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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αποτελεσματικότητα των σχολικών οργανισμών, βασική απαίτηση της σύγχρονης 

εποχής, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις στάσεις και τις συμπεριφορές των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν τον βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η οργανωσιακή ψυχολογία έχει αναδείξει τη δέσμευση ως ένα 

σημαντικό παράγοντα, ο οποίος σχετίζεται με επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως η 

βελτίωση της αποδοτικότητας, η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή φιλότιμη 

συμπεριφορά. Επιπλέον, η οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών σχετίζεται και 

με βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Ανάμεσα στους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη δέσμευση των εκπαιδευτικών, εξέχουσα θέση κατέχει το στυλ 

ηγεσίας του διευθυντή του σχολείου, καθώς έχει βρεθεί ότι κάποια ηγετικά στυλ 

συνδέονται με υψηλότερο επίπεδο οργανωσιακής δέσμευσης και κάποια άλλα με 

σημαντικά χαμηλότερο. 

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να εξετάσει τη σχέση του στυλ σχολικής ηγεσίας με 

τις διαστάσεις και τις μορφές της οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών στην 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το δείγμα αποτέλεσαν 152 

εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια κλειστού τύπου. Τα αποτελέσματα έδειξαν μέτρια 

προς υψηλή δέσμευση των εκπαιδευτικών στα σχολεία τους, με επικρατούσα τη 

συναισθηματική συνιστώσα της, ενώ το στυλ ηγεσίας των διευθυντών είναι συνήθως 

μια μίξη του μετασχηματιστικού και του κατανεμημένου. Η συνιστώσα εκείνη που 

συνδέεται περισσότερο με το στυλ ηγεσίας είναι η συναισθηματική δέσμευση, καθώς 

επηρεάζεται από το ηγετικό στυλ με μέτρια έως ισχυρή ένταση (θετικά από το 

μετασχηματιστικό, το συναλλακτικό και το κατανεμημένο στυλ και αρνητικά από το 

αποφευκτικό). Η συνεχιστική δέσμευση επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό και μόνο 

από τα τρία στυλ (πλην του αποφευκτικού). Τέλος, η κανονιστική είναι η συνιστώσα 

με τη μικρότερη σχέση με τον παράγοντα της ηγεσίας, καθώς συνδέεται και μάλιστα 

ασθενώς μόνο με το μετασχηματιστικό στυλ.  

Λέξεις – κλειδιά: Οργανωσιακή δέσμευση, εκπαιδευτική ηγεσία, δέσμευση 

εκπαιδευτικών, ηγετικά στυλ 
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ABSTRACT 

The effectiveness of school organizations, a basic requirement of the modern age, 

depends to a large extent on the attitudes and behaviors of teachers, which are the 

main pillar of the educational process. Organizational psychology has highlighted 

commitment as an important factor, which is related to desirable features such as 

improved efficiency, job satisfaction and organizational citizenship behavior. 

Moreover, organizational commitment of teachers is also associated with improved 

learning outcomes. Among the factors influencing teacher commitment, prominent 

position holds the leadership style of the school principal, as it has been found that 

some leadership styles are associated with a higher level of organizational 

commitment and some others with significantly lower one. 

This research aims to examine the relationship between the style of school leadership 

and the dimensions and forms of organizational commitment of teachers in Primary 

and Secondary Education. The sample consisted of 152 teachers of both educational 

levels in the prefecture of Thessaloniki, who completed closed-ended questionnaires. 

The results showed moderate to high commitment of teachers to their schools, with its 

affective component being dominant, while the leadership style of principals is 

usually a mix of transformational and distributed style. The component that is most 

closely associated with the leadership style is affective commitment, as it is 

influenced by the leadership style with moderate to strong intensity (positively by 

transformative, transactional and distributed styles and negatively by laissez – faire 

one). Continuous commitment is affected to a lesser extent and only by the three 

styles (except the laissez - faire). Finally, normative commitment is the component 

with the smallest relation to the leadership style, as it is connected only weakly with 

the transformative style. 

Key words: organizational commitment, educational leadership, teacher commitment, 

leadership styles
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το σχολείο στις μέρες μας καλείται να επιτελέσει το σημαντικό του έργο μέσα σε ένα 

περίπλοκο και συνεχώς εναλλασσόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Υπό αυτές τις 

συνθήκες κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης μέσω της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης λειτουργίας των 

σχολικών οργανισμών. Αναμφισβήτητα, ο βασικός πυλώνας της λειτουργίας κάθε 

σχολείου είναι οι εκπαιδευτικοί του. Είναι συνεπώς λογικό ο στόχος της 

αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

στάσεις και την εργασιακή συμπεριφορά των ίδιων των εκπαιδευτικών του. Σε αυτό 

ακριβώς το ζήτημα, πολύτιμη είναι η συμβολή του επιστημονικού κλάδου της 

οργανωσιακής ψυχολογίας, χάρη στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα κατανόησης, 

ερμηνείας και πρόβλεψης των εργασιακών συμπεριφορών των εκπαιδευτικών μέσα 

στους σχολικούς οργανισμούς.  

Ανάμεσα στις εργασιακές συμπεριφορές που έχουν μελετηθεί κατά καιρούς, 

ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει η οργανωσιακή δέσμευση, η οποία μας δίνει ένα 

μέτρο της έντασης του δεσμού μεταξύ εργαζομένου και οργανισμού. Πρόκειται στην 

ουσία για την ισχυρή επιθυμία να παραμείνει κανείς μέλος ενός οργανισμού, την 

ταύτιση με τους σκοπούς του, την πίστη προς αυτόν και τη θέληση να καταβάλλει 

σημαντική προσπάθεια για το καλό του (Aydin, Sarier & Uysal, 2011). Η δέσμευση 

των εκπαιδευτικών ειδικότερα θεωρείται ως ένας παράγοντας – κλειδί στα 

εκπαιδευτικά συστήματα ανά την υφήλιο (Firestone & Pennell, 1993˙ Park, 2005). 

Δεσμευμένοι εκπαιδευτικοί αναμένεται να παρουσιάζουν επιθυμητά χαρακτηριστικά, 

όπως είναι η εργασιακή φιλότιμη συμπεριφορά (Somech & Bogler, 2002), η 

εθελοντική δηλαδή προσφορά που προσφέρεται αβίαστα και εμπεριέχει τον 

αλτρουισμό, την ευσυνειδησία, τη φιλοτιμία και την ευγένεια. Έρευνες έχουν 

συσχετίσει τη δέσμευση των εκπαιδευτικών με την εργασιακή ικανοποίηση τους, 

αλλά και με τα βελτιωμένα μαθητικά αποτελέσματα (Chan Lau, Nie, Lim & Hogan, 

2008). Εκπαιδευτικοί με υψηλό βαθμό οργανωσιακής δέσμευσης καταβάλλουν 

περισσότερη προσπάθεια, έχουν βελτιωμένη απόδοση και θέλουν να παραμείνουν 

στο σχολείο τους όσο το δυνατόν περισσότερο (Dee, Henkin & Singleton, 2006). 

Επίσης, έχει βρεθεί ότι η δέσμευση συνδέεται αρνητικά με συμπεριφορές όπως η 
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πρόθεση αποχώρησης, η παραίτηση, η επαγγελματική εξουθένωση και οι συχνές 

απουσίες από την εργασία (Shapira - Lischchinsky & Rosenblatt, 2009).   

Λόγω της σπουδαιότητας της δέσμευσης των εκπαιδευτικών είναι καίριας σημασίας η 

αναζήτηση των παραγόντων εκείνων που συμβάλλουν στην αύξησή της. Αυτοί οι 

παράγοντες μπορεί να είναι είτε προσωπικοί, οι οποίοι σχετίζονται με την 

ιδιοσυγκρασία του ατόμου, είτε δομικοί, οι οποίοι σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά 

του οργανισμού. Ένας από τους σημαντικότερους δομικούς παράγοντες που έχουν 

επίδραση στην οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων είναι το στυλ ηγεσίας του 

προϊσταμένου του οργανισμού (Yahaya & Ebrahim, 2015).   

Η σχολική ηγεσία κατέχει κεντρική θέση στην ομαλή καθημερινή λειτουργία των 

σχολικών μονάδων, ενώ ταυτόχρονα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη 

και ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Έρευνες κατά το παρελθόν 

έχουν ασχοληθεί με τον ρόλο της ηγεσίας στα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης των 

εκπαιδευτικών. Το συμπέρασμα ήταν ότι διαφορετικά στυλ ηγεσίας, όπως η 

μετασχηματιστική και η συναλλακτική, επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο και σε 

διαφορετικό βαθμό τα επίπεδα της δέσμευσης των εκπαιδευτικών (Nguni, Sleegers & 

Denessen, 2006˙ Avolio, Bass & Jung, 1999˙ Blase & Blase, 2000). Πιο 

συγκεκριμένα, η μετασχηματιστική είναι μια μορφή ηγεσίας που φαίνεται ότι 

συνδέεται θετικά με τη δέσμευση (Leithwood & Jantzi, 1999˙ Geijsel et al., 2003) σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι η συναλλακτική ηγεσία. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 

περισσότερο αφοσιωμένοι στα καθήκοντά τους, όταν οι διευθυντές τους δημιουργούν 

περιβάλλον εργασίας υποστηρικτικό, όπου κυριαρχεί η αίσθηση της κοινότητας και 

αναγνωρίζονται οι προσπάθειές τους. Επίσης, σύμφωνα με τους Hulpia και Devos 

(2010), πολλά συστατικά της κατανεμημένης ηγεσίας, όπως η υποστήριξη από το 

διευθυντή και η συνεργασία μεταξύ ηγετικών ομάδων συνδέονται θετικά με την 

αυξημένη οργανωσιακή δέσμευση. Η κατανεμημένη ηγεσία, επίσης, μπορεί να 

επιδράσει θετικά στη δέσμευση των εκπαιδευτικών, καθώς οι τελευταίοι αποκτούν 

έναν αναβαθμισμένο ρόλο, συμμετέχοντας πιο ενεργά στις διαδικασίες και τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται (Hulpia, Devos & Van Keer, 2011).  

Το στυλ της σχολικής ηγεσίας αποτελεί λοιπόν έναν ισχυρό παράγοντα που 

διασυνδέεται με το επίπεδο της οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Όπως 

μέσα σε κάθε «ζωντανή» οργάνωση, έτσι και εντός του σχολείου αναπτύσσονται 
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πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των μελών του, οι οποίες καθορίζουν εν πολλοίς την 

αποτελεσματικότητά του. Κρίσιμες για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι το είδος 

και η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων, ιδιαιτέρως μεταξύ του διευθυντή και των 

εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια τη μελέτης της οργανωσιακής συμπεριφοράς στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς εντάσσεται και η παρούσα μελέτη, με στόχο την 

ανάδειξη της επίδρασης του παράγοντα της σχολικής ηγεσίας στη δέσμευση των 

εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μελέτης είναι σημαντικά για πολλούς 

«μετόχους» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων 

για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, των διευθυντών των σχολικών μονάδων 

και των εκπαιδευτικών. Με την κατανόηση της φύσης της σχέσης μεταξύ σχολικής 

ηγεσίας και οργανωσιακής δέσμευσης, οι υπεύθυνοι μπορούν να κατανοήσουν την 

επιδραστικότητα των διευθυντών των σχολείων στη διατήρηση και την αύξηση της 

οργανωσιακής δέσμευσης των δασκάλων και των καθηγητών. Αυτό με τη σειρά του 

μπορεί να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την 

ενίσχυση των ηγετικών στυλ των διευθυντών των σχολείων, τα οποία θα βρεθεί ότι 

διασυνδέονται περισσότερο με τον παράγοντα της δέσμευσης των εκπαιδευτικών. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.1 Οι ιδιαιτερότητες του πλαισίου της εκπαίδευσης και η συμβολή της 

οργανωσιακής ψυχολογίας 

Oι εκπαιδευτικοί οργανισμοί παρουσιάζουν αρκετές ιδιομορφίες σε σχέση με τους 

υπόλοιπους οργανισμούς, οι οποίες σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008) εδράζονται 

στον διπλό χαρακτήρα τους. Το σχολείο από τη μία είναι ένας διοικητικός θεσμός με 

γραφειοκρατική δομή, παράλληλα όμως αποτελεί έναν κοινωνικό θεσμό, με 

σημαντικό ρόλο στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία. Επίσης, όπως επισημαίνει η 

Αθανασούλα – Ρέππα (2008), οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί λειτουργούν σε πλαίσιο 

ουσιωδώς διαφορετικό από αυτό των επιχειρήσεων, καθώς οι τελευταίες μπορούν να 

παραγνωρίζουν σημαντικούς ηθικούς παράγοντες, ενώ σε έναν εκπαιδευτικό 

οργανισμό η ηθική έχει κεντρική θέση.  

Ως αποτέλεσμα αυτού του διττού χαρακτήρα προκύπτουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του σχολείου ως οργανισμού όπως η αδυναμία σαφούς 

προσδιορισμού του σκοπού του και η έλλειψη συμφωνίας σχετικά με το είδος των 

αποτελεσμάτων – προϊόντων που πρέπει να παράγει η λειτουργία του (Κατσαρός, 

2008). Οι έννοιες της παιδείας και της μόρφωσης, άλλωστε, έχουν αρκετά ευρύ 

περιεχόμενο. Όσον αφορά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μπορούν να εκτείνονται 

από τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των αυριανών πολιτών μέχρι την παροχή 

εξειδικευμένων γνώσεων για ευκολότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Τα βασικά 

σημεία της επιχειρηματολογίας υπέρ της ιδιαιτερότητας των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων σε σχέση με τους υπόλοιπους οργανισμούς, σύμφωνα με την Αθανασούλα 

– Ρέππα (2008) είναι τα ακόλουθα: 

 Η ασάφεια και η πολυπλοκότητα των στόχων 

 Η δυσκολία στη μέτρηση της επιτυχίας 

 Η αδυναμία καθορισμού των «πελατών» και των «προϊόντων» 

 Οι δυσκολίες στην επίβλεψη και των έλεγχο των λειτουργιών 

 Η φύση των σχέσεων μεταξύ διεύθυνσης, εκπαιδευτικών και μαθητών 
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 Η πληθώρα εξωτερικών παραγόντων, ομάδων πίεσης και κέντρων αποφάσεων 

 Οι πολλαπλοί ρόλοι των διευθυντών των σχολείων  

Επιπλέον, το σύγχρονο σχολείο λειτουργεί σε ένα περίπλοκο και συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Όπως σε όλους τους οργανισμούς, έτσι και στους 

εκπαιδευτικούς, μία σειρά σημαντικών αλλαγών συντελούνται τα τελευταία χρόνια. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών αυξάνεται. Η έντονη χρήση προσωρινών 

αναπληρωτών, οι οποίοι συχνά αλλάζουν σχολείο κάθε χρόνο, διαρρηγνύει τους 

δεσμούς αφοσίωσης που μπορούν να ενώσουν τον εκπαιδευτικό με συγκεκριμένο 

σχολείο. Ακόμη, η παγκόσμια ύφεση έφερε στο προσκήνιο τις προκλήσεις που ενέχει 

η συνεργασία μεταξύ των ατόμων στους εργασιακούς χώρους και η διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Σε τέτοιες συνθήκες ο επιστημονικός κλάδος της οργανωσιακής ψυχολογίας έχει να 

προσφέρει πολλά. Η οργανωσιακή ψυχολογία ασχολείται με τη μελέτη της 

συμπεριφοράς των εργαζομένων στους οργανισμούς και περιλαμβάνει την 

περιγραφή, ερμηνεία, πρόβλεψη και έλεγχο της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των 

παραγόντων που την επηρεάζουν στους εργασιακούς χώρους1. Η κατανόηση, η 

δυνατότητα ερμηνείας και η πρόβλεψη από τη μεριά των ατόμων που κατέχουν 

ηγετικές θέσεις, όπως είναι οι διευθυντές των σχολείων, της συμπεριφοράς των 

εκπαιδευτικών είναι καίριας σημασίας εξαιτίας (Robbins&Judge, 2011): 

 Της αντίδρασης σε οικονομικές πιέσεις. 

Σε δύσκολες οικονομικά συγκυρίες οι διευθυντές καλούνται να 

αντιμετωπίσουν εργαζόμενους οι οποίοι έχουν υποστεί μειώσεις στις 

απολαβές και βιώνουν αισθήματα ανησυχίας και ανασφάλειας για το μέλλον 

τους. 

 Της ανάγκης για βελτίωση των ανθρώπινων δεξιοτήτων. 

Η κατανόηση της οργανωσιακής συμπεριφοράς των εργαζομένων αναδεικνύει 

της αξία της παρακίνησης στην εργασία, καθώς και της διαμόρφωσης 

                                                 
1Παρότι αρχικά αναπτύχθηκε στο χώρο των επιχειρήσεων, τα τελευταία χρόνια έχει 

εισέλθει και στο χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης, βοηθώντας σημαντικά την 

καταγραφή, την ανάλυση και την πρόβλεψη των σχέσεων στο σχολείο. 
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αποτελεσματικότερων τρόπων διοίκησης προς όφελος της λειτουργίας των 

οργανισμών 

 Της ανάγκης για τόνωση της καινοτομίας και της αλλαγής. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνιστούν είτε την κινητήρια δύναμη για την 

καινοτομία είτε ένα σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Το πεδίο της 

Οργανωσιακής Ψυχολογίας παρέχει πλήθος ιδεών και τεχνικών για την 

τόνωση της δημιουργικότητας των εκπαιδευτικών με στόχο τη συνεχή εξέλιξη 

και τη βελτίωση της ποιότητας, βασικής απαίτησης της σύγχρονης εποχής στο 

χώρο της εκπαίδευσης.   

Συνήθως, η ανάλυση της οργάνωσης και διοίκησης εστιάζει στο στόχο της συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

οργανισμών, παραγνωρίζοντας συχνά την συμβολή σε αυτούς τους στόχους των 

σχέσεων αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων εντός της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Η σπουδαιότητα αυτών των σχέσεων είναι ωστόσο το ισχυρό 

επιχείρημα για την μελέτη της οργανωσιακής συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). 

1.2. Οριοθέτηση της έννοιας της δέσμευσης -Μορφές και διαστάσεις 

Η δέσμευση θεωρείται μία σημαντική μεταβλητή στην κατανόηση των 

συμπεριφορών και των στάσεων των εργαζομένων (Meyer, Stanley, Herscovitch & 

Topolnytsky, 2002). Είναι μία έννοια η οποία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

κοινωνικών επιστημόνων ήδη από τη δεκαετία του 1960. Στόχος των ερευνών είναι 

τόσο η θεωρητική κατανόηση της έννοιας της δέσμευσης όσο και ο εμπειρικός 

εντοπισμός των προϋποθέσεων και των αποτελεσμάτων της. 

Η δέσμευση μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές και για αυτό το λόγο στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν διαφορετικοί όροι οι οποίοι περιγράφουν τη θετική σχέση 

ενός εργαζομένου με τη εργασία του, όπως είναι μεταξύ άλλων η εργασιακή 

δέσμευση (work engangement) και η οργανωσιακή δέσμευση (organizational 

commitment). Παρότι οι έννοιες είναι συναφείς, υπάρχουν στοιχεία τα οποία τις 

διαφοροποιούν (Saks, 2006). 

Η εργασιακή δέσμευση ορίζεται ως μία θετική, ικανοποιητική εργασιακή γνωστική 

κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από σθένος, αφοσίωση και προσήλωση 

(Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Bakker, 2002). Πρόκειται για συνεχή, 
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επίμονη και διάχυτη κατάσταση, η οποία δεν εστιάζει σε κάποιο συγκεκριμένο, 

γεγονός, άτομο ή συμπεριφορά. Το σθένος αναφέρεται στα υψηλά επίπεδα ενέργειας, 

στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην επιμονή για υπερπήδηση κάθε δυσκολίας κατά 

την εργασία. Η αφοσίωση αναφέρεται στην αίσθηση της σπουδαιότητας, τον 

ενθουσιασμό, την υπερηφάνεια, την έμπνευση και την πρόκληση που βιώνει κάποιος 

από την εργασία του. Η προσήλωση, τέλος, αναφέρεται στη βαθιά και πλήρη 

συγκέντρωση, η οποία επιτρέπει στο άτομο να εστιάζει την προσοχή του 

αποκλειστικά στην εργασία του. Η εργασιακή δέσμευση είναι με λίγα λόγια η θετική 

συναισθηματική σύνδεση ενός ατόμου με την εργασία του, η οποία δημιουργείται ως 

απόρροια των ικανοποιήσεων τις οποίες λαμβάνει ο εργαζόμενος από αυτήν. 

Η οργανωσιακή δέσμευση από την άλλη αναφέρεται στη στάση και το 

συναισθηματικό δέσιμο ενός ατόμου με τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται και 

αντανακλά την αφοσίωσή του σε αυτόν. Όταν μειώνεται το επίπεδο της 

οργανωσιακής δέσμευσης, ο εργαζόμενος μπορεί φτάσει μέχρις του σημείου να 

παραιτηθεί και να αναζητήσει δουλειά κάπου αλλού (Mowday, Porter & Steers, 

1982).   

Παρότι η οργανωσιακή δέσμευση και η εργασιακή δέσμευση μοιράζονται πολλά 

κοινά στοιχεία, η διαφορά τους είναι ότι η πρώτη εστιάζει στον οργανισμό και 

επηρεάζεται κυρίως από εργασιακά χαρακτηριστικά, ενώ η δεύτερη εστιάζει στην 

ίδια τη διεκπεραίωση της εργασίας και επηρεάζεται κυρίως από ατομικά 

χαρακτηριστικά (Ηλιοπούλου, 2013). Συνεπώς, οι δύο έννοιες θα μπορούσαν να 

γίνουν αντιληπτές ως δύο διακριτές πτυχές της συνολικής δέσμευσης του 

εργαζομένου.         

1.2.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι δύο υπήρξαν οι κύριες 

προσεγγίσεις στην έννοια της οργανωσιακής δέσμευσης. Όπως αναφέρουν οι Wong 

και Tong (2014), αρχικά υπήρξε μία προσέγγιση υπολογιστική (calculative ή 

continuance commitment), η οποία έβλεπε τη δέσμευση ως αποτέλεσμα μίας 

ανταλλαγής μεταξύ ατόμου και οργανισμού, ενώ ακολούθησε μία προσέγγιση 

ψυχολογική (affective commitment), σύμφωνα με την οποία η δέσμευση απεικονίζει 

ένα θετικό, υψηλής έντασης προσανατολισμό προς κάποιο αντικείμενο. Τελικώς, 
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αναπτύχθηκαν πολυδιάστατα μοντέλα, τα οποία επιχείρησαν να συνθέσουν τις δύο 

οπτικές. 

Ο Becker (1960) ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές που ασχολήθηκε με την 

έννοια της δέσμευσης. Η κεντρική ιδέα του ήταν ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να 

εργάζονται στον ίδιο οργανισμό όσο θεωρούν ότι υπάρχει ανταλλακτική αξία στη 

σχέση τους με αυτόν, η οποία θα χαθεί σε περίπτωση αποχώρησής τους. Αντιθέτως, 

όσο μεγαλύτερο διάστημα παραμένουν μέλη του οργανισμού τόσο μεγαλύτερα θα 

είναι τα προνόμια και τα οφέλη για τους ίδιους. Η προσέγγιση του Becker είναι μία 

σαφώς υπολογιστική προσέγγιση στην έννοια της δέσμευσης (Wong & Tong, 2014). 

Άλλοι μελετητές προσέγγισαν την έννοια της δέσμευσης με διαφορετικό τρόπο. Ο 

Buchanan (1974) για παράδειγμα αναφέρεται στη δέσμευση ως τη συνεχής 

συναισθηματική προσκόλληση ενός ατόμου στους σκοπούς και τις αξίες ενός 

οργανισμού. Κάποιοι ακόμα από τους ορισμούς της οργανωσιακής δέσμευσης όπως 

τους σταχυολογεί ο Buchanan (1974: 533) είναι οι εξής: «προθυμία ενός εργαζόμενου 

να καταβάλει υψηλά επίπεδα προσπάθειας για το καλό του οργανισμού, ισχυρή 

επιθυμία να παραμείνει σε αυτόν και αποδοχή των κυριότερων στόχων και αξιών 

του» (Porter), «θετική αξιολόγηση του οργανισμού από τον εργαζόμενο και πρόθεση 

να εργαστεί προς την κατεύθυνση των στόχων του» (Sheldon), «προθυμία να 

προσφέρει κάποιος ενέργεια και πίστη στον οργανισμό» (Kanter), «απροθυμία να 

εγκαταλείψει κανείς τον οργανισμό» (Hrebiniak and Allutto). Οι παραπάνω ορισμοί, 

παρότι μοιράζονται κάποια κοινά στοιχεία, δείχνουν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

αναλόγα με την οπτική γωνία με την οποία εξετάζει την έννοια της δέσμευσης ο κάθε 

ερευνητής.  

Η κύρια εναλλακτική στην υπολογιστική προσέγγιση του Becker, ήταν αυτή των 

Mowday, Steers και Porter (1979), οι οποίοι εστίασαν στη συναισθηματική πλευρά 

της δέσμευσης, ορίζοντάς την ως το επίπεδο της ταύτισης και της εμπλοκής ενός 

ατόμου με τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται. Σύμφωνα με τον ορισμό των 

Mowday κ.ά. (1979), η οργανωσιακή δέσμευση έχει τρία βασικά συστατικά:  

(1)   ισχυρή αποδοχή των στόχων και των αξιών του οργανισμού (ταύτιση),  

(2) προθυμία καταβολής σημαντικής προσπάθειας για χάρη του οργανισμού 

(εμπλοκή) και  
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(3)  ισχυρή επιθυμία για παραμονή στον οργανισμό (πίστη). 

Οριζόμενη με αυτόν τον τρόπο, η δέσμευση αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από 

την απλή θετική στάση/πίστη προς τον οργανισμό. Υπονοεί μία ενεργητική σχέση, 

τέτοια ώστε το άτομο να προθυμοποιείται να δώσει ένα «κομμάτι του εαυτού του» 

προκειμένου να συνεισφέρει στην ευόδωση των στόχων του οργανισμού. Η κεντρική 

ιδέα της προσέγγισης των Mowday, Steers και Porter είναι ότι εργαζόμενοι με υψηλά 

επίπεδα ταύτισης και εμπλοκής θα έχουν υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση και 

μεγαλύτερη δέσμευση. Τέτοιοι εργαζόμενοι είναι περισσότερο πιθανό να 

αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τις αξίες και τους στόχους του οργανισμού, καθώς 

και να καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για χάρη αυτών των στόχων. Ο βασικός 

μηχανισμός στην ανάπτυξη αυτού του ψυχολογικού δεσμού είναι η διαδικασία της 

ταύτισης. Η σπουδαιότητα της ταύτισης ενός εργαζομένου με τον οργανισμό έχει 

επισημανθεί από πολλούς μελετητές. Όπως αναφέρουν οι Robbins και Judge (2011), 

οι άνθρωποι έλκονται και επιλέγονται από οργανισμούς που ανταποκρίνονται στις 

αξίες τους και αποχωρούν από οργανισμούς που δεν είναι συμβατοί με την 

προσωπικότητά τους. Συνεπώς, για έναν εξωτερικό παρατηρητή η δέσμευση δεν 

γίνεται αντιληπτή μόνο από την έκφραση ταύτισης κάποιου με τις αξίες του 

οργανισμού, αλλά κυρίως με τις πράξεις του.      

1.2.2 Διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης 

Λόγω των διαφορετικών οπτικών με τις οποίες μπορεί να προσεγγιστεί η έννοια της 

δέσμευσης, γρήγορα οι μελετητές της έδειξαν να συνειδητοποιούν ότι πρόκειται στην 

πραγματικότητα για μία πολυδιάστατη έννοια. Οι Angle και Perry πρότειναν ένα 

δισδιάστατο μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η οργανωσιακή δέσμευση διακρίνεται 

στη δέσμευση στην αξία (value commitment), η οποία αντανακλά τη θέληση του 

εργαζομένου να καταβάλει ή να μην καταβάλει προσπάθεια για την υποστήριξη των 

στόχων του οργανισμού, και στη δέσμευση στην παραμονή (commitment to stay), η 

οποία αντανακλά τη θέληση του εργαζομένου να παραμείνει ή όχι μέλος του 

οργανισμού. Οι δύο διαστάσεις της δέσμευσης θεωρήθηκαν από τους συγκεκριμένους 

ερευνητές ανεξάρτητες μεταξύ τους, με το συνδυασμό τους ωστόσο να έχει 

διαφορετικές επιπτώσεις για τον οργανισμό (Angle & Perry, 1981). 

Στη συνέχεια υπήρξαν ερευνητές οι οποίοι μελέτησαν την οργανωσιακή δέσμευση ως 

τρισδιάστατη έννοια. Οι Penley και Could (1988) διακρίνουν αρχικά δύο μορφές: την 
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οργανική δέσμευση (instrumental commitment), κατά την οποία ο δεσμός μεταξύ 

εργαζομένου και οργανισμού βασίζεται στην ανταλλαγή της συνεισφοράς του 

εργαζομένου και των παροχών του οργανισμού προς εκείνον, και τη συναισθηματική 

δέσμευση (affective commitment), η οποία δίνει βαρύτητα στο τι σημαίνει ο 

οργανισμός προσωπικά για τον εργαζόμενο και στην αποδοχή από τον τελευταίο των 

αξιών και της «ιδεολογίας» του οργανισμού. Καταλήγουν ωστόσο σε τρισδιάστατο 

μοντέλο, καθώς τη συναισθηματική δέσμευση τη διακρίνουν περαιτέρω στην ηθική 

δέσμευση (moral commitment), κατά την οποία τον εργαζόμενο χαρακτηρίζει η 

αποδοχή και η ταύτιση με τους οργανωσιακούς στόχους και τη δέσμευση αποξένωσης 

(alienative commitment), κατά την οποία ο εργαζόμενος έχει χάσει το δεσμό του με 

τον οργανισμό, παραμένει ωστόσο μέλος του λόγω έλλειψης εναλλακτικών επιλογών.        

Επίσης, οι O’Reilly και Chatman (1986), βασιζόμενοι σε μία προηγούμενη μελέτη 

του Kelman, πρότειναν την εξής ταξινόμηση τριών επιπέδων για την οργανωσιακή  

δέσμευση, με βάση την ένταση της ταύτισης εργαζομένου – οργανισμού: 

Α) Συμμόρφωση ή ανταλλαγή (compliance). Είναι το πρώτο επίπεδο της δέσμευσης. 

Αντιπροσωπεύει την επιφανειακή δέσμευση, όπου το άτομο εκπληρώνει τα 

καθήκοντά του προσδοκώντας ανταμοιβή ή φοβούμενο τιμωρία. 

Β) Αποδοχή ή ταύτιση (identification). Σε αυτό το επίπεδο το άτομο βρίσκει τη θέση 

του μέσα στον οργανισμό. Αποκτάει μία αμφίδρομη σχέση με αυτόν, νιώθοντας ότι 

προσφέρει στον οργανισμό, αλλά και το ίδιο λαμβάνει αξία και αναγνώριση από 

εκείνον.   

Γ) Εσωτερίκευση (internalization). Είναι το τελικό στάδιο της δέσμευσης, όπου 

υπάρχει απόλυτη αρμονία μεταξύ του ατόμου και του οργανισμού. Ο εργαζόμενος 

αναγνωρίζει τις αξίες και τις νόρμες του οργανισμού ως δικές του, χωρίς κανέναν 

εξαναγκασμό. 

Το σημαντικότερο ίσως μοντέλο για την οργανωσιακή δέσμευση πρότειναν το 1991 

οι Meyer και Allen. Η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου μοντέλου αποδεικνύεται από 

το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μοντέλο για 

την οργανωσιακή δέσμευση (Yildiz, 2018). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην 

παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε το μοντέλο των Meyer και Allen, λεπτομερή 

παρουσίαση του οποίου ακολουθεί στην επόμενη υποενότητα. 
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1.2.3 Το μοντέλο τριών διαστάσεων των Meyer και Allen 

Μία επέκταση των προηγούμενων οπτικών για την οργανωσιακή δέσμευση πρότειναν 

οι Meyer και Allen (1991) με το ευρέως αποδεκτό μοντέλο τριών διαστάσεων. 

Σύμφωνα με αυτό, η δέσμευση είναι μία πολυδιάστατη έννοια αποτελούμενη από 

τρεις συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα αντανακλά την επιθυμία παραμονής στον 

οργανισμό, η δεύτερη την ανάγκη παραμονής στον οργανισμό και η τρίτη την 

υποχρέωση παραμονής στον οργανισμό. 

Ειδικότερα, η συναισθηματική δέσμευση (affective commitment) αναφέρεται στο 

ψυχολογικό δέσιμο ενός ατόμου με τον οργανισμό, στην ταύτιση, την εμπλοκή και τη 

συμμετοχή του σε αυτόν. Η συναισθηματική δέσμευση συνδέεται με την εργασιακή 

ικανοποίηση, επειδή ο εργαζόμενος συμφωνεί με τις αρχές του οργανισμού, νιώθει 

ότι του συμπεριφέρονται ισότιμα και ακόμη λαμβάνει ενδιαφέρον και φροντίδα από 

τον οργανισμό. Εργαζόμενοι με ισχυρή συναισθηματική δέσμευση παραμένουν στον 

οργανισμό επειδή το θέλουν. Αυτού του είδους η δέσμευση είναι συνήθως 

αποτέλεσμα υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο τα άτομα 

αντιμετωπίζονται δίκαια και η συνεισφορά τους αναγνωρίζεται και ενισχύεται.    

Η δέσμευση συνέχισης (continuance commitment) προκύπτει από τον συνυπολογισμό 

του αναμενόμενου οφέλους από την παραμονή στον οργανισμό και του πιθανού 

κόστους από την αποχώρηση από αυτόν. Εργαζόμενοι των οποίων ο κύριος δεσμός 

με την εργασία τους στηρίζεται στη δέσμευση συνέχισης παραμένουν στον 

οργανισμό επειδή το έχουν ανάγκη. Μπορεί για παράδειγμα με τα χρόνια να έχουν 

αποκτήσει ικανοποιητικές απολαβές ή κάποια θέση ευθύνης και να μη θέλουν να 

απολέσουν αυτά τα προνόμια.     

Τέλος, η κανονιστική δέσμευση (normative commitment) αντανακλά ένα αίσθημα 

ηθικής υποχρέωσης του ατόμου προς τον οργανισμό. Ο εργαζόμενος μπορεί να 

νιώθει ευγνώμων για την ευκαιρία που του δόθηκε να εργαστεί, επειδή μπορεί να 

έλαβε κάποια επιμόρφωση ή ακόμα επειδή κατά το παρελθόν ο οργανισμός επέδειξε 

κατανόηση σε κάποιο προσωπικό του πρόβλημα. Επίσης, μία τέτοια στάση μπορεί να 

αντανακλά μία προσωπική νόρμα του ατόμου, διαμορφωθείσα από την οικογένεια ή 

το κοινωνικό του περιβάλλον, σύμφωνα με την οποία ο εργαζόμενος πρέπει να 

δείχνει πίστη στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται. Εργαζόμενοι με υψηλά επίπεδα 

κανονιστικής δέσμευσης νιώθουν ότι οφείλουν να παραμείνουν στον οργανισμό.  
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Το κοινό στοιχείο και στις τρεις διαστάσεις της δέσμευσης είναι ότι προσεγγίζουν τη 

δέσμευση ως ψυχολογική στάση η οποία, πρώτον, χαρακτηρίζει τη σχέση του 

εργαζομένου με τον οργανισμό και, δεύτερον, έχει επίπτωση στην απόφαση 

παραμονής ή μη παραμονής στον οργανισμό. Είναι ξεκάθαρο ωστόσο ότι η φύση του 

δεσμού διαφέρει σε κάθε περίπτωση, καθώς προκύπτει από διαφορετικές αφετηρίες. 

Εντούτοις, αυτό δε σημαίνει ότι οι τρεις συνιστώσες της δέσμευσης είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενες. Αντιθέτως, σύμφωνα με τους Meyer και Allen (1991) ο εργαζόμενος 

μπορεί να νιώθει και τις τρεις διαστάσεις της δέσμευσης σε διαφορετικό βαθμό. 

Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις 

της οργανωσιακής δέσμευσης με τις αντίστοιχες διαστάσεις του κάθε μοντέλου. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ  

(ΕΤΟΣ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Becker  

(1960) 
1 Υπολογιστική δέσμευση 

 Mowday, Steers & Porter 

(1979) 
1 Συναισθηματική δέσμευση 

Angle & Perry  

(1981) 
2 

Δέσμευση στην αξία 

Δέσμευση στην παραμονή 

O’Reillyκαι Chatman      

(1986) 
3 

Συμμόρφωση 

Αποδοχή 

Εσωτερίκευση 

Penley και Could            

(1988) 
3 

Οργανική δέσμευση 

Ηθική δέσμευση 

Δέσμευση αποξένωσης 
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Meyer & Allen  

(1991) 
3 

Συναισθηματική δέσμευση 

Δέσμευση συνέχισης 

Κανονιστική δέσμευση 

Πίνακας 1.1 Θεωρίες οργανωσιακής δέσμευσης 

1.3 Η δέσμευση σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

Η αποσαφήνιση του αντικειμένου της δέσμευσης των εργαζομένων είναι εξαιρετικά 

σημαντική. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, αντικείμενο της δέσμευσής τους 

μπορεί να αποτελούν οι μαθητές, η διδασκαλία ως επάγγελμα ή το σχολείο ως 

οργανισμός (Firestone & Rosenblum, 1988).  

Όταν αντικείμενο της δέσμευσης του εκπαιδευτικού είναι οι μαθητές του, 

αναπτύσσονται ισχυροί δεσμοί μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένων. Ο 

εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται προσωπικά για τους μαθητές, θέλει ειλικρινά να τους 

βοηθήσει να επιτύχουν στη ζωή τους και είναι πρόθυμος να συμβάλλει στην επίλυση 

των προβλημάτων τους. Σε αυτού του είδους τη δέσμευση η εστίαση δεν είναι τόσο 

στα μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα όσο στις διαπροσωπικές σχέσεις και τους 

συναισθηματικούς δεσμούς οι οποίοι αναπτύσσονται εντός της τάξης.  

Η δέσμευση ως προς τους μαθητές συνδέεται με το προσωπικό ενδιαφέρον του 

εκπαιδευτικού για το μαθητή. Οδηγεί έτσι στη δημιουργία καλών διαπροσωπικών 

σχέσεων και θετικού σχολικού κλίματος όπου οι μαθητές νιώθουν άνετα, χωρίς 

απαραίτητα να υπάρχει πίεση για υψηλές επιδόσεις. Η δέσμευση ως προς τη 

διδασκαλία, αντίθετα, οδηγεί σε ισχυρό ενδιαφέρον για τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Ο εκπαιδευτικός πιστεύει ότι ανταμοιβή του είναι η μάθηση των μαθητών και 

συνεπώς έχει υψηλές προσδοκίες από εκείνους.  

Όταν αντικείμενο της δέσμευσης είναι η διδασκαλία ο εκπαιδευτικός αντλεί 

ικανοποίηση από το επάγγελμά του επειδή ακριβώς κάνει κάτι που του αρέσει. 

Σημαντικός είναι εδώ ο ρόλος των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς η επιτυχίες 

των μαθητών αντανακλούν τη δουλειά του εκπαιδευτικού και έτσι εκείνος λαμβάνει 

αναγνώριση και ενισχύει το κύρος του τόσο μεταξύ των συναδέλφων του όσο και 

στην κοινωνία ευρύτερα (Park, 2005).  
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Τέλος, η οργανωσιακή δέσμευση, έρχεται κυρίως ως απόρροια του διαμοιρασμού 

κοινών αντιλήψεων για τους στόχους του σχολείου. Μπορεί επιπλέον να ενισχύεται 

λόγω των εργασιακών συνθηκών που επικρατούν στον συγκεκριμένο χώρο είτε λόγω 

κοινωνικών δεσμών που πιθανώς έχει αναπτύξει εκεί ο εκπαιδευτικός (Park, 2005).  

Σύμφωνα με τους Firestone και Rosenblum (1988) οι τρεις αυτές μορφές δέσμευσης 

παρέχουν και τη βάση για διαφορετικές συμπεριφορές των εκπαιδευτικών. Η 

δέσμευση ως προς ένα χώρο σχετίζεται με την «πίστη» σε συγκεκριμένο σχολείο. 

Βασικά χαρακτηριστικά είναι η μονιμότητα της εργασίας και η προθυμία ανάληψης 

διαφορετικών ρόλων για χάρη του σχολικού οργανισμού. Το ενδιαφέρον στρέφεται 

περισσότερο στη σωστή λειτουργία του σχολείου ως οργανισμού και λιγότερο στη 

διδακτική διαδικασία που συντελείται μέσα στην τάξη.  

Οι τρεις προαναφερθέντες τύποι απαρτίζουν τη συνολική δέσμευση του 

εκπαιδευτικού. Όλοι τους είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση της αποστολής του 

σχολείου και συνεπώς αναμένεται να συνυπάρχουν σε κάποιο βαθμό σε κάθε 

εκπαιδευτικό, καθώς σε περίπτωση πλήρους απουσίας κάποιου τύπου δημιουργούνται 

δυσλειτουργίες (Firestone & Penell, 1993). Για παράδειγμα, όταν η δέσμευση ως 

προς τη διδασκαλία δεν συνοδεύεται από ένα σχετικό ενδιαφέρον για τους μαθητές 

ως άτομα δύναται να οδηγήσει στη δημιουργία ψυχρού κλίματος στην τάξη,ενώ όταν 

δεν συνοδεύεται και από κάποιο βαθμό δέσμευσης ως προς το σχολείο, οδηγεί σε 

ατομιστικά μοτίβα εργασίας.  

1.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση 

Πολλές διαφορετικές μεταβλητές έχουν εξεταστεί ως πιθανοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη δέσμευση των εργαζομένων. Σύμφωνα με τους Chan κ.ά. (2008), οι 

μεταβλητές αυτές χωρίζονται συνήθως σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα 

του ίδιου του εργαζόμενου και τα δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία αφορούν τον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του οργανισμού. 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας και το 

επίπεδο της εκπαίδευσης έχουν συνδεθεί με τη δέσμευση, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό 

και είναι δύσκολο να ερμηνευθούν κατηγορηματικά (Meyer & Allen, 1991). Πολλές 

έρευνες που εξετάζουν τη σχέση δημογραφικών παραγόντων με την δέσμευση 
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καταλήγουν στην πραγματικότητα σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Σύμφωνα με 

τους Yahaya και Ebrahim (2015), κάποιες έρευνες δείχνουν ότι η ηλικία και η ύπαρξη 

οικογένειας αυξάνουν τη δέσμευση των εργαζομένων εξαιτίας της έλλειψης 

εναλλακτικών και των αυξημένων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Αντιθέτως, το επίπεδο 

εκπαίδευσης συνδέεται συνήθως αρνητικά με τη δέσμευση είτε λόγω των 

περισσότερων εναλλακτικών που διαθέτουν οι υψηλά μορφωμένοι εργαζόμενοι είτε 

λόγω των αυξημένων προσδοκιών των ίδιων από τον οργανισμό τους. Οι γυναίκες, 

τέλος, χαρακτηρίζονται συνήθως από υψηλότερη δέσμευση προς τον οργανισμό σε 

σχέση με τους άντρες εργαζόμενους. Άλλες έρευνες ωστόσο καταλήγουν σε αντίθετα 

συμπεράσματα (Yahaya & Ebrahim, 2015).   

Αντιθέτως, τα προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η ανάγκη για επιτυχία και 

αναγνώριση, η θέληση για ανέλιξη και το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της εργασίας 

έχει βρεθεί ότι συσχετίζονται περισσότερο με τη δέσμευση (Mowday et al., 1982). 

Εργαζόμενοι με υψηλή ευσυνειδησία εργάζονται σκληρότερα και κερδίζουν 

περισσότερη αναγνώριση και ανταμοιβή από τον οργανισμό, οδηγούμενοι σε 

υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης. Η ευσυνειδησία σχετίζεται επίσης και 

με άλλες πτυχές της οργανωσιακής δέσμευσης, δεδομένου ότι συνδέεται με την ηθική 

της εργασίας, τη συμμόρφωση και τις συμβατικές κινητήριες και ηθικές δυνάμεις 

(Zimmerman, 2008). Ακόμη, εργαζόμενοι που χαρακτηρίζονται από 

συγκαταβατικότητα, λόγω της έμφυτης τάσης τους να τα πηγαίνουν καλά με τους 

άλλους, είναι πιθανότερο να εγκαθιδρύσουν θετικές σχέσεις με τους συναδέλφους 

τους, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε αύξηση της δέσμευσης προς τον 

οργανισμό και τα μέλη του (Guai et al., 2016).    

Τα δομικά χαρακτηριστικά από την άλλη μεριά αφορούν τον τρόπο δόμησης του 

οργανισμού. Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων είναι ένα τέτοιο δομικό 

χαρακτηριστικό που έχει βρεθεί ότι συντελεί στην αύξηση της δέσμευσης. Σύμφωνα 

με τους Somech και Bogler (2002), αυτό συμβαίνει λόγω των μηχανισμών κινήτρων 

που αναπτύσσονται όταν οι εργαζόμενοι, ιδιαιτέρως δε οι εκπαιδευτικοί, 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς αυξάνεται η εμπλοκή τους 

και είναι προθυμότεροι να εφαρμόσουν αποφάσεις για τις οποίες έχει ζητηθεί η 

γνώμη τους. Παράγοντες όπως η ενδυνάμωση, η ύπαρξη ανοικτής και ειλικρινούς 

επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό, καθώς και η παροχή ενός βαθμού αυτονομίας 
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στον εργαζόμενο θεωρούνται επίσης σημαντικοί για τη δέσμευσή του (Dee et al., 

2006). Ακόμα, η σχέση του εργαζόμενου με τους ανωτέρους του, η αποσαφήνιση των 

ρόλων και των αρμοδιοτήτων, καθώς και τα συναισθήματα προσωπικής 

αυτοεκτίμησης του εργαζομένου σε σχέση με τη θέση που κατέχει στον οργανισμό 

είναι παράγοντες που σχετίζονται με τη δέσμευση (Meyer & Allen, 1991).  Σε γενικές 

γραμμές θα λέγαμε ότι εργασιακά περιβάλλοντα τα οποία είναι υποστηρικτικά, 

ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους σε συμμετοχή και τους παρέχουν κίνητρα και 

αναγνώριση επηρεάζουν θετικά την οργανωσιακή τους δέσμευση, ιδιαιτέρως δε τη 

συναισθηματική συνιστώσα της.  

Παρόμοιο διαχωρισμό κάνουν και οι Bush και Middlewood (2005, όπ. αναφ. στο 

Αθανασούλα – Ρέππα, 2008), οι οποίοι ταξινομούν τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων σε: 

 Προσωπικούς (φύλο, δυνατότητες, ηλικία, εμπειρία κτλ.) 

 Κοινωνικούς (σχέσεις στην εργασία, ομάδες εμπλοκής, σύνδεσμοι) 

 Σχετιζόμενους με τον οργανισμό (συνθήκες εργασίας, διευκολύνσεις, φόρτος 

εργασίας, εργασιακά κίνητρα, ευκαιρίες ανέλιξης κ.ά) 

 Κουλτούρας (δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες, απόδοση αξίας στον εργαζόμενο). 

 

Ο παράγοντας της σχολικής ηγεσίας δύναται να επιδράσει σημαντικά σε θετικές 

οργανωσιακές συμπεριφορές όπως η δέσμευση των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας με 

αυτόν τον τρόπο στην αποδοτικότερη λειτουργία του σχολείου. Είναι σαφές ότι τα 

περισσότερα από τα δομικά χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού επηρεάζονται άμεσα 

από τον ηγέτη του. Οι σχετιζόμενοι με τον οργανισμό παράγοντες και οι παράγοντες 

κουλτούρας είναι το κατ’ εξοχήν πεδίο όπου οι ηγέτες και οι διευθυντές έχουν πλήρη 

ευθύνη στη δημιουργία ενός δίκαιου και κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος 

(Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Εκείνοι είναι που συμβάλλουν καθοριστικά στη 

δημιουργία συνθηκών οι οποίες είναι ή όχι ευνοϊκές για την αφοσίωση και την 

ικανοποίηση των υφισταμένων τους. Συνεπώς, το στυλ ηγεσίας του διευθυντή του 

σχολείου αναγνωρίζεται ως ένας σημαντικός παράγοντας επηρεασμού οργανωσιακών 

συμπεριφορών όπως είναι η δέσμευση των εκπαιδευτικών. 
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1.5 Επιπτώσεις της οργανωσιακής δέσμευσης 

Το σύγχρονο σχολείο δείχνει να έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ εκπαιδευτικούς 

δεσμευμένους στους σκοπούς και τις αξίες του, πιο πρόθυμους να καταβάλουν 

περίσσεια προσπάθεια και να παραμείνουν μέλη των οργανισμών που εργάζονται. 

Επίσης, όπως τονίζουν οι Somech & Bogler (2002), η δέσμευση είναι σημαντική σε 

επαγγέλματα όπως του ιατρού και του εκπαιδευτικού, όπου απαιτούνται άμεσες 

αποφάσεις, οι οποίες δεν ελέγχονται εύκολα από τρίτους. Τα σχολεία, άλλωστε, είναι 

οργανισμοί στους οποίους υπάρχει σημαντική διαφωνία σχετικά με το είδος των 

αποτελεσμάτων που πρέπει να επιτυγχάνονται. Επίσης, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες 

στην επιτήρηση του έργου των εκπαιδευτικών και στην αξιολόγηση της επίδοσής 

τους. Όλα αυτά καθιστούν τα σχολεία περισσότερο εξαρτώμενα από τη διακριτική 

ευχέρεια των εκπαιδευτικών και συνεπώς η δέσμευση των τελευταίων είναι κρίσιμη 

για την εκπλήρωση των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος (Firestone & Pennell, 

1993).  

Αρκετές έρευνες έχουν ασχοληθεί τόσο με τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να 

προκύψουν από την ύπαρξη υψηλής δέσμευσης των εργαζομένων όσο και με τα 

αρνητικά αποτελέσματα από τη χαμηλή τους δέσμευση.  

 Θετικές προεκτάσεις 

Εργαζόμενοι με υψηλή οργανωσιακή δέσμευση είναι πιο πιθανό να παραμείνουν 

στον οργανισμό, να δουλεύουν προς την κατεύθυνση των στόχων του οργανισμού, να 

καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια στη δουλειά τους και να λαμβάνουν υψηλά 

επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης (Chan et al., 2008). Επιπλέον, αυξάνουν την 

αποδοτικότητά τους, βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μειώνουν τις άσχημες 

συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και, γενικότερα, έχουν ένα 

υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης, υπευθυνότητας και πίστης (Hamid, Nordin, Adnan 

& Sirun, 2013). 

Αρκετές μελέτες έχουν συσχετίσει την οργανωσιακή δέσμευση με την οργανωσιακή 

φιλότιμη συμπεριφορά (organizational citizenship behavior). Η οργανωσιακή 

φιλότιμη συμπεριφορά περιλαμβάνει εργασιακές συμπεριφορές οι οποίες 

υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της δουλειάς και κατευθύνονται προς άτομα, ομάδες ή 

τον οργανισμό ως σύνολο προκειμένου να ευοδωθούν οι στόχοι του (Organ, 1990 όπ. 
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αναφ. στο Zeinabadi, 2010). Βασικό στοιχείο της είναι η εθελοντική προσφορά, η 

οποία προσφέρεται αβίαστα από τον εργαζόμενο και εμπεριέχει τον αλτρουισμό, την 

ευσυνειδησία, τη φιλοτιμία και την ευγένεια. Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών 

είναι η προσφορά βοήθειας προς άλλους εργαζόμενους με μεγάλο φόρτο εργασίας, η 

αφιέρωση χρόνου στην καθοδήγηση νέων συναδέλφων, η παραμονή στο χώρο 

εργασίας πέραν του ωραρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί κάποια δουλειά ή η 

κατάθεση καινοτόμων προτάσεων για τη βελτίωση του οργανισμού. Σύμφωνα με 

τους Somech και Bogler (2002), υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της 

οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών και της οργανωσιακής φιλότιμης 

συμπεριφοράς τους, τόσο ως προς τους μαθητές και τους συναδέλφους, όσο και 

απέναντι στο σχολείο τους.   

Η δέσμευση των εκπαιδευτικών ειδικότερα έχει συσχετιστεί με τη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ο Kushman (1992) και ο Rosenholt (1989), όπως 

αναφέρεται στους Chan κ.ά. (2008), τεκμηρίωσαν εμπειρικά την επίδραση της 

δέσμευσης των δασκάλων στην ικανότητα ανάγνωσης των μαθητών. Σύμφωνα τον 

Park (2005), η δέσμευση και τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν αμφίδρομη σχέση, 

το ένα δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ως αιτία αλλά και αποτέλεσμα του άλλου. 

Επιπλέον, εκπαιδευτικοί με υψηλό βαθμό συναισθηματικής δέσμευσης αναμένεται να 

είναι καλοί εκπαιδευτικοί ηγέτες στην τάξη, επιδεικνύοντας αποτελεσματική 

διδασκαλία, ικανότεροι στη διαχείριση της τάξης και προθυμότεροι να εμπλακούν σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες για το καλό των μαθητών και του σχολείου (Selamat, 

Nordin & Adnan, 2013). Σε κάθε περίπτωση η δέσμευση των εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός μηχανισμός στη βελτίωση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης. 

 Αρνητικές προεκτάσεις 

Μία σειρά αρνητικών εργασιακών συμπεριφορών εμφανίζονται όταν υπάρχει χαμηλό 

επίπεδο οργανωσιακής δέσμευσης. Έχει βρεθεί ότι η χαμηλή δέσμευση συνδέεται με 

συμπεριφορές όπως η πρόθεση αποχώρησης, η παραίτηση, η επαγγελματική 

εξουθένωση και οι συχνές απουσίες από την εργασία (Shapira – Lischchinsky & 

Rosenblatt, 2009). 
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Η πρόθεση αποχώρησης ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, πέρα από το σημαντικό 

κόστος στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, έχει και σημαντικές παιδαγωγικές 

επιπτώσεις για τα σχολεία. Συχνά οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να αποχωρήσουν είναι 

οι αυτοί με τα υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα (Ingresoll, 2004 όπ. αναφ. στο 

Shapira – Lischchinsky & Rosenblatt, 2009), γεγονός που μπορεί να βλάψει τη φήμη, 

τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Ακόμη, οι συχνές απουσίες 

από την εργασία, οι οποίες κατά τους Lamber, Griffin, Hogan και Kelley (2015) 

γίνονται κυρίως με κατάχρηση αναρρωτικών αδειών, επιφέρουν αρνητικά 

αποτελέσματα, όπως η μείωση της αποδοτικότητας και η διατάραξη του καλού 

κλίματος μεταξύ των μελών του οργανισμού. Στα σχολεία δε οι επιπτώσεις του 

φαινομένου επεκτείνονται και στους μαθητές, καθώς όταν ένας εκπαιδευτικός 

απουσιάζει από την τάξη η διαδικασία της μάθησης διακόπτεται. Όταν μάλιστα 

απουσιάζει επανειλημμένως, η επίδοση των μαθητών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά 

σε σημαντικό βαθμό. Σχετική έρευνα της Finlayson (2009) έδειξε σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των ημερών απουσίας του δασκάλου από την τάξη και των 

χαμηλών επιδόσεων των μαθητών στα τεστ.        

Συνολικά θα λέγαμε ότι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι δεσμευμένοι στους 

οργανισμούς τους δεν νιώθουν καμία υποχρέωση να βοηθήσουν ούτε τον οργανισμό 

ούτε τους συναδέλφους τους. Σύμφωνα με τους Guay κ.ά. (2016) μάλιστα, τέτοιοι 

εργαζόμενοι είναι πιθανό να οδηγηθούν στο αντίθετο άκρο, αυτό της εργασιακής 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς (workplace deviance), δηλαδή τη σκόπιμη επιθυμία να 

προκαλέσουν βλάβη στον οργανισμό και τα μέλη του. Tο χαμηλό επίπεδο 

οργανωσιακής δέσμευσης εν γένει μπορεί να οδηγήσει τον εργαζόμενο, ακόμα κι αν 

τελικώς παραμείνει στην εργασία του, να μειώσει τη προσπάθεια που καταβάλλει με 

άμεσο αντίκτυπο τόσο στην παραγωγικότητά του ίδιου όσο και στην 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.1 Εννοιολογική προσέγγιση της ηγεσίας στην εκπαίδευση  

Η έννοια της ηγεσίας καταλαμβάνει κεντρική θέση στη θεωρία της διοικητικής 

επιστήμης με ουσιαστικές προεκτάσεις στην καθημερινή λειτουργία των σύγχρονων 

οργανισμών. Το περιεχόμενο του όρου ηγεσία δεν είναι σαφώς προσδιορισμένο και 

κοινά αποδεκτό από όλους (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012), καθώς κάθε ερευνητής τoν 

προσεγγίζει από διαφορετική οπτική. Αυτό που φαίνεται να γίνεται αποδεκτό από 

όλους, ωστόσο, είναι ότι η ηγεσία είναι ένα βασικό στοιχείο της λειτουργίας της 

διεύθυνσης και η ποιότητά της διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή την 

αποτυχία κάθε οργανισμού (Nazim & Mahmood, 2016). 

Κατά καιρούς, έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για το φαινόμενο της ηγεσίας. Έτσι, 

σύμφωνα με τους Robbins και Judge (2011: 356), «ηγεσία είναι η ικανότητα άσκησης 

επιρροής σε μία ομάδα ατόμων, με στόχο την υλοποίηση ενός οράματος ή μιας 

σειράς στόχων». Πρόκειται για «μία διαδικασία κοινωνικής επίδρασης κατά την 

οποία ένα άτομο καταφέρνει να εξασφαλίσει τη βοήθεια άλλων για να επιτύχουν 

κάποιο κοινό σκοπό» (Chemers, 1997, όπ. αναφ. στο Πασιαρδής, 2014), η οποία 

περιλαμβάνει «το πλέγμα των συμπεριφορών που χρησιμοποιεί κάποιος με τους 

άλλους όταν προσπαθεί να επηρεάσει τη δική τους συμπεριφορά» (Πασιαρδής, 2014: 

71). 

Σύμφωνα με τους Σαΐτη και Σαΐτη (2012), οι βασικές προϋποθέσεις ύπαρξης της 

ηγεσίας είναι τέσσερις. Πρώτον, η ύπαρξη ηγέτη, ο οποίος πρέπει να κατέχει μία 

καίρια θέση στην ιεραρχική κλίμακα της οργάνωσης. Δεύτερον, η ύπαρξη μελών 

ομάδας – ακολούθων, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τους στόχους της ομάδας. Τρίτον, η 

ύπαρξη αποτελεσματικής δράσης, η οποία θα προέρχεται από την ικανότητα του 

ηγέτη να υποκινεί, να εμπνέει και να επιλύει προβλήματα. Τέταρτον, η επίτευξη των 

επιδιωκόμενων στόχων. 

Από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι ηγεσία σε γενικές γραμμές είναι η διαδικασία ή η 

τέχνη επηρεασμού των άλλων. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, εντούτοις, ότι η ηγεσία 

ασκείται ερήμην των ακολούθων. Ο Burns (1978), όπ. αναφ. στο Stewart (2006), 

τονίζει ότι ο ηγέτης επηρεάζει τους οπαδούς ώστε να ενεργήσουν προς κάποιους 

στόχους, οι οποίοι είναι σημαντικό να αντιπροσωπεύουν τις αξίες, τις ανάγκες, τις 
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φιλοδοξίες και τις προσδοκίες τόσο του ίδιου όσο και των οπαδών. Η ιδιοφυΐα του 

ηγέτη έγκειται στον τρόπο με τον οποίο ενοποιεί τις δικές του αξίες με εκείνες των 

οπαδών και συνεπώς η ηγεσία, από αυτήν την οπτική, δεν μπορεί να διαχωριστεί από 

τις ανάγκες και τους στόχους των ακολούθων. Επιπλέον και οι οπαδοί επηρεάζουν 

τον ηγέτη, εφόσον το όραμα του ηγέτη ενσωματώνει τα προσωπικά τους οράματα και 

στόχους. Η Αθανασούλα – Ρέππα (2008: 219) σημειώνει σχετικά ότι «η σύγχρονη 

σκέψη για την ηγεσία υποστηρίζει ότι οι ηγέτες δουλεύουν με τους οπαδούς με 

τρόπους που αλλάζουν και τους ηγέτες και τους οπαδούς, έτσι ώστε με την πάροδο 

του χρόνου να αποδίδουν σε ολοένα και αυξανόμενα υψηλά επίπεδα λειτουργίας». 

Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι ως αποτέλεσμα της ηγεσίας, τελικώς, 

προκύπτει μια σχέση αμοιβαίας παρακίνησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ ηγέτη και 

ακολούθων. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το ενδιαφέρον που λαμβάνει τα τελευταία χρόνια η 

ηγεσία προέρχεται από έρευνες που έχουν δείξει τη σημαντική επιρροή της τόσο στη 

δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος όσο και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με τους Hallinger και Heck (2011), η ηγεσία είναι 

ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες σχολικής επιτυχίας. Οι διευθυντές έχουν 

κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και διατήρηση της βελτίωσης του σχολείου και στην 

επίτευξη των στόχων του. Κατά τον Πασιαρδή (2012), η εκπαιδευτική ηγεσία παίζει 

σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η 

αποτελεσματική και επιτυχημένη σχολική ηγεσία είναι το κύριο μέσο για τη 

βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών μάθησης μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, 

η αναζήτηση του πλαισίου των χαρακτηριστικών των επιτυχημένων σχολικών 

ηγετών, οι οποίοι θα ενεργήσουν ως φορείς αλλαγής και βελτίωσης, είναι κεντρικός 

στόχος της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο της εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

2.2 Κλασσικές προσεγγίσεις των μορφών ηγεσίας 

Τα τρία κλασσικά στυλ ηγεσίας τα οποία απαντώνται στους παραδοσιακούς 

οργανισμούς τα καθόρισε ο Kurt Lewin και οι συνεργάτες του τη δεκαετία του 1930, 

με κύριο κριτήριο το βαθμό συμμετοχής της ομάδας στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στον οργανισμό (Κατσαρός, 2008). Αυτά είναι το αυταρχικό στυλ 
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(authoritarian), το δημοκρατικό στυλ (democratic) και το εξουσιοδοτικό στυλ (laissez 

– faire). 

Ειδικότερα, το αυταρχικό στυλ ηγεσίας είναι εκείνο κατά το οποίο ο ηγέτης έχει τον 

απόλυτο έλεγχο πάνω στο περιβάλλον του. Ο αυταρχικός ηγέτης ασκεί την εξουσία 

του μέσω αυστηρών κανόνων και οδηγιών, ενώ υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για 

όσους παρεκκλίνουν από αυτές. Οι αποφάσεις παίρνονται από τον ίδιο, χωρίς τη 

συμμετοχή ή έστω τη συμβουλή κανενός άλλου. Στην εκπαίδευση το αυταρχικό στυλ 

συνδέεται με τιμωρητικές ενέργειες, ψυχρό χαρακτήρα και κατασταλτικές 

συμπεριφορές (Smith, Minor, Brashen & Remaly, 2017).  

Το αντίθετο του αυταρχικού στυλ ηγεσίας είναι το δημοκρατικό στυλ. Βασικό 

χαρακτηριστικό του δημοκρατικού στυλ ηγεσίας είναι η συμμετοχή όλων στη λήψη 

αποφάσεων. Παρότι τις τελικές αποφάσεις μπορεί να τις παίρνει ο ηγέτης, η γνώμη 

των υπολοίπων μελών της ομάδας είναι ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας. Από 

πολλούς θεωρείται ότι το δημοκρατικό στυλ ηγεσίας στην εκπαίδευση είναι 

αποτελεσματικότερο του αυταρχικού, καθώς η αίσθηση της συμμετοχής για τα μέλη 

του σχολείου αποτελεί κίνητρο για καλύτερη απόδοση και ενδυναμώνει τις σχέσεις 

μεταξύ τους (Smith et al., 2017).  

Στο εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας, τέλος, οι αποφάσεις παίρνονται από τους 

υφισταμένους. Ο ηγέτης είτε αδιαφορεί είτε δεν έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του 

και ουσιαστικά παραχωρεί την εξουσία του στα μέλη της ομάδας. Με την ηγεσία 

αυτού του τύπου ο οργανισμός χάνει τον προσανατολισμό και τη συνοχή του και 

καθίσταται αναποτελεσματικός (Κατσαρός, 2008). 

Η διάκριση μεταξύ αυταρχικού και δημοκρατικού ηγετικού στυλ, καθώς και ο 

συνδυασμός τους, η ενδεχομενική προσέγγιση, όπου ο ηγέτης χρησιμοποιεί ένα μίγμα 

των δύο στυλ ανάλογα με τις περιστάσεις, συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα 

από μελετητές του φαινομένου της ηγεσίας. Έχει ωστόσο δεχθεί κριτική για 

μεθοδολογικές αδυναμίες και αντιφατικά ερευνητικά αποτελέσματα (Κατσαρός, 

2008), με συνέπεια από τη δεκαετία ήδη του 1980 η έρευνα για την ηγεσία να 

αναζητήσει νέες διεξόδους και προοπτικές.  
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2.3 Σύγχρονες προσεγγίσεις των μορφών ηγεσίας 

Οι νέες τάσεις στη μελέτη της ηγεσίας συμπεριέλαβαν έννοιες όπως το όραμα και η 

ενδυνάμωση και έδωσαν βαρύτητα στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο ηγέτης 

στη διαμόρφωση της κουλτούρας μέσα στον οργανισμό. Ο James MacGregor Burns 

διέκρινε δύο τύπους ηγεσίας, την συναλλακτική και τη μετασχηματιστική ηγεσία, 

τους οποίους θεωρούσε ως τα δύο αντίθετα άκρα μιας συνεχούς γραμμής (Steward, 

2006). Σύμφωνα με τη θεωρία ηγεσίας πλήρους φάσματος του Bass, ο οποίος 

επέκτεινε τη δουλειά του Burns, κάθε ηγετική δραστηριότητα είναι είτε 

μετασχηματιστική είτε συναλλακτική, θεωρώντας όμως αυτούς τους τύπους ως 

διαφορετικές διαστάσεις μιας ενιαίας ηγετικής συμπεριφοράς (Steward, 2006). Στην 

πορεία ερευνήθηκαν και άλλα στυλ ηγεσίας, όπως είναι η κατανεμημένη ηγεσία. 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων 

σύγχρονων τύπων ηγεσίας και θα επιχειρηθεί μία κριτική τους αποτίμηση στο χώρο 

της εκπαίδευσης.  

2.3.1 Η συναλλακτική ηγεσία 

Ο Burns (1978), όπ. αναφ. στο Stewart (2006), όρισε ως συναλλακτική την ηγεσία η 

οποία βασίζεται σε ένα σύστημα ανταμοιβών. Στη συναλλακτική ηγεσία οι σχέσεις με 

τους υφισταμένους βασίζονται πάνω σε μία ανταλλαγή για κάποιο πόρο που 

εκτιμούν. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μία αμοιβαία δοσοληψία μεταξύ ηγέτη 

και υφισταμένων, καθώς ο πρώτος ζητάει από τους δεύτερους να κάνουν κάτι 

επιθυμητό στον ίδιο και σε αντάλλαγμα τους παρέχει μία ανταμοιβή επιθυμητή σε 

εκείνους. Η συναλλακτική ηγεσία σύμφωνα με τον Bass περιλαμβάνει συμπεριφορές 

τριών κατηγοριών: ενδεχόμενη ανταμοιβή, ενεργητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση και 

παθητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση (Avolio, Bass & Jung, 1999). 

Η ενδεχόμενη ανταμοιβή συνεπάγεται επιβράβευση των ακολούθων για την επίτευξη 

συμφωνημένων στόχων. Στη διαχείριση κατ’ εξαίρεση ο ηγέτης ασχολείται με τους 

υφισταμένους μόνο όταν κάνουν λάθη, με σκοπό τη διόρθωση των ενεργειών τους, 

ασκώντας διορθωτική κριτική και παρέχοντας ανατροφοδότηση. Αυτό το στυλ 

μπορεί να πάρει μια ενεργητική μορφή, όπου οι ηγέτες παρακολουθούν τακτικά τη 

συμπεριφορά των ακολούθων για λάθη ή μια παθητική μορφή που περιλαμβάνει τη 

λήψη διορθωτικών ενεργειών μόνο όταν τα λάθη υποπίπτουν στην προσοχή του 

ηγέτη (Jackson, Meyer & Wang, 2013). 
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Ο κύριος στόχος της συναλλακτικής ηγεσίας είναι να ωθήσει τους υπαλλήλους να 

εργάζονται προκειμένου να λάβουν καλή αποζημίωση. Οι συναλλακτικοί ηγέτες 

ενισχύουν το κίνητρο των εργαζομένων με την παροχή ενδεχόμενων ανταμοιβών. 

Εάν η ανατεθείσα εργασία δεν γίνει σωστά, μπορεί να υπάρξουν και αρνητικές 

συνέπειες. Ένας συναλλακτικός ηγέτης θέτει τους στόχους και καθιστά σαφή τη 

σχέση μεταξύ απόδοσης και ανταμοιβής στους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι 

γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να λάβουν ανταμοιβές. Επίσης, συχνή 

ανατροφοδότηση δίνεται στους εργαζόμενους όσον αφορά την πρόοδό τους προς την 

επιθυμητή κατεύθυνση. Στους υφισταμένους δίδονται σαφείς οδηγίες για να λάβουν 

το επιθυμητά αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι, τέλος, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να 

επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων του ηγέτη (Nazim & Mahmood, 2016). 

Ως μία ειδική περίπτωση της συναλλακτικής αναφέρεται συχνά και η παθητική - 

αποφευκτική (laissez-faire) ηγεσία. Σύμφωνα με τους Antonakis, Avolio και 

Sivasubramaniam (2003: 265), ωστόσο, πρόκειται για ξεχωριστό είδος ηγεσίας, την 

οποία μάλιστα αποκαλούν «μη συναλλακτική – nontransactional». Πρόκειται για μία 

κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχει πραγματική ηγεσία, αλλά πλήρης απουσία 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ηγέτη και ακολούθων. Οι ηγέτες αυτής της κατηγορίας 

αδιαφορούν για τις ανάγκες των υφισταμένων, αποφεύγουν τις ευθύνες, καθυστερούν 

τις αποφάσεις και δεν παρέχουν καμία ανατροφοδότηση (Aydin, Sarier & Uysal, 

2013). Συνεπώς, υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ αυτού του τύπου ηγεσίας και 

μεταβλητών όπως η ικανοποίηση και η αποδοτικότητα των εργαζομένων. 

2.3.2 Η μετασχηματιστική ηγεσία 

Ο Burns το 1978 όρισε τη μετασχηματιστική ηγεσία ως μια διαδικασία όπου ηγέτες 

και οπαδοί εμπλέκονται σε μια αμοιβαία διαδικασία ενδυνάμωσης μέσω αξιών, 

αυτογνωσίας, χαρισματικών ενεργειών και κινήτρων (Smith et al., 2017). Κατά τον 

Bass (1990), μετασχηματιστική ηγεσία έχουμε όταν ο ηγέτης καταφέρνει να 

διευρύνει τα ενδιαφέροντα των υφισταμένων του, να επικοινωνήσει το όραμά του 

κάνοντάς το αποδεκτό από τα μέλη της ομάδας και να κάνει τους υφισταμένους του 

να υποτάσσουν το ατομικό τους συμφέρον στο ομαδικό. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 

είναι χαρισματικοί, εμπνέουν τους άλλους, ικανοποιούν τις συναισθηματικές ανάγκες 

των υφισταμένων τους και τους παρέχουν διανοητικά κίνητρα.  
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Σύμφωνα με τους Avolio, Waldman και Yammarino (1991) η μετασχηματιστική 

ηγεσία διακρίνεται από τα εξής τέσσερα συστατικά:  

Εξιδανικευμένη επιρροή (Idealized Influence): Περιλαμβάνει τις συμπεριφορές 

εκείνες οι οποίες προκαλούν το θαυμασμό και το σεβασμό των άλλων. Οι ακόλουθοι 

ταυτίζονται με τον ηγέτη και θέλουν να τον μιμηθούν. Ενστερνίζονται το όραμά του 

επειδή τον εμπιστεύονται. Η εξουσία του δεν πηγάζει τόσο από τη θέση που κατέχει 

όσο από την χαρισματική προσωπικότητά του.  

Εμπνευσμένη παρακίνηση (Inspirational Motivation):  Περιλαμβάνει τις 

συμπεριφορές εκείνες οι οποίες παρακινούν τους άλλους, δημιουργούν ενθουσιασμό 

και προκαλούν τους ανθρώπους να συμμετέχουν. Ο  ηγέτης καθοδηγεί, εμπνέει, 

επικοινωνεί με σαφήνεια τις προσδοκίες, επιδεικνύει δέσμευση στους στόχους και 

δημιουργεί κοινό όραμα.   

Πνευματική διέγερση (Intellectual Stimulation): Περιλαμβάνει τις συμπεριφορές 

εκείνες οι οποίες προσελκύουν ενεργά τις νέες ιδέες και την καινοτομία. Ο ηγέτης 

ενθαρρύνει τους πάντες να είναι δημιουργικοί, να έχουν κριτική σκέψη και να 

εφευρίσκουν νέους τρόπους για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

Εξατομικευμένη θεώρηση (Individualized Consideration): Περιλαμβάνει τις 

συμπεριφορές εκείνες οι οποίες δείχνουν το ενδιαφέρον για τις ατομικές ανάγκες και 

δυνατότητες των άλλων. Ο ηγέτης δείχνει κατανόηση και δημιουργεί υποστηρικτικό 

κλίμα όπου οι ατομικές διαφορές είναι σεβαστές. Η αλληλεπίδραση με τους 

υφισταμένους ενθαρρύνεται και οι ατομικές τους ανησυχίες γίνονται αντικείμενο 

ενδιαφέροντος από μέρους του ηγέτη. 

Ο Leithwood και οι συνεργάτες του τη δεκαετία του 1990 μετάφεραν τις θεωρίες του 

Burns και του Bass για τη μετασχηματιστική ηγεσία στο πεδίο της εκπαιδευτικής 

διοίκησης. Το μοντέλο των Leithwood και Jantzi (1999) περιγράφει τη 

μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση μέσα από επτά διαστάσεις: την 

οικοδόμηση οράματος και την εγκαθίδρυση στόχων για το σχολείο, την παροχή 

διανοητικής διέγερσης, την προσφορά εξατομικευμένης υποστήριξης, τη 

μοντελοποίηση των καλύτερων πρακτικών και των σπουδαιότερων αξιών, την 

ύπαρξη προσδοκιών για υψηλές επιδόσεις, τη δημιουργία παραγωγικής σχολικής 
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κουλτούρας και την ανάπτυξη δομών προώθησης της συμμετοχικής λήψης 

αποφάσεων.  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης είναι ότι εστιάζει στην ανάπτυξη της ικανότητας του σχολείου να 

καινοτομεί. Αντί να επικεντρώνεται στον συντονισμό, τον έλεγχο και την επίβλεψη 

του προγράμματος σπουδών και της διδασκαλίας, όπως κατ’ εξοχήν έκανε μέχρι τότε 

η παιδαγωγική ηγεσία, επιδιώκει να οικοδομήσει την ικανότητα του σχολικού 

οργανισμού να επιλέγει στόχους και να υποστηρίζει την ανάπτυξη αλλαγών στις 

πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, η μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί 

να θεωρηθεί ότι εμπεριέχει και μία συμμετοχική διάσταση, τουλάχιστον στο ότι 

στοχεύει στην ανάπτυξη κοινού οράματος και κοινής δέσμευσης για αλλαγή του 

σχολείου (Hallinger, 2003). 

2.3.3 Η κατανεμημένη ηγεσία 

Η συναλλακτική και η μετασχηματιστική ηγεσία προσεγγίζουν την έννοια της 

ηγεσίας από τη σκοπιά ενός μοναδικού ηγέτη – ήρωα. Η κατανεμημένη ηγεσία, 

αντίθετα, μας δίνει μια πιο πλουραλιστική εκδοχή ηγεσίας. Το ενδιαφέρον για την 

κατανεμημένη ηγεσία εδράζεται εν πολλοίς στην παραδοχή ότι ο σύγχρονος κόσμος 

έχει γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκος και απρόβλεπτος. Το σχολείο καλείται να 

λειτουργήσει μέσα σε συνθήκες μεταβλητότητας, όπου οι ατομοκεντρικές μορφές 

ηγεσίας καθίστανται ανεπαρκείς. Αντιθέτως, οι νέες συνθήκες διαμορφώνουν τις 

προϋποθέσεις για πιο συμμετοχικές και δημοκρατικές μορφές ηγεσίας. 

Κατανεμημένη ηγεσία έχουμε όταν δύο ή περισσότερα άτομα αναπτύσσουν 

πρωτοβουλίες ή χρησιμοποιούν πρακτικές με σκοπό να επηρεάσουν τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας (Leithwood, Seashore, Anderson & Walhstrom, 2004). Σύμφωνα με 

τους Spillane, Jalverson και Diamond (2004), η ηγεσία ασκείται μέσω δράσεων και 

καθηκόντων από διάφορα άτομα, με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. 

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει αντιληπτή περισσότερο ως μία ρευστή κατάσταση παρά 

ως ένα σταθερό φαινόμενο (Spillane & Camburn, 2006). Η κεντρική ιδέα πίσω από 

την κατανεμημένη ηγεσία είναι ότι η ηγεσία δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά 

ομαδική. Από αυτήν την οπτική, η ηγεσία ξεπερνάει τα όρια κατανόησής της μέσα 

από τις αρχές και τις πράξεις ενός ατόμου, του ηγέτη, και κωδικοποιείται ως 

δυναμική οργανωσιακή ολότητα (Harris, 2008).  
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Ο Gronn (2002) ομαδοποιεί τις διαφορετικές μορφές κατανεμημένης ηγεσίας κάτω 

από δύο μεγάλες κατηγορίες, τις «προσθετικές» και τις «ολιστικές» μορφές. Οι 

προσθετικές μορφές περιγράφουν ένα ασυντόνιστο μοντέλο ηγεσίας όπου 

διαφορετικοί άνθρωποι συμμετέχουν σε ηγετικές λειτουργίες, χωρίς ωστόσο να 

γίνεται ουσιαστική προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, η 

κατανεμημένη ηγεσία σε αυτήν την απρογραμμάτιστη μορφή λίγα έχει να προσφέρει  

στην ανάπτυξη του οργανισμού. Οι ολιστικές μορφές, αντιθέτως, αναφέρονται σε 

συνειδητά συνεργατικές σχέσεις μεταξύ κάποιων, πολλών ή και όλων των πηγών 

ηγεσίας μέσα σε έναν οργανισμό. Αυτές οι μορφές υποθέτουν ότι το συνολικό 

άθροισμα της αξίας της εργασίας των ηγετών είναι μεγαλύτερο από αυτό των μερών 

του. Θεωρείται ακόμη ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

ατόμων που ασκούν ηγεσία και ότι η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους 

οφείλεται στις δυναμικές και πολυδιάστατες κοινωνικές διαδικασίες, οι οποίες 

ευνοούν τη μάθηση τόσο των ατόμων που συμμετέχουν όσο και των οργανισμών 

συνολικά. 

Σύμφωνα με τον Gronn (2002) οι συντονισμένες μορφές κατανεμημένης ηγεσίας 

μπορούν να λάβουν τρεις μορφές: 

Αυθόρμητη συνεργασία - Περιστασιακά, ομάδες εργαζομένων με διαφορετικές 

δεξιότητες και γνωστικές ικανότητες, καθώς και από διαφορετικά οργανωσιακά 

επίπεδα, συνενώνονται ώστε να συνεργαστούν στη βάση μιας συγκεκριμένης 

εργασίας ή ενός σκοπού που πρέπει να εκπληρωθεί και στη συνέχεια διαλύονται. 

Συναισθηματική εργασιακή σχέση - Αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου, όταν 

δύο ή περισσότερα μέλη του οργανισμού αρχίζουν να βασίζονται το ένα στο άλλο, 

σχηματίζουν στενές σχέσεις και η ηγεσία είναι εμφανής στον κοινό χώρο του ρόλου 

τους που περικλείει η σχέση τους. 

Θεσμοθετημένη πρακτική - Οργανωτικές δομές όπως οι ομάδες εργασίας και οι 

επιτροπές είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού του οργανισμού και λιγότερο μιας 

συστηματικής και αυθόρμητης προσαρμογής.        

2.3.4 Κριτική των μοντέλων εκπαιδευτικής ηγεσίας 

Επιχειρώντας μία σύγκριση καταρχάς μεταξύ συναλλακτικής και μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεν συναλλακτική ηγεσία συνδέεται απλώς 
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με τη «διαχείριση», ενώ η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται περισσότερο με την 

ουσία της έννοιας «ηγεσία». Η συναλλακτική ηγεσία σε γενικές γραμμές είναι 

επαρκής όταν θέλουμε να διατηρηθεί το status quo, αλλά η μετασχηματιστική ηγεσία 

είναι εκείνη που επιδιώκει την αλλαγή και την καινοτομία (Geijsel et al., 2003). Η 

μετασχηματιστική ηγεσία, επιπλέον, φέρνει καθοριστικές και μόνιμες αλλαγές στις 

παραδοχές, τις συμπεριφορές και τις στάσεις των μελών του οργανισμού, 

οικοδομώντας μια διαρκή δέσμευση στις στρατηγικές και τους στόχους του. Το 

συναλλακτικό ηγετικό στυλ καθώς βασίζεται στην ανταμοιβή και την τιμωρία δεν 

φέρνει θεμελιώδεις αλλαγές στις στάσεις και τις πεποιθήσεις του οργανισμού, όπως 

το μετασχηματιστικό. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες ωθούν τους υφισταμένους τους 

να χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. 

Ανυψώνοντας τα κίνητρά τους πάνω από το επίπεδο των υλικών ανταμοιβών, 

επιτυγχάνουν την αυτοενεργοποίηση των υπαλλήλων και κατ’ επέκταση υψηλότερα 

επίπεδα επίδοσης. Δεν εκπλήσσει συνεπώς το γεγονός ότι πολλοί ερευνητές θεωρούν 

το μετασχηματιστικό ηγετικό στυλ καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο για έναν 

οργανισμό σε σχέση με το συναλλακτικό στυλ (Nguni et al., 2006). 

Το ενδιαφέρον για την κατανεμημένη ηγεσία στην εκπαίδευση, από την άλλη μεριά, 

ήρθε ως αντίδραση στα μοντέλα που θεωρήθηκε ότι υπερτόνιζαν το ρόλο του 

διευθυντή του σχολείου σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Πολλοί 

θεωρούν ότι ο ρόλος του διευθυντή ως του μοναδικού ηγέτη μέσα στο χώρο του 

σχολείου έχει τελειώσει (Hulpia et al., 2011). Η πρόκληση της κατανεμημένης 

ηγεσίας είναι να δούμε την ηγεσία ως μία οργανωσιακή πηγή, η αξία της οποίας 

μεγιστοποιείται μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων και ομάδων. Η εξάπλωση 

των ηγετικών λειτουργιών σε πολλαπλά σημεία του σχολικού οργανισμού 

παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς δημιουργεί υψηλή δυναμική για 

οργανωσιακή αλλαγή και ανάπτυξη (Stoll & Seashore, 2007 στο Harris, 2008). 

Επιπροσθέτως, προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα που ενδιαφέρονται 

για το καλό του σχολείου και έχουν ικανότητες να συμβάλουν στην επίτευξη των 

στόχων του. Παρά τα θετικά της ιδέας της κατανεμημένης ηγεσίας, ωστόσο, η 

επιτυχής εφαρμογή της στην πράξη μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση (Harris, 

2008). Ιδιαίτερα στους σχολικούς οργανισμούς, με τη συχνά ανελαστική δομή 

λειτουργίας τους, πολλοί είναι οι περιορισμοί που μπορούν να προκύψουν. Ως 

εμπόδια στην εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας στην εκπαίδευση μπορούν να 
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θεωρηθούν η πιθανή αίσθηση των διευθυντών ότι μειώνεται η εξουσία τους, η 

πολυπλοκότητα που απαιτείται στο σχεδιασμό, η απουσία επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας, καθώς και η απουσία κινήτρων για 

συμμετοχή. Το σημαντικότερο εμπόδιο, ωστόσο, είναι η έλλειψη κουλτούρας 

συνεργασίας και συμμετοχής των εκπαιδευτικών ή ακόμα των μαθητών και των 

γονέων τους στα τεκταινόμενα στο σχολικό περιβάλλον. 

Δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε βέβαια ότι κάποια από τις μορφές ηγεσίας είναι 

τέλεια. Κάθε μορφή παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα όσο και αδυναμίες, καθώς 

κάθε μία δίνει βαρύτητα σε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή της ηγετικής 

συμπεριφοράς, εξάλλου, διαφοροποιείται με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

ηγέτη, διαμορφώνοντας ένα μοναδικό στυλ ηγεσίας για κάθε διευθυντή. Ο τελευταίος 

συχνά καλείται να ισορροπήσει μεταξύ διαφορετικών ρόλων, όπως είναι αυτός του 

διοικητικού ηγέτη, του μετασχηματιστικού ηγέτη, του εκπαιδευτικού ηγέτη, του 

συνδέσμου μεταξύ σχολικής κοινότητας και τοπικής κοινωνίας κ.α. (Αθανασούλα – 

Ρέππα, 2008). Ανάλογα με το ρόλο που καλείται να εκπληρώσει το ηγετικό στέλεχος, 

θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει εφεδρικά στυλ ηγεσίας για να ανταπεξέρχεται 

στο έργο του. Στον ίδιο τελικά εναπόκειται να χειριστεί τις καταστάσεις στον σχολικό 

οργανισμό του οποίου προΐσταται, όπως κρίνει καλύτερα και με βάση τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις που εμφανίζονται κάθε φορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

3.1 Σπουδαιότητα των σχέσεων διευθυντή - εκπαιδευτικών  

Όπως έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας έχει 

αξιοσημείωτη επίδραση σε κάθε έκφανση της σχολικής ζωής. Ο διευθυντής του 

σχολείου λειτουργεί ως καταλύτης σε κάθε δραστηριότητα, ώστε τα πάντα να 

λειτουργούν εύρυθμα και σωστά. Από την άλλη μεριά, βασικοί πυλώνες κάθε 

σχολικού οργανισμού είναι οι εκπαιδευτικοί του. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι όσο 

περισσότερο οι δύο αυτοί αλληλοεπηρεαζόμενοι παράγοντες, διευθυντής και 

εκπαιδευτικοί, βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους τόσο αποτελεσματικότερη θα 

είναι η λειτουργία του σχολείου.  

Τα τελευταία χρόνια η μελέτη της επίδρασης των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού 

των σχολείων (διευθυντών και εκπαιδευτικών) βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών 

που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολείων. Η μελέτη αυτή βασίζεται 

στην νεοκλασική θεωρία διοίκησης ή αλλιώς τη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, η 

οποία αναπτύχθηκε ως αντίποδας στην κλασική θεωρία του Taylor και του Weber. 

Σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία η συμπεριφορά των ατόμων που στελεχώνουν μία 

οργάνωση επηρεάζεται από τη διάδραση που δημιουργείται ανάμεσα στα μέλη μιας 

ομάδας με μία άλλη ή ενός ατόμου με μία ομάδα ή με κάποιο άλλο άτομο. Δίνεται 

έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά και στους ψυχολογικούς παράγοντες που την 

επηρεάζουν μέσω της αμοιβαίας σχέσης ατόμου προς άτομο. Στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος έρχεται έτσι ο άνθρωπος και η συμπεριφορά του, η οποία σχετίζεται 

με τις έννοιες των αναγκών, των κινήτρων, του κλίματος, της ηγεσίας και της 

παρώθησης (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008).    

Ειδικότερα οι σχέσεις μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων μπορούν να 

επηρεάσουν ποικιλοτρόπως τις στάσεις των ατόμων, αλλά και τον οργανισμό 

συνολικά. Όταν οι διευθυντές εγκαθιδρύουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 

εκπαιδευτικούς, μπορεί να αναμένεται αξιοσημείωτη σχολική βελτίωση και επιτυχία 

(Price, 2012). Πιο συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη καλών σχέσεων 

μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, δηλαδή του διευθυντή, των δασκάλων, 

των μαθητών και των γονέων, είναι βασική προϋπόθεση ενός επιτυχημένου σχολείου 
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(Comer, Haynes, Joyner & Ben-Arie, 1996, στο Bryk & Schneider, 2003). Η 

αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων όπως η διάθεση για βελτίωση, η εμπιστοσύνη, ο 

σεβασμός, οι γνώσεις και οι ικανότητες των εκπαιδευτικών, η υποστηρικτική ηγεσία 

και η κοινωνικοποίηση είναι πολύ περισσότερο σημαντική για την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου σε σχέση με τις δομημένες συνθήκες (Kruse, 

Louise & Bryk, 1994, στο Bryk & Schneider, 2003).  

Σύμφωνα με την Tschannen-Moran (2009), οι δομές οι οποίες λειτουργούν σε ένα 

σχολείο χωρίζονται σε «γραφειοκρατικές» (ιεραρχική εξουσία, εξειδίκευση εργασιών, 

ύπαρξη γραπτών κανόνων και πολιτικών) και σε «επαγγελματικές» (ευκαιρίες για 

συλλογική εργασία, ενθάρρυνση προβληματισμών, συμμετοχική λήψη αποφάσεων). 

Υπερβολική βαρύτητα στις πρώτες, μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική ως προς 

την επίτευξη των στόχων, ενώ η ύπαρξη των δεύτερων βελτιώνει τον επαγγελματισμό 

των εκπαιδευτικών και τη σχολική επιτυχία. Προϋπόθεση για την καλλιέργεια των 

επαγγελματικών δομών, όμως, αποτελεί η ύπαρξη καλών σχέσεων μεταξύ διευθυντή 

και εκπαιδευτικών. Επίσης, τα σχολεία χρειάζονται ανοικτή και ουσιαστική 

επικοινωνία μεταξύ των μελών τους. Σχολεία με χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης 

εμφανίζουν ιδιαίτερα προβληματική επικοινωνία, με σοβαρό αντίκτυπο στην 

αποτελεσματική λειτουργία τους (Tschannen-Moran, 2009). Η Tschannen-Moran 

(2009) σε έρευνά της βρήκε ότι οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν περισσότερο 

επαγγελματισμό, ο οποίος επηρεάζει θετικά την σχολική αποτελεσματικότητα, όταν 

υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ τους, όσο και μεταξύ αυτών και του 

διευθυντή. Ο Price (2012) καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, εξηγώντας ότι το είδος 

των σχέσεων του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς είναι καίριο στη διαμόρφωση του 

κλίματος του σχολείου, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει τη συνολική λειτουργία 

του.  

Από τη σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύεται ότι τον κρισιμότερο ρόλο στη 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης τον έχει ο διευθυντής του σχολείου. Ως κεντρική 

φιγούρα του σχολείου, οι στάσεις και οι ενέργειες του διευθυντή επηρεάζουν σαφώς 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες τελικά καθορίζουν το σχολικό κλίμα (Price, 

2012). Ο διευθυντής αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των άλλων, αφουγκραζόμενος τις 

ανησυχίες τους και αποφεύγοντας τις αυθαίρετες ενέργειες, μπορεί να συμβάλει 

ουσιαστικά στη δημιουργία ενός κλίματος ευνοϊκού για την ανάπτυξη της 
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εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Αν μάλιστα καταφέρει να 

συνδυάσει αυτές τις συμπεριφορές με τη δημιουργία ενός συναρπαστικού οράματος 

για το σχολείο, τότε τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη καλύτερα. Είναι πολύ 

σημαντικό ο διευθυντής να κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στο σχολικό κλίμα και στην 

ικανότητα του σχολείου να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες απαιτήσεις από αυτό, έτσι 

ώστε να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο της οικοδόμηση καλών 

σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς. Τέτοιες ενέργειες κατά τον Cosner (2009), θα 

μπορούσαν να είναι για παράδειγμα η αύξηση του χρόνου αλληλεπίδρασης μεταξύ 

του ίδιου και των εκπαιδευτικών, η παροχή ευκαιριών για συνεργασία και ανταλλαγή 

απόψεων και η δημιουργία ομάδων εργασίας. 

3.2 Οργανωσιακή δέσμευση και σχολική ηγεσία στο σύγχρονο σχολείο 

Είναι αξιωματικά δεκτό ότι οι αποτελεσματικοί ηγέτες έχουν δεσμευμένους 

ακόλουθους (Jackson et al., 2013). Δεν μας εκπλήσσει λοιπόν το γεγονός ότι συχνά 

στη βιβλιογραφία η δέσμευση των εργαζομένων αναφέρεται ως πιθανό αποτέλεσμα 

κάποιου τύπου ηγεσίας ή αντιστρόφως ότι ο τύπος ηγεσίας αναφέρεται ως ένας 

σημαντικός παράγοντας που συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οργανωσιακής 

δέσμευσης. Όλοι οι επιτυχημένοι διευθυντές σχολείων παρουσιάζουν κάποια κοινά 

γνωρίσματα. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2012), ένα από αυτά είναι η ικανότητα στην 

αύξηση της δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Η σύνδεση αυτή εξηγείται από το γεγονός 

ότι ο τρόπος που ο διευθυντής του σχολείου επηρεάζει τη μάθηση των μαθητών είναι 

κυρίως έμμεσος. Συγκεκριμένα, λαμβάνει χώρα μέσω της βελτίωση της απόδοσης 

των εκπαιδευτικών, η οποία με τη σειρά της είναι συνάρτηση των ικανοτήτων, των 

κινήτρων και της δέσμευσής τους (Leithwood, Harris & Hopkins, 2008). Με άλλα 

λόγια, η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στη 

σχολική επιτυχία.  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι Bryk και Schneider (2003), σύμφωνα με 

τους οποίους μία πτυχή της συμβολής του διευθυντή στη σχολική επιτυχία είναι η 

αύξηση της δέσμευσης των εκπαιδευτικών προς τους στόχους του σχολείου. 

Σύμφωνα με την Αθανασούλα – Ρέππα (2008), ο λόγος για τον οποίο ορισμένα 

σχολεία είναι ελάχιστα αποδοτικά είναι ακριβώς επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν ή 

δεν θέλουν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους. Καθώς, όμως, οι 
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εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους και με το διευθυντή, 

αρχίζουν να βλέπουν την επιτυχία των μαθητών όχι μόνο ως μακρινό στόχο του 

σχολείου, αλλά ως προσωπικό στοίχημα και είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν 

περισσότερο και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους προς αυτή την κατεύθυνση. 

Παρόμοια είναι και η άποψη του Price (2012), σύμφωνα με τον οποίο η συμπεριφορά 

του σχολικού ηγέτη είναι αποφασιστική για την αύξηση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, της συνοχής και της οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών. 

Παρά τα αναμενόμενα οφέλη από τη δέσμευση των εκπαιδευτικών, πολλοί είναι οι 

σχολικοί και οι προσωπικοί παράγοντες οι οποίοι έχει βρεθεί ότι στέκονται εμπόδιο 

στην αύξησή της. Σύμφωνα με τους John και Taylor (1999), η αναντιστοιχία μεταξύ 

προσωπικών και οργανωσιακών στόχων, η έλλειψη εμπιστοσύνης και επικοινωνίας, 

οι συχνές διαπροσωπικές συγκρούσεις και οι άστοχοι χειρισμοί στην επίλυση 

συγκρούσεων από τη μεριά του διευθυντή είναι τέτοιοι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην ελάττωση της δέσμευσης των εκπαιδευτικών.  

Αντιθέτως, ως παράγοντες που έχει βρεθεί ότι διευκολύνουν την επικρατούσα 

κατάσταση στα σχολεία προς την κατεύθυνση της αύξησης της δέσμευσης των 

εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να αναφερθούν αρχικά η ενδυνάμωση, η καλή 

επικοινωνία και η παροχή κάποιου βαθμού αυτονομίας (Dee et al., 2006).  Η 

αναγνώριση από το διευθυντή των προσπαθειών που καταβάλει ο εκπαιδευτικός 

μπορεί, επίσης, να έχει ευεργετικά αποτελέσματα (Saks, 2006). Η αναγνώριση αυτή 

μάλιστα, όπως αναφέρει ο Πασιαρδής (2012), δεν είναι κατ’ ανάγκη υλική, αλλά 

μπορεί να πάρει τη μορφή της ηθικής επιβράβευσης και να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική. Ακόμη, η παραδοχές των εκπαιδευτικών για τη δίκαιη συμπεριφορά 

του ηγέτη μπορεί να δράσει καταλυτικά στη μεταξύ τους σχέση, συμβάλλοντας στη 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Συμπερασματικά,  φαίνεται ότι η οργανωσιακή 

δέσμευση των εκπαιδευτικών μπορεί να προωθηθεί με την ελαχιστοποίηση των 

ανασταλτικών παραγόντων που αναφέρθηκαν και με την ενίσχυση παραγόντων 

προώθησης, όπως η διοικητική υποστήριξη, η ενδυνάμωση, η συλλογικότητα και το 

συνεργατικό κλίμα.   

3.3. Συναφείς έρευνες 

Μία σειρά από έρευνες, οι οποίες προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό, 

ασχολούνται τα τελευταία χρόνια με το στυλ ηγεσίας που παρουσιάζουν οι 
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διευθυντές των σχολείων, με την οργανωσιακή  δέσμευση των εκπαιδευτικών, καθώς 

και με την μεταξύ τους σχέση.  

Διεθνής Χώρος 

Στο εξωτερικό η σχετικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν αρχικά σε εργασιακά 

περιβάλλοντα εκτός της εκπαίδευσης. Ερευνητές όπως ο Avolio και οι συνεργάτες 

του (1999) βρήκαν ότι οι μετασχηματιστικοί ηγέτες τείνουν να παράγουν υψηλότερη 

δέσμευση των εργαζομένων συγκρινόμενοι με την συναλλακτική και την παθητική - 

αποφευκτική ηγεσία. Πρώιμη μετα-αναλυτική έρευνα του Meyer και των συνεργατών 

του (2002), έδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ μετασχηματιστικής ηγεσίας και δύο 

διαστάσεων της δέσμευσης, τη συναισθηματική και την κανονιστική. Αντιθέτως, 

αντιφατικά ήταν τα αποτελέσματα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ μετασχηματιστικής 

ηγεσίας και δέσμευσης συνέχισης, γεγονός οφειλόμενο τόσο στην πολυδιάστατη 

φύση της συγκεκριμένης διάστασης όσο και στην άμεση επίδραση που έχουν σε αυτή 

οι άλλες δύο διαστάσεις της δέσμευσης. Επιπλέον, οι Judge και Piccolo (2004) 

βρήκαν ότι η ενδεχόμενη αμοιβή, βασική συμπεριφορά συναλλακτικής ηγεσίας, έχει 

ισχυρά θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική δέσμευση, καθώς επιδρά σε 

παράγοντες όπως η εργασιακή ικανοποίηση και αποδοτικότητα. Επιπλέον, μέτρια 

θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της διαχείρισης κατ’ εξαίρεση και της 

συναισθηματικής δέσμευσης. Τέλος, ισχυρά αρνητική ήταν η συσχέτιση μεταξύ της 

εξουσιοδοτικής ηγεσίας και της συναισθηματικής δέσμευσης.   

Πιο πρόσφατες έρευνες, όπως η μετα-ανάλυση του Jackson και των συνεργατών του 

(2013), επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα ευρήματα. Η ισχυρή σχέση 

μεταξύ μετασχηματιστικής ηγεσίας και συναισθηματικής δέσμευσης εξηγείται από το 

γεγονός ότι οι μετασχηματιστικοί ηγέτες χρησιμοποιούν συχνά την επίκληση στο 

θυμικό και το συναίσθημα των υφισταμένων τους και οικοδομούν ένα συναρπαστικό 

όραμα, τέτοιο ώστε οι εργαζόμενοι να θέλουν να παραμείνουν στον οργανισμό. Όσον 

αφορά την κανονιστική δέσμευση, η ιδέα είναι ότι οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 

ενθαρρύνουν τους οπαδούς να τοποθετούν σε δεύτερη μοίρα το προσωπικό τους 

συμφέρον και να εστιάζουν σε αυτό που είναι καλύτερο για την ομάδα και τον 

οργανισμό. Επιβεβαιώνεται ακόμα το ότι η σχέση της μετασχηματιστικής ηγεσίας με 

την κανονιστική δέσμευση είναι ασθενέστερη από την αντίστοιχη του ίδιου τύπου 

ηγεσίας με τη συναισθηματική δέσμευση (Jackson et al., 2013). Η συναλλακτική 
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ηγεσία, επίσης, εμφανίζει θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική δέσμευση, 

ιδιαίτερα όταν η ενδεχόμενη ανταμοιβή στηρίζεται στις αρχές της ισότητας και της 

δικαιοσύνης. Επιπλέον, η ενεργητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση εκλαμβάνεται συχνά 

ως υποστήριξη προς τον εργαζόμενο, επιδρώντας θετικά στη δέσμευσή του. 

Αντιθέτως, η παθητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση και πολύ περισσότερο η laissez-faire 

ηγεσία είναι πιθανότερο να γίνουν αντιληπτές ως άδικες και μη υποστηρικτικές 

πρακτικές (Jackson et al., 2013).    

Στο χώρο της εκπαίδευσης οι έρευνες έχουν δείξει παρόμοια αποτελέσματα. Το στυλ 

ηγεσίας του διευθυντή είναι ένας σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της 

οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών (Marshall, 2015). ‘Έχει βρεθεί ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών νιώθουν περισσότερο δεσμευμένοι όταν οι διευθυντές 

τους είναι ικανοί να δημιουργούν υποστηρικτικές και ενθαρρυντικές συνθήκες, να 

ενισχύουν το αίσθημα της κοινότητας και να προωθούν το αίσθημα της 

αποτελεσματικότητάς τους (Lai, Luen, Chai & Ling, 2014). Η μετασχηματιστική 

ηγεσία είναι ο τύπος ηγεσίας που οι περισσότεροι έχουν κατά νου, όταν θέλουν να 

περιγράψουν τον ιδανικό ηγέτη (Geijel et al., 2003). Η μετασχηματιστική ηγεσία 

σχετίζεται σημαντικά με τη συναισθηματική δέσμευση και τη δέσμευση συνέχισης, 

ενώ η συναλλακτική μόνο με τη συναισθηματική συνιστώσα. Η κανονιστική 

δέσμευση των εκπαιδευτικών σχετίζεται σημαντικά με το κατά πόσο ο διευθυντής 

επιδεικνύει προσωπικό ενδιαφέρον και φροντίδα για το προσωπικό και με το κατά 

πόσο είναι προσανατολισμένος στην ανάπτυξή του.  

Η σχέση μεταξύ στοιχείων της κατανεμημένης ηγεσίας (όπως η σύσταση ηγετικών 

ομάδων και η συμμετοχική λήψη αποφάσεων) και της οργανωσιακής δέσμευσης των 

εκπαιδευτικών έχει μελετηθεί επίσης την τελευταία δεκαετία. Από σειρά μελετών της 

Hulpia και των συνεργατών της (Hulpia & Devos, 2010· Hulpia et al., 2011· Hulpia, 

Devos, Rosseel & Vlerick, 2011) φάνηκε ότι ο βαθμός και ο τρόπος κατανομής της 

ηγεσίας είναι σημαντικός για την οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών. Πιο 

συγκεκριμένα, σε σχολεία όπου οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν αυξημένη 

οργανωσιακή δέσμευση, η κατανεμημένη ηγεσία δεν περιορίζεται σε μία τυπική 

κατανομή αρμοδιοτήτων, αλλά όλα τα μέλη της ηγετικής ομάδας εμπλέκονται 

ουσιαστικά στις ηγετικές διαδικασίες, έχοντας δυναμική αλληλεπίδραση με τους 

εκπαιδευτικούς. Η υποστήριξη που λαμβάνουν από την ηγετική ομάδα, καθώς και η 
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αντίληψή τους για το πόσο η ηγετική ομάδα χαρακτηρίζεται από συνοχή, κατανόηση 

και κοινό προσανατολισμό στόχων είναι σημαντική για τους εκπαιδευτικούς. Είναι 

ωστόσο ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη ενός ηγέτη ο οποίος θα κρατά λίγες πυρηνικές 

αρμοδιότητες για τον εαυτό του ως σημείο αναφοράς, όπως είναι η επίβλεψη του 

εκπαιδευτικού έργου. Ο διαμοιρασμός τέτοιου είδους αρμοδιοτήτων επιδρά αρνητικά 

στη δέσμευση των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημείο 

καμπής, πέρα από το οποίο η κατανεμημένη ηγεσία καθίσταται αναποτελεσματική, 

επιδρώντας αρνητικά στη δέσμευση του συνόλου των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρίσιμη για την οργανωσιακή δέσμευση των 

εκπαιδευτικών δεν είναι η ποσότητα της κατανεμημένης ηγεσίας αλλά η ποιότητά 

της. 

Έρευνες, κυρίως σε ασιατικές χώρες, ασχολούνται με την επίδραση του τύπου 

ηγεσίας στην οργανωσιακή δέσμευση, με βάση το επίπεδο της ταύτισης κατά 

O’Reilly, δηλαδή της συμμόρφωσης, της ταύτισης και της εσωτερίκευσης. Από μετα-

ανάλυση των Aydin και των συνεργατών του (2013) σε 12 έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία μεταξύ 2005-2010 προέκυψε ότι η επίδραση της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας στην οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών στο 

επίπεδο της συμμόρφωσης και της εσωτερίκευσης κατά O’Reilly είναι σημαντική. 

Στο επίπεδο της συμμόρφωσης, ωστόσο, η σχέση είναι αρνητική, ενώ σε αυτό της 

εσωτερίκευσης είναι θετική. Η επίδραση της συναλλακτικής ηγεσίας στην 

οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών στο επίπεδο της συμμόρφωσης είναι 

μέτρια. Γίνεται σαφές ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της μετασχηματιστικής 

ηγετικής συμπεριφοράς του διευθυντή του σχολείου και της οργανωσιακής 

δέσμευσης των εκπαιδευτικών στο επίπεδο της συμμόρφωσης. Αυτό εξηγείται από το 

γεγονός ότι το επίπεδο της συμμόρφωσης αντιπροσωπεύει μία επιφανειακή πίστη του 

εργαζομένου προς τον οργανισμό. Αντιθέτως, η μετασχηματιστική ηγεσία καθίσταται 

σημαντική στα επίπεδα της ταύτισης και της εσωτερίκευσης, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν μία βαθύτερη δέσμευση. 

Όσον αφορά τις διαφορές στο στυλ ηγεσίας και στην οργανωσιακή δέσμευση με 

βάση τη βαθμίδα εκπαίδευσης, έρευνα των Colak, Altinkurt και Yilmaz (2014) έδειξε 

ότι η οργανωσιακή δέσμευση των δασκάλων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη 

των καθηγητών ειδικοτήτων. Αυτό πιθανώς εξηγείται λόγω των περισσοτέρων ωρών 
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που οι δάσκαλοι περνούν στο ίδιο σχολείο και με τους ίδιους μαθητές σε σχέση με 

τους καθηγητές ειδικοτήτων, πράγμα που τους κάνει να αναλαμβάνουν περισσότερες 

ευθύνες και αρμοδιότητες. Επίσης, όσο ανεβαίνουμε βαθμίδα εκπαίδευσης, τόσο 

μειώνεται η οργανωσιακή δέσμευση και ειδικά στην περίπτωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, η δέσμευση των διδασκόντων είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με 

την πρωτοβάθμια πρωτίστως και με τη δευτεροβάθμια δευτερευόντως. 

Ελλάδα 

Σε αντίθεση με το εξωτερικό, όπου τα τελευταία χρόνια υπήρξαν έρευνες σχετικές με 

την επίδραση του στυλ ηγεσίας των διευθυντών στην οργανωσιακή δέσμευση των 

εκπαιδευτικών, δεν βρέθηκαν αντίστοιχες μελέτες στον ελληνικό χώρο. Βρέθηκε 

μόνο μία σχετική διπλωματική εργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Παναγιωτίδου, 

2017), η οποία μελετάει τη σχέση μεταξύ κάποιων διαστάσεων της κατανεμημένης 

μόνο ηγεσίας και της οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Άλλες δύο 

εργασίες, επίσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, των Γιοβά – Αλχαζίδη (2017) και 

Σαγιαδινού (2017) μελετούν την οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών, χωρίς 

ωστόσο να τη συνδέουν με το στυλ ηγεσίας του διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Σύμφωνα με τον Γιοβά - Αλχαζίδη (2017), οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μέτρια 

προς αυξημένη οργανωσιακή δέσμευση, ενώ από τις τρεις συνιστώσες αυτή που 

υπερτερεί είναι η συναισθηματική δέσμευση. Επίσης, έρευνα του Παπαφωτίου (2015) 

που αφορούσε τη δέσμευση των φιλολόγων που υπηρετούν σε Λύκεια, κατέδειξε 

υψηλά επίπεδα συναισθηματικής δέσμευσης, μέτρια επίπεδα κανονιστικής και 

χαμηλά επίπεδα συνεχιστικής δέσμευσης.  

Όσον αφορά το στυλ ηγεσίας, σύμφωνα με τον Παρασχάκη (2014), σε επίπεδο 

διευθυντών σχολείου αλλά και διευθυντών εκπαίδευσης ασκείται πρώτιστα το 

μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας, ακολουθεί το συναλλακτικό στυλ και έπεται το 

αποφευκτικό. Παρομοίως, έρευνα της Δουγαλή (2017) έδειξε ότι το αντιλαμβανόμενο 

από τους εκπαιδευτικούς ηγετικό στυλ των διευθυντών τους είναι συνηθέστερα μία 

μίξη του μετασχηματιστικού και του συναλλακτικού, με ελαφρά υπεροχή του 

πρώτου, ενώ το αποφευκτικό στυλ εμφανίζεται σπανίως. 

Συνολικά θα λέγαμε ότι στον ελληνικό χώρο υπάρχουν κάποιες έρευνες οι οποίες 

μελετούν είτε την οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών είτε το στυλ ηγεσίας 
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που ασκούν οι διευθυντές, είναι εντούτοις ελάχιστες αυτές που συνδυάζουν αυτούς 

τους δύο παράγοντες, που να μελετούν δηλαδή την επίδραση του παράγοντα της 

ηγεσίας στον παράγοντα της δέσμευσης. Στην πλήρωση του βιβλιογραφικού αυτού 

κενού φιλοδοξεί να συμβάλλει η παρούσα έρευνα.    
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Σύνοψη Θεωρητικού Μέρους 

Είναι γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές μονάδες εμφανίζουν αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με 

τους υπόλοιπους οργανισμούς, λόγω της φύσης τους και της πολυπλοκότητας των σχέσεων 

που αναπτύσσονται εντός τους. Η μελέτη αυτών των σχέσεων με στόχο την κατανόηση, την 

ερμηνεία και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, κατεξοχήν αντικείμενο 

της οργανωσιακής ψυχολογίας, αποκτά εξέχουσα σημασία για το σύγχρονο σχολείο. Η 

δέσμευση των εκπαιδευτικών ειδικότερα θεωρείται ως ένας παράγοντας – κλειδί στα 

εκπαιδευτικά συστήματα ανά την υφήλιο, εξαιτίας της επίδρασης που έχει στα μαθησιακά 

αποτελέσματα και τη σχολική αποτελεσματικότητα εν γένει. Έρευνες δείχνουν ότι 

δεσμευμένοι και αφοσιωμένοι εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν βελτιωμένη απόδοση, να 

καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια και να έχουν υψηλότερη επαγγελματική ικανοποίηση. 

Η ανάγκη των σχολείων για δεσμευμένους εκπαιδευτικούς έχει γίνει ακόμα πιο επιτακτική τα 

τελευταία χρόνια, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώνονται στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, με το οποίο το σχολείο αλληλεπιδρά. 

  

Η οργανωσιακή δέσμευση έχει αναγνωριστεί ως μία πολυδιάστατη έννοια. Σύμφωνα με το 

μοντέλο των Meyer και Allen, έχει τρεις συνιστώσες: την συναισθηματική δέσμευση, όπου ο 

εργαζόμενος θέλει αυθορμήτως να παραμείνει στον οργανισμό, την δέσμευση συνέχισης, 

όπου ο εργαζόμενος παραμένει επειδή το έχει ανάγκη και την κανονιστική δέσμευση, όπου 

παραμένει επειδή νιώθει υποχρεωμένος να το κάνει. Καθώς η φύση του δεσμού που 

αναπτύσσεται σε κάθε μία περίπτωση διαφέρει, διαφορετικές είναι και οι συμπεριφορές που 

αναμένεται να παρουσιάζει ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση, η οργανωσιακή δέσμευση 

των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς πολλοί είναι οι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην αύξηση ή την ελάττωσή της και σχετίζονται τόσο με προσωπικά όσο και 

με δομικά χαρακτηριστικά των οργανισμών.    

 

Ανάμεσα στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση των 

εργαζομένων, σημαίνουσα θέση κατέχει το στυλ ηγεσίας του επικεφαλής του οργανισμού. 

Είναι αποδεκτό ότι η σχολική ηγεσία κατέχει κεντρική θέση στην ομαλή καθημερινή 

λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ ταυτόχρονα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

εξέλιξη και ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Δύο μορφές ηγεσίας, η 

εφαρμογή των οποίων στις σχολικές μονάδες έχει κατά κόρον μελετηθεί τα προηγούμενα 

χρόνια, είναι η συναλλακτική και η μετασχηματιστική, με την πρώτη να εστιάζει στη 

συναλλαγή μεταξύ ηγέτη και μελών και τη δεύτερη να επιδιώκει συνολική αλλαγή 

κουλτούρας και στάσεων στο σχολικό οργανισμό. Μία τρίτη μορφή η οποία κερδίζει όλο και 
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περισσότερο ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική έρευνα την τελευταία δεκαετία είναι η 

κατανεμημένη ηγεσία, ως μία πιο διευρυμένη ηγετική διαδικασία. Όπως προκύπτει από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, και οι τρεις αυτοί τύποι ηγεσίας έχουν συσχετιστεί με 

οργανωσιακές συμπεριφορές όπως είναι η δέσμευση των εργαζομένων γενικά, αλλά και των 

εκπαιδευτικών ειδικότερα. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες, το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας 

δείχνει να συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής δέσμευσης σε σχέση με το 

συναλλακτικό, ενώ το παθητικό - αποφευκτικό στυλ σχετίζεται αρνητικά με την 

οργανωσιακή δέσμευση. Κάποιες διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας, επίσης, δείχνουν 

να ευνοούν την αύξηση της οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών.  

 

Παρά την ύπαρξη ερευνών στο εξωτερικό, οι σχετικές έρευνες στον ελληνικό εκπαιδευτικό 

χώρο είναι μηδαμινές. Έχει συνεπώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστεί η φύση της σχέσης 

των δύο αυτών κρίσιμων παραγόντων της σχολικής ζωής, δηλαδή της σχολικής ηγεσίας και 

της οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Η κατανόηση της θετικής οργανωσιακής 

συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών από μέρους του σχολικού ηγέτη μπορεί να αποδειχθεί ένα 

χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων πολλαπλών προκλήσεων με τις 

οποίες έρχεται αντιμέτωπο το σχολείο τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.    
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εξετάσει τη σχέση του στυλ σχολικής ηγεσίας 

με τις διαστάσεις και τις μορφές της οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών 

στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών.  

Όσον αφορά το στυλ σχολικής ηγεσίας θα επιχειρηθεί μία αποτίμησή του στη βάση 

των θεωρητικών προσεγγίσεων που προηγήθηκαν, δηλαδή του τρίπτυχου 

μετασχηματιστική – συναλλακτική – αποφευκτική ηγεσία, καθώς και συγκεκριμένων 

διαστάσεων της κατανεμημένης ηγεσίας, με στόχο να διαπιστώσουμε το στυλ ηγεσίας 

το οποίο ασκούν συχνότερα οι διευθυντές των σχολείων. Η αποτίμηση αυτή θα γίνει 

από τους εκπαιδευτικούς, καθώς μας ενδιαφέρουν τα είδη ηγεσίας που εμφανίζονται 

στα σχολεία, όπως τα αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Ακολούθως, θα 

αναζητηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις των απόψεων που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί 

για τους διευθυντές τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Όσον αφορά την αντίληψη των εκπαιδευτικών για την οργανωσιακή δέσμευση, η 

αποτίμηση θα γίνει στη βάση του μοντέλου των τριών διαστάσεων των Meyer και 

Allen, δηλαδή της συναισθηματικής, της συνεχιστικής και της κανονιστικής 

δέσμευσης. Στόχος θα είναι να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί 

νιώθουν δεσμευμένοι ως προς τα σχολεία στα οποία υπηρετούν, καθώς και ποια από 

τις τρεις διαστάσεις της δέσμευσης εμφανίζουν κυρίως. Κι εδώ θα αναζητηθούν 

πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς επίσης και με βάση το φύλο του διευθυντή. 

Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί να γίνουν συσχετίσεις στον τρόπο που αντιλαμβάνονται 

οι εκπαιδευτικοί το στυλ ηγεσίας των διευθυντών και της οργανωσιακής δέσμευσης 

των εκπαιδευτικών. Στόχος θα είναι να διαπιστωθεί αν οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι 

συγκεκριμένα στυλ ηγεσίας, τόσο συνολικά – μετασχηματιστικό, συναλλακτικό, 

αποφευκτικό, κατανεμημένο - όσο και ως συγκεκριμένες συμπεριφορές – 

εξιδανικευμένη επιρροή, εμπνευσμένη παρακίνηση, πνευματική διέγερση, 
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εξατομικευμένη θεώρηση, ενδεχόμενη ανταμοιβή, ενεργητική διαχείριση κατ’ 

εξαίρεση, παθητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση, συμμετοχική λήψη αποφάσεων, κλίμα 

εμπιστοσύνης/συνεργασίας μεταξύ ηγετικής ομάδας και εκπαιδευτικών) σχετίζονται 

είτε θετικά είτε αρνητικά με συγκεκριμένες διαστάσεις της δέσμευσης των 

εκπαιδευτικών. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα επιχειρηθεί να δοθεί 

απάντηση, σύμφωνα με τις απόψεις του δείγματος, είναι: 

 Ποιες διαστάσεις της δέσμευσης εκτιμούν ότι εμφανίζουν κυρίως οι 

εκπαιδευτικοί; 

 Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το στυλ ηγεσίας που ασκούν οι 

διευθυντές; 

 Σε ποιο βαθμό εκτιμούν ότι το στυλ ηγεσίας του διευθυντή του σχολείου 

διασυνδέεται με τη δέσμευση των εκπαιδευτικών; 

 Σε ποιο βαθμό υπάρχει διαφοροποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για 

τη δέσμευση στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; 

 Σε ποιο βαθμό υπάρχει διαφοροποίηση του τρόπου με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το στυλ ηγεσίας στην Πρωτοβάθμια και τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; 

4.2 Μεθοδολογία 

Στην έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε ακολουθήθηκε η ποσοτική μεθοδολογία, 

καθώς η ποσοτική έρευνα είναι κατάλληλη όταν στοχεύουμε στην εύρεση σχέσεων 

μεταξύ των μεταβλητών που επηρεάζουν την εξέλιξη ενός φαινόμενου. Ακόμη, τα 

προβλήματα που μελετώνται καλύτερα με ποσοτική έρευνα είναι εκείνα στα οποία 

πρέπει να δοθούν εξηγήσεις ή να προσδιοριστούν τάσεις (Creswell, 2011), όπως 

συμβαίνει στην περίπτωσή μας. 

Η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν η δειγματοληψία «ευκολίας». 

Πρόκειται για μέθοδο όχι βάση πιθανοτήτων (non probability sampling), όπου ο 

ερευνητής απευθύνεται στα άτομα στα οποία έχει ευκολότερη πρόσβαση (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008). Στην προκειμένη περίπτωση κατασκευάστηκε 

ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτυπώθηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω στης 

εφαρμογής Google Forms και ο σύνδεσμός του απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου στο σύνολο των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, μοιράστηκαν και κάποια έντυπα 

ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους τα προώθησαν σε 

άλλους συναδέλφους τους. Η πλειοψηφία των ερωτηματολογίων που 

συγκεντρώθηκαν τελικώς, σε ποσοστό άνω του 80%, προήλθαν από την ηλεκτρονική 

μορφή του, η οποία απεστάλη στο σύνολο των σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης, 

πράγμα που μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι στο δείγμα μας υπάρχει ένας σχετικά 

ικανοποιητικός βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του αντίστοιχου πληθυσμού. Πριν 

την αποστολή στα σχολεία, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε πιλοτικά από 5 

εκπαιδευτικούς, προκειμένου ο ερευνητής να λάβει ανατροφοδότηση για τον 

απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσης και τη σαφήνεια των ερωτήσεων. Σε εισαγωγικό 

σημείωμα οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονταν για τα στοιχεία του ερευνητή και το 

σκοπό της έρευνας, ενώ παράλληλα υπήρχε διαβεβαίωση για τη διατήρηση της 

ανωνυμίας των συμμετεχόντων και της αξιοποίησης των απαντήσεων αποκλειστικά 

για ερευνητικούς σκοπούς.  

Η διανομή των ερωτηματολογίων και η συλλογή των απαντήσεων πραγματοποιήθηκε 

το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2018.            

4.3 Δείγμα 

Το δείγμα αποτέλεσαν 152 εκπαιδευτικοί του νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από ερωτήσεις 

κλειστού τύπου. Η έρευνα επιλέχθηκε να περιοριστεί στο συγκεκριμένο νομό για δύο 

λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι αποτελεί το τόπο κατοικίας του ερευνητή, οπότε θα 

υπήρχε ευκολία πρόσβασης στα σχολεία των εκπαιδευτικών, εφόσον χρειάζονταν 

κάτι τέτοιο. Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος ήταν ότι θελήσαμε να 

περιορίσουμε στο ελάχιστο τον παράγοντα «επιθυμία για μετάθεση». Όπως είναι 

γνωστό, ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών υπηρετεί σε περιοχές εκτός του 

τόπου μόνιμης κατοικίας του. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας είναι πιθανό να 

υπηρετούν σε σχολεία στα οποία υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να νιώσουν 

οργανωσιακά δεσμευμένοι, χωρίς ωστόσο αυτό να συμβαίνει καθώς υπερισχύει η 

επιθυμία τους για μετακίνηση σε σχολική μονάδα εγγύτερη στον τόπο συμφερόντων 

τους. Περιοριζόμενοι σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στο νομό 

Θεσσαλονίκης, απευθυνόμαστε σε άτομα τα οποία στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
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έχουν ήδη έρθει στον τόπο συμφερόντων τους. Ως συνέπεια, τα επίπεδα της 

οργανωσιακής δέσμευσής τους δεν θα «αλλοιώνονται» από τον εξωτερικό παράγοντα 

της επιθυμίας για μετάθεση και θα έχουμε εγκυρότερα αποτελέσματα όσον αφορά 

την επίδραση της σχολικής ηγεσίας στην οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών.  

4.4 Ερευνητικό εργαλείο 

4.4.1 Περιγραφή  

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελούνταν 

από 61 προτάσεις κλειστού τύπου της πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert. Οι 

συμμετέχοντες δηλαδή καλούνταν να σημειώσουν το βαθμό συμφωνία τους με 

καθεμία πρόταση, επιλέγοντας μεταξύ των 1: «διαφωνώ απόλυτα»,  2: «μάλλον 

διαφωνώ», 3: «ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ», 4: «μάλλον συμφωνώ» και 5: 

«συμφωνώ απόλυτα».  Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι εύκολο να συμπληρωθούν 

και διευκολύνουν την κωδικοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008). Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τέσσερα μέρη.  

Το πρώτο μέρος αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, όπου οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να σημειώσουν το φύλο τους και το φύλο του διευθυντή 

τους, τη βαθμίδα στην οποία εργάζονται, το επίπεδο εκπαίδευσης, την ηλικιακή 

ομάδα και τα χρόνια υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση. 

Το δεύτερο μέρος περιείχε 18 προτάσεις σχετικές με την οργανωσιακή δέσμευση των 

εκπαιδευτικών, οι οποίες προέρχονται από το Organizational Commitment 

Questionnaire (OCQ) των Allen και Meyer (1990). Η απόδοση των προτάσεων στα 

ελληνικά έγινε από τον ερευνητή, προσαρμόζοντας όπου κρίθηκε αναγκαίο τις 

προτάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης2.  

Το τρίτο μέρος περιείχε ερωτήσεις σχετικές με το στυλ ηγεσίας του διευθυντή του 

σχολείου στο οποίο υπηρετούσαν οι συμμετέχοντες. Πρόκειται για 34 ερωτήσεις από 

το Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5x – Short) των Avolio και Bass 

                                                 
2 Για παράδειγμα, αντί της πρότασης «ενστερνίζομαι στο έπακρο τα προβλήματα του 

οργανισμού μου» επιλέχθηκε η πρόταση «ενστερνίζομαι στο έπακρο τα προβλήματα 

της σχολικής μου μονάδας».   
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(2004 όπ. αναφ. στο Feldmann, 2012), το οποίο μετράει τρία από τα τέσσερα ηγετικά 

στυλ που εξετάζουμε, δηλαδή το μετασχηματιστικό, το συναλλακτικό και το 

αποφευκτικό.  

Το τέταρτο μέρος περιείχε ερωτήσεις σχετικές με δύο διαστάσεις της κατανεμημένης 

ηγεσίας και συγκεκριμένα της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και του κλίματος 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της ηγετικής ομάδας και των εκπαιδευτικών 

ως προϋπόθεση της κατανεμημένης ηγεσίας. Οι προτάσεις στηρίζονται στο 

Distributed Leadership Inventory (DLI) των Hulpia, Devos και Van Keer (2011). 

Ο Πίνακας 4.1 που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τι αποτιμάει κάθε ομάδα 

προτάσεων, ενώ το σύνολο του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στο Παράρτημα. 

 

ΜΕΡΟΣ Α 
              ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

(ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 

 

 Προτάσεις 1-8: Συναισθηματική δέσμευση (οι 4,5,6,8 είναι R-
reversed key) 

 Προτάσεις 9-14:  Συνεχιστική δέσμευση (η 11 είναι R-reversed 
key) 

 Προτάσεις 15-18: Κανονιστική δέσμευση (οι 15,18 είναι R-

reversed key) 

ΜΕΡΟΣ Γ (ΣΤΥΛ 

ΗΓΕΣΙΑΣ) 

 34,36,40,52: Εξιδανικευμένη επιρροή (στάση) 

 23,30,38,49: Εξιδανικευμένη επιρροή (συμπερ.) 

 26,29,41,51: Εμπνευσμένη παρακίνηση    Μετασχηματ. 

 20,25,45,47: Διανοητική διέγερση                         Ηγεσία 

 19,31,35,44,46: Εξατομικευμένη θεώρηση 
 

 27,32,50: Ενδεχόμενη ανταμοιβή 
 37,39,42: Ενεργητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση   Συναλλακτική 
 21,28,33: Παθητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση      Ηγεσία 

 
 

 22,24,43,48                                          Laissez – faire Ηγεσία 
 

ΜΕΡΟΣ Δ 

(ΣΤΥΛ 

ΗΓΕΣΙΑΣ) 

 53,56,57,60: Συμμετοχική λήψη αποφάσεων 
                                                                                             Κατανεμημένη 

 54,55,58,59,61: Κλίμα εμπιστ. / συνεργασίας        Ηγεσία 
 

Πίνακας 4.1. Ομαδοποίηση προτάσεων ερωτηματολογίου2 
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4.4.2 Αξιοπιστία  

Η αξιοπιστία των εργαλείων από τα οποία προέρχονται οι προτάσεις του 

ερωτηματολογίου μας είναι καλά τεκμηριωμένη στο παρελθόν τόσο από τους ίδιους 

τους δημιουργούς τους όσο και από άλλους ερευνητές. Προκειμένου να 

τεκμηριώσουμε την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου μας, υπολογίσαμε τον 

Cronbach’s Alpha, ο οποίος όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.2, για το σύνολο των 61 

προτάσεων ανέρχεται σε 0,93, τιμή που δείχνει πολύ υψηλή αξιοπιστία.  

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,930 ,932 61 

Πίνακας 4.2. Συνολική αξιοπιστία ερωτηματολογίου3 

Θελήσαμε ωστόσο να υπολογίσουμε το βαθμός αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

μας και ανά αντικείμενο, προκειμένου να έχουμε καλύτερη εικόνα για τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά. Κι εδώ επίσης χρησιμοποιήσαμε τον Cronbach’s Alpha, και τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 4.3. 

Αντικείμενο Cronbach’s Alpha 

Οργανωσιακή δέσμευση 

Συναισθηματική  0,798 

Συνεχιστική  0,736 

Κανονιστική 0,547 

 Μετασχηματιστική ηγεσία 

Εξιδανικευμένη επιρροή (ως 

στάση) 
0,910 

Εξιδανικευμένη επιρροή (ως 

συμπεριφορά) 
0,698 

Εμπνευσμένη παρακίνηση 0,866 

Διανοητική διέγερση 0,874 

Εξατομικευμένη θεώρηση 0,855 

Συναλλακτική ηγεσία 

Ενδεχόμενη ανταμοιβή 0,799 

Ενεργητική διαχείριση κατ’ 

εξαίρεση 
0,744 

Παθητική διαχείριση κατ’ 0,553 
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εξαίρεση 

Laissez-faire ηγεσία  0,835 

Κατανεμημένη ηγεσία 

Συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων 
0,595 

Κλίμα εμπιστ. / συνεργ 0,877 

Πίνακας 4.3. Αξιοπιστία ανά αντικείμενο μελέτης4 

Παρατηρούμε ότι για τα περισσότερα αντικείμενα, η τιμή είναι άνω του 0,8, γεγονός 

που αντιστοιχεί σε υψηλή αξιοπιστία, ενώ για τα υπόλοιπα είναι άνω του 0,7, που 

επίσης παραπέμπει σε ικανοποιητική αξιοπιστία. Τα μόνα αντικείμενα που βρέθηκε 

να έχουν μέτρια αξιοπιστία (οριακά αποδεκτή ωστόσο) είναι η κανονιστική δέσμευση 

(τιμή 0,547), η παθητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση (τιμή 0,553) και η συμμετοχική 

λήψη αποφάσεων (τιμή 0,595). Αν αφαιρούσαμε τρεις προτάσεις και συγκεκριμένα 

τις «ένας από τους βασικούς λόγους που παραμένω στο σχολείο μου είναι ότι νιώθω 

την ηθική υποχρέωση να το κάνω», «ο διευθυντής μου δεν παρεμβαίνει έως ότου τα 

προβλήματα γίνουν σοβαρά» και «τα ηγετικά καθήκοντα μεταβιβάζονται όταν 

πρόκειται για δραστηριότητες κρίσιμες για την επίτευξη των σχολικών στόχων» ο 

Cronbach’s Alpha για την κανονιστική δέσμευση θα ανέβαινε στο 0,627, για την 

παθητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση στο 0,750 και για τη συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων στο 0,793, θα είχαμε δηλαδή μία αισθητή βελτίωση στην αξιοπιστία των 

συγκεκριμένων αντικειμένων. Εξαιτίας της βαρύτητας των συγκεκριμένων 

ερωτήσεων, ωστόσο, επιλέχθηκε τελικώς να μην αφαιρεθούν.   

4.5 Ανάλυση δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις του δείγματος 

αξιοποιήθηκαν μέθοδοι τόσο της περιγραφικής όσο και της επαγωγικής στατιστικής. 

Αρχικά υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις για τις τρεις 

διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης και για τα τέσσερα στυλ ηγεσίας. Όσον 

αφορά τις διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης, οι μέσες τιμές προέκυψαν 

απευθείας από το μέσο όρο των προτάσεων που αφορούσαν την καθεμία, αφού 

πρώτα αντιστράφηκαν οι απαντήσεις των προτάσεων οι οποίες ήταν διατυπωμένες με 

αρνητική χροιά, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. Όσον αφορά τα ηγετικά στυλ, σε πρώτο επίπεδο υπολογίστηκαν οι 
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μέσες τιμές για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε στυλ και σε δεύτερο 

επίπεδο οι μέση τιμή για κάθε στυλ.  

Για να εντοπιστούν τυχόν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις του 

δείγματος με βάση τα δημογραφικά στοιχεία του φύλου, της ηλικίας, των ετών 

υπηρεσίας, του επιπέδου εκπαίδευσης, καθώς και του φύλου του διευθυντή ή της 

διευθύντριας του σχολείου προχωρήσαμε σε παραμετρικούς ελέγχους, αφού πρώτα 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη κανονικής κατανομής σε όλες της υποκατηγορίες. Πιο 

συγκεκριμένα, για την περίπτωση του φύλου των ερωτηθέντων και του φύλου του 

διευθυντή τους χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t-test, ο οποίος είναι 

κατάλληλος όταν η ποιοτική μεταβλητή χωρίζει το δείγμα σε δύο ανεξάρτητες 

υποκατηγορίες (άνδρας – γυναίκα εν προκειμένω). Για τις περιπτώσεις της ηλικίας, 

των ετών υπηρεσίας και του επιπέδου εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός 

έλεγχος one way ANOVA, ο οποίος είναι κατάλληλος όταν η ποιοτική μεταβλητή 

χωρίζει το δείγμα σε περισσότερες από δύο ανεξάρτητες υποκατηγορίες. Ακόμη, για 

τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των στυλ ηγεσίας των διευθυντών – τόσο 

συνολικά όσο και ως μεμονωμένα χαρακτηριστικά - και των διαστάσεων της 

οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης του Spearman (Spearman’s Rho), ο οποίος μας δίνει ένα μέτρο του 

τρόπου με τον οποίο συμμεταβάλλονται δύο ομάδες δεδομένων που αφορούν 

διαφορετικές μεταβλητές. 

Όλα τα ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού Statistical 

Package for the Social Sciences - SPSS v.25 για Windows.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας, 

ομαδοποιημένα ανά ερευνητικό ερώτημα, ενώ θα παρατεθούν στοιχεία από την 

ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος. 

5.1 Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

Όπως προαναφέρθηκε, το δείγμα αποτέλεσαν 152 εκπαιδευτικοί του νομού 

Θεσσαλονίκης.  

5.1.1 Φύλο 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.1 και στα Διαγράμματα 5.1 και 5.2, οι 42 

εκπαιδευτικοί από τους 152 ήταν άνδρες με ποσοστό 27,6% και οι 110 από τους 152 

εκπαιδευτικούς ήταν γυναίκες με ποσοστό 72,4% 

Φύλο 
 Frequency Percent 

 Άνδρας 42 27,6 

Γυναίκα 110 72,4 

Total 152 100,0 

Πίνακας 5.1 Συχνότητα και σχετική συχνότητα ανά φύλο 5 

  
                              Διάγραμμα 5.1                               Διάγραμμα 5.2 

5.1.2 Ηλικία 

Η πλειοψηφία της ηλικιακής ομάδας που ανήκαν οι 67 από τους 152 εκπαιδευτικούς 

με ποσοστό 44,1% ήταν άνω των 50 χρόνων. Οι 4 από τους 152 εκπαιδευτικούς με 

ποσοστό 2,6% ήταν ηλικίας μέχρι 30 ετών, οι 25 από τους 152 εκπαιδευτικούς με 

ποσοστό 16,5% ήταν ηλικίας μεταξύ 31 και 40 ετών και οι 56 από τους 152 

εκπαιδευτικούς, με ποσοστό 36,8%, ήταν ηλικίας από 41 έως 50 ετών (βλ. Πίνακα 5.2 

και Διαγράμματα 5.3 και 5.4). 
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Ηλιακή ομάδα 
 Frequency Percent 

Valid < 30 4 2,6 

31 - 40 25 16,5 

41 - 50 56 36,8 

> 50 67 44,1 

Total 152 100,0 

Πίνακας 5.2. Συχνότητα και σχετική συχνότητα ανά ηλικιακή ομάδα6 

  

                         Διάγραμμα 5.3                             Διάγραμμα 5.4 
 

5.1.3 Προϋπηρεσία 

Οι 6 από τους 152 εκπαιδευτικούς με ποσοστό 3,9% δήλωσαν προϋπηρεσία έως 5 

χρόνια. Οι 41 από τους 152 εκπαιδευτικούς με ποσοστό 27 % δήλωσαν προϋπηρεσία 

από 6 έως 15 χρόνια. Οι 73 από τους 152 εκπαιδευτικούς με ποσοστό 48%, όπου 

αντιστοιχούν και στην πλειοψηφία, δήλωσαν προϋπηρεσία από 16 έως 25 χρόνια. 

Τέλος, οι 32 από τους 152 εκπαιδευτικούς με ποσοστό 21,1% δήλωσαν τουλάχιστον 

26 χρόνια προϋπηρεσίας (βλ. Πίνακα 5.3 και Διαγράμματα 5.5 και 5.6). 

 

 

Προϋπηρεσία (σε έτη) 
 Frequency Percent 

Valid <= 5 6 3,9 

6 -15 41 27,0 

16 - 25 73 48,0 

>= 26 32 21,1 

Total 152 100,0 

Πίνακας 5.3. Συχνότητα και σχετική συχνότητα ανά έτη υπηρεσίας7 
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                         Διάγραμμα 5.5                           Διάγραμμα 5.6 

 

5.1.4 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο της πλειοψηφίας των εκπαιδευτών ήταν κάτοχοι πτυχίου, 

όπως δήλωσαν 93 από τους 152 εκπαιδευτικούς με ποσοστό 61,2%. Οι 51 από τους 

152 εκπαιδευτικούς με ποσοστό 33,5% δήλωσαν κάτοχοι μεταπτυχιακού κι οι 8 από 

τους 152 εκπαιδευτικούς με ποσοστό 5,3% δήλωσαν κάτοχοι διδακτορικού (βλ. 

Πίνακα 5.4 και Διαγράμματα 5.7 και 5.8) . 

Επίπεδο εκπαίδευσης 
 Frequency Percent 

Valid Κάτοχος πτυχίου 93 61,2 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 51 33,5 

Κάτοχος διδακτορικού 8 5,3 

Total 152 100,0 

Πίνακας 5.4. Συχνότητα και σχετική συχνότητα ανά επίπεδο εκπαίδευσης8 
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                   Διάγραμμα 5.7                             Διάγραμμα 5.8 

 

5.1.5 Βαθμίδα 

Ο αριθμός των υπηρετούντων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ελαφρώς 

μεγαλύτερος έναντι εκείνων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια. Συνολικά, 85 από 

τους 152 εκπαιδευτικούς με ποσοστό 55,9% δήλωσαν πως διδάσκουν στη 

δευτεροβάθμια, ενώ, οι υπόλοιποι 67 με ποσοστό 44,1% δήλωσαν πως διδάσκουν 

στην πρωτοβάθμια (βλ. Πίνακα 5.5 και Διαγράμματα 5.9 και 5.10). 

Βαθμίδα 
 Frequency Percent 

Valid Πρωτοβάθμια 67 44,1 

∆ευτεροβάθμια 85 55,9 

Total 152 100,0 

Πίνακας 5.5. Συχνότητα και σχετική συχνότητα ανά βαθμίδα διδασκαλίας9 
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                         Διάγραμμα 5.9                           Διάγραμμα 5.10 
 

5.1.6 Φύλο του διευθυντή 

Οι 83 από τους 152 εκπαιδευτικούς με ποσοστό 54,6% δήλωσαν πως οι διευθυντές 

τους ήταν άνδρες και οι υπόλοιποι 69 από τους 152 με ποσοστό 45,4% δήλωσαν πως 

οι διευθυντές τους ήταν γυναίκες (βλ. Πίνακα 5.6 και Διαγράμματα 5.11 και 5.12). 

 
Φύλο του διευθυντή σας 

 Frequency Percent 

Valid Άνδρας 83 54,6 

Γυναίκα 69 45,4 

Total 152 100,0 

Πίνακας 5.6. Συχνότητα και σχετική συχνότητα ανά φύλο του διευθυντή10 

  
                         Διάγραμμα 5.11                           Διάγραμμα 5.12 
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5.2 Ερευνητικό ερώτημα 1ο : Απόψεις για την οργανωσιακή δέσμευση 

εκπαιδευτικών 

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με τις διαστάσεις της οργανωσιακής 

δέσμευσης τις οποίες εμφανίζουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί, υπολογίστηκε η μέση τιμή 

και η τυπική απόκλιση για κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις (συναισθηματική, 

συνεχιστική, κανονιστική).  

5.2.1 Οργανωσιακή δέσμευση 

Τα αποτελέσματα των μέσων τιμών και των τυπικών αποκλίσεων ανά διάσταση 

οργανωσιακής δέσμευσης που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των 

απόψεων των εκπαιδευτικών του δείγματος φαίνονται στον Πίνακα 5.7. 

Σύμφωνα με αυτά, ο τύπος οργανωσιακής δέσμευσης που εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί είναι κατά πρώτο λόγο η συναισθηματική δέσμευση (μέση τιμή = 3,69 

με τυπική απόκλιση 0,69), ακολουθεί η συνεχιστική δέσμευση (μέση τιμή = 3,2 με 

τυπική απόκλιση 0,84) και έπεται η κανονιστική δέσμευση (μέση τιμή = 2,93 με 

τυπική απόκλιση 0,72). 

Ειδικότερα, τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τη 

συναισθηματική δέσμευση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.8. Στις προτάσεις οι 

οποίες είναι θετικά διατυπωμένες οι απαντήσεις «μάλλον συμφωνώ» και «συμφωνώ 

απολύτως» συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά (bold στον πίνακα), ενώ στις 

προτάσεις οι οποίες είναι αρνητικά διατυπωμένες, τα μεγαλύτερα ποσοστά (επίσης 

bold στον πίνακα) είναι στις απαντήσεις «διαφωνώ απόλυτα» και «μάλλον διαφωνώ», 

προσδίδοντας ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα υπέρ της υψηλής συναισθηματικής 

δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, 8 στους 10 εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(ποσοστό 78,2%) δηλώνουν ότι ενστερνίζονται στο έπακρο τα προβλήματα της 

σχολικής τους μονάδας, ενώ 7 στους 10 (ποσοστό 71,1%) ότι αισθάνονται σαν μέλος 

 

 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Μέση τιμή 3,6924 3,2050 2,9391 

N 152 152 152 

Τυπ. Απόκλιση ,69528 ,84277 ,72388 

Πίνακας 5.7. Μέσες τιμές ανά διάσταση οργανωσιακής δέσμευσης11 
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της οικογένειας και συναισθηματικά δεμένοι με το σχολείο τους. Η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων, επίσης, δήλωσε ότι έχει το αίσθημα του «ανήκειν» στο σχολείο που 

εργάζεται (ποσοστό 67,8%), ότι έχει μεγάλη σημασία για εκείνους η εργασία στο 

συγκεκριμένο σχολείο (ποσοστό 65,8%) και ότι χαίρεται να συζητάει για το σχολείο 

του εκτός του εργασιακού του χώρου (ποσοστό 57,3%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

ωστόσο το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (ποσοστό 54,4 %) θεωρούν ότι 

θα μπορούσαν εξίσου εύκολα να νιώσουν τη δέσμευση και για κάποια άλλη σχολική 

μονάδα, σε αντίθεση με το 13,8% που θεωρεί ότι δεν θα μπορούσε. 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Θα ήταν χαρά μου αν 

ολοκλήρωνα την καριέρα μου στη 

σχολική μονάδα που διδάσκω 

τώρα 

5,9 11,2 27,0 21,1 34,9 

Χαίρομαι να συζητώ για τη 

σχολική μονάδα μου με 

ανθρώπους εκτός εργασιακού 

χώρου 

5,3 12,5 25,0 33,6 23,7 

Ενστερνίζομαι στο έπακρο τα 

προβλήματα της σχολικής μου 

μονάδας 

0,0 4,6 17,1 49,3 28,9 

Θα μπορούσα εύκολα να νιώσω 

την δέσμευση και για άλλη 

σχολική μονάδα (R) 

1,3 12,5 31,6 36,8 17,8 

∆εν αισθάνομαι σαν «μέλος της 

οικογένειας» στο σχολείο μου (R) 
42,8 28,3 17,8 7,2 3,9 

∆εν αισθάνομαι συναισθηματικά 

δεμένος με το σχολείο μου (R)  
48,0 25,0 15,8 9,2 2,0 

Έχει μεγάλη σημασία για μένα η 

εργασία στο συγκεκριμένο 

σχολείο 

2,0 9,9 22,4 32,2 33,6 

∆εν έχω το αίσθημα του 

«ανήκειν» στο σχολείο που 

εργάζομαι τώρα (R) 

40,8 27,0 19,7 7,9 4,6 

Πίνακας 5.8. Ποσοστά απαντήσεων για τη συναισθηματική δέσμευση12 
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Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τη συνεχιστική 

δέσμευση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.9. Το 44,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 

θα ήταν δύσκολο να άλλαζε σχολείο τώρα ακόμα κι αν το επιθυμούσε, σε αντίθεση 

με το 36,9% που θα το έκανε εύκολα. Η αναστάτωση που θα προκαλούσε η αλλαγή 

σχολείου στην προσωπική ζωή είναι σημαντική για το 41,4% των ερωτηθέντων, ενώ 

είναι αμελητέα για το 39,5%. Ακόμη, οι 4 στους 10 εκπαιδευτικούς παραμένουν στο 

σχολείο τους είτε λόγω έλλειψης εναλλακτικών επιλογών είτε γιατί θεωρούν ότι ήδη 

έχουν επενδύσει πολλά στη μονάδα τους, τα οποία πιθανώς να έχαναν αν 

μετακινούνταν σε άλλη. Το αντίστοιχο ποσοστό εκπαιδευτικών που διαφωνούν με 

αυτές τις προτάσεις είναι επίσης περίπου 40%. Με άλλα λόγια, στις τέσσερις από τις 

έξι προτάσεις οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες, συνηγορώντας υπέρ της σχετικά 

μέτριας συνεχιστικής δέσμευσης. Ωστόσο, χάρη στην πρόταση «Δεν θα μου στοίχιζε 

ιδιαίτερα αν έφευγα από τη σχολική μονάδα μου τώρα», όπου το 53,9% δηλώνει ότι 

θα του στοίχιζε αρκετά, σε αντίθεση με το 25% των ερωτηθέντων, και στην πρόταση 

«Η παραμονή μου στο σχολείο που διδάσκω τώρα είναι ζήτημα τόσο αναγκαιότητας 

όσο και επιθυμίας» όπου το 65,8% δηλώνει πως συμφωνεί ενώ μόλις το 9,2% ότι 

διαφωνεί, η συνεχιστική δέσμευση αποκτάει τελικώς θετικό πρόσημο.  

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ / 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Θα ήταν δύσκολο να 

άλλαζα σχολείο στην 

υπάρχουσα φάση, ακόμη 

και να το επιθυμούσα 

14,5 22,4 18,4 24,3 20,4 

Θα αναστατώνονταν 

πολύ η ζωή μου αν 

άλλαζα σχολείο τώρα 

17,8 21,7 19,1 21,7 19,7 

∆εν θα μου στοίχιζε 

ιδιαίτερα αν έφευγα από 

τη σχολική μονάδα μου 

τώρα (R) 

24,3 29,6 21,1 15,1 9,9 
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Η παραμονή μου στο 

σχολείο που διδάσκω 

τώρα είναι ζήτημα τόσο 

αναγκαιότητας όσο και 

επιθυμίας 

3,3 5,9 25,0 38,8 27,0 

Νιώθω ότι έχω πολύ 

λίγες επιλογές αν 

εγκαταλείψω την μονάδα 

στην οποία εργάζομαι 

τώρα 

17,1 28,9 16,4 24,3 13,2 

Ένα βασικός λόγος που 

δεν εγκαταλείπω την 

μονάδα μου, είναι επειδή 

η εγκατάλειψη θα 

απαιτούσε μεγάλη 

προσωπική θυσία και η 

άλλη εκπαιδευτική 

μονάδα ενδεχομένως να 

μην πρόφερε τα ίδια 

15,8 25,0 23,7 20,4 15,1 

Πίνακας 5.9. Ποσοστά απαντήσεων για τη συνεχιστική δέσμευση13 

 
Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την κανονιστική 

δέσμευση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.10. Σχεδόν σε όλες τις προτάσεις τα 

ποσοστά απαντήσεων είναι μοιρασμένα, δίνοντας την εικόνα της μέτριας 

κανονιστικής δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε δύο 

προτάσεις σχετικά με το αν πρέπει ή είναι καλύτερο για τους εκπαιδευτικούς να 

παραμένουν στο ίδιο σχολείο για πάντα, το υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσε η 

απάντηση «ούτε διαφωνώ/ ούτε συμφωνώ» (28,3% και 41,4% αντίστοιχα). Μόνο 2 

στους 10 εκπαιδευτικούς (ποσοστό 17,1%) δηλώνουν ότι παραμένουν στο σχολείο 

τους επειδή νιώθουν την ηθική υποχρέωση να το κάνουν, ενώ οι μισοί περίπου 

(ποσοστό 51,3%) αποδίδουν ιδιαίτερη αξία στην πίστη σε συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα.  

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 
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∆εν πιστεύω ότι ένας 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

παραμένει στο ίδιο σχολείο για 

πάντα (R) 

12,5 14,5 28,3 23,0 21,7 

Ένας από τους βασικούς λόγους 

που παραμένω στο σχολείο μου 

είναι ότι νιώθω την ηθική 

υποχρέωση να το κάνω 

20,4 35,5  27,0 11,8 5,3 

Η παραμονή στην ίδια μονάδα 

είναι καλύτερη για τους 

εκπαιδευτικούς 

8,6 17,1 41,4 25,0 7,9 

Η προσήλωση και η παραμονή σε 

μια εκπαιδευτική μονάδα δεν έχει 

ιδιαίτερη σημασία πια (R) 

16,4 34,9 32,2 15,1 1,3 

Πίνακας 5.10. Ποσοστά απαντήσεων για την κανονιστική δέσμευση14 
 

5.2.2 Διαφορές με βάση το φύλο, την ηλικία, την προϋπηρεσία και το επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών διαστάσεων της δέσμευσης ανά 

φύλο των ερωτηθέντων εμφανίζονται στον πίνακα 5.11. Από το t-test προέκυψαν τα 

εξής αποτελέσματα (βλ. Πίνακα 5.12): Για τη συναισθηματική δέσμευση t = .967, df 

= 150, p = .335. Για τη συνεχιστική δέσμευση t = .048, df = 150, p = .962. Τέλος, για 

την κανονιστική δέσμευση t = .139, df = 150, p = .890. Και στις τρεις περιπτώσεις η 

τιμή του p είναι άνω του 0.05 και συνεπώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της δέσμευσης με βάση 

το φύλο των εκπαιδευτικών. 

Group Statistics 
 Φύλο N Mean Std. Deviation 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Άνδρας 42 3,6042 ,69893 

Γυναίκα 110 3,7261 ,69411 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Άνδρας 42 3,2103 ,90247 

Γυναίκα 110 3,2030 ,82314 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Άνδρας 42 2,9524 ,77349 

Γυναίκα 110 2,9341 ,70766 

Πίνακας 5.11. Μέσες τιμές διαστάσεων δέσμευσης ανά φύλο15 
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t df Sig. (2-tailed) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ -,967 150 ,335 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ,048 150 ,962 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ,139 150 ,890 

Πίνακας 5.12. Αποτελέσματα t-test (διαστάσεις δέσμευσης – φύλο)16 

 
Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών διαστάσεων της δέσμευσης με 

βάση την ηλικία των ερωτηθέντων εμφανίζονται στον πίνακα 5.13. Από τον έλεγχο 

one way ANOVA (βλ. Πίνακα 5.14) για τη συναισθηματική και την κανονιστική 

δέσμευση δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (f = 2.013, df = 3, p = .115 

και f = .299, df = 3, p = .826 αντίστοιχα). Αντιθέτως, προέκυψε στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε στάθμη σημαντικότητας 5% για την συνεχιστική δέσμευση (f 

= 2.861, df = 3, p = .039 < .05).  

 
Διάγραμμα 5.13 . Μέση τιμή συνεχιστικής δέσμευσης ανά ηλικιακή ομάδα.17 

 

Αυτό που παρατηρούμε και γίνεται φανερό και στο Διάγραμμα 5.13 είναι ότι στην 

ηλικιακή ομάδα άνω των 50 χρόνων εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερη συνεχιστική 

δέσμευση σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες (μέση τιμή 3,42 με τυπική 

απόκλιση 0,82 έναντι 3,07 με τυπική απόκλιση 0,79 για την ηλικιακή ομάδα 41 – 50 

και 2,94 με τυπική απόκλιση 0,89 για τη ηλικιακή ομάδα 31 – 40). 
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 N Mean Std. Deviation 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ < 30 4 3,1250 1,17704 

31 - 40 25 3,5900 ,62346 

41 - 50 56 3,6272 ,66721 

> 50 67 3,8190 ,69810 

Total 152 3,6924 ,69528 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ < 30 4 3,0833 ,88715 

31 - 40 25 2,9400 ,89350 

41 - 50 56 3,0744 ,79323 

> 50 67 3,4204 ,82794 

Total 152 3,2050 ,84277 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ < 30 4 3,1250 ,77728 

31 - 40 25 2,8300 ,51397 

41 - 50 56 2,9464 ,75485 

> 50 67 2,9627 ,77025 

Total 152 2,9391 ,72388 

Πίνακας 5.13. Μέσες τιμές διαστάσεων δέσμευσης ανά ηλικιακή ομάδα18 
 
 df F Sig. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Between Groups 3 2,013 ,115 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Between Groups 3 2,861 ,039 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Between Groups 3 ,299 ,826 

Πίνακας 5.14. Αποτελέσματα one way ANOVA (διαστάσεις δέσμευσης – ηλιακή ομάδα) 

19 
Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών διαστάσεων της δέσμευσης με 

βάση τα χρόνια υπηρεσίας των ερωτηθέντων εμφανίζονται στον πίνακα 5.15. Από τον 

έλεγχο one way ANOVA (βλ. Πίνακα 5.16) προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Για 

τη συναισθηματική δέσμευση f = .494, df = 3, p = .687. Για τη συνεχιστική δέσμευση 

f = .370, df = 3, p = .775. Τέλος, για την κανονιστική δέσμευση f = .667, df = 3, p = 

.574. Και στις τρεις περιπτώσεις η τιμή του p είναι άνω του 0.05 και συνεπώς 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στα επίπεδα της δέσμευσης με βάση τα έτη προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών. 
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 N Mean Std. Deviation 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ <= 5 6 3,4375 1,06873 

6 -15 41 3,6921 ,64171 

16 - 25 73 3,7432 ,69594 

>= 26 32 3,6250 ,70066 

Total 152 3,6924 ,69528 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ <= 5 6 3,2778 1,12875 

6 -15 41 3,0894 ,87884 

16 - 25 73 3,2329 ,83229 

>= 26 32 3,2760 ,78928 

Total 152 3,2050 ,84277 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ <= 5 6 3,3333 ,83166 

6 -15 41 2,9512 ,71199 

16 - 25 73 2,9247 ,68679 

>= 26 32 2,8828 ,81068 

Total 152 2,9391 ,72388 

Πίνακας 5.15. Μέσες τιμές διαστάσεων δέσμευσης ανά έτη υπηρεσίας20 

 
 df F Sig. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Between Groups 3 ,494 ,687 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Between Groups 3 ,370 ,775 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Between Groups 3 ,667 ,574 

Πίνακας 5.16. Αποτελέσματα one way ANOVA (διαστάσεις δέσμευσης – 

προϋπηρεσία)21 
 

Παρομοίως, με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης (πτυχίο – μεταπτυχιακό – διδακτορικό), 

όπως φαίνεται από τους Πίνακες 5.17 και 5.18, δεν παρατηρούνται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (για τη συναισθηματική δέσμευση f = .767, df = 2, p = .466, για 

τη συνεχιστική δέσμευση f = .283, df = 2, p = .754 και για την κανονιστική δέσμευση 

f = .372, df = 2, p = .690). 

 N Mean Std. Deviation 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Κάτοχος πτυχίου 93 3,7419 ,67662 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 51 3,6348 ,66231 

Κάτοχος διδακτορικού 8 3,4844 1,08240 
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Total 152 3,6924 ,69528 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Κάτοχος πτυχίου 93 3,2455 ,83064 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 51 3,1471 ,84502 

Κάτοχος διδακτορικού 8 3,1042 1,04630 

Total 152 3,2050 ,84277 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Κάτοχος πτυχίου 93 2,9758 ,68769 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 51 2,8676 ,76706 

Κάτοχος διδακτορικού 8 2,9688 ,91063 

Total 152 2,9391 ,72388 

Πίνακας 5.17. Μέσες τιμές διαστάσεων δέσμευσης ανά επίπεδο εκπαίδευσης22 
 
 df F Sig. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Between Groups 2 ,767 ,466 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Between Groups 2 ,283 ,754 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Between Groups 2 ,372 ,690 

Πίνακας 5.18. Αποτελέσματα one way ANOVA (διαστάσεις δέσμευσης – επίπεδο 

εκπαίδευσης)23 
 

Τέλος, με βάση το φύλο του διευθυντή του σχολείου προέκυψαν τα εξής 

αποτελέσματα: Για τη συναισθηματική δέσμευση t = .973, df = 150, p = .332. Για τη 

συνεχιστική δέσμευση t = 1.426, df = 150, p = .156. Τέλος, για την κανονιστική 

δέσμευση t = .719, df = 150, p = .473. Και στις τρεις περιπτώσεις η τιμή του p είναι 

άνω του 0.05 και συνεπώς και σε αυτήν την περίπτωση καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της 

δέσμευσης με βάση το φύλο του διευθυντή του σχολείου. (βλ. Πίνακα 5.19 και 

Πίνακα 5.20). 

 
 Φύλο του διευθυντή σας N Mean Std. Deviation 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Άνδρας 83 3,7425 ,72687 

Γυναίκα 69 3,6322 ,65546 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Άνδρας 83 3,1165 ,92090 

Γυναίκα 69 3,3116 ,73036 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Άνδρας 83 2,9006 ,74892 

Γυναίκα 69 2,9855 ,69516 

Πίνακας 5.19. Μέσες τιμές διαστάσεων δέσμευσης ανά φύλο του διευθυντή24 
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 t df Sig. (2-tailed) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ  ,973 150 ,332 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ  -1,426 150 ,156 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ  -,719 150 ,473 

Πίνακας 5.20. Αποτελέσματα t-test (διαστάσεις δέσμευσης – φύλο διευθυντή)25 

 

5.3 Ερευνητικό ερώτημα 2ο : Απόψεις για το στυλ σχολικής ηγεσίας  

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με το στυλ ηγεσίας το οποίο τείνουν 

να έχουν συχνότερα οι διευθυντές σχολείων, βάσει των απόψεων των εκπαιδευτικών, 

υπολογίστηκε η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για κάθε ένα από τα τέσσερα στυλ 

ηγεσίας (μετασχηματιστικό, συναλλακτικό, laissez - faire, κατανεμημένο). Για να 

εντοπιστούν τυχόν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις του δείγματος με 

βάση το δημογραφικό στοιχείο του φύλου του διευθυντή ή της διευθύντριας του 

σχολείου προχωρήσαμε σε παραμετρικό έλεγχου t-test, αφού πρώτα διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη κανονικής κατανομής.  

5.3.1 Αντίληψη του τύπου ηγεσίας στο σχολείο 

Τα αποτελέσματα των μέσων τιμών και των τυπικών αποκλίσεων που προέκυψαν από 

τη στατιστική επεξεργασία των απόψεων των εκπαιδευτικών του δείγματος φαίνονται 

στον Πίνακα 5.21. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, βάσει των απόψεων του 

δείγματος, το στυλ ηγεσίας που εμφανίζουν κατά κύριο λόγο οι διευθυντές των 

σχολείων είναι το μετασχηματιστικό (μέση τιμή = 3,66 με τυπική απόκλιση 0,82), 

ακολουθεί με πολύ μικρή διαφορά το κατανεμημένο (μέση τιμή = 3,60 με τυπική 

απόκλιση 0,74), έπεται το συναλλακτικό (μέση τιμή = 3,21 με τυπική απόκλιση 0,47) 

και τελευταίο το αποφευκτικό στυλ (μέση τιμή = 1,94 με τυπική απόκλιση 0,90). 

Report 

 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

LAISSEZ-FAIRE 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Μέση τιμή 3,6640 3,2098 1,9424 3,6053 

N 152 152 152 152 

Τυπ. απόκλιση ,82485 ,47375 ,90732 ,74518 

Πίνακας 5.21. Μέσες τιμές ανά είδος ηγεσίας26 
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 Μετασχηματιστική ηγεσία 

Ειδικότερα, τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την 

εξιδανικευμένη επιρροή ως στάση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.22. Επτά στους 

δέκα εκπαιδευτικούς (ποσοστό 71,1%) δηλώνουν ότι ο διευθυντής τους ενεργεί με 

τρόπο που τους προκαλεί το σεβασμό, ενώ δύο στους τρεις τον θεωρούν πρότυπο και 

παράδειγμα προς μίμηση. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι πολύ συχνά υποτάσσει το 

ατομικό του συμφέρον στο ομαδικό. Αντιθέτως, το ποσοστό των εκπαιδευτικών του 

δείγματος που θεωρεί ότι ο διευθυντής τους δεν παρουσιάζει τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά κυμαίνεται από 15 έως 20%. Συνεπώς, παρατηρούμε ότι και οι 

τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν την εξιδανικευμένη επιρροή ως στάση έχουν 

απαντηθεί σχεδόν ομοιόμορφα από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, αποδίδοντας 

στην πλειοψηφία τους το γνώρισμα της χαρισματικής προσωπικότητας στους 

άμεσους προϊσταμένους τους.  

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΞΙ∆ΑΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ - 

ΣΤΑΣΗ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Υποτάσσει το ατομικό του/της 

συμφέρον στο ομαδικό καλό 
6,6 13,2 21,7 30,0 27,6 

Ενεργεί έτσι ώστε να μου 

προκαλεί το σεβασμό 
4,6 9,2 15,1 32,9 38,2 

∆ίνει την αίσθηση ανθρώπου 

κύρους και εμπιστοσύνης 
5,9 11,2 15,8 29,6 37,5 

Αποτελεί πρότυπο και 

παράδειγμα προς μίμηση για τους 

εκπαιδευτικούς 

7,2 17,1 19,7 30,3 25,7 

Πίνακας 5.22. Ποσοστά για «εξιδανικευμένη επιρροή ως στάση»27 
 
Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την εξιδανικευμένη 

επιρροή ως συμπεριφορά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.23. Κι εδώ προκύπτει 

πανομοιότυπη εικόνα, καθώς δύο στους τρεις συμμετέχοντες δηλώνουν ότι ο 

διευθυντής τους τονίζει συχνά τη σπουδαιότητα της αίσθησης του καθήκοντος 

(ποσοστό 65,8), επισημαίνει τις ηθικές συνέπειες των εκάστοτε αποφάσεων (ποσοστό 

65,2%) και ότι δίνει έμφαση στην αξία της συλλογικής αίσθησης της αποστολής του 
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σχολείου (ποσοστό 66,4%). Όσον αφορά το κατά πόσο ο διευθυντής τους μιλάει 

συχνά για τις αξίες και τα «πιστεύω» του, λιγότεροι από τους μισούς (ποσοστό 44,1% 

των εκπαιδευτικών του δείγματος) δηλώνουν ότι το πράττει συχνά, ποσοστό πάντως 

που είναι σημαντικά υψηλότερο από το 26,3% που δηλώνει το αντίθετο.  

 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΞΙ∆ΑΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ - 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Μιλάει συχνά για τις αξίες και τα 

«πιστεύω» του/της 
10,5 15,8 29,6 29,6 14,5 

Τονίζει τη σπουδαιότητα της 

αίσθησης του καθήκοντος 
2,0 13,2 19,1 37,5 28,3 

Τονίζει τις ηθικές συνέπειες των 

αποφάσεων 
2,6 8,6 23,7 38,2 27,0 

∆ίνει έμφαση στην αξία της 

συλλογικής αίσθησης της 

αποστολής του σχολείου 

2,6 12,5 18,4 37,5 28,9 

Πίνακας 5.23. Ποσοστά για «εξιδανικευμένη επιρροή ως συμπεριφορά»28 
 

Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την εμπνευσμένη 

παρακίνηση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.24. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στην 

πλειοψηφία τους θεωρούν ότι ο διευθυντής τους παρουσιάζει τα σχετικά 

χαρακτηριστικά σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Η αισιοδοξία του διευθυντή/ της 

διευθύντριας για την επίτευξη των στόχων του σχολείου είναι το χαρακτηριστικό που 

υπογραμμίζεται συχνότερα από το 72,4% των ερωτηθέντων, την ίδια στιγμή που 

μόλις το 3,9% θεωρούν ότι ο διευθυντής τους είναι απαισιόδοξος. Ακόμη, δηλώνουν 

ότι μιλάει με ενθουσιασμό για τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν (ποσοστό 

63,1%).  Όσον αφορά την δημιουργία ενός συναρπαστικού οράματος για το μέλλον, 

οι μισοί περίπου με ποσοστό 51,3% μάλλον συμφωνούν και συμφωνούν απολύτως 

ότι οι διευθυντές τους το διατυπώνουν ευκρινώς, σε αντίθεση με το 22,4% που 

θεωρούν ότι αυτό δεν γίνεται είτε καθόλου είτε σε πολύ χαμηλό βαθμό.  
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 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ / 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Μιλάει με αισιοδοξία για το 

μέλλον 
2,6 11,8 27,0 34,9 23,7 

Μιλάει με ενθουσιασμό για τις 

εργασίες που πρέπει να 

διεκπεραιωθούν 

5,9 8,6 22,4 38,8 24,3 

∆ιατυπώνει ευκρινώς ένα 

συναρπαστικό όραμα για το 

μέλλον 

11,2 11,2 26,3 35,5 15,8 

Είναι αισιόδοξος για την 

επίτευξη των στόχων του 

σχολείου 

1,3 2,6 23,7 38,2 34,2 

Πίνακας 5.24. Ποσοστά για «εμπνευσμένη παρακίνηση»29 
 

 
Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την πνευματική 

διέγερση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.25. Και για αυτό το χαρακτηριστικό, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί ότι ο διευθυντής τους το 

εμφανίζει σε ικανοποιητικό βαθμό. Η ενεργοποίηση των διανοητικών ικανοτήτων 

των εκπαιδευτικών από τη μεριά του διευθυντή γίνεται κυρίως με το να ζητάει τη 

συμβολή τους στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν (ποσοστό 65,7%) και 

με το να δίνει το παράδειγμα αναζητώντας διαφορετικές οπτικές κατά την επίλυση 

των προβλημάτων (ποσοστό 59,9%). Επιπλέον, θεωρούν ότι επανεξετάζει τις 

υποθέσεις, αναρωτώμενος αν ο χειρισμός τους ήταν ο ενδεδειγμένος (ποσοστό 

56,6%) και προτείνει εναλλακτικούς τρόπους ολοκλήρωσης των εργασιών (ποσοστό 

57,3%). Χαρακτηριστικό είναι ότι η απόλυτη διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη στους 

διευθυντές των παραγόντων που συναποτελούν την πνευματική διέγερση των 

εκπαιδευτικών κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά, της τάξεως του 2 έως 6%. 
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 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΕΓΕΡΣΗ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ / 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Επανεξετάζει τις υποθέσεις, 

αναρωτώμενος/η αν ο 

χειρισμός τους ήταν ο 

ενδεδειγμένος 

3,9 11,8 27,6 38,8 17,8 

Αναζητά διαφορετικές οπτικές 

κατά την επίλυση των 

προβλημάτων 

2,0 11,8 26,3 39,5 20,4 

Ζητάει τη συμβολή όλων μας 

στην επίλυση των 

προβλημάτων που 

ανακύπτουν 

5,9 11,8 16,4 36,8 28,9 

Προτείνει εναλλακτικούς 

τρόπους ολοκλήρωσης των 

εργασιών 

5,9 17,8 19,1 38,2 19,1 

Πίνακας 5.25. Ποσοστά για «πνευματική διέγερση»30 

 
Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την εξατομικευμένη 

θεώρηση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.26. Περίπου οι οκτώ στους δέκα 

εκπαιδευτικούς του δείγματος (ποσοστό 77,6%) θεωρούν ότι ο διευθυντής τους είναι 

υποστηρικτικός προς αυτούς, ενώ μόλις το 5,3% δηλώνουν το αντίθετο. Επιπλέον, οι 

επτά στους δέκα (ποσοστό 71,1%) δηλώνουν ότι τους συμπεριφέρεται ως άτομο και 

όχι απλώς ως μέλος της ομάδας. Και στις υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις που αφορούν 

την αφιέρωση επαρκούς χρόνου στην καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, την 

αναγνώριση των ατομικών αναγκών, ικανοτήτων και φιλοδοξιών του καθένα 

ξεχωριστά και τη συμβολή στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών η 

πλειοψηφία θεωρεί ότι οι διευθυντές ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό 

(ποσοστά θετικών απαντήσεων 51,3%, 59,2% και 54,6% αντίστοιχα). Παρόλα αυτά, 

ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών, περίπου ένας στους τέσσερις, σ’ αυτές τις 

ερωτήσεις απαντούν ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν, αναδεικνύοντας τη 

συγκεκριμένη απάντηση στη δεύτερη υψηλότερη.  
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 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 

ΘΕΩΡΗΣΗ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ / 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Είναι υποστηρικτικός/ή προς 

τους εκπαιδευτικούς 
0,7 4,6 17,1 37,5 40,1 

Αφιερώνει χρόνο στην 

καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών 

6,6 15,8 26,3 32,2 19,1 

Μου συμπεριφέρεται ως 

άτομο και όχι απλώς ως μέλος 

της ομάδας 

5,3 6,6 17,1 30,3 40,8 

Αναγνωρίζει τις ατομικές 

ανάγκες, ικανότητες και 

φιλοδοξίες του καθένα 

ξεχωριστά 

5,3 8,6 27,0 38,8 20,4 

Συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων των 

εκπαιδευτικών 

4,6 15,1 25,7 30,9 23,7 

Πίνακας 5.26. Ποσοστά για «εξατομικευμένη θεώρηση»31 
 
Από τους παραπάνω πίνακες γίνεται φανερό ότι σχεδόν στο σύνολο των προτάσεων 

που αφορούσαν τη μετασχηματιστική ηγεσία, τα μεγαλύτερα ποσοστά έλαβαν οι 

θέσεις «μάλλον συμφωνώ» και «συμφωνώ απολύτως» (αθροιστικό ποσοστό από 55% 

έως 75% περίπου). Το αντίστοιχο αθροιστικό ποσοστό των θέσεων «μάλλον 

διαφωνώ» και «διαφωνώ απολύτως» κυμαίνονταν από 5% έως 20% περίπου. Αυτό 

μεταφράζεται ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εντοπίζουν στον διευθυντή ή τη 

διευθύντριά τους τα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας σε αρκετά 

ικανοποιητικό βαθμό.  

 
 Συναλλακτική ηγεσία 

Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την ενδεχόμενη 

ανταμοιβή παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.27. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του 

δείγματος σε ποσοστό 68,4% θεωρούν ότι ο διευθυντής τους αναγνωρίζει την 

προσφορά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις  προσδοκίες του σχολείου, ενώ μόνο 

13,8% θεωρεί ότι δεν το κάνει. Μέτρια προς θετική τάση προκύπτει σχετικά με τον 

αν ορίζει επ’ ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνος για την επίτευξη του κάθε στόχου, με το 
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34,9% να δηλώνει ότι μάλλον συμφωνεί και το 26,3% ότι ούτε διαφωνεί ούτε 

συμφωνεί. Παρόμοια είναι η εικόνα σχετικά με τον αν ξεκαθαρίζει τι μπορούν να 

περιμένουν οι εκπαιδευτικοί, όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι, καθώς η σχετική 

συμφωνία με ποσοστό 32,2% και η απάντηση «ούτε διαφωνώ / ούτε συμφωνώ» με 

ποσοστό 29,6% είναι οι επικρατέστερες απαντήσεις.  

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΗ 
ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ / 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Ορίζει επ’ ακριβώς ποιος είναι 

υπεύθυνος για την επίτευξη 

του κάθε στόχου 

5,9 13,2 26,3 34,9 19,7 

Ξεκαθαρίζει τι μπορώ να 

περιμένω, όταν 

επιτυγχάνονται οι στόχοι 

10,5 11,8 29,6 32,2 15,8 

Αναγνωρίζει την προσφορά 

των εκπαιδευτικών σύμφωνα 

με τις  προσδοκίες του 

σχολείου 

1,3 12,5 17,8 32,9 35,5 

Πίνακας 5.27. Ποσοστά για «ενδεχόμενη ανταμοιβή»32 
 
Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την ενεργητική 

διαχείριση κατ’ εξαίρεση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.28. Θετική εικόνα 

παρουσιάζεται όσον αφορά το αν ο διευθυντής δίνει τη δέουσα προσοχή στην 

αντιμετώπιση λαθών, παραπόνων και αποτυχιών, αφού δύο στους τρεις συμφωνούν 

με την πρόταση (ποσοστό 67,1) και μόνο το 14,4% διαφωνεί. Επιπλέον, οι επτά στους 

δέκα δηλώνουν ότι επικεντρώνει την προσοχή του στην τήρηση των κανόνων. 

Μέτρια προς θετική είναι και η άποψη όσον αφορά το αν βλέπει τα λάθη ως ευκαιρία 

για βελτίωση της κατάστασης στο σχολείο, με το 34,2% μάλλον να συμφωνούν και 

το 26,3% ούτε να διαφωνούν ούτε να συμφωνούν.  
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 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ / 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

∆ίνει τη δέουσα προσοχή στην 

αντιμετώπιση λαθών, 

παραπόνων και αποτυχιών 

2,6 11,8 18,4 32,9 34,2 

Βλέπει τα λάθη ως ευκαιρία 

για βελτίωση της κατάστασης 

στο σχολείο 

3,9 13,8 26,3 34,2 21,7 

Επικεντρώνει την προσοχή 

του/της στην τήρηση των 

κανόνων 

1,3 9,2 21,1 38,2 30,3 

Πίνακας 5.28. Ποσοστά για «ενεργητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση»33 
 
 
Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την παθητική 

διαχείριση κατ’ εξαίρεση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.29. Μοιρασμένες είναι οι 

απαντήσεις στην πρόταση «Δεν επεμβαίνει έως ότου τα προβλήματα γίνουν σοβαρά», 

με το 40,% των εκπαιδευτικών να συμφωνεί, το 37,5% να διαφωνεί και το υπόλοιπο 

21,7% ούτε να διαφωνεί ούτε να συμφωνεί. Αρνητική εικόνα προκύπτει όσον αφορά 

τον αν ο διευθυντής περιμένει τα πράγματα να πάνε στραβά για να αναλάβει δράση, 

με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με ποσοστό 73% να θεωρεί ότι δεν 

παρουσιάζει τέτοιο χαρακτηριστικό ο δικός τους διευθυντής. Επιπλέον, τρεις στους 

τέσσερις θεωρούν ότι ο διευθυντής τους δεν είναι οπαδός της φράσης «Αν δε χαλάσει 

εντελώς, μην το φτιάξεις» και συνεπώς προτιμάει να προλαμβάνει τις δυσάρεστες 

καταστάσεις.  

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΑΘΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ / 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

∆εν επεμβαίνει έως ότου τα 

προβλήματα γίνουν σοβαρά 
7,9 29,6 21,7 33,6 7,2 
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Περιμένει τα πράγματα να 

πάνε στραβά για να αναλάβει 

δράση 

35,5 37,5 13,8 10,5 2,6 

Είναι οπαδός της φράσης: 

«Αν δε χαλάσει εντελώς, μην 

το φτιάξεις 

48,7 27,6 17,1 5,3 1,3 

Πίνακας 5.29. Ποσοστά για «παθητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση»34 
 
Από τους παραπάνω πίνακες γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο 

ποσοστό «συμφωνούν απολύτως» και «μάλλον συμφωνούν» ότι ο διευθυντής τους 

εμφανίζει τα χαρακτηριστικά της ενδεχόμενης ανταμοιβής και της ενεργητικής 

διαχείρισης κατ’ εξαίρεση, ενώ αντιθέτως «μάλλον διαφωνούν» και «διαφωνούν 

απολύτως» όσον αφορά την παθητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση. 

 

 Laissez-faire ηγεσία 

Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την laissez – faire 

ηγεσία παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.30 και είναι αρκετά ομοιόμορφα, καθώς μόνο 

ένας στους δέκα εκπαιδευτικούς εντοπίζει στον διευθυντή τους χαρακτηριστικά της 

αποφευκτικής ηγεσίας. Αντιθέτως, το 75,7% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι 

παρών ή παρούσα όταν τον/την χρειάζονται, το 68,4% ότι δεν αποφεύγει να παίρνει 

αποφάσεις, το 77% ότι δεν αποφεύγει να εμπλακεί όταν ανακύπτουν σοβαρά 

ζητήματα και το 74,3% ότι δεν καθυστερεί να ανταποκριθεί σε καταστάσεις που 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  

 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«LESSEZ – FAIRE ΗΓΕΣΙΑ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ / 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Αποφεύγει να εμπλακεί όταν 

ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα 
46,7 30,3 11,8 9,2 2,0 

Είναι απών/απούσα όταν 

τον/την χρειαζόμαστε 
55,3 20,4 13,8 7,2 3,3 

Αποφεύγει να παίρνει 

αποφάσεις 
43,4 25,0 19,1 9,2 3,3 
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Καθυστερεί να ανταποκριθεί 

σε καταστάσεις που χρήζουν 

άμεσης αντιμετώπισης 

41,4 32,9 12,5 9,9 3,3 

Πίνακας 5.30. Ποσοστά για «laissez – faire ηγεσία»35 
 
Από τα παραπάνω, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 5.30, γίνεται αντιληπτό ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι ο διευθυντής/διευθύντρια του σχολείου 

τους δεν εμφανίζει χαρακτηριστικά της αποφευκτικής ηγεσίας. 

 

 Κατανεμημένη ηγεσία 

Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τη συμμετοχική 

λήψη αποφάσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.31. Ιδιαιτέρως θετική είναι η 

άποψη των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με το επίπεδο αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών με το 77% να συμφωνούν ότι υπάρχει σημαντική αυτονομία και μόλις 

το 4,6% να διαφωνούν, ενώ πάνω από τους μισούς (ποσοστό 56,6%) θεωρούν ότι οι 

αρμοδιότητες και η εξουσία κατανέμονται κατάλληλα μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Μέτρια θετική είναι η άποψη σχετικά με το αν οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν 

επαρκώς στη λήψη αποφάσεων με το 32,2% μάλλον να συμφωνεί και το 28,9% ούτε 

να διαφωνεί ούτε να συμφωνεί. Αρκετά περιθώρια βελτίωσης εντοπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί και σχετικά με το εάν τα ηγετικά καθήκοντα μεταβιβάζονται όταν 

πρόκειται για δραστηριότητες κρίσιμες για την επίτευξη των σχολικών στόχων, 

καθώς οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Το 34,8% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι 

διαφωνούν, το 34,2% ότι συμφωνούν και το 30,9% ότι ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν. 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ / 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Τα ηγετικά καθήκοντα 

μεταβιβάζονται όταν πρόκειται 

για δραστηριότητες κρίσιμες για 

την επίτευξη των σχολικών 

στόχων 

16,4 18,4 30,9 27,6 6,6 
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Οι αρμοδιότητες και η εξουσία 

κατανέμονται κατάλληλα μεταξύ 

των εκπαιδευτικών 

9,7 17,8 17,8 37,5 19,1 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν 

επαρκώς στη λήψη αποφάσεων 
2,6 12,5 28,9 32,2 23,7 

Υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο 

αυτονομίας των εκπαιδευτικών 
0,7 3,9 18,4 50,0 27,0 

Πίνακας 5.31. Ποσοστά για «συμμετοχική λήψη αποφάσεων»36 
 

Τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν το κλίμα 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ ηγετικής ομάδας και εκπαιδευτικών  

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.32. Θετική εκτίμηση εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος όσον αφορά το κλίμα συνεργασίας που επικρατεί στο σχολείο τους τόσο 

μεταξύ των εκπαιδευτικών (61,8% οι θετικές κρίσεις) όσο και μεταξύ διεύθυνσης – 

εκπαιδευτικών (65,1% οι θετικές κρίσεις). Οι επτά στους δέκα θεωρούν ακόμη ότι 

υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ίδιων και της διεύθυνσης (ποσοστό 

73%), και οι έξι στους δέκα ότι ο διευθυντής διευκολύνει την αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού (ποσοστό 62,5%). Πάνω από τους μισούς, 

τέλος, θεωρούν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου τους νιώθουν έντονα 

την αίσθηση του «ανήκειν» σε αυτό (ποσοστό 55,9%). Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο 

ότι ένα σεβαστό ποσοστό 30,3% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι ούτε διαφωνεί ούτε 

συμφωνεί με τη συγκεκριμένη πρόταση. 

  

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΛΙΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ / 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

(%) 

ΟΥΤΕ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 

/ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΜΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

(%) 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

(%) 

Επικρατεί κλίμα συνεργασίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 
5,3 12,5 20,4 35,5 26,3 

Επικρατεί κλίμα συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών - διευθυντή 
0,7 8,6 25,7 40,8 24,3 

∆ιευκολύνεται η αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ του 

προσωπικού 

3,3 14,5 19,7 34,2 28,3 
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Η επικοινωνία με τη διεύθυνση 

είναι  πολύ καλή 
2,0 9,9 15,1 35,5 37,5 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

νιώθουν έντονα την αίσθηση του 

«ανήκειν» 

4,6 9,2 30,3 39,5 16,4 

Πίνακας 5.32. Ποσοστά για «κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας»37 
 
Από τους Πίνακες 5.31 και 5.32 γίνεται αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών θεωρούν ότι ο διευθυντής/διευθύντρια του σχολείου τους εμφανίζει 

χαρακτηριστικά της κατανεμημένης ηγεσίας σε αρκετά μεγάλο βαθμό, πρωτίστως 

όσον αφορά το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της ηγετικής ομάδας και 

των ίδιων και δευτερευόντως όσον αφορά τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων. 

 

5.3.2 Διαφορές με βάση το φύλο του διευθυντή 

Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των τεσσάρων τύπων ηγεσίας που 

ερευνούμε με βάση το φύλο του διευθυντή/διευθύντριας εμφανίζονται στον πίνακα 

5.33. Από το t-test (βλ. Πίνακα 5.34) προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Για τη 

μετασχηματιστική ηγεσία t = 1.711, df = 150, p = .089. Για τη συναλλακτική ηγεσία t 

= 1.369, df = 150, p = .173. Για τη laissez – faire ηγεσία   t = .263, df = 150,  p= .793. 

Τέλος, για την κατανεμημένη ηγεσία t = 1.025, df = 150, p = .307. Και στις τέσσερις 

περιπτώσεις η τιμή του p είναι άνω του 0.05 και συνεπώς καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις 

των εκπαιδευτικών όσον αφορά το αντιλαμβανόμενο από αυτούς στυλ ηγεσίας που 

εφαρμόζουν οι διευθυντές σε σχέση με τις διευθύντριες των ελληνικών σχολείων. 

 Φύλο του διευθυντή σας N Mean Std. Deviation 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Άνδρας 83 3,5602 ,88957 

Γυναίκα 69 3,7888 ,72638 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Άνδρας 83 3,1620 ,48844 

Γυναίκα 69 3,2673 ,45227 

LAISSEZ-FAIRE ΗΓΕΣΙΑ Άνδρας 83 1,9247 ,99291 

Γυναίκα 69 1,9638 ,79898 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ Άνδρας 83 3,5488 ,79744 

Γυναίκα 69 3,6732 ,67650 

Πίνακας 5.33. Μέσες τιμές στυλ ηγεσίας ανά φύλο του διευθυντή38 
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 T df Sig. (2-tailed) 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ  -1,711 150 ,089 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ  -1,369 150 ,173 

LAISSEZ-FAIRE ΗΓΕΣΙΑ  -,263 150 ,793 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ  -1,025 150 ,307 

Πίνακας 5.34. Αποτελέσματα t-test (στυλ ηγεσίας – φύλο διευθυντή)39 

 

5.4 Ερευνητικό ερώτημα 3ο: Συσχετίσεις των απόψεων για το στυλ 

ηγεσίας – δέσμευσης εκπαιδευτικών  

Η αναζήτηση συσχετίσεων μεταξύ των στυλ ηγεσίας και των διαστάσεων της 

οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών έγινε με τον υπολογισμό του 

συντελεστή Spearman. Ο συντελεστής Spearman επιλέχθηκε έναντι του συντελεστή 

Pearson, καθώς τα αποτελέσματα του Kolomogorov – Smirnov Test  (βλ Πίνακα 

5.35) δεν ήταν σαφή ως προς την ύπαρξη ή όχι κανονικής κατανομής σε όλους τους 

τύπους ηγεσίας και σε όλες τις διαστάσεις οργανωσιακής δέσμευσης  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗ

ΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

ΣΥΝΕΧΙ

ΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜ. 

ΚΑΝΟΝΙ

ΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜ. 

ΜΕΤΑΣΧΗ

ΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛ

ΑΚΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

LAISSE

Z-FAIRE 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΕΜ

ΗΜΕΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

N 152 152 152 152 152 152 152 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

,006 ,087 ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 

Monte 

Carlo 

Sig. 

(2-

tailed) 

Sig. ,172 ,471 ,026 ,061 ,110 ,002 ,107 

Πίνακας 5.35. Έλεγχοι κανονικής κατανομής40 

 
Επιπλέον, ελέγξαμε και τους γράφους (scatter plots) για να διαπιστώσουμε την 

ύπαρξη γραμμικής σχέσης των δεδομένων μας. Κι εδώ επίσης, δεν αποτυπώθηκε 

ξεκάθαρα η ύπαρξη γραμμικότητας. Για παράδειγμα, η μορφή του γράφου που αφορά 

τη συσχέτιση της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την συνεχιστική δέσμευση φαίνεται 

στο Διάγραμμα 5.14, ενώ παρόμοια ήταν η μορφή και των υπολοίπων γράφων. 
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Διάγραμμα 5.14. Scatter plot μετασχηματιστικής ηγεσίας – συνεχιστικής δέσμευσης41 

 

Με βάση τους παραπάνω συλλογισμούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντελεστής 

Spearman δεν προϋποθέτει ούτε την ύπαρξη κανονικής κατανομής ούτε 

γραμμικότητας των δεδομένων – σε αντίθεση με τον συντελεστή Pearson – 

καταλήξαμε στην απόφαση χρησιμοποίησης του συντελεστή Spearman.    

 

5.4.1 Συσχετίσεις των απόψεων για το στυλ ηγεσίας με τις διαστάσεις της 

οργανωσιακής δέσμευσης 

Α. Μετασχηματιστική ηγεσία 

 
Όπως φαίνεται στους Πίνακες 5.36, 5.37 και 5.38, για τη μετασχηματιστική ηγεσία 

προέκυψε μέτρια θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική δέσμευση (R = 0,503), η 

οποία είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,000 < 0,001). Προέκυψε ακόμη ασθενή 

θετική συσχέτιση με την συνεχιστική δέσμευση (R = 0,241), η οποία επίσης είναι 

στατιστικά σημαντική (p = 0,003 < 0,005), αλλά και με την κανονιστική δέσμευση (R 

= 0,172, p = 0,034 < 0,05).  
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Correlations 

 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's 

rho 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,503** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 152 152 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 5.36. Συσχέτιση μετασχηματιστικής ηγεσίας – συναισθηματικής δέσμευσης42 
 

Correlations 

 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's 

rho 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,241** 

Sig. (2-tailed) . ,003 

N 152 152 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 5.37. Συσχέτιση μετασχηματιστικής ηγεσίας – συνεχιστικής δέσμευσης43 
 

Correlations 

 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's 

rho 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,172* 

Sig. (2-tailed) . ,034 

N 152 152 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 5.38. Συσχέτιση μετασχηματιστικής ηγεσίας – κανονιστικής δέσμευσης44 

 

Β. Συναλλακτική ηγεσία 
 
Όπως φαίνεται στους Πίνακες 5.39, 5.40 και 5.41, για τη συναλλακτική ηγεσία 

προέκυψε μέτρια θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική δέσμευση (R = 0,351), η 

οποία είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,000 < 0,001). Προέκυψε ακόμη ασθενή 

θετική συσχέτιση με την συνεχιστική δέσμευση (R = 0,241), η οποία επίσης είναι 

στατιστικά σημαντική (p = 0,001 < 0,005), ενώ με την κανονιστική δέσμευση δεν 

προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (R = 0,138, p = 0,09). 
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Correlations 

 
ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's 

rho 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,351** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 152 152 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 5.39. Συσχέτιση συναλλακτικής ηγεσίας – συναισθηματικής δέσμευσης45 

 
 

Correlations 

 
ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's rho ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Correlation Coefficient 1,000 ,276** 

Sig. (2-tailed) . ,001 

N 152 152 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 5.40. Συσχέτιση συναλλακτικής ηγεσίας – συνεχιστικής δέσμευσης46 

 
 

Correlations 

 
ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's rho ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,138 

Sig. (2-tailed) . ,090 

N 152 152 

Πίνακας 5.41. Συσχέτιση συναλλακτικής ηγεσίας – κανονιστικής δέσμευσης47 

 

Γ. Αποφευκτική ηγεσία 

 
Όπως φαίνεται στους Πίνακες 5.42, 5.43 και 5.44, για την αποφευκτική ηγεσία 

προέκυψε μέτρια αρνητική συσχέτιση με τη συναισθηματική δέσμευση (R = - 0,459), 

η οποία είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,000 < 0,001). Αντιθέτως, δεν προέκυψε 

σημαντικά στατιστική συσχέτιση ούτε με την συνεχιστική δέσμευση (R = - 0,095, p = 

0,244) ούτε με την κανονιστική δέσμευση  (R = - 0,026, p = 0,751). 
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Correlations 

 

LAISSEZ-

FAIRE 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's rho LAISSEZ-FAIRE 

ΗΓΕΣΙΑ 

Correlation 

Coefficient 

1,000 -,459** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 152 152 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 5.42. Συσχέτιση αποφευκτικής ηγεσίας – συναισθηματικής δέσμευσης48 
 

Correlations 

 

LAISSEZ-

FAIRE 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's rho LAISSEZ-FAIRE ΗΓΕΣΙΑ Correlation Coefficient 1,000 -,095 

Sig. (2-tailed) . ,244 

N 152 152 

Πίνακας 5.43. Συσχέτιση αποφευκτικής ηγεσίας – συνεχιστικής δέσμευσης49 
 
 

Correlations 

 

LAISSEZ-

FAIRE 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's rho LAISSEZ-FAIRE ΗΓΕΣΙΑ Correlation Coefficient 1,000 -,026 

Sig. (2-tailed) . ,751 

N 152 152 

Πίνακας 5.44. Συσχέτιση αποφευκτικής ηγεσίας – κανονιστικής δέσμευσης50 

 

Δ. Κατανεμημένη ηγεσία 

 
Όπως φαίνεται στους Πίνακες 5.45, 5.46 και 5.47, για την κατανεμημένη ηγεσία 

προέκυψε μέτρια θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική δέσμευση (R = 0,497), η 

οποία είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,000 < 0,001). Προέκυψε ακόμη ασθενή 

θετική συσχέτιση με την συνεχιστική δέσμευση (R = 0,218), η οποία επίσης είναι 

στατιστικά σημαντική (p = 0,007 < 0,01), ενώ δεν προέκυψε σημαντικά στατιστική 

συσχέτιση  με την κανονιστική δέσμευση  (R = 0,111, p = 0,174). 
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Correlations 

 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's 

rho 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,497** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 152 152 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 5.45. Συσχέτιση κατανεμημένης ηγεσίας – συναισθηματικής δέσμευσης51 
 
 

Correlations 

 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's 

rho 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,218** 

Sig. (2-tailed) . ,007 

N 152 152 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 5.46. Συσχέτιση κατανεμημένης ηγεσίας – συνεχιστικής δέσμευσης52 
 
 

Correlations 

 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Spearman's 

rho 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,111 

Sig. (2-tailed) . ,174 

N 152 152 

Πίνακας 5.47. Συσχέτιση κατανεμημένης ηγεσίας – κανονιστικής δέσμευσης53 

 

5.4.2 Συσχετίσεις των απόψεων για τις διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης 

με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των στυλ ηγεσίας 

Α. Συναισθηματική δέσμευση και παράγοντες ηγεσίας 

Στον Πίνακα 5.48 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου σύγκρισης 

μεταβλητών του Spearman για τη συναισθηματική δέσμευση σε σχέση με τα 
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συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής, της συναλλακτικής και της 

κατανεμημένης ηγεσίας, τα οποία μελετήθηκαν.  

 

Διάσταση Δέσμευσης Τύπος Ηγεσίας 
Χαρακτηριστικό 

Ηγεσίας 

Συντελεστής 

Spearman 

Συναισθηματική 

Μετασχηματιστική 

Εξιδανικευμένη επιρροή 

(ως στάση) 
0,482** 

Εξιδανικευμένη επιρροή 

(ως συμπεριφορά) 
0,401** 

Εμπνευσμένη 

παρακίνηση 
0,439** 

Διανοητική διέγερση 0,421** 

Εξατομικευμένη 

θεώρηση 
0,477** 

Συναλλακτική 

Ενδεχόμενη ανταμοιβή 0,386** 

Ενεργητική διαχείριση 

κατ’ εξαίρεση 
0,411** 

Παθητική διαχείριση 

κατ’ εξαίρεση 
-0,327** 

Κατανεμημένη 

Συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων 
0,347** 

Κλίμα εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας 
0,569** 

Πίνακας 5.48. Συσχετίσεις συναισθηματικής δέσμευσης με χαρακτηριστικά των στυλ 
ηγεσίας54 

 
Παρατηρούμε ότι όσον αφορά τη μετασχηματιστική ηγεσία, η θετική συσχέτιση με τη 

συναισθηματική δέσμευση προκύπτει σχεδόν ομοιόμορφα από όλα τα 

χαρακτηριστικά της (το εύρος των συντελεστών Spearman κυμαίνεται από 0,401 για 

την εξιδανικευμένη επιρροή ως συμπεριφορά έως 0,477 για την εξατομικευμένη 

θεώρηση). 

Όσον αφορά τη συναλλακτική ηγεσία υπάρχει η εξής διαφοροποίηση. Δύο από τα 

τρία χαρακτηριστικά της, η ενδεχόμενη ανταμοιβή και η ενεργητική διαχείριση κατ’ 

εξαίρεση συσχετίζονται μετρίως θετικά με τη συναισθηματική δέσμευση (0,386 και 



 
82 

 

0,411 οι συντελεστές Spearman αντίστοιχα), ενώ το τρίτο χαρακτηριστικό, η 

παθητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση δρα αντίθετα και συσχετίζεται μετρίως αρνητικά 

με τη συναισθηματική δέσμευση (-0,327 ο συντελεστής Spearman).  

Για την κατανεμημένη ηγεσία και οι δύο παράγοντες που μελετήθηκαν (συμμετοχική 

λήψη αποφάσεων και κλίμα εμπιστοσύνης/συνεργασίας) παρουσιάζουν μέτρια θετική 

συσχέτιση με τη συναισθηματική δέσμευση (0,347 και 0,569 οι συντελεστές 

Spearman αντίστοιχα). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι συσχετίσεις μεταξύ συναισθηματικής δέσμευσης και 

των παραγόντων των τύπων ηγεσίας κρίνονται στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0.01.   

Β. Συνεχιστική δέσμευση και παράγοντες ηγεσίας 

Στον Πίνακα 5.49 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου σύγκρισης 

μεταβλητών του Spearman για τη συνεχιστική δέσμευση σε σχέση με τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής, της συναλλακτικής και της 

κατανεμημένης ηγεσίας, τα οποία μελετήθηκαν. 

Διάσταση Δέσμευσης Τύπος Ηγεσίας 
Χαρακτηριστικό 

Ηγεσίας 

Συντελεστής 

Spearman 

Συνεχιστική 

Μετασχηματιστική 

Εξιδανικευμένη επιρροή 

(ως στάση) 
0,249** 

Εξιδανικευμένη επιρροή 

(ως συμπεριφορά) 
0,205* 

Εμπνευσμένη 

παρακίνηση 
0,220** 

Διανοητική διέγερση 0,190* 

Εξατομικευμένη 

θεώρηση 
0,231** 

Συναλλακτική 

Ενδεχόμενη ανταμοιβή 0,201* 

Ενεργητική διαχείριση 

κατ’ εξαίρεση 
0,239** 

Παθητική διαχείριση 

κατ’ εξαίρεση 
-0,019 
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Κατανεμημένη 

Συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων 
0,106 

Κλίμα εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας 
0,295** 

Πίνακας 5.49. Συσχετίσεις συνεχιστικής δέσμευσης με χαρακτηριστικά των στυλ 
ηγεσίας55 

 
Παρατηρούμε ότι όσον αφορά τη μετασχηματιστική ηγεσία, όλοι οι παράγοντες που 

την απαρτίζουν εμφανίζουν θετική συσχέτιση με τη συνεχιστική δέσμευση. Μέτρια 

θετική συσχέτιση εμφανίζουν οι παράγοντες της εξιδανικευμένης επιρροής ως στάση 

(0,249 ο συντελεστής Spearman), της εξατομικευμένης θεώρησης (0,231 ο 

συντελεστής Spearman) και της εμπνευσμένης παρακίνησης (0,220 ο συντελεστής 

Spearman),  ενώ ασθενή συσχέτιση εμφανίζει ο παράγοντας της πνευματικής 

διέγερσης (0,190 ο συντελεστής Spearman) και ο υποπαράγοντας της 

εξιδανικευμένης επιρροής ως συμπεριφορά (0,205 ο συντελεστής Spearman). Οι 

συσχετίσεις της πρώτης ομάδας παραγόντων είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0.01, ενώ της δεύτερης σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05.   

Όσον αφορά τη συναλλακτική ηγεσία υπάρχει κι εδώ η εξής διαφοροποίηση. Δύο από 

τα τρία χαρακτηριστικά της, η ενεργητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση και η ενδεχόμενη 

ανταμοιβή συσχετίζονται θετικά με τη συνεχιστική δέσμευση, ενώ το τρίτο 

χαρακτηριστικό, η παθητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση δεν εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τη συνεχιστική δέσμευση. Η συσχέτιση της ενεργητικής 

διαχείρισης κατ’ εξαίρεση με τη συνεχιστική δέσμευση είναι μετρίως θετική (0,239 ο 

συντελεστής Spearman – στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0.01), ενώ της ενδεχόμενης ανταμοιβής είναι ασθενώς θετική (0,201 

ο συντελεστής Spearman – στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0.05). 

Για την κατανεμημένη ηγεσία μόνο ο παράγοντας «κλίμα εμπιστοσύνης/ 

συνεργασίας» παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση με την συνεχιστική δέσμευση 

(0,295 ο συντελεστής Spearman) και μάλιστα σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01. 

Αντιθέτως, ο παράγοντας «συμμετοχική λήψη αποφάσεων» δεν εμφανίζει συσχέτιση 

με τη συνεχιστική δέσμευση (0,106 ο συντελεστής Spearman). 
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Γ. Κανονιστική δέσμευση και παράγοντες ηγεσίας 

Στον Πίνακα 5.50 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου σύγκρισης 

μεταβλητών του Spearman για την κανονιστική δέσμευση σε σχέση με τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής, της συναλλακτικής και της 

κατανεμημένης ηγεσίας, τα οποία μελετήθηκαν. 

Διάσταση 

Δέσμευσης 
Τύπος Ηγεσίας Χαρακτηριστικό Ηγεσίας 

Συντελεστής 

Spearman 

Κανονιστική 

Μετασχηματιστική 

Εξιδανικευμένη επιρροή (ως 

στάση) 
0,131 

Εξιδανικευμένη επιρροή (ως 

συμπεριφορά) 
0,212** 

Εμπνευσμένη παρακίνηση 0,164* 

Διανοητική διέγερση 0,143 

Εξατομικευμένη θεώρηση 0,141 

Συναλλακτική 

Ενδεχόμενη ανταμοιβή 0,128 

Ενεργητική διαχείριση κατ’ 

εξαίρεση 
0,139 

Παθητική διαχείριση κατ’ 

εξαίρεση 
-0,067 

Κατανεμημένη 

Συμμετοχική λήψη αποφάσεων 0,016 

Κλίμα εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας 
0,176* 

Πίνακας 5.50. Συσχετίσεις συνεχιστικής δέσμευσης με χαρακτηριστικά των στυλ 
ηγεσίας56 

 
Παρατηρούμε ότι όσον αφορά τη μετασχηματιστική ηγεσία, μόνο δύο είναι οι  

παράγοντες οι οποίοι εμφανίζουν θετική συσχέτιση με την κανονιστική δέσμευση. 

Πρόκειται για τον παράγοντα «εξιδανικευμένη επιρροή ως συμπεριφορά» (0,212 ο 

συντελεστής Spearman – στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0.01) και για τον παράγοντα «εμπνευσμένη παρακίνηση» (0,164 ο 

συντελεστής Spearman – στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0.05). Κανένας από τους υπόλοιπους παράγοντες δεν βρέθηκε να 

συσχετίζεται με την κανονιστική δέσμευση. 
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Όσον αφορά τη συναλλακτική ηγεσία, κανένας από τους τρεις παράγοντες που την 

απαρτίζουν δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με την κανονιστική δέσμευση (το εύρος 

τιμών του συντελεστή Spearman ήταν από -0,067 για την παθητική διαχείριση κατ’ 

εξαίρεση έως 0,139 για την ενεργητική διαχείριση κατ’ εξαίρεση). 

Τέλος, για την κατανεμημένη ηγεσία μόνο ο παράγοντας  «κλίμα εμπιστοσύνης/ 

συνεργασίας» παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση με την κανονιστική δέσμευση 

(0,176 ο συντελεστής Spearman) και μάλιστα σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. 

Αντιθέτως, ο παράγοντας «συμμετοχική λήψη αποφάσεων» δεν εμφανίζει συσχέτιση 

με την κανονιστική δέσμευση (0,016 ο συντελεστής Spearman). 

5.5 Ερευνητικό ερώτημα 4ο : Διαφοροποίηση των απόψεων για τη 

δέσμευση μεταξύ πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Προκειμένου να ανιχνευτούν πιθανές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα της 

δέσμευσης ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο κάθε εκπαιδευτικός, 

χρησιμοποιήσαμε τον παραμετρικό έλεγχο T-test, αφού πρώτα ελέγξαμε τη ύπαρξη 

κανονικής κατανομής για τους τρεις τύπους δέσμευσης στα ανεξάρτητα δείγματα των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.     

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

N 67 67 67 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,572 ,695 ,097 

Πίνακας 5.51. Έλεγχος κανονικής κατανομής δέσμευσης στην Α/θμια57 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

N 85 85 85 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,131 ,535 ,228 

Πίνακας 5.52. Έλεγχος κανονικής κατανομής δέσμευσης στην Β/θμια58 
 
Πράγματι, όπως φαίνεται στους Πίνακες 5.51 και 5.52, από το Kolmogorov-Smirnov 

Test, η τιμή Monte Carlo Sig. σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη από 0,05, άρα 

έχουμε κανονική κατανομή και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραμετρικό έλεγχο. 
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Group Statistics 

 Βαθμίδα N Μέση τιμή Τυπ. απόκλιση 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Πρωτοβάθμια 67 3,7127 ,69495 

∆ευτεροβάθμια 85 3,6765 ,69925 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Πρωτοβάθμια 67 3,1294 ,83778 

∆ευτεροβάθμια 85 3,2647 ,84683 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ Πρωτοβάθμια 67 2,8284 ,68701 

∆ευτεροβάθμια 85 3,0265 ,74405 

Πίνακας 5.53. Μέσες τιμές δέσμευσης ανά βαθμίδα59 

 
Στον πίνακα 5.53 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των τριών διαστάσεων της 

δέσμευσης αναλόγως τη βαθμίδα στην οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος. Για τη συναισθηματική δέσμευση η μέση τιμή για την πρωτοβάθμια είναι 

3,71 με τυπική απόκλιση 0,69 και για την δευτεροβάθμια 3,67 με τυπική απόκλιση 

0,69. Για την συνεχιστική δέσμευση η μέση τιμή για την πρωτοβάθμια είναι 3,12 με 

τυπική απόκλιση 0,83 και για την δευτεροβάθμια 3,26 με τυπική απόκλιση 0,84. 

Τέλος, για την κανονιστική δέσμευση η μέση τιμή για την πρωτοβάθμια είναι 2,82 με 

τυπική απόκλιση 0,68 και για την δευτεροβάθμια 3,02 με τυπική απόκλιση 0,74. 

Παρατηρούμε ότι οι μέσες τιμές είναι σχετικά κοντινές. Για να το επιβεβαιώσουμε ή 

να το απορρίψουμε, προχωρήσαμε σε παραμετρικό έλεγχο T-test (βλ Πίνακα 5.54). 

Από τον παραμετρικό έλεγχο προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Για τη 

συναισθηματική δέσμευση t = .318, df = 150, p = .751. Για τη συνεχιστική δέσμευση 

t = .983, df = 150, p = .327. Τέλος, για την κανονιστική δέσμευση t = 1.685, df = 150, 

p = .094. Και στις τρεις περιπτώσεις η τιμή του p είναι άνω του 0.05 και συνεπώς 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στα επίπεδα της δέσμευσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας και εκείνους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 T df Sig. (2-tailed) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ  ,318 150 ,751 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ  -,983 150 ,327 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ  -1,685 150 ,094 

Πίνακας 5.54. Αποτελέσματα t-test (διαστάσεις δέσμευσης – βαθμίδα διδασκαλίας)60 
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5.6 Ερευνητικό ερώτημα 5ο : Διαφοροποίηση των απόψεων για το στυλ 

ηγεσίας μεταξύ πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Προκειμένου να ανιχνευτούν πιθανές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα του τύπου 

της ηγεσίας ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο κάθε εκπαιδευτικός, 

χρησιμοποιήσαμε τον παραμετρικό έλεγχο T-test, αφού πρώτα ελέγξαμε τη ύπαρξη 

κανονικής κατανομής για τους τέσσερις τύπους ηγεσίας στα ανεξάρτητα δείγματα 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

LAISSEZ-

FAIRE 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

N 67 67 67 67 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. ,318 ,223 ,012 ,550 

Πίνακας 5.55. Έλεγχος κανονικής κατανομής στυλ ηγεσίας στην Α/θμια61 
  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

LAISSEZ-

FAIRE 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

N 85 85 85 85 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. ,234 ,537 ,070 ,072 

Πίνακας 5.56. Έλεγχος κανονικής κατανομής στυλ ηγεσίας στην Β/θμια62 

Πράγματι, όπως φαίνεται στους Πίνακες 5.55 και 5.56, από το Kolmogorov-Smirnov 

Test, η τιμή Monte Carlo Sig. σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός της τιμής για την 

αποφευκτική ηγεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι μεγαλύτερη από 0,05 και 

άρα έχουμε κανονική κατανομή. Και για την περίπτωση της αποφευκτικής ηγεσίας, 

ωστόσο, η τιμή είναι 0,012 > 0,01 και άρα σε στάθμη σημαντικότητας 99% έχουμε κι 

εδώ κανονική κατανομή. Συνεπώς, μπορούμε συνολικά να χρησιμοποιήσουμε 

παραμετρικό έλεγχο. 

 



 
88 

 

 
 Βαθμίδα N Μέση τιμή Τυπ. απόκλιση 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Πρωτοβάθμια 67 3,7295 ,82364 

∆ευτεροβάθμια 85 3,6124 ,82699 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Πρωτοβάθμια 67 3,2421 ,49158 

∆ευτεροβάθμια 85 3,1843 ,46054 

LAISSEZ-FAIRE ΗΓΕΣΙΑ Πρωτοβάθμια 67 1,7873 ,83286 

∆ευτεροβάθμια 85 2,0647 ,94896 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ Πρωτοβάθμια 67 3,7799 ,76578 

∆ευτεροβάθμια 85 3,4676 ,70282 

Πίνακας 5.57. Μέσες τιμές στυλ ηγεσίας ανά βαθμίδα63 
 
Στον Πίνακα 5.57 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των τεσσάρων στυλ ηγεσίας 

αναλόγως τη βαθμίδα στην οποία ανήκουν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος. Παρατηρούμε ότι οι μέσες τιμές για τη μετασχηματιστική και τη 

συναλλακτική ηγεσία φαίνονται σχετικά κοντινές. Αντιθέτως, για τη laissez – faire 

και την κατανεμημένη ηγεσία οι μέσες τιμές δείχνουν να αποκλίνουν. Για να 

επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε αυτήν την πρώτη εικόνα προχωρήσαμε σε 

παραμετρικό έλεγχο T-test (βλ. Πίνακα 5.58). Από τον παραμετρικό έλεγχο 

προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Για τη μετασχηματιστική ηγεσία t = .868, df = 

150, p = .387. Για τη συναλλακτική ηγεσία t = .746, df = 150, p = .457. Για την 

laissez – faire ηγεσία t = 1.887, df = 150, p = .061. Τέλος για την κατανεμημένη 

ηγεσία t = 2.614, df = 150, p = .010 < .05. Διαπιστώνουμε ότι για τα τρία πρώτα στυλ 

ηγεσίας (μετασχηματιστικό, συναλλακτικό, αποφευκτικό) η τιμή του p είναι άνω του 

0.05 και συνεπώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν παρατηρούνται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές για αυτά τα στυλ ανάμεσα στους διευθυντές σχολείων της 

πρωτοβάθμιας και εκείνους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντιθέτως, προκύπτει 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε στάθμη σημαντικότητας 5% όσον αφορά την 

κατανεμημένη ηγεσία (p = .010 < .05), με τους διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να σημειώνουν υψηλότερη μέση τιμή για αυτό το στυλ σε σχέση με  

τους διευθυντές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (3,78 με τυπ. αποκ. 0,76 

έναντι 3,46 με τυπ. απόκ. 0,70). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή p = 0.061 για το 

αποφευκτικό στυλ ηγεσίας πλησιάζει το όριο σημαντικότητας 0.05, συνάδοντας με 

την αρχική εικόνα της ύπαρξης διαφοράς, ωστόσο εφόσον είναι άνω του 

προαναφερθέντος ορίου, η διαφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί στατιστικά σημαντική.   
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 t Df Sig. (2-tailed) 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ  ,868 150 ,387 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ  ,746 150 ,457 

LAISSEZ-FAIRE ΗΓΕΣΙΑ  -1,887 150 ,061 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ  2,614 150 ,010 

Πίνακας 5.58. Αποτελέσματα t-test (στυλ ηγεσίας – βαθμίδα διδασκαλίας)64 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα τελευταία χρόνια είναι έντονο το ενδιαφέρον διεθνώς για τις μορφές 

εκπαιδευτικής ηγεσίας και τους τρόπους με τους οποίους ο σχολικός ηγέτης - 

διευθυντής μπορεί να επηρεάσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών 

του σχολείου. Στην Ελλάδα ωστόσο οι σχετικές έρευνες είναι λίγες και εξετάζουν 

κυρίως τις  στάσεις των εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα ατομικών χαρακτηριστικών. 

Στην παρούσα έρευνα επικεντρωθήκαμε στην έννοια της οργανωσιακής δέσμευσης 

των εκπαιδευτικών, καθώς σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι δεσμευμένοι 

εργαζόμενοι καταβάλλουν περίσσεια προσπάθεια, παρουσιάζοντας αυξημένη 

ενεργητικότητα και παραγωγικότητα. Επιχειρήθηκε να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα μέσω της συσχέτισης πολλαπλών ηγετικών στυλ τα οποία 

εμφανίζονται στον εκπαιδευτικό χώρο (μετασχηματιστικό, συναλλακτικό, 

αποφευκτικό και κατανεμημένο) με συγκεκριμένες διαστάσεις της δέσμευσης των 

εκπαιδευτικών. Έγινε επίσης προσπάθεια σύγκρισης των αποτελεσμάτων μεταξύ 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας ανά ερευνητικό ερώτημα 

και θα συσχετιστούν με αντίστοιχα άλλων σχετικών ερευνών. 

6.1 Βασικά συμπεράσματα ανά ερευνητικό ερώτημα 

Καταρχάς θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος της έρευνάς μας αντικατοπτρίζουν με αρκετή ακρίβεια τις υπάρχουσες 

αναλογίες στην ελληνική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, στο δείγμα μας η αναλογία 

ανδρών – γυναικών ήταν 28 – 72 %. Συνολικά για την πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 67% των εκπαιδευτικών 

είναι γυναίκες και το 33% άνδρες. Ενδεικτικά, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούσαν κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017 στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση στο νομό Θεσσαλονίκης το 69% ήταν γυναίκες και μόνο το 31% άνδρες, 

ενώ πανελλαδικά το ποσοστό των γυναικών ανέρχονταν στο 71% και των ανδρών 

στο 29%3. Παρά την αριθμητική υπεροχή των γυναικών εκπαιδευτικών, ωστόσο, η 

εικόνα αλλάζει όταν αναφερόμαστε σε θέσεις ευθύνης, καθώς σύμφωνα με την 

ΕΛΣΤΑΤ μόνο το 38% των διευθυντών σχολείων είναι γυναίκες, ενώ το 62% άνδρες. 

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και στο δείγμα μας, όπου το 55% των 

                                                 
3 πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2017) http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED21/2016 
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συμμετεχόντων είχε άνδρα διευθυντή και μόνο το 45% γυναίκα. Τέλος, στο δείγμα 

μας η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανήκαν στις ηλικιακές ομάδες 40 – 50 ετών 

και άνω των 50 ετών, υποεκπροσωπούνταν εκείνη των 30 – 40 ετών, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί κάτω των 30 ετών ήταν ελάχιστοι (2,6%). Τα νούμερα αυτά επίσης 

συνάδουν με τα υπάρχοντα, καθώς σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το 2017, το 49% των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια είναι άνω των 

50 ετών, λιγότεροι από 1% είναι κάτω των 30 ετών, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των 

εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι τα 49,2 έτη 4.               

6.1.1  Απόψεις εκπαιδευτικών για τις μορφές και διαστάσεις δέσμευσης 

Βασικό εύρημα της παρούσας έρευνας όσον αφορά το επίπεδο της οργανωσιακής 

δέσμευσης των εκπαιδευτικών είναι ότι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται αρκετά 

δεσμευμένοι στα σχολεία τους, καθώς οι μέσες τιμές για όλες τις διαστάσεις 

δέσμευσης ήταν πάνω από το μέσο όρο. Η συνιστώσα που εμφανίστηκε συχνότερα 

ήταν η συναισθηματική δέσμευση (μ.τ. = 3,7), ακολούθησε η συνεχιστική (μ.τ. = 3,2) 

και τέλος η κανονιστική δέσμευση (μ.τ = 2,9). Η συνολική δέσμευση φυσικά 

συμβαδίζει με την υψηλότερη από τις τρεις τιμές, δηλαδή της συναισθηματικής 

δέσμευσης εν προκειμένω και όχι με το μέσο όρο τους. Αυτό συμβαίνει διότι οι 

διαστάσεις της δέσμευσης μας δίνουν το είδος της δέσμευσης και όχι την ποσότητά 

της. Αν ένας εκπαιδευτικός για παράδειγμα εμφανίζει μεγάλη συναισθηματική 

δέσμευση και μικρή κανονιστική, δεν σημαίνει ότι είναι μέτρια δεσμευμένος· είναι 

πολύ δεσμευμένος, απλώς το είδος της δέσμευσής του συμβαδίζει με τη 

συναισθηματική συνιστώσα. Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

εμφανίζονται υπερήφανοι για τη μονάδα τους, θέλουν να καταβάλουν προσπάθεια για 

το καλό της και θα ήταν χαρούμενοι αν τελείωναν την καριέρα τους σε αυτήν. Τα 

ευρήματά μας είναι σε συμφωνία με άλλες έρευνες οι οποίες έχουν δείξει μέτρια προς 

αρκετή οργανωσιακή των εκπαιδευτικών στα σχολεία τους (Akdemir & Ayik, 2017). 

Οι επιμέρους τιμές της καθεμιάς συνιστώσας μάλιστα βρίσκονται σε αξιοσημείωτη 

συμφωνία με σχετική έρευνα του Γιοβά – Αλχαζίδη (2017), ενώ η «πρωτιά» της 

συναισθηματικής συνιστώσας έναντι των άλλων δύο απαντάται και στα ευρήματα του 

Παπαφωτίου (2015).     

                                                 
4 πηγή: https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/237877_48-eton-o-mesos-oros-ilikias-ton-ekpaideytikon-
sta-ellinika-sholeia 
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Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην οργανωσιακή 

δέσμευση, προέκυψε σημαντική αύξηση της δέσμευσης συνέχισης στην ηλικιακή 

ομάδα των εκπαιδευτικών που ήταν άνω των 50 ετών σε σχέση με τους νεότερους 

συναδέλφους τους, εύρημα το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με προϋπάρχουσες 

έρευνες (Buckanan, 1974· Meyer et al., 2002). Διάφορες ερμηνείες έχουν δοθεί για το 

γεγονός αυτό, όπως ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν πολύ λιγότερες 

εναλλακτικές επιλογές για ανεύρεση άλλης θέσης ή εργασίας σε σχέση με τους πιο 

νέους. Ακόμη, μπορεί να έχουν αποκτήσει κάποια καλύτερη θέση μέσα στον 

οργανισμό και να συνειδητοποιούν ότι πιθανή αποχώρηση θα έχει μεγαλύτερο κόστος 

από την παραμονή τους. Από την άλλη, οι νεότεροι εμφανίζουν λιγότερη δέσμευση 

στους οργανισμούς τους λόγω του ότι έχουν επενδύσει πολύ λιγότερα και έχουν πολύ 

πιο μικρή ιστορία στον οργανισμό τους σε σχέση με τους μεγαλύτερους (Yahaya & 

Ebrahim, 2015). Οι παραπάνω ερμηνείες συνδυάζονται άριστα με το εύρημά μας ότι 

η συνιστώσα που συνδέεται σημαντικά με την ηλικία είναι η συνεχιστική, καθώς 

είναι η διάσταση εκείνη κατά την οποία ο εργαζόμενος παραμένει στη θέση του 

φοβούμενος το πιθανό κόστος της αποχώρησης και απώλεια προνομίων. Την αύξηση 

της δέσμευσης των εκπαιδευτικών με την πάροδο του χρόνου έχουν καταδείξει και 

άλλες έρευνες, (Mathieu & Zajac, 1990· Brown & Sargeant, 2007· Μουρκογιάννη & 

Αντωνίου, 2014), οι οποίες ωστόσο δείχνουν θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας 

και της συναισθηματικής δέσμευσης, κάτι που δεν προέκυψε από την έρευνά μας σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό.  

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον παράγοντα της προϋπηρεσίας, για τον οποίο 

δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με τη δέσμευση των εκπαιδευτικών, εύρημα που είναι 

σε συμφωνία με παλιότερες έρευνες (Chughtai & Zafar, 2006), κατά τις οποίες τα 

χρόνια υπηρεσίας δεν είναι προβλεπτικός παράγοντας της οργανωσιακής δέσμευσης 

των εργαζομένων στους δημόσιους οργανισμούς. Θα πρέπει βέβαια να λάβουμε 

υπόψη ότι οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματός μας που 

εντάσσονται στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 50 δεν εντάσσονται στην αντίστοιχη 

κατηγορία των άνω των 26 χρόνων υπηρεσίας, καθώς το πλήθος της πρώτης είναι 67 

εκπαιδευτικοί και της δεύτερης μόνο 32.  

Το φύλο των εκπαιδευτικών δεν φάνηκε να συσχετίζεται με καμία συνιστώσα 

οργανωσιακής δέσμευσης. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, η υπάρχουσα 
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βιβλιογραφία είναι τριχοτομημένη, καθώς υπάρχουν έρευνες στις οποίες οι γυναίκες 

εμφανίζονται περισσότερο δεσμευμένες από τους άντρες (Angle & Perry, 1981· 

Mathieu & Zajac, 1990), έρευνες στις οποίες οι άνδρες εμφανίζονται περισσότερο 

δεσμευμένοι από τις γυναίκες (Aydin et al., 2011) και έρευνες που δεν εντοπίζουν 

συσχέτιση μεταξύ φύλου και δέσμευσης. Οι τελευταίες μάλιστα, με τα αποτελέσματα 

των οποίων συμβαδίζουν και τα ευρήματα της δικής μας έρευνας, είναι και οι 

περισσότερες (Yahaya & Ebrahim, 2015). Ακόμη, ούτε το φύλο του διευθυντή 

βρέθηκε να συσχετίζεται με τη δέσμευση των εκπαιδευτικών. Έρευνα του 

Αναστασόπουλου (2018) έδειξε ότι οι άνδρες διευθυντές τείνουν να δημιουργούν 

θετικότερο σχολικό κλίμα σε σχέση με τις διευθύντριες. Αυτό ωστόσο φαίνεται ότι 

δεν είναι ικανό να επηρεάσει την εργασιακή ικανοποίηση των υφισταμένων τους σε 

σημαντικό βαθμό. Αντίθετα, αυτό που φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τη 

δέσμευση των εκπαιδευτικών δεν είναι το φύλο των προϊσταμένων τους, αλλά η 

παραδοχή τους ως ικανών και αξιόπιστων (Berkovich, 2018).   

Το επίπεδο εκπαίδευσης, τέλος, δεν φάνηκε να συσχετίζεται με καμία συνιστώσα 

οργανωσιακής δέσμευσης. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με έρευνα των Chughtai & 

Zafar (2006). Οι περισσότερες έρευνες ωστόσο δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική σχέση 

μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης και δέσμευσης (Mathieu & Zajac, 1990· Joiner & 

Bakalis, 2006). Επίσης, στην έρευνα του Γιοβά - Αλχαζίδη (2017) οι κάτοχοι 

διδακτορικού εμφάνιζαν σημαντικά μειωμένη κανονιστική δέσμευση, δεν νιώθανε 

δηλαδή ότι οφείλουν και πολλά στα σχολεία στα οποία εργαζόταν. Μια πιθανή 

εξήγηση για αυτή την αρνητική σχέση είναι ότι όσο περισσότερα ακαδημαϊκά 

προσόντα έχει κάποιος τόσο οι εναλλακτικές εύρεσης εργασίας αυξάνονται. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους Mowday κ.ά. (1982), οι εργαζόμενοι με υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης είναι πιθανότερο να έχουν υψηλές απαιτήσεις τις οποίες ο 

οργανισμός δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει. Ο λόγος για τον οποίο στην έρευνά 

μας δεν επιβεβαιώθηκαν τα παραπάνω κρύβεται ίσως στο γεγονός ότι το πλήθος των 

εκπαιδευτικών του δείγματός μας οι οποίοι κατείχαν πολύ υψηλά προσόντα, δηλαδή 

διδακτορικό τίτλο σπουδών, ήταν πολύ λίγοι (5,26%).     

6.1.2  Απόψεις εκπαιδευτικών για το στυλ ηγεσίας που ασκούν οι διευθυντές 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνάς μας 

συντείνουν στο γεγονός ότι οι διευθυντές των ελληνικών σχολείων παρουσιάζουν ένα 
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μικτό στυλ ηγεσίας, με προεξάρχοντα στοιχεία του μετασχηματιστικού (μ.τ. = 3,66) 

και του κατανεμημένου στυλ (μ.τ. = 3,60) και δευτερευόντως του συναλλακτικού 

(μ.τ. = 3,20). Η συνύπαρξη στοιχείων από διαφορετικά ηγετικά στυλ δεν είναι 

πρωτόγνωρη. Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι η συναλλακτική και η 

μετασχηματιστική ηγεσία έχουν σημαντικές διαφορές, στην πράξη φαίνεται να 

συνυπάρχουν σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα και συνεπώς δεν θεωρούνται 

αμοιβαία αποκλειόμενες. Όπως αναφέρουν οι Dimopoulos, Dalkavouki και Koulaidis 

(2015) έρευνα του ΟΟΣΑ το 2009 επιβεβαίωσε ότι πολλοί διευθυντές χρησιμοποιούν 

και τα δύο προαναφερθέντα στυλ σε αξιοσημείωτο βαθμό.  

Αναφορικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι Dimopoulos κ.ά. (2015) 

θεωρούν ότι ο ρόλος των διευθυντών συνάδει περισσότερο με το συναλλακτικό στυλ 

ηγεσίας. Αυτό οφείλεται τόσο στα καθήκοντά τους έτσι όπως αποτυπώνονται στη 

σχετική νομοθεσία όσο και στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία 

παραμένει σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωτική και γραφειοκρατική. Τα τελευταία 

χρόνια, όμως, έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν στους 

διευθυντές τους στοιχεία του μετασχηματιστικού στυλ ηγεσίας και μάλιστα σε λίγο 

υψηλότερο βαθμό σε σχέση με το συναλλακτικό (Σταγκώνης, 2012· Κολλητήρη, 

2018). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ότι οι διευθυντές τους τους εμπνέουν σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, τους αξιολογούν 

θετικά ως προς το χαρακτηριστικό της εξιδανικευμένης επιρροής, επειδή είναι 

άνθρωποι κύρους, προκαλούν σεβασμό και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ρόλους τους. Δείχνουν ακόμα προσωπικό ενδιαφέρον για τους 

εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Τέλος, θεωρούν 

ότι τους διεγείρουν πνευματικά με το να τους παρακινούν να εξετάζουν τα διάφορα 

προβλήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, βρίσκοντας καλύτερες λύσεις και νέες 

ιδέες. Παράλληλα, βέβαια, φάνηκε ότι οι διευθυντές εμφανίζουν και τα 

χαρακτηριστικά της ενδεχόμενης ανταμοιβής και της ενεργητικής διαχείρισης κατ’ 

εξαίρεση, όπως το να αναγνωρίζουν την προσφορά των εκπαιδευτικών με βάση την 

επίτευξη των στόχων και το να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην τήρηση των 

κανόνων και την αποφυγή λαθών. Αντίθετα, σπάνια εξασκούν την παθητική 

διαχείριση κατ’ εξαίρεση και το αποφευκτικό στυλ, συμπέρασμα σύμφωνο και με 

άλλες έρευνες (Κολλητήρη, 2018). Θα λέγαμε λοιπόν ότι η γενική εικόνα που 

προκύπτει είναι ότι οι διευθυντές κρατούν στη φαρέτρα τους το συναλλακτικό στυλ, 



 
95 

 

το οποίο τους βοηθάει να ανταπεξέρχονται στα διοικητικά – διαχειριστικά τους 

καθήκοντα, προτιμούν ωστόσο όταν μπορούν να ασκούν το μετασχηματιστικό στυλ, 

προσπαθώντας να επικοινωνήσουν στους εκπαιδευτικούς το όραμά τους για τη 

σχολική τους μονάδα.   

Από τη έρευνά μας προέκυψε ακόμη υψηλή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών όσον 

αφορά τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των ίδιων και των διευθυντών 

τους, εύρημα που συμφωνεί με αυτά άλλων ερευνών (Menon & Saitis, 2006 όπ. 

αναφ. στο Dimopoulos et al., 2015). Στην πραγματικότητα βρήκαμε ότι η υψηλή τιμή 

του αντιλαμβανόμενου από τους εκπαιδευτικούς κατανεμημένου στυλ ηγεσίας 

οφείλεται περισσότερο στο θετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών παρά στην ικανοποίηση από τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Με 

άλλα λόγια έχει περισσότερο να κάνει με την ύπαρξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων 

και λιγότερο με τα δομικά χαρακτηριστικά της κατανεμημένης ηγεσίας. Κάτι 

αντίστοιχο προέκυψε και σε έρευνα των Akdemir και Ayik (2017), όπου το υψηλό 

επίπεδο της κατανεμημένης ηγεσίας αφορούσε κυρίως την λαμβανόμενη υποστήριξη 

από το διευθυντή και τη συνεργασία με αυτόν και λιγότερο το μοίρασμα ευθυνών και 

αρμοδιοτήτων.  

Αναφορικά με το φύλο του διευθυντή, δεν προέκυψε διαφοροποίηση στις απόψεις 

των εκπαιδευτικών του δείγματος στον τρόπο που αντιλαμβάνονται το ηγετικό στυλ 

των διευθυντών σε σχέση με τις διευθύντριες. Έχει υποστηριχθεί ότι οι γυναίκες 

ηγέτες συχνά αξιολογούνται λιγότερο ευνοϊκά από τους άνδρες ηγέτες (Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2001). Οι γυναίκες ηγέτες συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις 

επειδή έρχονται αντιμέτωπες με αντιφατικές απαιτήσεις μεταξύ του ρόλου με βάση το 

φύλο και του ηγετικού ρόλου. Επομένως, οι ρόλοι των φύλων έχουν διαφορετικές 

επιπτώσεις για τους άνδρες και τις γυναίκες προϊσταμένους όσον αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι περιμένουν να συμπεριφέρονται και πώς μπορούν να 

επιτύχουν ως ηγέτες. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους Triana, Richard και Yucel 

(2017), οι διαφορές αμβλύνονται όταν οι διευθυντές έχουν περισσότερα τυπικά 

προσόντα έναντι των υφισταμένων τους. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι κατά την επιλογή 

των διευθυντών των σχολείων βασικό κριτήριο είναι η μοριοδότηση των τυπικών 

προσόντων όπως τα χρόνια υπηρεσίας, η κατοχή δεύτερου πτυχίου/ μεταπτυχιακού/ 
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διδακτορικού κτλ, θεωρούμε ότι το εύρημά μας σχετικά με το φύλο του διευθυντή 

είναι αναμενόμενο.           

6.1.3 Διασυνδέσεις του στυλ ηγεσίας του διευθυντή του σχολείου και της 

δέσμευσης βάσει των απόψεων των εκπαιδευτικών 

Τα βασικά ευρήματα της έρευνάς μας όσον αφορά τις συσχετίσεις του στυλ ηγεσίας 

του διευθυντή του σχολείου και των διαστάσεων της δέσμευσης βάσει των απόψεων 

των εκπαιδευτικών του δείγματος αποτυπώνονται σχηματικά στο Διάγραμμα 6.15. 

 

 

                                                 
5 Για την απεικόνιση του εκάστοτε βαθμού συσχέτισης ακολουθήθηκε ο κάτωθι συμβολισμός: 
  Ισχυρή θετική συσχέτιση:        + + + 
  Μέτρια θετική συσχέτιση:         + + 
  Ασθενής θετική συσχέτιση:        + 
  Ισχυρή αρνητική συσχέτιση:    – – – 
  Μέτρια αρνητική συσχέτιση:     – – 
 Ασθενής αρνητική συσχέτιση:     –  

Μετασχηματιστικό 

στυλ 

Συναλλακτικό    

στυλ 

Αποφευκτικό      

στυλ 

Κατανεμημένο   

στυλ 

Συνεχιστική 

Δέσμευση 

Συναισθηματική 

Δέσμευση 

Κανονιστική 

Δέσμευση 

+++

+

+

++

+

– – 

++

+

Διάγραμμα 6.1. Συχετίσεις στυλ ηγεσίας και διαστάσεων δέσμευσης εκπαιδευτικών65 
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 Μετασχηματιστική ηγεσία και Δέσμευση 

Από την έρευνά μας προέκυψε μέτρια στα όρια της ισχυρής θετική συσχέτιση μεταξύ 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και συναισθηματικής δέσμευσης των εκπαιδευτικών, 

ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ μετασχηματιστικής ηγεσίας και συνεχιστικής 

δέσμευσης των εκπαιδευτικών και ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και κανονιστικής δέσμευσης των εκπαιδευτικών. 

Η ισχυρότερη συσχέτιση που εντοπίστηκε ήταν η θετική συσχέτιση μεταξύ 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και συναισθηματικής δέσμευσης. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

περισσότερο ο εκπαιδευτικός εντοπίζει μετασχηματιστικά στοιχεία στο στυλ ηγεσίας 

του διευθυντή του τόσο περισσότερο αυξάνεται η συναισθηματική του δέσμευση. Η 

μελέτη των επιμέρους χαρακτηριστικών έδειξε ότι το χαρακτηριστικό που συνδέεται 

εντονότερα με τη συναισθηματική δέσμευση είναι η εξιδανικευμένη επιρροή, 

ακολουθεί η εξατομικευμένη θεώρηση, έπεται η εμπνευσμένη παρακίνηση και τέλος 

η διανοητική διέγερση, με τις διαφορές ωστόσο να είναι πολύ μικρές. Οι Kim και 

Kim (2014) βρήκαν ότι θετικά με τη συναισθηματική δέσμευση συνδέεται μόνο η 

εμπνευσμένη παρακίνηση και η εξατομικευμένη θεώρηση. Η σύνδεση μεταξύ 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και συναισθηματικής δέσμευσης έχει εντοπιστεί σε 

πολλές άλλες έρευνες (Khasawneh, Omari & Abu-Tineh, 2012· Selamat et al., 2013· 

Malik, Javed & Hassan, 2017). Κατά τους Dou, Devos και Valcke (2017) ο τρόπος με 

τον οποίο επιδρά η μετασχηματιστική ηγεσία στη συναισθηματική δέσμευση των 

εκπαιδευτικών είναι έμμεσος, έχοντας ως ενδιάμεση μεταβλητή το σχολικό κλίμα. 

Διευθυντές με μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας έχουν την ικανότητα να δημιουργούν 

ενθουσιασμό και να ωθούν στη δημιουργικότητα τους εκπαιδευτικούς. Τέτοιοι 

διευθυντές, εξάλλου, διακρίνονται για την εμπιστοσύνη τους στο να αναλαμβάνουν 

ρίσκα και να υπερπηδούν εμπόδια, δίνοντας οι ίδιοι το παράδειγμα προς τους 

εκπαιδευτικούς (Lai et al, 2014).  

Η μετασχηματιστική ηγεσία βρέθηκε ακόμη ότι παρουσιάζει θετική σχέση, 

μικρότερης όμως έντασης, τόσο με τη συνεχιστική όσο και με την κανονιστική 

δέσμευση. Το εύρημα αυτό εντοπίζεται και στην έρευνα των Lai κ.ά. (2014), όσον 

αφορά την συνεχιστική δέσμευση, όχι όμως και την κανονιστική δέσμευση. Ο κύριος 

λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί νιώθουν τη δέσμευση συνέχισης είναι ότι έχουν 

επενδύσει ήδη ένα προσωπικό «κεφάλαιο» στο σχολείο που υπηρετούν. Η 
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μετασχηματιστική ηγεσία φαίνεται ότι συμβάλλει στο να συνειδητοποιήσουν οι 

εκπαιδευτικοί ότι αυτό το προσωπικό κεφάλαιο είναι μη μεταφέρσιμο σε άλλο 

εργασιακό περιβάλλον, αυξάνοντας έτσι τη συνεχιστική τους δέσμευση. Όσον αφορά 

την επίδραση της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην αύξηση της κανονιστικής 

δέσμευσης, η εξήγηση θα πρέπει να αναζητηθεί στο χαρακτηριστικό της 

εξατομικευμένης θεώρησης, σύμφωνα με το οποίο ο ηγέτης δείχνει προσωπικό 

ενδιαφέρον για τους υφισταμένους του τόσο αναφορικά με τις ανάγκες όσο και με 

την ανάπτυξή τους. Όταν ο εκπαιδευτικός γίνεται αποδέκτης της φροντίδας του 

διευθυντή του, πιθανώς αναπτύσσει αισθήματα υποχρέωσης απέναντί του και θεωρεί 

ότι οφείλει να παραμείνει στο σχολείο ως ανταπόδοση.       

 Συναλλακτική ηγεσία και Δέσμευση 

Η έρευνά μας ανέδειξε μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ συναλλακτικής ηγεσίας και 

συναισθηματικής δέσμευσης των εκπαιδευτικών, ασθενή θετική συσχέτιση μεταξύ 

συναλλακτικής ηγεσίας και συνεχιστικής δέσμευσης των εκπαιδευτικών και καμία 

συσχέτιση μεταξύ συναλλακτικής ηγεσίας και κανονιστικής δέσμευσης των 

εκπαιδευτικών 

Τόσο η ύπαρξη της συσχέτισης μεταξύ συναλλακτικής ηγεσίας και οργανωσιακής 

δέσμευσης όσο και το γεγονός της ασθενέστερης έντασής της σε σχέση με την 

αντίστοιχη της μετασχηματιστικής ηγεσίας, υποστηρίζεται από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τον Sayadi (2016) το χαρακτηριστικό της ενδεχόμενης 

ανταμοιβής συνδέεται θετικά τόσο με τη δέσμευση των εκπαιδευτικών στους στόχους 

του σχολείου όσο και με τη θέλησή τους να συνεχίσουν να εργάζονται σε αυτό. Οι 

Lai κ.ά. (2014) εντόπισαν θετική συσχέτιση της συναλλακτικής ηγεσίας με τη 

συναισθηματική δέσμευση. Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματός μας 

φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι σε ορισμένες περιστάσεις το 

σχολείο χρειάζεται τη συναλλακτική ηγεσία προκειμένου να διατηρηθεί ένα μίνιμουμ 

επίπεδο αποτελεσματικότητας.  

 Laissez - faire ηγεσία και Δέσμευση 

Η έρευνά μας ανέδειξε μέτρια αρνητική συσχέτιση μεταξύ αποφευκτικής ηγεσίας και 

συναισθηματικής δέσμευσης των εκπαιδευτικών, καμία συσχέτιση μεταξύ 

αποφευκτικής ηγεσίας και συναλλακτικής δέσμευσης των εκπαιδευτικών και καμία 
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συσχέτιση μεταξύ αποφευκτικής ηγεσίας και κανονιστικής δέσμευσης των 

εκπαιδευτικών. Προϋπάρχουσες έρευνες έχουν επίσης αναδείξει αρνητική σχέση 

μεταξύ αποφευκτικής ηγεσίας και δέσμευσης των εκπαιδευτικών (Sayadi, 2016). Η 

ύπαρξη ισχυρής και αποτελεσματικής ηγεσίας, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι 

ένας σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Η 

αποφευκτική ηγεσία από την άλλη μεριά θεωρείται η πιο παθητική και η λιγότερο 

αποτελεσματική μορφή ηγετικής συμπεριφοράς (Antonakis et al., 2003), 

δικαιολογώντας έτσι την ευρεθείσα αρνητική συσχέτιση.  

 Κατανεμημένη ηγεσία και Δέσμευση 

Η έρευνά μας ανέδειξε μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ κατανεμημένης ηγεσίας και 

συναισθηματικής δέσμευσης των εκπαιδευτικών, ασθενή θετική συσχέτιση μεταξύ 

κατανεμημένης ηγεσίας και συνεχιστικής δέσμευσης των εκπαιδευτικών και καμία 

συσχέτιση μεταξύ κατανεμημένης ηγεσίας και κανονιστικής δέσμευσης των 

εκπαιδευτικών 

Η κατανεμημένη ηγεσία αφορά το διαμοιρασμό των ευθυνών της διοίκησης σε 

περισσότερα του ενός μέλη του οργανισμού – ακόμη και σε όλα. Η δημιουργία 

δημοκρατικού περιβάλλοντος στα σχολεία γίνεται δυνατή όταν οι εκπαιδευτικοί 

συμμετέχουν στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και μοιράζονται διοικητικές 

αρμοδιότητες (Harris, 2013). Η θετική διασύνδεση μεταξύ κατανεμημένης ηγεσίας 

και δέσμευσης έχει υποστηριχτεί βιβλιογραφικά από διάφορες έρευνες. Η μελέτη των 

Akdemir & Ayik (2017) έδειξε ισχυρή θετική σχέση μεταξύ τριών διαστάσεων της 

κατανεμημένης ηγεσίας (υποστήριξη από το διευθυντή, επιτήρηση και κλίμα 

συνεργασίας) και οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Οι Hulpia και Devos 

(2010) εντοπίζουν αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δύο παραγόντων. Σε σχολεία στα 

οποία η κατανεμημένη ηγεσία εφαρμόζεται σε υψηλό επίπεδο παρατηρείται αύξηση 

της δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Αυτή με τη σειρά της ωθεί τους εκπαιδευτικούς 

να θέλουν περισσότερη ενεργό συμμετοχή σε ό,τι αφορά το σχολείο τους, ζητώντας 

ακόμη μεγαλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσίας προς όφελος του σχολείου. 

Η θέληση για περαιτέρω συμμετοχή στα θέματα του σχολείου μπορεί να ερμηνευθεί 

στη βάση της εθελοντικής προσφοράς και του ενθουσιασμού των εκπαιδευτικών, 

εξηγώντας τη σχέση με όρους της συναισθηματικής δέσμευσης. Ταυτόχρονα όμως 
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μπορεί να εκληφθεί ως μία επιπλέον επένδυση χρόνου και κόπου των εκπαιδευτικών, 

ερμηνεύοντας την αύξηση της συνεχιστικής συνιστώσας της δέσμευσής τους.    

 Συνολικό συμπέρασμα 

Παρατηρώντας το Διάγραμμα 6.1 αντίστροφα, συμπεραίνουμε ότι η συνιστώσα 

εκείνη που συνδέεται περισσότερο με το στυλ ηγεσίας είναι η συναισθηματική 

δέσμευση, καθώς επηρεάζεται και από τα τέσσερα ηγετικά στυλ και μάλιστα με 

μέτρια έως ισχυρή ένταση (θετικά από το μετασχηματιστικό, το συναλλακτικό, το 

κατανεμημένο και αρνητικά από το αποφευκτικό). Αντίστοιχα η συνεχιστική 

δέσμευση επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό και μόνο από τα τρία στυλ (πλην του 

αποφευκτικού). Τέλος, η κανονιστική είναι η συνιστώσα με τη μικρότερη σχέση με 

τον παράγοντα της ηγεσίας, καθώς συνδέεται και μάλιστα ασθενώς μόνο με το 

μετασχηματιστικό στυλ. Η αιτία για το εύρημα αυτό πρέπει να αναζητηθεί στη φύση 

της συγκεκριμένης διάστασης της δέσμευσης. Η κανονιστική δέσμευση αφορά 

εργαζόμενους που νιώθουν υποχρεωμένοι να παραμείνουν στον οργανισμό, 

θεωρώντας ότι αυτό είναι ηθικά σωστό (Meyer & Parfyonova, 2010). Εφόσον λοιπόν 

η απόφαση παραμονής πηγάζει από ένα εσωτερικό αίσθημα υποχρέωσης του ατόμου, 

είναι αναμενόμενο να είναι σχεδόν ανεπηρέαστη από εξωτερικούς παράγοντες όπως ο 

τύπος ηγεσίας.  

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι αρκετές από τις συμπεριφορές του διευθυντή – ηγέτη 

συνδέονται με τη δέσμευση των εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρετούν. Η 

συσχετίσεις που προέκυψαν ωστόσο μεταξύ ηγετικού στυλ και δέσμευσης, αν και 

στατιστικά σημαντικές, θα πρέπει να ταξινομηθούν από χαμηλής έως μέτριας 

έντασης. Το συμπέρασμα αυτό, όπως αναδείχθηκε προηγουμένως, είναι συνεπές με 

τη σχετική βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τους Crosswell και Elliott (2004) αυτό 

συμβαίνει διότι η δέσμευση είναι μια πολυδιάστατη έννοια και συνεπώς επηρεάζεται 

και από εξωτερικούς ως προς τον οργανισμό παράγοντες, όπως και από τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών.             

6.1.4 Ομοιότητες και διαφοροποιήσεις των απόψεων των εκπαιδευτικών περί 

δέσμευσης στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Αφορμή για το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα ήταν η ύπαρξη ερευνών που 

εξετάζουν κατά πόσο διαφοροποιούνται οι εργασιακές συμπεριφορές των 
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εκπαιδευτικών με βάση τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Κατά τον Betoret (2009) οι βασικοί 

λόγοι που μας κάνουν να υποθέσουμε ότι πιθανώς να υπάρχει διαφοροποίηση 

αντιλήψεων για εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές μεταξύ εκπαιδευτικών των δύο 

βαθμίδων εκπαίδευσης είναι η διαφορετική φύση της εργασίας σε καθεμιά από αυτές, 

με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται και οι συνθήκες εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται στην πρωτοβάθμια διδάσκουν συνήθως πολλά μαθήματα στην ίδια ομάδα 

μαθητών, ενώ οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην δευτεροβάθμια διδάσκουν το 

ίδιο μάθημα σε διαφορετικές ομάδες μαθητών, οι οποίοι μάλιστα είναι έφηβοι. 

Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν διαφορές στο βαθμό συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων, στην σαφήνεια των απαιτήσεων και στο φόρτο εργασίας (Betoret, 2009: 

54). Σύμφωνα με έρευνα των Menon, Papanastasiou και Zembylas (2008), οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τείνουν να εμφανίζουν σημαντικά 

χαμηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης σε σχέση με εκείνους της 

πρωτοβάθμιας. Με το σκεπτικό ότι η ικανοποίηση ή η εξουθένωση των εργαζομένων 

συχνά συνδέεται και με το επίπεδο οργανωσιακής δέσμευσης τους, οδηγηθήκαμε 

στην απόφαση να ερευνήσουμε το εν λόγω ζήτημα.      

Από την έρευνά μας δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση απόψεων 

περί δέσμευσης μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το εύρημα 

αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με έρευνα των Colak κ.ά (2014), η οποία έδειξε ότι τα 

επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών διαφέρουν αναλόγως της 

βαθμίδας εκπαίδευσης και μάλιστα όσο ανεβαίνουμε βαθμίδα τόσο η δέσμευση 

μειώνεται. Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί των Δημοτικών σχολείων εμφανίζονται περισσότερο δεσμευμένοι στο 

σχολείο στο οποίο εργάζονται σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων και 

οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων με τη σειρά τους είναι περισσότερο δεσμευμένοι 

από τους εκπαιδευτικούς των Λυκείων και ιδιαιτέρως των Επαγγελματικών Λυκείων. 

Το συμπέρασμά μας ωστόσο συμφωνεί απόλυτα με εκείνο που προέκυψε από την 

έρευνα του Γιοβά – Αλχατζίδη (2017), σύμφωνα με την οποία τα επίπεδα και των 

τριών διαστάσεων δέσμευσης βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα για τους 

εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων. Πιθανώς αυτό οφείλεται στο ότι οι συνθήκες 

εργασίας στην Ελλάδα είναι παρόμοιες στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης ή σε κάθε 

περίπτωση οι όποιες διαφορές τους δεν είναι ικανές να στοιχειοθετήσουν διαφορετικά 

επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης για τους εκπαιδευτικούς. Η τελευταία φαίνεται να 



 
102 

 

συνδέεται περισσότερο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου, 

ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.       

6.1.5  Ομοιότητες και διαφοροποιήσεις των απόψεων των εκπαιδευτικών περί 

ηγεσίας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Ένα από τα ευρήματα της έρευνάς μας είναι ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση απόψεων περί ηγεσίας μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης όσον αφορά την κατανεμημένη ηγεσία, η οποία σύμφωνα με τις 

απόψεις του δείγματος συναντάται συχνότερα στην Πρωτοβάθμια σε σχέση με τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται να προστεθεί σε παρόμοια 

ευρήματα άλλων ερευνών, τα οποία έχουν καταδείξει ότι το περιβάλλον της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι περισσότερο δεκτικό σε πρακτικές κατανεμημένης 

ηγεσίας σε σχέση με αυτό της αμέσως υψηλότερης βαθμίδας. Σύμφωνα με τον 

Αλτιντζή (2014), οι δάσκαλοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη ετοιμότητα σε όλες τις 

διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας σε σχέση με τους καθηγητές δευτεροβάθμιας. 

Σύμφωνα με έρευνα της Κατσίρη (2015), οι συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη 

αποφάσεων εφαρμόζονται περισσότερο ικανοποιητικά στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς οι διευθυντές των Δημοτικών σχολείων καλλιεργούν και 

ενθαρρύνουν πνεύμα συνεργασίας και αίσθημα ατομικής ευθύνης σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τους διευθυντές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων. Το αποτέλεσμα είναι οι 

υπηρετούντες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να θεωρούν πως η διεύθυνση δεν 

προάγει με τον ενδεδειγμένο τρόπο το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης. 

Για τα υπόλοιπα τρία στυλ ηγεσίας δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση απόψεων των εκπαιδευτικών του δείγματος μεταξύ Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως προς το μετασχηματιστικό στυλ, το 

συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με έρευνα των Βασιλειάδου και Διερωνίτου 

(2014), οι οποία κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εντοπίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία της μετασχηματιστικής ηγεσίας στο 

διευθυντή τους σε σχέση με εκείνους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εμφανίστηκαν περισσότερο ικανοποιημένοι από το κλίμα συνεργασίας που επικρατεί 

στο σχολείο τους μεταξύ των ίδιων και του διευθυντή τους, καθώς και από το επίπεδο 
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της αυτονομίας τους σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας. Θεωρούν 

ακόμη ότι ο άμεσος προϊστάμενός τους διευκολύνει περισσότερο την αποτελεσματική 

επικοινωνία και προβαίνει σε ορθότερη κατανομή των αρμοδιοτήτων. Επίσης, παρότι 

η αποφευκτική ηγεσία δεν φαίνεται να εμφανίζεται συχνά σε καμία από τις δύο 

βαθμίδες, ορισμένοι εκπαιδευτικοί, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

εμφανίστηκαν κάποιες φορές δυσαρεστημένοι από την ταχύτητα ανταπόκρισης του 

διευθυντή τους σε κρίσιμες καταστάσεις. Συνδυαζόμενα τα δύο παραπάνω ευρήματα, 

μας οδηγούν σε μία σχετικά καλύτερη εικόνα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως 

προς την άσκηση σύγχρονων μορφών ηγεσίας από τη μεριά των διευθυντών των 

σχολείων σε σύγκριση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   

6.2 Περιορισμοί της έρευνας - Προτάσεις 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στην εμπέδωση 

από τη μεριά των διευθυντών των ελληνικών σχολείων της επίδρασης που έχει το 

ηγετικό τους στυλ στις εργασιακές συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και δη στην 

οργανωσιακή τους δέσμευση. Παρόλα αυτά η έρευνά μας υπόκειται σε ορισμένους 

περιορισμούς. Αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

μπορεί να επηρεάζονται από το ιδιαίτερο καθεστώς εργοδοσίας των εκπαιδευτικών 

στην Ελλάδα, το οποίο διαφέρει από αυτά άλλων χωρών όπου μελετήθηκε η 

δέσμευση. Για παράδειγμα, οι δυνατότητες και τα κίνητρα αποχώρησης από ένα 

σχολείο των διορισμένων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι ουσιωδώς 

διαφορετικά τόσο συγκρινόμενα μεταξύ τους όσο και συγκρινόμενα με εκείνα άλλων 

χωρών, οι οποίες εφαρμόζουν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτικών ή 

κάλυψης των λειτουργικών κενών.  Ακολούθως, το δείγμα μας ήταν σχετικά μικρό 

αναφορικά με τον υπό ερεύνηση πληθυσμό. Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών για 

τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων ήταν μάλλον ισχνή, δεδομένου 

ότι o σχετικός σύνδεσμος στάλθηκε σε όλα τα σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Ίσως βέβαια κάποιοι διευθυντές να μην τον προώθησαν στους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου τους. Ανασταλτικό παράγοντα πιθανώς να αποτέλεσε και ο χρόνος 

διεξαγωγής της έρευνας τον τελευταίο μήνα του διδακτικού έτους, κατά τον οποίο 

υπάρχει συσσωρευμένη κούραση από όλη τη χρονιά. Το γεγονός ότι η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε μόνο σε ένα νομό της Βόρειας Ελλάδας αποτελεί από μόνο του 

έναν ακόμα περιορισμό. Πρακτικοί λόγοι έλλειψης χρόνου και φόρτου εργασίας 

ανάγκασαν τον ερευνητή να χρησιμοποιήσει τη δειγματοληψία ευκολίας, παρότι η 
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επιλογή κάποιας άλλης μεθόδου, όπως η απλή τυχαία δειγματοληψία, θα επέτρεπε τη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων με περισσότερη ασφάλεια. Τέλος, ένας ακόμη 

περιορισμός που μπορεί να αναφερθεί είναι η επιλογή αποκλειστικά της ποσοτικής 

μεθόδου έρευνας, καθώς ένας συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας θα 

επέτρεπε την εξέταση του ζητήματος σε μεγαλύτερο βάθος. 

Οι προαναφερθέντες περιορισμοί μας δίνουν μία βάση για κάποιες προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες. Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας θα ήταν χρήσιμο να 

επαληθευτούν από μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα, η οποία θα αποτελείται από δείγμα 

προερχόμενο από μία ολόκληρη γεωγραφική περιοχή ή ακόμη και πανελλαδικά. 

Προτείνεται ακόμη η μικτή μεθοδολογία έρευνας, ποσοτικής και ποιοτικής, ώστε να 

εξαχθούν εγκυρότερα αποτελέσματα με έμφαση στη βαθύτερη κατανόηση και 

αιτιολόγηση των ευρημάτων. Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε να ερευνηθούν οι απόψεις 

των ίδιων των διευθυντών σχετικά με την αυτοαντίληψη του στυλ ηγεσίας που 

ασκούν και το πώς θεωρούν ότι αυτό διασυνδέεται με τη δέσμευση των 

εκπαιδευτικών στα σχολεία τους, με στόχο να εντοπιστούν συγκλίσεις και αποκλίσεις 

με τις αντίστοιχες απόψεις των εκπαιδευτικών.        

  



 
105 

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Ελληνόγλωσσες 

Αθανασούλα - Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή 

συμπεριφορά. Αθήνα: Έλλην. 

Αλτιντζής, Π. (2014). Η δέσμευση των εκπαιδευτικών στις τέσσερις διαστάσεις της 

κατανεμημένης ηγεσίας: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης (Μεταπτυχιακή εργασία). 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. 

Αναστασόπουλος, Α. (2018). Η ευημερία του εκπαιδευτικού: διαστάσεις και 

διασυνδέσεις με το ρόλο του διευθυντή – ηγέτη και το κλίμα της σχολικής 

μονάδας (Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 

Βασιλειάδου, Δ., & Διερωνίτου, Ε. (2014). Η εφαρμογή της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας στην εκπαίδευση. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών – 

Επιστημονικών Θεμάτων, 1(3), 92-108.   

Γιοβάς - Αλχαζίδης, Β. (2017). Η οργανωσιακή δέσμευση στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακή 

εργασία). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Cohen, L., Manion. L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 

Αθήνα. Μεταίχμιο. 

Creswell, J. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και 

αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. (Επιμ. Χ. Τζορμπατζούδης). 

Αθήνα: Ίων.  

Δουγαλή, Ε. (2017). Στυλ ηγεσίας και επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών: Μια 

ποσοτική διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 

Θεσσαλονίκη. 

Ηλιοπούλου, Π. (2013). Διερεύνηση της επαγγελματικής δέσμευσης και της σχέσης της 

με την επαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση των δημοσίων υπαλλήλων: η 



 
106 

 

αναγκαιότητα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στο δημόσιο τομέα. Μη 

εκδιδομένη διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα. 

Κατσαρός, Ι. (2008). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Κατσίρη, Θ. Β. (2015). Απόψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών δημόσιων σχολείων 

α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική μελέτη. Παιδαγωγική 

επιθεώρηση, 32(1), 118-140.  

Κολλητήρη, Ε. (2018). Η επίδραση του στυλ ηγεσίας του διευθυντή του εκπαιδευτικού 

οργανισμού στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών: μια εμπειρική 

μελέτη (Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 

Μουρκογιάννη Κ., & Αντωνίου Α. (2014). Επίπεδα επαγγελματικής δέσμευσης και 

ικανοποίησης σε σχέση με τους μηχανισμούς αντιμετώπισης ψυχοπιεστικών 

καταστάσεων σε Έλληνες εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. 

Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(2), 536-547. doi: 

10.12681/edusc.292  

Παναγιωτίδου, Μ. (2017). Κατανεμημένη ηγεσία και οργανωσιακή δέσμευση των 

εκπαιδευτικών στα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων: Η 

περίπτωση του νησιού της Κεφαλονιάς (Μεταπτυχιακή εργασία). Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία. 

Παπαφωτίου, Γ. (2015). Επαγγελματική ικανοποίηση και εργασιακή δέσμευση στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης των δυο εννοιών 

και των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Απόψεις των εκπαιδευτικών - 

φιλολόγων των Γενικών Λυκείων της Πιερίας (Μεταπτυχιακή εργασία). 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 

Παρασχάκης, Μ. (2014). Χαρακτηριστικά του «χαρισματικού» εκπαιδευτικού 

στελέχους: Απόψεις εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακή 

εργασία). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. 



 
107 

 

Πασιαρδής, Π. (2014). Εκπαιδευτική ηγεσία - Από την περίοδο της ευμενούς 

αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Robbins, S. & Judge, T. (2011). Οργανωσιακή συμπεριφορά - Βασικές έννοιες και 

σύγχρονες προσεγγίσεις. (Ά. Πλατάκη, μεταφρ.). Αθήνα: Κριτική. 

Σαΐτη, Ά. & Σαΐτης, Χ. (2012). Οργάνωση & διοίκηση της Εκπαίδευσης: θεωρία, 

έρευνα και μελέτη περιπτώσεων. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

Σαγιαδινού, Γ. (2017). Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ως παράγοντας οργανωσιακής (Μεταπτυχιακή εργασία). 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα. 

Σταγκώνης, Π. (2018). Διερεύνηση των αντιλήψεων διευθυντών σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη συμβολή του ηγετικού τους προφίλ 

και της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους στη διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο 

του (Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 

Ξενόγλωσσες 

Akdemir, Ö. A., & Ayik, A. (2017). The Impact of Distributed Leadership Behaviors 

of School Principals on the Organizational Commitment of Teachers. Universal 

Journal of Educational Research, 5(12), 18-26. 

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, 

continuance and normative commitment to the organization. Journal of 

occupational and organizational psychology, 63(1), 1-18. 

Angle, H. L., & Perry, J. L. (1981). An empirical assessment of organizational 

commitment and organizational effectiveness. Administrative science quarterly, 

26(1), 1-14. 

Antonakis, J., Avolio, B. J., & Sivasubramaniam, N. (2003). Context and leadership: 

An examination of the nine-factor full-range leadership theory using the 

Multifactor Leadership Questionnaire. The leadership quarterly, 14(3), 261-

295. 



 
108 

 

Avolio, B. J., Bass, B. M., & Jung, D. I. (1999). Re‐examining the components of 

transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership. 

Journal of occupational and organizational psychology, 72(4), 441-462. 

Avolio, B. J., Waldman, D. A., & Yammarino, F. J. (1991). Leading in the 1990s: The 

four I′ s of transformational leadership. Journal of European industrial 

training, 15(4). 

Aydin, A., Sarier, Y., & Uysal, S. (2013). The Effect of School Principals' Leadership 

Styles on Teachers' Organizational Commitment and Job Satisfaction. 

Educational sciences: Theory and practice, 13(2), 806-811. 

Aydin, A., Sarier, Y., & Uysal, S. (2011). The Effect of Gender on Organizational 

Commitment of Teachers: A Meta Analytic Analysis. Educational Sciences: 

Theory and Practice, 11(2), 628-632. 

Balfour, D. L., & Wechsler, B. (1996). Organizational commitment: Antecedents and 

outcomes in public organizations. Public Productivity & Management Review, 

19(3), 256-277.  

Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to 

share the vision. Organizational dynamics, 18(3), 19-31. 

Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. American journal of 

Sociology, 66(1), 32-40. 

Berkovich, I. (2018). Effects of Principal-Teacher Gender Similarity on Teacher’s 

Trust and Organizational Commitment. Sex Roles, 78(7-8), 561-572. 

Betoret, F. D. (2009). Self�efficacy, school resources, job stressors and burnout 

among Spanish primary and secondary school teachers: a structural equation 

approach. Educational Psychology, 29(1), 45-68.  

Blase, J., & Blase, J. (2000). Effective instructional leadership: Teachers’ perspectives 

on how principals promote teaching and learning in schools. Journal of 

Educational Administration, 38(2), 130-141. 



 
109 

 

Brown, D., & Sargeant, M. A. (2007). Job satisfaction, organizational commitment, 

and religious commitment of full-time university employees. Journal of 

Research on Christian Education, 16(2), 211-241. 

Bryk, A. S., & Schneider, B. (2003). Trust in schools: A core resource for school 

reform. Educational leadership, 60(6), 40-45. 

Buchanan, B. (1974). Building organizational commitment: The socialization of 

managers in work organizations. Administrative science quarterly, 19(4), 533-

546. 

Chan, W. Y., Lau, S., Nie, Y., Lim, S., & Hogan, D. (2008). Organizational and 

personal predictors of teacher commitment: The mediating role of teacher 

efficacy and identification with school. American educational research journal, 

45(3), 597-630. 

Chughtai, A. A., & Zafar, S. (2006). Antecedents and consequences of organizational 

commitment among Pakistani university teachers. Applied H.R.M. Research, 

11(1), 39-64. 

Colak, I., Altinkurt, Y., & Yilmaz, K. (2014). The relationship between teachers’ 

teacher leadership roles and organizational commitment levels. Educational 

Process: International Journal, 3(1), 35-51. 

Cosner, S. (2009). Building organizational capacity through trust. Educational 

Administration Quarterly, 45(2), 248-291. 

Crosswell, L. J., & Elliott, R. G. (2004). Committed teachers, passionate teachers: 

The dimension of passion associated with teacher commitment and engagement. 

Ανακτήθηκε 13 Δεκεμβρίου 2018 από https://eprints.qut.edu.au/968/1/ 

cro04237.pdf 

Dee, J. R., Henkin, A. B., & Singleton, C. A. (2006). Organizational commitment of 

teachers in urban schools: Examining the effects of team structures. Urban 

Education, 41(6), 603-627. 



 
110 

 

Dimopoulos, K., Dalkavouki, K., & Koulaidis, V. (2015). Job realities of primary 

school principals in Greece: similarities and variations in a highly centralized 

system. International Journal of Leadership in Education, 18(2), 197-224. 

Dou, D., Devos, G., & Valcke, M. (2017). The relationships between school 

autonomy gap, principal leadership, teachers’ job satisfaction and organizational 

commitment. Educational Management Administration & Leadership, 45(6), 

959-977.  

Eagly, A. H., & Johannesen�Schmidt, M. C. (2001). The leadership styles of women 

and men. Journal of social issues, 57(4), 781-797.  

Feldmann, B. (2012). Behavioral profile of an effective German leader of a global 

health company: an exploratory video-observation study. Master's thesis, 

University of Twente. 

Finlayson, M. (2009). The impact of teacher absenteeism on student performance: 

The case of the Cobb County School District. Dissertations, Theses and 

Capstone Projects. Paper 4, Kennesaw State University  

Firestone, W. A., & Pennell, J. R. (1993). Teacher commitment, working conditions, 

and differential incentive policies. Review of educational research, 63(4), 489-

525. 

Firestone, W. A., & Rosenblum, S. (1988). Building commitment in urban high 

schools. Educational Evaluation and Policy Analysis, 10(4), 285-299. 

Geijsel, F., Sleegers, P., Leithwood, K., & Jantzi, D. (2003). Transformational 

leadership effects on teachers’ commitment and effort toward school reform. 

Journal of educational administration, 41(3), 228-256. 

Gronn, P. (2002). Distributed leadership as a unit of analysis. The leadership 

quarterly, 13(4), 423-451.  

Guay, R. P., Choi, D., Oh, I. S., Mitchell, M. S., Mount, M. K., & Shin, K. H. (2016). 

Why people harm the organization and its members: Relationships among 

personality, organizational commitment, and workplace deviance. Human 

Performance, 29(1), 1-15.  



 
111 

 

Hallinger, P. (2003). Leading educational change: Reflections on the practice of 

instructional and transformational leadership. Cambridge Journal of education, 

33(3), 329-352. 

Hallinger, P., & Heck, R. H. (2011). Collaborative leadership and school 

improvement: Understanding the impact on school capacity and student 

learning. In International handbook of leadership for learning (pp. 469-485). 

Springer, Dordrecht. 

Hamid, S. F., Nordin, N., Adnan, A. A., & Sirun, N. (2013). A study on primary 

school teachers’ organizational commitment and psychological empowerment in 

the district of klang. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90, 782-787. 

Harris, A. (2008). Distributed leadership: According to the evidence. Journal of 

educational administration, 46(2), 172-188. 

Harris, A. (2013). Distributed leadership: Friend or foe?. Educational Management 

Administration & Leadership, 41(5), 545-554.  

Hulpia, H., & Devos, G. (2010). How distributed leadership can make a difference in 

teachers' organizational commitment? A qualitative study. Teaching and 

teacher education, 26(3), 565-575. 

Hulpia, H., Devos, G., Rosseel, Y., & Vlerick, P. (2012). Dimensions of distributed 

leadership and the impact on teachers' organizational commitment: a study in 

secondary education. Journal of applied social psychology, 42(7), 1745-1784. 

Hulpia, H., Devos, G., & Van Keer, H. (2011). The relation between school 

leadership from a distributed perspective and teachers’ organizational 

commitment: Examining the source of the leadership function. Educational 

Administration Quarterly, 47(5), 728-771. 

Jackson, T. A., Meyer, J. P., & Wang, X. H. (2013). Leadership, commitment, and 

culture: A meta-analysis. Journal of Leadership & Organizational Studies, 

20(1), 84-106. 

John, M. C., & Taylor, J. W. (1999). Leadership style, school climate, and the 

institutional commitment of teachers. International Forum, 2(1), 25-57. 



 
112 

 

Joiner, T. A., & Bakalis, S. (2006). The antecedents of organizational commitment: 

the case of Australian casual academics. International Journal of Educational 

Management, 20(6), 439-452. 

Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: 

a meta-analytic test of their relative validity. Journal of applied psychology, 

89(5), 755. 

Khasawneh, S., Omari, A., & Abu-Tineh, A. M. (2012). The relationship between 

transformational leadership and organizational commitment: The case for 

vocational teachers in Jordan. Educational Management Administration & 

Leadership, 40(4), 494-508. 

Kim, S. G., & Kim, J. (2014). Integration Strategy, Transformational Leadership and 

Organozational Commitment in Korea's Coorporate Split-offs. Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, 109, 1353-1364. 

Lai, T. T., Luen, W. K., Chai, L. T., & Ling, L. W. (2014). School principal 

leadership styles and teacher organizational commitment among performing 

schools. Journal of global business management, 10(2), 67. 

Lambert, E. G., Griffin, M. L., Hogan, N. L., & Kelley, T. (2015). The ties that bind: 

Organizational commitment and its effect on correctional orientation, 

absenteeism and turnover intent. The Prison Journal, 95(1), 135-156.  

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about 

successful school leadership. School leadership and management, 28(1), 27-42. 

Leithwood, K., & Jantzi, D. (1999). Transformational school leadership effects: A 

replication. School effectiveness and school improvement, 10(4), 451-479. 

Leithwood, K., Seashore, K., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004). Review of 

research: How leadership influences student learning. The Wallace Foundation, 

NYC. 

Malik, W. U., Javed, M., & Hassan, S. T. (2017). Influence of transformational 

leadership components on job satisfaction and organizational 

commitment. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 11(1), 146. 



 
113 

 

Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, 

correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological 

bulletin, 108(2), 171. 

Marshall, I. A. (2015). Principal leadership style and teacher commitment among a 

sample of secondary school teachers in Barbados. Journal of Arts and 

Humanities, 4(5), 43. 

Menon, M., Papanastasiou, E., & Zembylas, M. (2008). Examining the relationship of 

job satisfaction to teacher and organisational variables: evidence from 

Cyprus. International Studies in Educational Administration, 36(3), 75-86. 

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of 

organizational commitment. Human resource management review, 1(1), 61-89. 

Meyer, J. P., & Parfyonova, N. M. (2010). Normative commitment in the workplace: 

A theoretical analysis and re-conceptualization. Human resource management 

review, 20(4), 283-294.  

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, 

continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of 

antecedents, correlates, and consequences. Journal of vocational behavior, 

61(1), 20-52. 

Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of 

organizational commitment. Journal of vocational behavior, 14(2), 224-247. 

Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1982). Employee - organization 

linkage. The psychology of commitment absenteism and turn over, Academic 

Press Inc, London. 

Nazim, F., & Mahmood, A. (2016). Principals' Transformational and Transactional 

Leadership Style and Job Satisfaction of College Teachers. Journal of 

Education and Practice, 7(34), 18-22. 

Nguni, S., Sleegers, P., & Denessen, E. (2006). Transformational and transactional 

leadership effects on teachers' job satisfaction, organizational commitment, and 



 
114 

 

organizational citizenship behavior in primary schools: The Tanzanian case. 

School effectiveness and school improvement, 17(2), 145-177. 

O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological 

attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on 

prosocial behavior. Journal of applied psychology, 71(3), 492. 

Park, I. (2005). Teacher commitment and its effects on student achievement in 

American high schools. Educational Research and Evaluation, 11(5), 461-485. 

Penley, L. E., & Gould, S. (1988). Etzioni's model of organizational involvement: A 

perspective for understanding commitment to organizations. Journal of 

Organizational Behavior, 9(1), 43-59. 

Price, H. E. (2012). Principal–teacher interactions: How affective relationships shape 

principal and teacher attitudes. Educational Administration Quarterly, 48(1), 

39-85. 

Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal 

of managerial psychology, 21(7), 600-619. 

Sayadi, Y. (2016). The effect of dimensions of transformational, transactional, and 

non-leadership on the job satisfaction and organizational commitment of 

teachers in Iran. Management in Education, 30(2), 57-65.  

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The 

measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor 

analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92. 

Selamat, N., Nordin, N., & Adnan, A. A. (2013). Rekindle teacher's organizational 

commitment: the effect of transformational leadership behavior. Procedia-

Social and Behavioral Sciences, 90, 566-574. 

Shapira-Lishchinsky, O., & Rosenblatt,  Z. (2009). Organizational ethics and 

teachers’ intent to leave: An integrative approach. Educational Administration 

Quarterly, 45(5), 725-758. 



 
115 

 

Smith, G., Minor, M., Brashen, H., & Remaly, K. (2017). Successful Instructional 

Leadership Styles in Education. Journal of Instructional Research, 6, 46-52. 

Somech, A., & Bogler, R. (2002). Antecedents and consequences of teacher 

organizational and professional commitment. Educational administration 

quarterly, 38(4), 555-577. 

Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. (2004). Towards a theory of 

leadership practice: A distributed perspective. Journal of curriculum studies, 

36(1), 3-34. 

Spillane, J. P., & Camburn, E. (2006). The practice of leading and managing: The 

distribution of responsibility for leadership and management in the schoolhouse. 

American Educational Research Association, 22, 1-38. 

Stewart, J. (2006). Transformational leadership: An evolving concept examined 

through the works of Burns, Bass, Avolio, and Leithwood. Canadian Journal of 

Educational Administration and Policy, 54, 1-29. 

Triana, M. D. C., Richard, O. C., & Yücel, İ. (2017). Status incongruence and 

supervisor gender as moderators of the transformational leadership to 

subordinate affective organizational commitment relationship. Personnel 

Psychology, 70(2), 429-467.  

Tschannen-Moran, M. (2009). Fostering teacher professionalism in schools: The role 

of leadership orientation and trust. Educational Administration Quarterly, 45(2), 

217-247. 

Wong, A., & Tong, C. (2014). Evaluation of organizational commitment models and 

their components in Asian cities. International Journal of Human Resource 

Studies, 4(2), 66-96. 

Yahaya, R., & Ebrahim, F. (2015). Leadership styles and organizational commitment: 

literature review. Journal of Management Development, 35(2), 190-216. 

Yildiz, E. (2018). A Case Study on Relationships Between Psychological Capital, 

Personality and Organizational Commitment. International Journal of Business 

Administration, 9(2), 99. 



 
116 

 

Zeinabadi, H. (2010). Job satisfaction and organizational commitment as antecedents 

of organizational citizenship behavior (OCB) of teachers. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 5, 998-1003. 

Zimmerman, R. D. (2008). Understanding the impact of personality traits on 

individuals’ turnover decisions: A meta-analytic path model. Personnel 

Psychology, 61(2), 309-348.  

  

  



 
117 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί τμήμα ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης» του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, με θέμα την εκπαιδευτική ηγεσία και την δέσμευση των εκπαιδευτικών.  

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις 

σας εμπιστευτικές. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.  

Με εκτίμηση, 

Χρίστος Γκανάτσος 

ΜΕΡΟΣ Α-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Φύλο Άνδρας  

 Γυναίκα  

   

Ηλικία έως 30  

 31-40  

 41-50  

 51 και πάνω  

   

Προϋπηρεσία (σε έτη) έως 5 χρόνια  

 6-15 χρόνια  

 16-25 χρόνια  

 περισσότερα από 26χρόνια  

   

Εκπαίδευση Κάτοχος πτυχίου  

 Κάτοχος μεταπτυχιακού  

 Κάτοχος διδακτορικού  

   

Βαθμίδα Πρωτοβάθμια  

 Δευτεροβάθμια  
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Φύλο του διευθυντή σας Άνδρας  

 Γυναίκα  

 

ΜΕΡΟΣ Β 

Παρακαλείσθε να σημειώσετε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει στις 
παρακάτω ερωτήσεις. 
1-διαφωνώ απόλυτα, 2-διαφωνώ, 3-ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ, 4-συμφωνώ, 5-
συμφωνώ απόλυτα 
 1 2 3 4 5 
1. Θα ήταν χαρά μου αν ολοκλήρωνα την καριέρα μου στη 
σχολική μονάδα που διδάσκω τώρα 

     

2. Χαίρομαι να συζητώ για τησχολική μονάδα μου με 
ανθρώπους εκτός εργασιακού χώρου 

     

3. Ενστερνίζομαι στο έπακρο τα προβλήματα της σχολικής 
μου μονάδας. 

     

4. Θα μπορούσα εύκολα να νιώσω την δέσμευση και για 
άλλη σχολική μονάδα 

     

5. Δεν αισθάνομαι σαν «μέλος της οικογένειας» στο 
σχολείο μου 

     

6. Δεν αισθάνομαι συναισθηματικά δεμένος με το σχολείο 
μου 

     

7. Έχει μεγάλη σημασία για μένα η εργασία στο 
συγκεκριμένο σχολείο 

     

8. Δεν έχω το αίσθημα του «ανήκειν» στο σχολείο που 
εργάζομαι τώρα 

     

9. Θα ήταν δύσκολο να άλλαζα σχολείο στην υπάρχουσα 
φάση, ακόμη και να το επιθυμούσα 

     

10. Θα αναστατώνονταν πολύ η ζωή μου αν άλλαζα 
σχολείο τώρα 

     

11. Δεν θα μου στοίχιζε ιδιαίτερα αν έφευγα από τη 
σχολική μονάδα μου τώρα 

     

12. Η παραμονή μου στο σχολείο που διδάσκω τώρα είναι 
ζήτημα τόσο αναγκαιότητας όσο και επιθυμίας 

     

13. Νιώθω ότι έχω πολύ λίγες επιλογές αν εγκαταλείψω την 
μονάδα στην οποία εργάζομαι τώρα 

     

14. Ένα βασικός λόγος που δεν εγκαταλείπω την μονάδα 
μου, είναι επειδή η εγκατάλειψη θα απαιτούσε μεγάλη 
προσωπική θυσία και η άλλη εκπαιδευτική μονάδα 
ενδεχομένως να μην πρόφερε τα ίδια 

     

15. Δεν πιστεύω ότι ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
παραμένει στο ίδιο σχολείο για πάντα 

     

16. Ένας από τους βασικούς λόγους που παραμένω στο 
σχολείο μου είναι ότι νιώθω την ηθική υποχρέωση να το 
κάνω 

     

17. Η παραμονή στην ίδια μονάδα είναι καλύτερη για τους 
εκπαιδευτικούς 
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18. Η προσήλωση και η παραμονή σε μια εκπαιδευτική 
μονάδα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πια. 

     

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

Παρακαλείσθε να σημειώσετε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει στις 
παρακάτω ερωτήσεις. 
1-διαφωνώ απόλυτα, 2-διαφωνώ, 3-ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ, 4-συμφωνώ, 5-
συμφωνώ απόλυτα 
 
Ο/Η Διευθυντής/ντρια μου… 
 

1 2 3 4 5 

19. Είναι υποστηρικτικός προς τους εκπαιδευτικούς      
20. Επανεξετάζει τις υποθέσεις, αναρωτώμενος/η αν ο χειρισμός 
τους ήταν ο ενδεδειγμένος 

     

21. Δεν επεμβαίνει έως ότου τα προβλήματα γίνουν σοβαρά      
22. Αποφεύγει να εμπλακεί όταν ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα      
23. Μιλάει συχνά για τις αξίες και τα «πιστεύω» του/της      
24. Είναι απών/απούσα όταν τον/την χρειαζόμαστε      
25. Αναζητά διαφορετικές οπτικές κατά την επίλυση των 
προβλημάτων 

     

26. Μιλάει με αισιοδοξία για το μέλλον      
27. Ορίζει επ’ ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνος για την επίτευξη 
του κάθε στόχου 

     

28. Περιμένει τα πράγματα να πάνε στραβά για να αναλάβει 
δράση 

     

29. Μιλάει με ενθουσιασμό για τις εργασίες που πρέπει να 
διεκπεραιωθούν 

     

30. Τονίζει τη σπουδαιότητα της αίσθησης του καθήκοντος      
31. Αφιερώνει χρόνο στην καθοδήγηση των εκπαιδευτικών      
32. Ξεκαθαρίζει τι μπορώ να περιμένω, όταν επιτυγχάνονται οι 
στόχοι 

     

33. Είναι οπαδός της φράσης: «Αν δε χαλάσει εντελώς, μην το 
φτιάξεις» 

     

34. Υποτάσσει το ατομικό του/της συμφέρον στο ομαδικό καλό      
35. Μου συμπεριφέρεται ως άτομο και όχι απλώς ως μέλος της 
ομάδας 

     

36. Ενεργεί έτσι ώστε να μου προκαλεί το σεβασμό      
37. Δίνει τη δέουσα προσοχή στην αντιμετώπιση λαθών, 
παραπόνων και αποτυχιών 

     

38. Τονίζει τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεων      
39. Βλέπει τα λάθη ως ευκαιρία για βελτίωση της κατάστασης 
στο σχολείο 

     

40. Δίνει την αίσθηση ανθρώπου κύρους και εμπιστοσύνης      
41. Διατυπώνει ευκρινώς ένα συναρπαστικό όραμα για το 
μέλλον 

     

42. Επικεντρώνει την προσοχή του/της στην τήρηση των 
κανόνων 
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43. Αποφεύγει να παίρνει αποφάσεις      
44. Αναγνωρίζει τις ατομικές ανάγκες, ικανότητες και 
φιλοδοξίες του καθένα ξεχωριστά 

     

45. Ζητάει τη συμβολή όλων μας στην επίλυση των 
προβλημάτων που ανακύπτουν 

     

46. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 
εκπαιδευτικών 

     

47. Προτείνει εναλλακτικούς τρόπους ολοκλήρωσης των 
εργασιών 

     

48. Καθυστερεί να ανταποκριθεί σε καταστάσεις που χρήζουν 
άμεσης αντιμετώπισης 

     

49. Δίνει έμφαση στην αξία της συλλογικής αίσθησης της 
αποστολής του σχολείου 

     

50. Αναγνωρίζει την προσφορά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με 
τις  προσδοκίες του σχολείου 

     

51. Είναι πάντα αισιόδοξος για την επίτευξη των στόχων του 
σχολείου 

     

52. Αποτελεί πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση για τους 
εκπαιδευτικούς 

     

 

ΜΕΡΟΣ Δ 

Παρακαλείσθε να σημειώσετε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει στις 
παρακάτω ερωτήσεις. 
1-διαφωνώ απόλυτα, 2-διαφωνώ, 3-ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ, 4-συμφωνώ, 5-
συμφωνώ απόλυτα 
 
Στο σχολείο μου… 
 

1 2 3 4 5 

53. Τα ηγετικά καθήκοντα μεταβιβάζονται όταν πρόκειται για 
δραστηριότητες κρίσιμες για την επίτευξη των σχολικών στόχων 

     

54. Επικρατεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών      
55. Επικρατεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών-
διευθυντή 

     

56. Οι αρμοδιότητες και η εξουσία κατανέμονται κατάλληλα 
μεταξύ των εκπαιδευτικών 

     

57. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν επαρκώς στη λήψη 
αποφάσεων 

     

58. Διευκολύνεται η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του 
προσωπικού 

     

59. Η επικοινωνία με τη διεύθυνση είναι  πολύ καλή      
60. Υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο αυτονομίας των 
εκπαιδευτικών 

     

61. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί νιώθουν έντονα την αίσθηση 
του «ανήκειν» 

     

 

Σας ευχαριστώ θερμά !!! 


