική αυτοεκτίμηση του 

εκπαιδευτικού. Έκτο συμπέρασμα είναι ότι στο λύκειο ο εκπαιδευτικός λειτουργεί με 
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αυτονομία στην απόφασή του για δράσεις από κοινού με τους μαθητές πέραν του ωραρίου 

και χωρίς αμοιβή, ενώ ο εκπαιδευτικός στο γυμνάσιο, για παρόμοιες δράσεις, επηρεάζεται 

συναισθηματικά από το στυλ ή από τον τρόπο ηγεσίας του διευθυντή του. 

 

    Πρώτο συμπέρασμα: Οι εκπαιδευτικοί που εκδηλώνουν μορφές Ε.Ο.Σ. Σχολείο πέραν 

του ωραρίου και χωρίς αμοιβή, για προγράμματα, διαγωνισμούς, φεστιβάλ, κ.ά., 

διαπιστώθηκε στατιστικά ότι αυτήν την κατάσταση την βιώνουν όχι ως κατάσταση 

υποκειμενικών κινήτρων, προερχόμενων από το περιβάλλον εργασίας τους, και άρα, όχι ως 

κατάσταση εργασιακής ενσωμάτωσης, αλλά ως κατάσταση προσωπικής ψυχολογικής 

ευεξίας την ώρα που επιτελούν το έργο τους, δηλαδή, ως κατάσταση εργασιακής εμπλοκής. 

Με αυτό το συμπέρασμα, καταρχήν, διαχωρίστηκαν στο χώρο των εκπαιδευτικών του 

δημόσιου ελληνικού σχολείου οι έννοιες της εργασιακής εμπλοκής και της εργασιακής 

ενσωμάτωσης.  Παραπέρα, το συμπέρασμα αυτό διευρύνθηκε μέσα από την πρώτη και την 

δεύτερη ερώτηση κλειστού τύπου, οι οποίες απέδωσαν τα ιδιαίτερα υψηλά σκορ 

εργασιακής εμπλοκής των εκπαιδευτικών, στην προσωπική τους εμπλοκή και στη 

συναισθηματική τους πληρότητα την ώρα που επιτελούν το έργο τους. Αυτό σημαίνει ότι 

οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν νόημα στην συγκεκριμένη εργασία, νιώθουν ασφάλεια και 

ετοιμότητα να ασχοληθούν με αυτήν, (Gupta & Shukla, 2018), και αυτό το συναίσθημα της 

ψυχικής ευφορίας είναι τόσο δυνατό, ώστε να υπερβαίνει τις, ενδεχομένως, αντίξοες 

συνθήκες της εργασιακής τους ενσωμάτωσης. Για τον ίδιο, ακριβώς, λόγο, η προθυμία 

ανάληψης επιπλέον εργασιών ή δράσεων δεν εμφανίζεται με την ίδια ευκολία για άλλου 

είδους εργασίες - πέραν των προγραμμάτων, διαγωνισμών ή φεστιβάλ - που αφορούν 

εργασιακά καθήκοντα ή την καλή και εύρυθμη λειτουργία του ίδιου του οργανισμού, ή 

γενικά, άλλες μορφές εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής προς το σχολείο που 

εμπίπτουν στην κατηγορία πέραν του ωραρίου και χωρίς, (ή με ελάχιστη) αμοιβή, όταν από 

αυτά τα καθήκοντα, από αυτήν τη λειτουργία  και από αυτές τις μορφές απουσιάζει το 

προσωπικό συναίσθημα.   

 

    Δεύτερο συμπέρασμα: Η περιστασιακή ή υπό προϋποθέσεις εργασιακή εμπλοκή 

προκύπτει από τον τρόπο πρόσληψης στοιχείων εργασιακής ενσωμάτωσης. Ένα πρώτο 

είδος πρόσληψης στοιχείων της εργασιακής ενσωμάτωσης είναι η θεωρία των βασικών 

δημόσιων αξιών. Σύμφωνα με τη θεωρία των βασικών δημόσιων αξιών των Meynhardt, 

Brieger & Hermann, (2018), αποδείχτηκε στην έρευνά μας, μέσα από την τρίτη, την 
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τέταρτη και την πέμπτη ερώτηση κλειστού τύπου, ότι στοιχεία εργασιακής ενσωμάτωσης 

που κωδικοποιούν βασικές ανάγκες του εργαζόμενου εκπαιδευτικού και 

αποκωδικοποιούνται από αυτόν σε συγκεκριμένες, βασικές δημόσιες αξίες, είναι δυνατόν 

να ρυθμίσουν και την εργασιακή του εμπλοκή για προγράμματα, διαγωνισμούς, φεστιβάλ, 

κ. ά. Έτσι, οι έπαινοι, τα βραβεία ή η κουλτούρα ενός σχολείου, συγκρινόμενα με την 

συναισθηματική πληρότητα, χαλαρώνουν την εργασιακή εμπλοκή, βασική δημόσια 

χρησιμοθηρική ή ωφελιμιστική αξία. Όταν στην ανάληψη ενός προγράμματος, σε σχέση με 

το αντικείμενο προέχει η εκδρομή, βασική δημόσια χρησιμοθηρική ή ωφελιμιστική αξία, ή 

σε σχέση με την εκδρομή, προέχει η καλή γνώση του αντικειμένου, βασική δημόσια αξία 

ήθους και ηθικής, μπορεί εξίσου και στις δύο περιπτώσεις να προκύπτει ισχυρή εργασιακή 

εμπλοκή, στη δεύτερη, όμως, ισχυρότερη. Όταν στην ανάληψη ενός προγράμματος, σε μία 

ενδεχόμενη συνεργασία, η παλαιότητα αναδεικνύει κοινά ενδιαφέροντα ή φιλίες, βασική 

δημόσια αξία κοινωνικότητας, τότε ενδυναμώνεται η εργασιακή εμπλοκή. Όταν στην 

ανάληψη ενός προγράμματος, σε μία ενδεχόμενη συνεργασία, η παλαιότητα αναδεικνύει 

απαλλαγή ελέγχου του παραγόμενου έργου ή αρχηγικές τάσεις, τότε, αντιστοίχως, 

μειώνεται θεαματικά έως και εξαφανίζεται η εργασιακή εμπλοκή.   

 

    Ένα δεύτερο είδος πρόσληψης στοιχείων της εργασιακής ενσωμάτωσης είναι η θεωρία 

της υποκειμενικής, ή ευδαιμονικής, ή και των δύο μορφών ταυτόχρονα, εργασιακής 

ευτυχίας, ως ύψιστος προσωπικός πόρος εργασίας, (Tesi, Aiello & Giannetti, 2019). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της εργασιακής ευτυχίας, αποδείχτηκε στην έρευνά μας, μέσα από 

την έκτη ερώτηση κλειστού τύπου, ότι στοιχεία εργασιακής ενσωμάτωσης, όπως ο 

σεβασμός από την κοινότητα ή τα προνόμια στο δημόσιο σχολείο, όπως η ευκαιρία 

εμβάθυνσης στο αντικείμενο, που συναισθηματικά κινητοποιούν τον εκπαιδευτικό, 

μπορούν να παίξουν έναν τέτοιο ρόλο. Έτσι, αντισταθμίζουν ισχυρά τις οποιεσδήποτε 

αρνητικές συνέπειες της εθελούσιας οργανωσιακής συμμετοχής κατά υπόδειξη ενός 

μετασχηματιστή διευθυντή, όταν αυτός δείχνει θετικότητα, αφού αυτή η υπόδειξη είναι 

κόντρα ρόλος, και όχι ένα κολακευτικό άνοιγμα, για τα δυτικά πολιτισμικά πρότυπα του 

Έλληνα εκπαιδευτικού, (Zhao, Peng & Chen, 2014).  

 

    Ένα τρίτο είδος πρόσληψης στοιχείων της εργασιακής ενσωμάτωσης είναι η θεωρία της 

καταχρηστικής εποπτείας, (Zhang, Liu, Xu, Yang & Bednall, 2019). Σύμφωνα με αυτήν 

την θεωρία, αποδείχτηκε στην έρευνά μας, μέσα από την έκτη ερώτηση κλειστού τύπου, 
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ότι στοιχεία εργασιακής ενσωμάτωσης, όπως το αντικείμενο του εκπαιδευτικού στα 

προγράμματα, στους διαγωνισμούς ή στα φεστιβάλ, όταν προσκολλάται στη Βεβαίωση, και 

αυτή η βεβαίωση αποκτά, στη συνέχεια, και οποιαδήποτε ελεγκτική μορφή από το φορέα, 

τότε, μπορεί, βέβαια, η υπόδειξη του διευθυντή να πετυχαίνει το στόχο της, όμως, σε αυτήν 

την περίπτωση, χαλαρώνει, αισθητά, η εργασιακή εμπλοκή του εκπαιδευτικού.   

 

   Ένα τέταρτο είδος πρόσληψης στοιχείων της εργασιακής ενσωμάτωσης είναι η θεωρία 

της εργασιακής εμπλοκής στα πλαίσια μίας ηθικής ηγεσίας, (Mostafa & El-Motalib, 2018). 

Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία, αποδείχτηκε στην έρευνά μας, μέσα από την έβδομη 

ερώτηση κλειστού τύπου, ότι συναισθηματικά στοιχεία εργασιακής ενσωμάτωσης, όπως ο 

σεβασμός από την κοινότητα ή από  τους γονείς, μπορεί, με επιτυχία, ή όχι, να 

παρουσιάζονται από έναν ηθικό ηγέτη ως αξίες.  Εάν ο ηθικός ηγέτης τα καταφέρει, 

υποδεικνύοντας, ίσως, τις συνέπειες μίας ενδεχόμενης απώλειας, τότε εμπλέκει ισχυρά 

τους εκπαιδευτικούς του στο δικό του αξιακό σύστημα, εξουδετερώνοντας και τις όποιες 

αρνητικές συνέπειες της πίεσης που τους ασκεί. Μπορεί, επίσης, να τα καταφέρει εξίσου 

καλά υποδεικνύοντας ως αξία το να ζει ένας εκπαιδευτικός στην κοινότητα του σχολείου 

του. Η διαίρεση των εκπαιδευτικών σε αυτόχθονες και ετερόχθονες, αποδείχτηκε στην 

έρευνά μας ότι καθιστά υπεύθυνους τους αυτόχθονες για την επίλυση των ηθικών 

διλημμάτων, προκαλώντας, έτσι, και την ισχυρή εργασιακή τους εμπλοκή, ή, αναλόγως και 

με το ηθικό δίλημμα, να τους απαλλάσσει. Τέλος, αποδείχτηκε στην έρευνά μας, 

επιβεβαιώνοντας και την έρευνα των (Mostafa & El-Motalib, 2018), ότι στοιχεία της 

εργασιακής ενσωμάτωσης, όπως το ταίριαγμα με το αντικείμενο, μπορεί να υποκαθιστούν 

τις αξίες που, με κάποιο τρόπο, θέλει να επιβάλλει ο διευθυντής στους εκπαιδευτικούς του.  

 

    Τρίτο συμπέρασμα: Ισχυρή επίτευξη εργασιακής εμπλοκής προκύπτει όταν ο 

εκπαιδευτικός ενισχύει το αντικείμενό του στα προγράμματα, διαγωνισμούς, φεστιβάλ, 

κ.ά., κατά φθίνουσα σειρά, από τις ανώτερες δυνάμεις, από τον οργανισμό και από την 

ομάδα. Έτσι, επιβεβαιώνεται η θεωρία των Shen & Jiang, (2019), ότι με κατάλληλες 

στρατηγικές, οι δημόσιοι φορείς μπορούν να πετύχουν την εμφάνιση της επιθυμητής 

εργασιακής εμπλοκής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η στρατηγική είναι το άνοιγμα του 

αντικειμένου σε ένα πλέγμα σχέσεων μέσα και γύρω από το σχολείο. Αντιθέτως, μη 

επίτευξη εργασιακής εμπλοκής υφίσταται, εάν ο εκπαιδευτικός έχει συμβατότητα μόνο με 

την ομάδα και τις ανώτερες δυνάμεις, και όχι με το αντικείμενο, όταν αναλαμβάνει δράσεις 
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από κοινού με τους μαθητές του, εφόσον, σε αυτήν την περίπτωση, η ίδια η ανάληψη 

γίνεται αυτοσκοπός, και  όχι το αντικείμενο ή το περιεχόμενο της δράσης.  

 

    Επεκτείνοντας, λοιπόν, την θεωρία των Shen & Jiang, (2019), μπορούμε να 

προτείνουμε, πέρα από την έννοια της στρατηγικής, και την έννοια του στρατηγικού 

σχεδιασμού, αρκεί να εστιάσει κανείς, κάθε φορά, στους πιθανούς συνδυασμούς των δύο 

από τα τέσσερα είδη εργασιακού περιβάλλοντος, στους οποίους είτε ενδυναμώνεται, είτε 

δεν προκύπτει, είτε χαλαρώνει η εργασιακή εμπλοκή. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να 

προκύψουν  χρήσιμα συμπεράσματα.  

 

    Τέταρτο συμπέρασμα: Μονιμότερη εργασιακή εμπλοκή, ως είδος εργασιακής 

ταυτότητας, προκύπτει από τον τρόπο που εκπαιδευτικοί οι οποίοι πραγματοποιούν 

δράσεις από κοινού με τους μαθητές τους, πέραν του ωραρίου, διαχειρίζονται στοιχεία ή 

επανασυνδέονται, καθημερινά, με στοιχεία του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Αυτή η 

βέλτιστη διαχείριση ή επανασύνδεση ή συνάρθρωση, προφανώς σε καθημερινή βάση, 

αποδεικνύεται μέσα από τα στατιστικά ευρήματα, από τους εξής τρόπους: α) Η σχέση 

Ε.Ο.Σ. Σχολείο και εργασιακής εμπλοκής είναι μονίμως ανοδική. β) Προκύπτουν εξίσου 

ισχυρές εργασιακές εμπλοκές από κάθε πιθανό συνδυασμό συναισθηματικής εγρήγορσης 

με δύο από τα τέσσερα είδη εργασιακού περιβάλλοντος, κατά την κρίση ή επιλογή του 

εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού. γ) Προκύπτουν ακόμη πιο ισχυρές εργασιακές εμπλοκές από 

κάθε πιθανό συνδυασμό οργανικής εγρήγορσης με δύο από τα τέσσερα είδη εργασιακού 

περιβάλλοντος, κατά την κρίση ή επιλογή του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού. Η απάντηση 

στην ενδεχόμενη απορία, πώς είναι δυνατόν η οργανική εγρήγορση να δίνει τόσο ισχυρές 

εργασιακές εμπλοκές, θα μπορούσε να είναι, σύμφωνα με τους Montani, Vandenberghe, 

Khedhaouria & Courcy, (2019), η εξής: Εάν ο εκπαιδευτικός μετατοπίζει την προσοχή του, 

στην καθημερινή επανασύνδεση με το σχολείο του, από στοιχεία οργανικής εγρήγορσης 

που θεωρεί δυσανάλογα του έργου του, όπως προαγωγή, χρήματα, συνταξιοδότηση, 

υγειονομική περίθαλψη, σε άλλα μοναδικά στοιχεία της δουλειάς του, όπως αντικείμενο, 

επίπεδο μαθητών, αυτονομία, κουλτούρα, λειτουργικότητα οικιστικού, φυσικού ή αστικού 

περιβάλλοντος του σχολείου του, τότε αυτά τα στοιχεία, από μόνα τους, αυτά καθαυτά, ως 

ουσία, και ως βέλτιστοι ή ύψιστοι προσωπικοί πόροι εργασίας είναι δυνατόν να τον 

οδηγούν, καθημερινά, στην πολύ δυνατή εργασιακή εμπλοκή.  
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    Επεκτείνοντας, τέλος, την θεωρία των Kiazad, Kraimer, Seibert, (2018), και των Levitats 

& Vigoda-Gadot, (2019), που αποκαλούν αυτήν την βέλτιστη συνάρθρωση στοιχείων του 

εργασιακού περιβάλλοντος, αντίστοιχα, αυτορρύθμιση και συναισθηματική νοημοσύνη, 

προτείνουμε, σε αυτήν την έρευνα, ότι μπορεί αυτή να αποκαλείται και ηθική αρετή. Η 

ηθική αρετή προκύπτει ως κατάκτηση, λόγω της καθημερινής επανασύνδεσης, (Sonnentag, 

Fritz & Kühnel, 2019), με στοιχεία του εργασιακού περιβάλλοντος, και, άρα, λόγω της 

καθημερινής εξάσκησης, δια μέσου της επανάληψης, στην εύρεση αυτής της βέλτιστης 

συνάρθρωσης. Μετά την εύρεση της υποκειμενικής, από τον κάθε εκπαιδευτικό, άριστης 

συνάρθρωσης, ακολουθεί η τελειοποίηση σε αυτήν, με την αποφυγή των άκρων της 

εξουθένωσης ή της έλλειψης εργασιακής εμπλοκής, σύμφωνα με τη θεωρία της 

αριστοτελικής μεσότητας.  

 

    Πέμπτο συμπέρασμα: Μεγαλύτερη κοινωνική αυτοεκτίμηση στο γυμνάσιο σημαίνει και 

μεγαλύτερη διάθεση για διακριτή προσφορά. Εάν αναλογιστούμε μία από τις εισροές αυτής 

της κοινωνικής αυτοεκτίμησης που είναι, στην έρευνά μας, οι οικονομικές απολαβές, 

καθώς και το αν αυτές οι απολαβές είναι ανάλογες με το έργο ενός εκπαιδευτικού στο 

Λύκειο, συγκρινόμενο με το έργο ενός εκπαιδευτικού στο Γυμνάσιο, τότε είναι εύκολο να 

κατανοήσουμε γιατί το Λύκειο υπολείπεται, ελαφρά, στην κοινωνική αυτοεκτίμηση, και, 

άρα, υπολείπεται και στην εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή, προς το σχολείο και προς 

τους συναδέλφους. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα των Geiger, Lee & Geiger, (2018), η 

αρνητική ενέργεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους που προέρχεται από 

περιστασιακά γεγονότα και καταστάσεις, μέτρια μπορεί να επηρεάσει την εθελούσια 

οργανωσιακή συμμετοχή τους προς τον οργανισμό, και σχεδόν καθόλου, ή αδύναμα, την 

εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή τους προς τους συναδέλφους τους. Συνεπώς, στη δική 

μας έρευνα η εντονότερη εθελούσια οργανωσιακή συμμετοχή προς τους συναδέλφους στο 

γυμνάσιο, ενδεχομένως, να τεκμηριώνει, σε αυτόν τον φορέα εργασίας και την λιγότερη 

εργασιακή πίεση.  

 

    Έκτο συμπέρασμα: Στο λύκειο, η αυτονομία του εκπαιδευτικού για δράσεις από κοινού 

με τους μαθητές, τον ενεργοποιεί, (Sonnentag, Fritz & Kühnel, 2019), ώστε να αξιοποιεί 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο την Ε.Ο.Σ. Σχολείο, όσο και την Ε.Ο.Σ. 

Συναδέλφους, ως προσωπικούς πόρους εργασίας, με τελικό, συναισθηματικό, στόχο, την 

ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Η  ευημερία του κοινωνικού συνόλου αποτελεί τις 
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απαιτήσεις εργασίας. Η υψηλότερη εμφάνιση αυτονομίας στο λύκειο, (λύκεια: Ε.Ο.Σ. 

Σχολείο-Ε.Ο.Σ. Συνάδελφοι: Ν=71, r= .715, p< .01) > γυμνάσια: Ε.Ο.Σ. Σχολείο-Ε.Ο.Σ. 

Συνάδελφοι: Ν=64, r = .556, p< .01), αποδίδεται, σύμφωνα με την έρευνα των Cai, Huo, 

Chen & Lam, (2018), στις υψηλότερες απαιτήσεις του Λυκείου και στο πόσο καθοριστικές 

μπορεί να τις συναισθάνονται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτό. Ακόμη, η 

υψηλότερη εμφάνιση αυτονομίας στο λύκειο, επιβεβαίωσε την έρευνα του Borst, (2018), 

ότι αυτή η αυτονομία, συναισθηματικά  ενεργοποιεί τον εκπαιδευτικό, αφού το λύκειο 

είναι δημόσια υπηρεσία που προπέμπει τους νέους ανθρώπους στην ζωή, και όχι δημόσια 

υπηρεσία που εστιάζει σε απρόσωπες διαδικασίες.   

 

    Στο Γυμνάσιο, η πίεση εκ μέρους του διευθυντή προς το σύλλογό του για δράσεις από 

κοινού με τους μαθητές, τους ενεργοποιεί, ώστε η διακριτή τους προσφορά να στοχεύει 

στο σχολείο. Τότε, προσωπικοί πόροι εργασίας για το σύλλογο είναι τόσο η 

συναισθηματική τους εγρήγορση, όσο και η αμοιβαιότητα μεταξύ των συναδέλφων. Αυτοί 

οι προσωπικοί πόροι εργασίας θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν: (α) είτε από μία ηθική 

ηγεσία, (Paterson & Huang, 2018),  είτε από μία μετασχηματιστική ηγεσία, (Lofquist & 

Matthiesen, 2018),  είτε από μία ηγεσία καταχρηστικής εποπτείας», (Zhang, Liu, Xu, Yang 

& Bednall, 2019): Πιο συγκεκριμένα: (α) Εάν οι εκπαιδευτικοί αντιληφθούν στο διευθυντή 

τους έναν αυθεντικό ηθικό ρόλο, τότε το παράδειγμα και οι υποδείξεις του θα ορίσουν 

μέσα τους το δικό τους ηθικό ρόλο, ως αναγκαία συνιστώσα για την Ε.Ο.Σ. Σχολείο. (β) 

Εάν οι εκπαιδευτικοί αντιληφθούν ότι ο διευθυντής τους, για να πετύχει την επιθυμητή 

αλλαγή, δεσμεύει συναισθηματικά στο όραμά του το εκπαιδευτικό προσωπικό του 

σχολείου του, τότε είναι πολύ πιθανό να εκδηλώσουν μορφές Ε.Ο.Σ. Σχολείο. (γ)  Εάν, 

τέλος, οι εκπαιδευτικοί αντιληφθούν ότι ο διευθυντής τους προβαίνει σε κάποιου είδους 

διακρίσεις ή αδικίες μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου του, τότε και αυτοί, 

κινούμενοι συναισθηματικά και με βάση και τη θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής, είναι 

πολύ πιθανό ότι, ενώ θα συνεχίζουν να ανταλλάσσουν θετική ενέργεια προς το σχολείο 

τους, δεν θα ανταλλάσσουν θετική ενέργεια με το διευθυντή τους.  

 

6.2. Περιορισμοί της Έρευνας 
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    Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τους εξής περιορισμούς: Στο θεωρητικό μέρος, η 

κλίμακα της εργασιακής ενσωμάτωσης των Mallol, Holtom & Lee, (2007), 

χρησιμοποιήθηκε με τις εξής συμβάσεις: 1) Μόνο το ταίριαγμα και οι θυσίες, και όχι και οι 

σχέσεις, χρησιμοποιήθηκαν ως ενιαία κλίμακα. 2) Στην αρχική έκδοση της κλίμακας των 

Mallol, Holtom & Lee, (2007), το ταίριαγμα και οι θυσίες εμφανίζονται με δύο διαστάσεις, 

μία προς τον οργανισμό και μία προς την κοινότητα. Στη δική μας έρευνα τόσο το 

ταίριαγμα όσο και οι θυσίες αναδομήθηκαν. Το ταίριαγμα αναδομήθηκε σε τέσσερα είδη 

ολιστικού εργασιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την θεωρία των Andela & Doef, 

(2018). Οι θυσίες αναδομήθηκαν σε δύο είδη εγρήγορσης ή επανασύνδεσης του 

εκπαιδευτικού με την εργασία του, σύμφωνα με την θεωρία των Sonnentag, Fritz & 

Kühnel, (2019). 3) Στοιχεία εργασιακής ενσωμάτωσης προτάθηκε ότι κωδικοποιούν 

βασικές δημόσιες αξίες, (Meynhardt, Brieger & Hermann, 2018). Μέσα από αυτές τις τρεις 

συμβάσεις αναδύθηκαν νέοι λειτουργικοί ρόλοι του ταιριάγματος, αλλά, κυρίως, των 

θυσιών. 

 

    Στο ερευνητικό μέρος, χρησιμοποιήθηκε η εξής σύμβαση: Για να τεκμηριωθεί ο 

υπότιτλος της παρούσας εργασίας που αφορά την ευκολία ή δυσκολία εμφάνισης μορφών 

Ε.Ο.Σ. σε σχέση με την εργασιακή εμπλοκή, προκρίθηκε, αυτή η ευκολία ή η δυσκολία να 

προσεγγιστεί από την οπτική της μονιμότερης ή της περιστασιακής εργασιακής εμπλοκής, 

αντίστοιχα. Στην παροδική ή μονιμότερη εμφάνιση, προηγούμενες έρευνες δεν έχουν 

εστιάσει, και, συνεπώς, δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο εργαλείο καταμέτρησης. Επιπλέον, 

επειδή οι έννοιες «παροδικό ή μονιμότερο» έχουν υποκειμενική χροιά, ως εργαλείο 

ανάδειξης της περιστασιακής ή μονιμότερης εργασιακής εμπλοκής κατασκευάστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου, και όχι ανοικτού τύπου. Οι ερωτήσεις 

ανοικτού τύπου δεν προκρίθηκαν, διότι, ενδεχομένως, να έδιναν και απαντήσεις που δεν θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν, αφού θα ξέφευγαν από την στόχευση της παρούσας εργασίας, 

δίνοντας, ενδεχομένως, τροφή για ένα άλλο θέμα.  

 



80 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

 

Α. Βιβλιογραφικές Αναφορές στα αγγλικά 

 

Aldridge J. & Fraser B., (2018). Teachers’ perceptions of the organisational climate: a tool 

for promoting instructional improvement, School Leadership & Management, 38:3, 323-

344. 

 

Andela M. and Doef M., (2018). A Comprehensive Assessment of the Person–Environment 

Fit Dimensions and Their Relationships With Work-Related Outcomes, Journal of Career 

Development, 1-16. 

  

Banwo A. O. & Du J., (2018). When the good outweighs the bad: organizational citizenship 

behaviour (OCB) in the workplace, Human Resource Development International, DOI: 

10.1080/13678868.2018.1449546. 

 

Borst R. T., (2018). Comparing Work Engagement in People-Changing and People-

Processing Service Providers: A Mediation Model With Red Tape, Autonomy, Dimensions 

of PSM, and Performance, Public Personnel Management, Vol. 47(3), 287–313. 

 

Cai Z., Huo Y., Chen J. L. Z., and Lam W., (2018). When Do Frontline Hospitality 

Employees Take Charge? Prosocial Motivation,Taking Charge, and Job Performance: The 

Moderating Role of Job Autonomy, Cornell Hospitality Quarterly, 1–12. 

 

Eldor L.t & Shoshani A., (2017). Are You Being Served? The Relationship between School 

Climate for Service and Teachers' Engagement, Satisfaction, and Intention to Leave: A 

Moderated Mediation Model, The Journal of Psychology, 151:4, 359-378. 



81 

 

Elstad E., Christophersen K. A. & Turmo A., (2011). Social exchange theory as an 

explanation of organizational citizenship behavior among teachers, International Journal of 

Leadership in Education, 14:4, 405-421.  

 

Geiger Μ., Lee J.-Y., and Geiger M. K., (2018). The Power of Negative Disposition: An 

Examination of Trait and State Negative Affect With OCBI and OCBO, Group & 

Organization Management, 1–37.   

 

Geue P. E., (2018). Positive Practices in the Workplace: Impact on Team Climate, Work 

Engagement, and Task Performance, The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 

54(3), 272–301. 

 

Ghosh D., Gurunathan L., (2015). Job Embeddedness: A Ten-year Literature Review and 

Proposed Guidelines, Global Business Review 16(5), 856–866.  

 

Gupta M. and Shukla K., (2018). An Empirical Clarification on the Assessment of 

Engagement at Work, Advances in Developing Human Resources, Vol. 20(1), 44–57. 

 

Kahn, W. A., (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement 

at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692–724. 

 

Kapil K., Rastogi R., (2018). Promoting Organizational Citizenship Behaviour: The Roles 

of Leader–Member Exchange and Organizational Job Embeddedness, South Asian Journal 

of Human Resources Management 5(1), 56–75.  

 

Karatepe O. M. & Avci T., (2019). Nurses’ Perceptions of Job Embeddedness in Public 

Hospitals, Original Research, SAGE Open, 1–9, DOI: 10.1177/2158244019828848. 

 

Kiazad K., Kraimer M. L, Seibert S. E., (2018). More than grateful: How employee 

embeddedness explains the link between psychological contract fulfillment and employee 

extra-role behavior University of Iowa, USA, human relations, 1–26. 

 



82 

Kim M. and Beehr A. T., (2018). Organization-Based Self-Esteem and Meaningful Work 

Mediate Effects of  Empowering Leadership on Employee Behaviors and Well-Being, 

Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 25(4), 385–398.  

 

Köse A. G. & Metin U. B., (2018). Linking leadership style and workplace procrastination: 

The role of organizational citizenship behavior and turnover intention, Journal of 

Prevention & Intervention in the Community, 46:3, 245-262.  

 

Lee K. and. Allen J. N., (2002). Organizational Citizenship Behavior and Workplace 

Deviance: The Role of Affect and Cognitions, Journal of Applied Psychology, Vol. 87, No. 

1, 131–142. 

 

Levitats Z. & Vigoda-Gadot E., (2019). Emotionally Engaged Civil Servants: Toward a 

Multilevel Theory and Multisource Analysis in Public Administration, Review of Public 

Personnel Administration, 1–21.   

 

Lizano E. L., Godoy A. J. & Allen N., (2019). Spirituality and worker well-being: 

examining the relationship between spirituality, job burnout, and work engagement, 

Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, DOI: 

10.1080/15426432.2019.1577787 

 

Lofquist E. A., Matthiesen S. B., (2018). Viking leadership: How Norwegian 

transformational leadership style effects creativity and change through organizational 

citizenship behavior (OCB), International Journal of Cross Cultural Management, Vol. 

18(3), 309–325. 

 

Mallol M. C., Holtom C. B., Lee W. T., (2007). Job Embeddedness in a Culturally Diverse 

Environment, Journal of Business and Psychology, 22:35–44. 

  

McNeely, B. L., & Meglino, B. M., (1994). The role of dispositional and situational 

antecedents in prosocial organizational behavior: An examination of the intended 

beneficiaries of prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 79, 836–844.  

 



83 

Meynhardt T., Brieger S. A. & Hermann C., (2018). Organizational public value and 

employee life satisfaction: the mediating roles of work engagement and organizational 

citizenship behavior, The International Journal of Human Resource Management, DOI: 

10.1080/09585192.2017.1416653 

 

Mitchell T. R., Holtom B. C., Lee T. W., Sablynski C. J., & Erez M. (2001). Why people 

stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of Management 

Journal, 44, 1102-1121. 

 

Montani F., Vandenberghe C., Khedhaouria A., Courcy F., (2019). Examining the inverted 

U-shaped relationship between workload and innovative work behavior: The role of work 

engagement and mindfulness, human relations 1–35.  

 

Mostafa A. M. S. and El-Motalib E. A. A., (2018). Ethical Leadership, Work 

Meaningfulness, and Work Engagement in the Public Sector, Review of Public Personnel 

Administration, 1–20. 

 

Nutov L. & Somech A., (2017). Principals Going Above and Beyond Understanding 

Organizational Citizenship Behavior Among School Principals, Journal of School 

Leadership Volume 27.  

 

Organ, D. W., (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. 

Lexington, MA: Lexington Books/DC Heath and Com. 

 

Ott A. R., Haun V. C. & Binnewies C., (2019). Negative work reflection, personal 

resources, and work engagement: the moderating role of perceived organizational support, 

European Journal of Work and Organizational Psychology, 28:1, 110-123. 

Park S., Kim J., Park J., and Lim D. H., (2018). Work Engagement in Nonprofit 

Organizations: A Conceptual Model, Human Resource Development Review, Vol. 17(1), 5–

33. 

 



84 

Paterson T. A., Huang L., (2018). Am I Expected to Be Ethical? A Role-Definition 

Perspective of Ethical Leadership and Unethical Behavior, Journal of Management Vol. XX 

No. X, Month XXXX 1–24.  

 

Rurkkhum S. & Bartlett R. K., (2018). Organizational citizenship behaviour for collectivist 

cultures: instrument development and human resource development implications, Human 

Resource Development International, 21:2, 107-124.   

 

Schaufeli, W., & Bakker, A., (2003). UWES Utrecht Work Engagement Scale. Preliminary 

Manual [Version1, November 2003]. Utrecht University: Occupational Health Psychology 

Unit. 

 

Schaufeli B. W., Bakker A. B., Salanova M., The Measurement of Work Engagement With 

a Short Questionnaire, A Cross-National Study, (2006). Educational and Psychological 

Measurement, Volume 66, Number 4, 701-716. 

  

Schaufeli, W. B., Martínez, I. M., Marques Pinto, A., Salanova, M., & Bakker, A. B. 

(2002). Burnout and engagement in university students. Journal of Cross-Cultural 

Psychology, 33(5), 464–481.  

 

Seppa P., Mauno S., Feldt T., Hakanen J., Kinnunen U., Tolvanen A., Schaufeli W., (2009). 

The Construct Validity of the Utrecht Work Engagement Scale: Multisample and 

Longitudinal Evidence, J Happiness Stud 10: 459–481 

 

Shen H. & Jiang H., (2019). Engaged at work? An employee engagement model in public 

relations, Journal of Public Relations Research, DOI: 10.1080/1062726X.2019.1585855 

 

Singh S., David R., and Mikkilineni S., (2018). Organizational Virtuousness and Work 

Engagement: Mediating Role of Happiness in India, Advances in Developing Human 

Resources, Vol. 20(1), 88–102.  

 



85 

Sonnentag S., Eck K., Fritz C. and Kühnel J., (2019). Morning Reattachment to Work and 

Work Engagement During the Day: A Look at Day-Level Mediators, Journal of 

Management Vol. XX No. X, Month XXXX ,1–28.   

 

Tesi A., Aiello A., Giannetti E., (2019). The work-related well-being of social workers: 

Framing job demands, psychological well-being, and work engagement, Journal of Social 

Work, Vol. 19(1,) 121–141. 

 

Van Scotter II J. R. & Van Scotter J. R. (2018). Does autonomy moderate the relationships 

of task performance and interpersonal facilitation, with overall effectiveness?, The 

International Journal of Human Resource Management, DOI: 

10.1080/09585192.2018.1542607 

 

Vigoda-Gadot, E. (2007). Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of 

compulsory extra-role behavior in the workplace. Journal of Business and Psychology, 21, 

377–405. 

 

Vigoda-Gadot, E. (2006). Compulsory citizenship behavior in organizations: Theorizing 

some dark sides of the good soldier syndrome. Journal for the Theory of Social Behavior, 

36(1), 77–93.  

 

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment 

as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 

17, 601–617.  

 

Yada T. & Ja¨ppinen A.-K., (2018). A systematic narrative review of prosociality in 

educational leadership, Educational Management Administration & Leadership, 1–21. 

 

Zhang Y., Liu X., Xu S., Yang L.-Q., Bednall T. C., (2019). Why Abusive Supervision 

Impacts Employee OCB and CWB: A Meta-Analytic Review of Competing Mediating 

Mechanisms, Journal of Management Vol. XX No. X, Month XXXX, 1–24.  

 



86 

Zhao H., Peng Z. & Chen H.-K., (2014). Compulsory Citizenship Behavior and 

Organizational Citizenship Behavior: The Role of Organizational Identification and 

Perceived Interactional Justice, The Journal of Psychology, 148:2, 177-196.  

 

 

 

 

 

 



87 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Παράρτημα Α: Πίνακες  

 

Α.1. Πίνακας 1. Περιγραφικά μεγέθη μεταβλητών της παρούσας έρευνας  

 

 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ, (Ν=135) 5,4966 ,85655 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, (Ν=135) 3,1892 ,57719 

«ΣΧΕΣΕΙΣ» ΕΡΓ/ΚΗΣ ΕΝ/ΣΗΣ, (Ν=135) 10,2735 5,73485 

«ΘΥΣΙΕΣ»  ΕΡΓ/ΚΗΣ ΕΝ/ΣΗΣ, (Ν=135) 2,9592 ,56760 

«ΤΑΙΡΙΑΓΜΑ» ΕΡΓ/ΚΗΣ ΕΝ/ΣΗΣ, (Ν=135) 3.4384 ,72294 

Ε.Ο.Σ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, (Ν=64) 5,5142 ,82158 

Ε.Ο.Σ. ΣΧΟΛΕΙΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, (Ν=64) 5,7658 ,75003 

Ε.Ο.Σ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, (Ν=64) 2,5979 ,98187 

Ε.Ο.Σ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΛΥΚΕΙΟ, (Ν=71) 5,4364 ,89160 

Ε.Ο.Σ. ΣΧΟΛΕΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ, (Ν=71) 5,6919 ,85664 

Ε.Ο.Σ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΛΥΚΕΙΟ, (Ν=71) 2,5876 ,89059 

ΚΟΙΝ. ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΓΥΜΝ., (Ν=64) 6,2815 1,43431 

ΚΟΙΝ. ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΛΥΚ., (Ν=71) 6,3852 1,28315 
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Α.2. Πίνακας 2. Συσχετίσεις μεταβλητών της παρούσας έρευνας 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

 

Ε.Ο.Σ..ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

 

Ε.Ο.Σ.ΣΥΝΑΔ. 

ΛΥΚΕΙΟ 

 

Ε.Ο.Σ.ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Ε.Ο.Σ. ΣΧΟΛΕΙΟ, Ν=135 ,489**    

Ε.Ο.Σ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, Ν=135 ,386**    

Ε.Ο.Σ ΔΙΕ/ΤΗΣ, Μ.Ο. ΘΥΣΙΕΣ>=4,2,   Ν=2  1.000**    

Ε.Ο.Σ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΛΥΚΕΙΟ, Ν=71  ,715**   

ΣΥΝΑΙΣ/ΚΗ ΕΓΡ/ΣΗ ΛΥΚΕΙΟ, Ν=71  ,279* ,372**  

Ε.Ο.Σ. ΣΥΝΑΔΕΛ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Ν=64     ,556** 

Ε.Ο.Σ. ΔΙΕΥΘΥΝ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Ν=64    ,336** 

ΣΥΝΑΙΣ/ΚΗ ΕΓΡ/ΣΗ ΓΥΜ/ΣΙΟ, Ν=64    ,291* 

 

 

Α.3. Πίνακας 3. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης μεταβλητών που 

μπορούν να προβλέψουν την εργασιακή εμπλοκή  

 

R τετράγωνο= 0,296  

F=8,950  (**: p<0.01)        

     t     p 

    b                β 

 

Σταθερός Όρος 2,010   3,754 ,000 

ΕΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ,117  ,117 1,182 ,239 

ΕΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ,467  ,439 4,342 ,000 

ΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ -,043  -,046 -,595 ,553 

ΤΑΙΡΙΑΓΜΑ -,262  -,221 -2,263 ,025 

ΣΧΕΣΕΙΣ ,003  ,017 ,223 ,824 

ΘΥΣΙΕΣ ,391  ,259 2,708 ,008 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής εκδοχής της 

Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:  

«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 

ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές 

και μόνον.» 
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