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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν δήηεκα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν πνιιψλ εξεπλψλ. Θεσξείηαη φηη ζπλαξηάηαη άκεζα 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη άξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ. Γηα λα ππάξρνπλ, ινηπφλ, απνηειεζκαηηθά ζρνιεία φπνπ ζα ππάξρεη αληηζηνηρία 

ζθνπψλ θαη απνηειεζκάησλ, δχν απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη 

είλαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. πγθεθξηκέλα, ζα αζρνιεζνχκε κε ην βαζκφ θαη κε 

ην πνηνη παξάγνληεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

αλαδεηθλχνληαη, φπσο επίζεο εάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν απηέο πξνο 

δηεξεχλεζε κεηαβιεηέο. Ζ έξεπλα έγηλε κε ηελ βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο έξεπλαο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 

140 εθπαηδεπηηθνί ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ δήκνπ Δνξδαίαο ηνπ λνκνχ Κνδάλεο 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κέηξηα επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ζηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο, ζπλαηζζεκαηηθή ,ζπλερηζηηθή θαη θαλνληζηηθή. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε 

θαίλεηαη λα πξνεγείηαη παξνπζηάδνληαο επίπεδν δέζκεπζεο ιίγν άλσ ηνπ κεηξίνπ. ηε 

δεχηεξε ζέζε βαζκνινγήζεθε ε ζπλερηζηηθή κε επίπεδν δέζκεπζεο κέηξην θαη ηειεπηαία ε 

θαλνληζηηθή κε επίπεδν δέζκεπζεο ιίγν θάησ ηνπ κεηξίνπ. Δπίζεο θαηαδείρζεθε αξθεηά 

πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο,  αλαδεηθλχνληαο ηδηαίηεξα ηφζν ελδνγελείο 

παξάγνληεο (φπσο ε ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο) 

φζν θαη εμσγελείο παξάγνληεο (φπσο ε ζπλεξγαζία θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ απφ 

ηνλ δηεπζπληή). Σέινο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ φπνπ ε κία  

αιιειεπηδξά ζηελ άιιε δεκηνπξγψληαο κηα ακθίδξνκε ζρέζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, εθπαηδεπηηθνί, 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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ABSTRRACT 

The issue of teachers' organizational commitment and professional satisfaction has 

been the focus of much research. It is believed to be directly related to the effectiveness of 

teachers and therefore to educational organizations. So to have effective schools that match 

goals and results, one of the factors that must be satisfied is the organizational commitment 

and professional satisfaction of teachers. 

The purpose of this study is to investigate the level of organizational commitment and 

professional satisfaction of primary school teachers. Specifically, we will address the extent 

and which factors of organizational commitment and job satisfaction that emerge, as well as 

whether there is a correlation between these two variables to investigate. The survey was 

conducted with the help of a questionnaire designed based on the objectives of this survey. 

The sample of the study was 140 teachers of the elementary schools of the municipality of 

Eordea in the prefecture of Kozani 

The results showed moderate levels of organizational commitment in all three 

dimensions, emotional, continuous, and normative. Emotional engagement seems to be 

preceded by a level of engagement just above average. In the second place, the continuous 

with moderate engagement level was calibrated and lastly the regulatory with the engagement 

level just below average. It has also shown a fairly high level of professional satisfaction, 

highlighting in particular both endogenous factors (such as the relationship of teachers with 

their peers and students) and extrinsic factors (such as the cooperation and management of 

the school by the principal). Finally, there is a correlation between the two variables where 

they interact with each other creating a two-way relationship. 

Keywords: Organizational commitment, Job satisfaction, Teachers, Primary education. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ζεκεξηλή επνρή έρεη ζαλ βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ ηηο ζπλερείο αιιαγέο ζε 

ζέκαηα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά, ηερλνινγηθά, νηθνλνκηθά θ.α.. Οη αιιαγέο απηέο 

δεκηνπξγνχλ ζπλερψο λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο 

θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα επηδείμνπλ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο απηέο, 

κε φζν γίλεηαη κεγαιχηεξε επηηπρία.  

Φπζηθά, δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ ακέηνρνη ζηηο εμειίμεηο απηέο νη εθπαηδεπηηθνί 

νξγαληζκνί, ν ζεκέιηνο ιίζνο απηψλ πνπ είλαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ε βαζηθή θηλεηήξηα 

δχλακή ηνπο πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί. Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί βξίζθνληαη ζπλερψο 

ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ θάζε ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, αθνχ ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα 

ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε  θάζε ρψξαο. πσο ζε θάζε νξγαληζκφ 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαηφ ηνπ, έηζη θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη απηνί πνπ ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν θαη 

θαζνξηζηηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο (Sarakaloglu & Τenice, 2009). 

Παξάγνληεο φπσο, νη ζπλερείο αιιαγέο θαη εμειίμεηο (ι.ρ. νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αίζζεκα αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο), νη δηάθνξεο 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη, ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο  πνπ αληινχλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαίλεηαη λα επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ 

απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άξα ζηελ επηηπρία ηνπ ηδηαίηεξα απαηηεηηθνχ ξφινπ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Saari & Judge, 2004) 

χκθσλα κε ηνλ Νηνχζθα (2007) ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε πνπ ληψζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα ην ζρνιείν ηνπ  ηνλ βνεζά λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ σο 

εθπαηδεπηηθφο θαη ην φξακά ηνπ, απμάλνληαο ηελ δηάζεζή ηνπ λα παξακείλεη ζην ζρνιείν 

φπνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ.  

Παξάιιεια  ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν γηα πξφνδν, θαη 

απμάλεη ηνλ δήιν θαη ηελ δηάζεζή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Παζηαξδήο, 2004). ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ράλεηαη ε επαθή κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, δεκηνπξγείηαη άγρνο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο Zembylas ed Papanastasiou (2004), φρη ζπάληα, νδεγνχληαη θαη ζε 

παξαίηεζε.  

Απφ ηα παξαπάλσ, εχθνια ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη, ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

πίζηε ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ δηάζεζή ηνπο λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή 
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πξνζπάζεηα ψζηε λα επηηεπρζνχλ ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν πξνζθέξνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  

Σν ζρνιείν, σο έλαο νξγαληζκφο πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη θαη φπνπ ε ζπλχπαξμε 

πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθέο ζπρλά θηινδνμίεο, αμίεο θαη αλάγθεο, ελίνηε 

δεκηνπξγεί ζπγθξνχζεηο, ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ηδηαίηεξν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ εληφο 

ηνπ νπνίνπ,  έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνχλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο νξγαλσζηαθήο 

ςπρνινγίαο φπσο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Ηδηαίηεξα ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ πξφηππα γηα ηνπο καζεηέο ηνπο  νη 

νπνίνη βξίζθνληαη αθφκα ζε θάζε αλάπηπμεο  θαη, θέξνπλ κεγάιε επζχλε γηα ηελ ελ γέλεη 

παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Ζ αλάγθε, ινηπφλ, γηα ζπλερή δηεξεχλεζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζε θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, εχινγα, δελ ζα παχζεη ίζσο 

πνηέ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά θαη αλαιχεη ηηο δχν απηέο έλλνηεο θαη πξνζπαζεί λα 

αλαδείμεη ηε ζπζρέηηζε απηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Υσξίδεηαη ζε δχν κέξε. 

Σν πξψην κέξνο, ην νπνίν απνηειεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, νινθιεξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα: 

1
ν
) ηελ ελλνηνινγηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, 2

ν
) ηελ 

ελλνηνινγηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη 3
ν
)  

ζπλαθείο έξεπλεο ζηνλ Διιαδηθφ θαη δηεζλή ρψξν. Σν δεχηεξν κέξνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

έξεπλα θαη ηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε απηήο. Γίλεηαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε, αλαθέξνληαη 

ηα απνηειέζκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα, νη πξνηάζεηο θαη ηέινο, θπζηθά, αθνινπζνχλ νη 

αλάινγεο πεγέο θαη ε βηβιηνγξαθία. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ - ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 : ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 

1.1.Οξγαλσζηαθή ςπρνινγία. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε 

 Ζ νξγαλσζηαθή ςπρνινγία είλαη έλαο θιάδνο ν νπνίνο αλαπηχρζεθε αξρηθά ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Ζ Διιεληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία έρεη νξίζεη φηη ε νξγαλσζηαθή ςπρνινγία ή 

νξγαλσηηθή ςπρνινγία ή βηνκεραληθή ςπρνινγία «αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ, 

ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ ηεο ςπρνινγίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζπλεηζθέξνληαο ζηε βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ». χκθσλα κε 

ηνπο Βαθφια & Νηθνιάνπ (2011),ε νξγαλσζηαθή ςπρνινγία είλαη ν εθαξκνζκέλνο θιάδνο 

ηεο ςπρνινγίαο πνπ κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πλεπκαηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ αλζξψπσλ 

ζε ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δμεηάδεη ζπκπεξηθνξέο ζε ηξία βαζηθά επίπεδα: 

1
ν
  ζε αηνκηθφ επίπεδν φπσο γηα παξάδεηγκα ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ 

εξγαζία ηνπο, αμίεο, θίλεηξα, 2
ν
 ζε νκαδηθφ επίπεδν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζχζηαζε νκάδσλ, 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, εγεζία θαη 3
ν
 ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν, φπνπ 

εμεηάδεη ζέκαηα νξγαλσηηθήο δνκήο θαη θνπιηνχξαο. Πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή, πξφβιεςε, 

έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, απφ ηελ κεξηά ησλ αηφκσλ πνπ αζθνχλ 

δηνίθεζε, νη νπνίνη θαη δηακνξθψλνπλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά απηή, πάληα βέβαηα κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Robbins&Judge, 2011). 

1.1.1. Η ζπκβνιή ηεο νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο – ην 

ζρνιείν σο νξγαληζκόο 

 Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, θαη ζηελ νπζία ηα ζρνιεία, έρνπλ πάξα πνιιά θνηλά κε 

ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο θαη κε κηα πην επξεία έλλνηα έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο θαη κε 

ηηο επηρεηξήζεηο (Μπξίληα , 2008). Βέβαηα ε Αζαλαζνχια – Ρέππα (2008), πνιχ εχζηνρα 

ππνγξακκίδεη φηη, νη επηρεηξήζεηο ζπρλά δελ έρνπλ εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ελψ, αληίζεηα, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ε εζηθή  απνηειεί 

βαζηθφηαην θαη αλαπφζπαζην παξάγνληα. Δπίζεο, δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο 

νξγαληζκνχο, ιφγσ ηεο αζάθεηαο ησλ ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί (Καηζαξφο, 2008). χκθσλα κε ηελ Αζαλαζνχια – Ρέππα  (1999), 

ηα ζρνιεία έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξνρή γλψζεσλ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ηε κεηάδνζε 

εζηθψλ αμηψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ παξαγσγή θαηάιιεινπ δπλακηθνχ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Χο ζεζκφο ινηπφλ έρεη δηηηφ ραξαθηήξα. Απφ ηελ κία πιεπξά, θαη 
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βάζεη ησλ ζηφρσλ, θαίλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ σο θνηλσληθφο ζεζκφο, απφ ηελ άιιε φκσο 

θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ σο δηνηθεηηθφο ζεζκφο 

αθινπζψληαο βαζηθνχο θαλφλεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ νξγαληζκψλ, είηε 

σο θνηλσληθφο ζεζκφο είηε σο δηνηθεηηθφο ζεζκφο είλαη: α) ε πνιππινθφηεηα ησλ ζηφρσλ, β) 

ε αζάθεηα θαη ε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, γ) ην πνηνο ζεσξείηαη ν πειάηεο (καζεηήο, 

γνλέαο, ηνπηθή θνηλσλία) θαη πνην ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη, δ) ε δπζθνιία ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ε) ε δηάθξηζε πξντζηακέλσλ – πθηζηακέλσλ (δηεπζπληέο, 

εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο), ζη) νη επηξξνέο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, πηέζεσλ θαη θέληξσλ 

απνθάζεσλ θαη δ) ε πνιπδηάζηαηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ιφγσ ησλ πνιιψλ ξφισλ πνπ έρεη. 

 ηα ζρνιεία ινηπφλ νη δηεπζπληέο σο επηθεθαιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, 

θαινχληαη, απφ ηελ κία κεξηά, λα ηνλψζνπλ ην εζηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ιφγσ ησλ 

κεηαβνιψλ θαη ζπρλψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, βηψλνπλ ζπρλά αλαζθάιεηα γηα ην 

κέιινλ θαη δηαθαηέρνληαη απφ αηζζήκαηα αλεζπρίαο θαη απφ ηελ άιιε, λα ηνπο 

παξαθηλήζνπλ λα γίλνπλ πην απνδνηηθνί πξνο φθεινο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε νξγαλσζηαθή ςπρνινγία απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζηα 

ρέξηα απηψλ πνπ αζθνχλ δηνίθεζε, θαζψο  ηφζν κε ηηο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο φζν θαη κε ηηο 

ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ παξέρεη,  βνεζά ζηελ ηφλσζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ βαζηθή 

απαίηεζε θάζε ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

1.2. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο 

 Ζ δέζκεπζε σο κεηαβιεηή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν έρεη πξνζειθχζεη ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξσλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. ρη κφλν σο ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε, αιιά θπξίσο 

ζην ηη απνηειέζκαηα κπνξεί λα επηθέξεη. ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα εξγαζηαθή 

δέζκεπζε (work engangement) θαη γηα νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (organizational commitment). 

Οη φξνη είλαη κελ ζπλαθείο, αιιά ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε  (Saks, 2006). χκθσλα κε ηελ 

Ζιηνπνχινπ (2013), ε εξγαζηαθή δέζκεπζε αλαθέξεηαη ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο κε 

βάζε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ, ελψ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε εζηηάδεη 

ζηνλ νξγαληζκφ φπνπ απαζρνιείηαη ην άηνκν κε βάζε ηα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ο Becker (1960) έλαο απφ ηνπο πξψηνπο, ίζσο, εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ 

ζέκα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ζηελ πξνζπάζεηα λα εξεπλήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ νη 
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εξγαδφκελνη ληψζνπλ νξγαλσζηαθά δεζκεπκέλνη, θαηέιεμε ζε κία ππνινγηζηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ηη δεκηά ζα ππνζηεί ην άηνκν αλ απνρσξήζεη, φπσο γηα παξάδεηγκα ν κηζζφο, αιιά θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην ζπληαμηνδνηηθφ. 

ρη πνιχ καθξηά απφ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, θαη νη Hrebniak θαη Alluto (1972) 

φξηζαλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε σο ηελ απξνζπκία γηα απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία γηα 

κηα άιιε ίζσο θαιχηεξε επηινγή. Ζ θαηλνχξηα εξγαζία ζίγνπξα δελ δηαζθαιίδεη θαιχηεξεο 

απνδνρέο, θαιχηεξε ζέζε θαη επίζεο  είλαη ακθίβνιεο νη ζρέζεηο κε ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο. 

Μηα άιιε ζεψξεζε είλαη απηή ηνπ εζηθνχ θαζήθνληνο πνπ ληψζεη ν εξγαδφκελνο. Οη 

Marsh θαη Mannari (1977) αλαθέξνπλ φηη ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

γηαηί ζεσξεί ζσζηφ θαη εζηθφ λα παξακέλεη ζηνλ νξγαληζκφ, ν νπνίνο ηνπ πξνζθέξεη 

εξγαζία, αλεμαξηήησο απφ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα ληψζεη, ελψ ε Rousseau 

(1989) κηιάεη γηα ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην θαη ζχκθσλν κεηαμχ νξγαληζκνχ θαη εξγαδφκελνπ 

κε φξνπο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. 

Δπηπιένλ, κηα ηξίηε άπνςε δελ έρεη λα θάλεη κε ππνινγηζκνχο, ζπκθέξνληα θαη 

νθέιε, αιιά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαηά πφζν απηέο νη αμίεο θαη 

νη ζηφρνη είλαη θνληά ζηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγαδφκελνπ. Έηζη ν Buchanan (1974) 

έδσζε ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζθφιιεζεο ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ πέξα απφ πξαθηηθά νθέιε θαη νη Mowday et al (1979) θάλνπλ ιφγν γηα ην θαηά 

πφζν νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ θαη απνδέρνληαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη θαη, θαηά πφζν δείρλνπλ πξνζπκία θαη επηζπκία παξακνλήο ζηνλ 

νξγαληζκφ απηφ. 

 ην ίδην πλεχκα, ν Μπνπξαληάο (2002) αλαθέξεη φηη, «ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

ζπλίζηαηαη: α) ζηελ απνδνρή θαη πηζηεύσ ηνπ αηόκνπ ζηηο αμίεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη, β) ζηελ πξνζπκία λα θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ην 

ζπκθέξνλ ηνπ νξγαληζκνύ θαη γ) ζηελ ηζρπξή επηζπκία ηνπ αηόκνπ λα παξακείλεη κέινο ηνπ 

νξγαληζκνύ». 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη Pool θαη Pool (2007) ηνλίδνπλ φηη «ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

αληαλαθιά ην εύξνο ζην νπνίν έλα άηνκν ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξγαληζκό θαη δεζκεύεηαη κε ηνπο 

νξγαλσζηαθνύο ζηόρνπο». 

Σέινο, θαηά ηνπο Βαθφια θαη Νηθνιάνπ (2011) ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε έρεη λα 

θάλεη κε ηε θηιφηηκε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ, ε νπνία 

επεξεάδεηαη απφ ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 
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 Γεληθά, φινη νη νξηζκνί πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δνζεί γηα ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε  θαηαιήγνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ην δέζηκν ηνπ αηφκνπ θαη ην επίπεδν ηαχηηζεο κε 

ηνλ νξγαληζκφ θαη γηα κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην ζπλαίζζεκα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

1.3. Μνληέια – Γηαζηάζεηο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο 

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε έρεη δηεξεπλεζεί απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

γσλίεο θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί έλαο θαζνιηθφο νξηζκφο θαη θνηλά απνδεθηφο  (Bakan, 

Büyükbeşe & Erşahan, 2011). Με βάζε ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη πξνζεγγίζεηο, 

έρνπλ επηθξαηήζεη ηα έμεο κνληέια θαη δηαζηάζεηο: 

1.3.1. δηζδηάζηαην κνληέιν νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

Καηά ηνπο March θαη Simon (1958), φπσο αλαθέξεηαη ζην Polat (2011) πθίζηαληαη 

δχν δηαζηάζεηο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. α) απηή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ην άηνκν, 

πξνσζψληαο έλα είδνο ζπλαιιαγήο θαη β) απηή ηνπ λα παξάγεη θαη λα ζπλεηζθέξεη, ζεβφκελν 

θαη απνδερφκελν ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Αξγφηεξα, νη Angel θαη Perry (1981), παξακέλνληαο ζηελ άπνςε ησλ δχν 

δηαζηάζεσλ, έθαλαλ αλαθνξά ζηε δέζκεπζε παξακνλήο (έλα είδνο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

φπνπ ηα θίλεηξα εληζρχνπλ ηελ κεγαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή) θαη ζηε 

δέζκεπζε εθηίκεζεο (έλα είδνο ηαχηηζεο κε ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, κε απνηέιεζκα ηελ 

πξνζπκία γηα θαιή ιεηηνπξγία θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηνχ). 

1.3.2. Σξηζδηάζηαην κνληέιν νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

 Ο Etzioni (1961) φπσο αλαθέξεηαη ζην Polat, (2011), πξνηείλεη ηξεηο δηαζηάζεηο- 

εκπινθέο. α) ππνινγηζηηθή εκπινθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλάινγα ηα θίλεηξα πνπ έρεη ν 

εξγαδφκελνο είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ, β) εκπινθή απνμέλσζεο, φπνπ ν 

εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη φηη ηνλ εθκεηαιιεχνληαη κε απνηέιεζκα λα έρεη πνιχ αξλεηηθή 

δηάζεζε πξνο εξγαζία θαη γ) εζηθή εκπινθή, φπνπ ν εξγαδφκελνο ληψζεη ηελ εζηθή 

ππνρξέσζε λα αζπάδεηαη θαη λα πξνζπαζεί γηα ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 Ο Kanter (1968) ζην ίδην πιαίζην, δηαθξίλεη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε δέζκεπζε 

ζπλέρεηαο, δέζκεπζε ζπλεθηηθφηεηα θαη δέζκεπζε ειέγρνπ. ηε δέζκεπζε ζπλέρεηαο ν 

εξγαδφκελνο ππνινγίδεη πνιχ ην θφζηνο κηαο πηζαλήο απνρψξεζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ 

νπνίν, αλ κε ηη άιιν έρεη επελδχζεη αξθεηφ ή ίζσο θαη πνιχ ρξφλν, κε απνηέιεζκα λα ζεσξεί 

φηη ζα ράζεη πνιιά, εάλ απνρσξήζεη. ηε δέζκεπζε ζπλεθηηθφηεηα γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ν εξγαδφκελνο κε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηέινο ζηε δέζκεπζε 
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ειέγρνπ, ν εξγαδφκελνο αλαγλσξίδεη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίεο γίλνληαη πξφηππα 

ηεο δηθήο ηνπ δξάζεο θαη πηνζεηεί ηελ φπνηα πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ. 

Δπηπξφζζεηα, νη Cook θαη Wall (1980) εκθαλίδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε κε ηηο 

κνξθέο ηεο εκπινθήο, ηαχηηζεο θαη πίζηεο. Ζ εκπινθή αλαθέξεηαη ζηελ επηζπκία ηνπ 

εξγαδφκελνπ λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ην φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

ηαχηηζε αλαδεηθλχεη ηελ ππεξεθάλεηα πνπ ληψζεη ν εξγαδφκελνο, σο κέινο ηνπ νξγαληζκνχ, 

θαη ε πίζηε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνρξέσζε λα παξακείλεη πξνζθνιιεκέλνο ζηε ζέζε ηνπ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηέο νη κνξθέο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα 

ηε δεκηνπξγία ηεο Βξεηαληθήο Κιίκαθαο ηεο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο (British 

Organizational Commitment Scale, BOCS), ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ 

ηνπο Mowday et al., (1979), ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην εξσηεκαηνιφγην Οξγαλσζηαθήο 

Γέζκεπζεο (Organizational Commitment Questionnaire) (Markovits et al., 2007). 

Παξακέλνληαο ζην ηξηζδηάζηαην κνληέιν νη O’Reilly θαη Chatman (1986) ρψξηζαλ 

ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε α) ζπκκφξθσζε, β) ηαχηηζε θαη γ) εζσηεξίθεπζε. Ζ βάζε θαη 

ζηηο ηξεηο κνξθέο είλαη ηα θίλεηξα. ηε ζπκκφξθσζε, θίλεηξν είλαη νη απνιαβέο θαη ε 

απνθπγή ηηκσξηψλ θαη θπξψζεσλ, ζηελ ηαχηηζε ην θίλεηξν είλαη ε δεκηνπξγία θαιψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ελψ ζηελ εζσηεξίθεπζε θίλεηξν είλαη πψο ε εζηθή θαη νη αμίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Υσξίο ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο, νη Penley θαη Gould (1988) πξνηείλνπλ ηελ εζηθή 

δέζκεπζε άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ηε δέζκεπζε 

ππνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε πξνζθνξά θαη απνιαβέο θαη ηε δέζκεπζε ηεο απνκάθξπλζεο, 

φπνπ ν εξγαδφκελνο παξακέλεη ζηνλ νξγαληζκφ ιφγσ έιιεηςεο θάπνηαο άιιεο ελαιιαθηηθήο 

επηινγήο. 

Σέινο, επηθξαηέζηεξν φισλ ην κνληέιν θαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν κέρξη θαη ζήκεξα, 

αθνχ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ζπλδπάδεη ή θαη ζπλνςίδεη πνιιά απφ ηα παξαπάλσ, απηφ 

ησλ Meyer θαη Allen (1991). Οη εξεπλεηέο, αλέπηπμαλ έλα κνληέιν ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ δέζκεπζεο σο εμήο:  

 1
νο

 ηχπνο ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε. Ο εξγαδφκελνο ληψζεη ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν 

κε ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη. Δξγαδφκελνο θαη νξγαληζκφο έρνπλ ην ίδην 

επίπεδν αμηψλ θαη ζηφρσλ. Οη παξνρέο ηηο νπνίεο απνιακβάλεη, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζην πιαίζην ησλ αληακνηβψλ θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο, είλαη απηέο πνπ ζα ήζειε ν 

εξγαδφκελνο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ δείρλεη δηάζεζε λα παξακείλεη ζηελ εξγαζία 

ηνπ θαη θπζηθά απηφ ηνλ θάλεη πην απνδνηηθφ. Κέξδνο θαη γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη γηα 

ηνλ νξγαληζκφ.  
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 2
νο

 ηχπνο ε δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο. Δπεξεαζκέλε απφ ηηο ζεσξίεο ησλ  Becker 

(1960) θαη Etzioni (1961) ε δέζκεπζε ζπλέρεηαο νδεγεί ηνλ εξγαδφκελν ζηελ 

ππνρξεσηηθή παξακνλή ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ. Ο εξγαδφκελνο δελ αλαιακβάλεη ην 

ξίζθν λα απνρσξήζεηο, αθνχ ν θφβνο εχξεζεο λέαο εξγαζίαο είλαη πνιχ κεγάινο θαη 

δελ αλαιακβάλεη ην θφζηνο απηήο ηεο απφθαζεο.  

 3
νο

 ηχπνο ε θαλνληζηηθή δέζκεπζε. Απηή έρεη ζαλ βάζε ηεο ηελ πξνζσπηθή εζηθή ηνπ 

αηφκνπ ε νπνία θπζηθά δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν. Δδψ ν εξγαδφκελνο δελ ζεσξεί 

ζσζηφ θαη δίθαην λα κελ αλαγλσξίζεη φηη ν νξγαληζκφο ηνπ έδσζε κηα ζέζε εξγαζίαο 

κε θάπνηεο απνιαβέο, ηνλ επηκφξθσζε θαη γεληθψο θαηά θάπνην ηξφπν επέλδπζε θαη 

πίζηεςε ζε απηφλ. Νηψζεη ινηπφλ εζηθή ππνρξέσζε λα παξακείλεη θαη λα 

πξνζπαζήζεη γηα ην θαιχηεξν. 

 

Οη ηξεηο απηνί ηχπνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη θπζηθά ν έλαο δελ θαηαξγεί ηνλ 

άιιν, κε απνηέιεζκα, εάλ ζεσξεζνχλ σο ηξεηο ζπληζηψζεο, αλάινγα ηελ θάζε ζπληζηψζα λα 

ζπλάγεηαη θαη ε ηειηθή ζπληζηακέλε σο ε ζπλνιηθή δέζκεπζε πνπ ληψζεη ν εξγαδφκελνο γηα 

ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν δεη θαη εξγάδεηαη. 

 

Πίλαθαο 1 πγθεληξσηηθόο πίλαθαο Θεσξηώλ θαη κνληέισλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

1958 March et Simon  Γηζδηάζηαην κνληέιν. πλαιιαγή, απνδνρή ζηηο αμίεο 

1960 Becker Τπνινγηζηηθή πξνζέγγηζε. Πξνζδνθψκελα νθέιε 

1961 Etzioni Σξηζδηάζηαην κνληέιν. Δκπινθή ππνινγηζηηθή, απνμέλσζεο, 

εζηθή 

1968 Kanter Σξηζδηάζηαην κνληέιν. πλέρεηαο, ζπλεθηηθφηεηα, ειέγρνπ 

1972 Hrebniak et Alluto Απξνζπκία γηα απνρψξεζε 

1974 Buchanan Πξνζθφιιεζε ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο 

1977 Marsh et Mannari Ζζηθφ θαη ζσζηφ ε παξακνλή 

1979 Mowday et al Απνδνρή αμηψλ, πξνζπκία εξγαζίαο, επηζπκία παξακνλήο 

1980 Cook et Wall Σξηζδηάζηαην κνληέιν. Δκπινθή, ηαχηηζε θαη πίζηε 

1981 Angel et Perry Γηζδηάζηαην κνληέιν. Παξακνλή θαη εθηίκεζε αμηψλ 

1986 O’Reilly et Chatman Σξηζδηάζηαην κνληέιν. πκκφξθσζε, ηαχηηζε, εζσηεξίθεπζε 

1988 Penley et Gould Σξηζδηάζηαην κνληέιν. Ζζηθή, ππνινγηζκνχ, απνκάθξπλζεο 

1989 Rousseau Φπρνινγηθφ ζπκβφιαην 

1991 Meyer et Allen Σξηζδηάζηαην κνληέιν. πλαηζζεκαηηθή, ζπλέρεηαο, θαλνληζηηθή 
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1.4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε 

 ηελ παξνχζα εξγαζία νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δέζκεπζε, ζα εληαρζνχλ ζε 

θαηεγνξίεο, αλεμάξηεηα ηνλ ηχπν δέζκεπζεο. 

 1
ε
 θαηεγνξία πξνζσπηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη α) ην θχιν, β) ε ειηθία θαη ρξφληα πξνυπεξεζίαο γ) ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, δ) ην κνξθσηηθφ επίπεδν, εθπαίδεπζε, ζέζε εξγαζίαο, αλάγθε γηα 

αλαγλψξηζε. 

α) Φύιν. Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαίλεηαη πσο ην θχιν είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

άιινηε επεξεάδεη ζεηηθά θαη άιινηε επεξεάδεη αξλεηηθά. Έηζη ζηελ κειέηε ησλ Mathieu θαη 

Zaiak (1990) νη γπλαίθεο δείρλνπλ πςειφηεξα επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ίζσο ιφγσ 

ηεο αλάγθεο λα επηθξαηήζνπλ έλαληη ησλ αλδξψλ πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

παξνπζία ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Αληίζεηα, ζηελ έξεπλα ησλ  Harrison θαη Hubbard 

(1998) θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν είλαη ιηγφηεξν δεζκεπκέλεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ιφγσ ηεο ηάζεο ηνπο λα αθνζηψλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. 

β) Ηιηθία θαη ρξόληα πξνϋπεξεζίαο Ζ έξεπλα ησλ Brown θαη Sargeant (2007) έδεημε φηη νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εξγαδφκελνη θαη απηνί κε πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ληψζνπλ 

κεγαιχηεξε δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη, ιφγσ ηνπ φηη 

απνδέρνληαη επθνιφηεξα ην φπνην εξγαζηαθφ θαζεζηψο, επηδεηθλχνληαο κεγαιχηεξε 

σξηκφηεηα. 

γ) Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Οη Montgomery, Peeters, Schaufeli θαη Den Ouden (2003) 

αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα άηνκα φπνπ ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

θαη έρνπλ θαιή νηθνγελεηαθή δσή έρνπλ πςειά επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε χπαξμε νηθνγέλεηαο, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο αλάγθεο εχξεζεο εηζνδεκάησλ, 

εληζρχεη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ηνπ νηθνγελεηάξρε εξγαδφκελνπ (Silverthorne,2005) 

δ) ην κνξθσηηθό επίπεδν, εθπαίδεπζε, ζέζε εξγαζίαο, αλάγθε γηα αλαγλώξηζε. Οη εξγαδφκελνη 

κε πςειφ επίπεδν κφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη θαιή ζέζε  κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, 

ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη κπνξνχλ λα είλαη αηζηφδνμνη ζηελ εχξεζε άιιεο εξγαζίαο κε 

απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηνπο  Hakanen et al. (2006), αλάινγα ηηο απνδνρέο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε πνπ ραίξνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ληψζνπλ θαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

δεζκεπκέλνη κε ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη. 
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2
ε
 θαηεγνξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνύ. ηε θαηεγνξία απηή γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο θνηλσληθέο θαη νξγαλσηηθέο πηπρέο ηνπ νξγαληζκνχ, ην ζηπι εγεζίαο θαη ηελ 

πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη.  

Ξεθηλψληαο απφ ην ζηπι εγεζίαο ε Υαηδεπαληειή (1999) ηνλίδεη φηη, αθνχ ην ζηπι 

εγεζίαο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή απηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, δελ κπνξεί παξά λα 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αίζζεζε δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη Schaufeli, Bakker θαη Salanova (2006) ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε ζηάζε ησλ πξντζηακέλσλ, νη επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε, ζσζηή θαη δίθαηε 

αμηνιφγεζε θαη ζίγνπξα ε απνπζία πάζεο θχζεσο ζπγθξνχζεσλ, είλαη βαζηθνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ην αίζζεκα ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Έλα ρξφλν αξγφηεξα νη ίδηνη 

Bakker θαη Demerouti (2007) θαη Schaufeli θαη Salanova (2007), αλαθέξνπλ πσο, πέξα απφ 

ηνπο δηεπζπληέο, θαη νη ζπλάδειθνη, ππνζηεξίδνληαο ηνλ εξγαδφκελν, ζε ζπλδπαζκφ κε 

επηκφξθσζε θαη αλαηξνθνδφηεζε δεκηνπξγνχλ αίζζεκα πςειήο δέζκεπζεο. 

Οη Bellante θαη Link (1981) δηαπηζηψλνπλ φηη πνιχ ζεκαληηθφο δηακνξθσηηθφο  

παξάγνληαο ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε είλαη ε γξαθεηνθξαηία θαη ε έιιεηςε επειημίαο θαη 

απηνλνκίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Φαηλφκελα πνπ θάλνπλ ζπρλά ηελ εκθάληζή ηνπο ζηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Πνιχ ηδηαίηεξνο δηακνξθσηηθφο παξάγνληαο απηφο πνπ δηαπίζησζαλ ζηελ έξεπλά 

ηνπο νη Ho, Chang, Shih θαη Liang (2009). Κπθιηθή αιιαγή ξφισλ θαη επζπλψλ, εληζρχνληαο 

ην αίζζεκα ηζφηεηαο  ζεβαζκνχ ηνπ ξφινπ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη αλάγθεο επξχηεξεο 

εθπαίδεπζεο. 

Σέινο, νη Macey, Schneider, Barbera θαη Young (2009), πνιχ πην ζπλνπηηθνί 

θαηέιεμαλ ζηνπο εμήο ηέζζεξηο παξάγνληεο: α) εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, β) ελδηαθέξνπζα 

εξγαζία, γ) αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε θαη δ) νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ζηνρνζεζία 

νξγαληζκνχ. 

1.5 Δπηπηώζεηο θαη απνηειέζκαηα ηεο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο 

Οη άλζξσπνη πνπ αηζζάλνληαη δεζκεπκέλνη κε ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη, 

έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά έλαληη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ δελ  ληψζνπλ ην ίδην. Ζ 

δέζκεπζε έρεη  ζεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν φζν θαη γηα ηνλ 

νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη (Saks, 2006). ε επίπεδν νξγαληζκνχ, απφξξνηα ηεο πςειήο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο είλαη νη εξγαδφκελνη λα επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ, κεηψλνληαο έηζη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ ελαιιαγή πξνζσπηθνχ. Οη απνπζίεο 
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πεξηνξίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη νη εξγαδφκελνη θαίλεηαη λα θαηαβάινπλ 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη, άξα, αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ (Meyer & Allen, 1991). Δπηπξφζζεηα, νη εξγαδφκελνη, ιφγσ ηεο 

θαιήο δηάζεζεο, αιιειεπηδξνχλ θαη κεηαθέξνπλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηηο ζεηηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο βνεζψληαο έηζη ηελ νκάδα λα απνδίδεη θαιχηεξα  (Bakker et al. ,2004). Με απηφ 

ηνλ ηξφπν νη νξγαληζκνί απμάλνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηνπο  (Caldwell & Floyd, 2014). Οη Shahid θαη Azhar (2013) αλαθέξνπλ φηη νη εξγαδφκελνη 

κε πςειή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα θαη ζε δχζθνια θαζήθνληα, 

αθφκα θαη αλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα αλάινγα κέζα, βνεζψληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν έηζη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 ε αηνκηθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ  Fredrickson (2001), ε απμεκέλε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε δεκηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθή επεμία, ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Αλάινγν είλαη θαη ην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ησλ Hakanen et al. (2005), 

φπνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ θαιή ζρέζε κεηαμχ πςειήο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη πγείαο.  

 Πεξαηηέξσ, ην ζεηηθφ αίζζεκα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο δεκηνπξγεί κηα δπλακηθή 

ζρέζε κεηαμχ εξγαδφκελνπ θαη νξγαληζκνχ, ε νπνία νδεγεί ηνλ εξγαδφκελν ζε αχμεζε ηεο 

ςπρνζσκαηηθήο θαη λνεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο κε απνηέιεζκα ηελ πξνζσπηθή ηνπ εμέιημε, ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ (Bakker, Hakanen, Demerouti & Xanthopoulou, 2007). 

 πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε πςειή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ, αληηπαιεχεηαη ηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε ηνπ 

αηφκνπ, θαη, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ε νπνία ζα 

αλαιπζεί παξαθάησ. 

 

1.6. Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζηελ εθπαίδεπζε 

1.6.1.Ο  ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ε δέζκεπζε ζε εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο 

ια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηεξίδνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη απηέο 

αθνινχζσο,  ζηεξίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηελ θηλεηήξηα 

δχλακε απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαίξηνο: θαιείηαη, φπσο 

εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, πέξα απφ ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε θαη πγηή πξνζσπηθφηεηα θαη, γηα ην ιφγν απηφ 

ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Ο Γεκεηξφπνπινο (1998) αλαθεξφκελνο 

ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξεη φηη «ζθνπόο θαη βαζηθή αξρή ηεο παηδείαο είλαη ε 
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πνιύπιεπξε αλάπηπμε θαη ε απζππαξμία ηνπ αηόκνπ» θαη ν Ζαrgreaves (1998),απνδίδεη ηνπο 

παξαθάησ ξφινπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: α) ν εθπαηδεπηηθφο σο βνεζφο ζε πεξηφδνπο 

θξίζεσλ, β) ν εθπαηδεπηηθφο σο ζεκαηνθχιαθαο ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ, γ) ν 

εθπαηδεπηηθφο σο ζνθφο πνπ ηα μέξεη φια θαη δ) ν εθπαηδεπηηθφο σο ιεηηνπξγφο. 

 Ζ επηηπρία ινηπφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ν βαζκφο αληαπφθξηζήο ηνπ ζε απηφλ ηνλ 

απαηηεηηθφ ξφιν, εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπηχζζεη ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν (Νηνχζθαο, 2007). Καηά ζπλέπεηα, δε δχλαηαη λα εθπιεξσζεί ην φξακα 

θαη ε απνζηνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ εάλ ν εθπαηδεπηηθφο δε ληψζεη κε θάπνην 

ηξφπν δεζκεπκέλνο κε ην ξφιν ηνπ. Ζ δέζκεπζε απηή, δχλαηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην 

επάγγεικα, ηνπο καζεηέο ή θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Firestone & Rosenblum, 

1988). Οη Coladarci θαη Breton (1997), θαηαιήγνπλ ζε δχν κνξθέο δέζκεπζεο, ηελ 

επαγγεικαηηθή δέζκεπζε (ε δέζκεπζε ζηε δηδαζθαιία σο επάγγεικα) θαη ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε ( ε δέζκεπζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ)
1
.Οη 

Mowday, Steers θαη Porter, (1979), ηνλίδνπλ πσο ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, βαζίδεηαη ζηελ απνδνρή, απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ησλ ζηφρσλ θαη αμηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ δηάζεζή ηνπ, αθνχ παξακείλεη, λα θαηαβάιεη 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, 

εληζρχεηαη θαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο, πηζαλψο, έρεη αλαπηχμεη 

(Park, 2005). 

 Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζηελ εθπαίδεπζε κε ηηο δχν απηέο κνξθέο δέζκεπζεο (ε 

δέζκεπζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο θαη απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ), είλαη 

απαξαίηεηε ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πξέπεη λα 

ζπλππάξρνπλ, ελψ, απνπζία κηαο απφ ηηο δχν κνξθέο δεκηνπξγεί πνιιέο δπζιεηηνπξγίεο 

(Firestone & Penell, 1993). 

 

1.6.2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Οξγαλσζηαθή Δέζκεπζε ζηελ εθπαίδεπζε 

 Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πνιππαξαγνληηθή. Παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ εξγαδφκελν εθπαηδεπηηθφ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο πξνζσπηθά θαη 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ νξγαληζκφ – ζρνιείν 

ζην νπνίν εξγάδνληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη σο δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά Chan et al., (2008). 

                                                           
1
Καη νη δχν απηέο κνξθέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αιιειεπηδξνχλ, αιιά 

ζηελ παξνχζα  εξγαζία δηεξεπλάηαη θαη αλαιχεηαη πεξηζζφηεξν ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη φρη ε 

επαγγεικαηηθή. 
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Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά - Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ επζπλεηδεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ήζνο (Zimmerman, 2008), 

φπσο επίζεο θαη ε ζπγθαηαβαηηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν εθηηκάηαη ηδηαίηεξα θαη 

δεκηνπξγεί επράξηζην θιήκα πεξηνξίδνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο, νδεγνχλ ζε πςειά επίπεδα 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (Guay et al., 2016).Οκνίσο, ε αίζζεζε θαζήθνληνο θαη επζχλεο 

πνπ έρεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ή 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε καζεηή, επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο δέζκεπζεο πνπ αλαπηχζζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο κε ην ζρνιείν ζην νπνίν πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ (Κνπηζειίλε, 2006). 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο αηνκηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο είλαη ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: άιιν αίζζεκα δέζκεπζεο 

αλαπηχζζεη ν κφληκνο εθπαηδεπηηθφο θαη ηειείσο άιιε ν αλαπιεξσηήο ή κεησκέλνπ 

σξαξίνπ. Αθφκα, ε πξνυπεξεζία ζην ίδην ζρνιείν, ε ηνπνζέηεζή ηνπ σο απνζπαζκέλνο ή γηα 

ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ην αίζζεκα 

δέζκεπζεο (Iordanidis et al.,2014). 

Θεηηθή παξαηεξείηαη ε ζρέζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ειηθίαο. Ο 

έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο ραίξεη κεγαιχηεξεο απνδνρήο θαη κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο πην εχθνια απφ ηνπο λεαξφηεξνπο θαη κε ιηγφηεξε εκπεηξία ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

Δπηπξφζζεηα, νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο απφ απηά ησλ αλδξψλ (Nagar, 2012). ζνλ αθνξά ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ζπκθψλα κε ηνπο Μνπξθνγηάλλε θαη Αλησλίνπ (2014), ηα απνηειέζκαηα είλαη αληηθαηηθά 

αθνχ άιινηε ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε νδεγεί ζε πςειά επίπεδα δέζκεπζεο, ιφγσ ηνπ φηη 

νη δεζκεπκέλνη γλσξίδνπλ ην αίζζεκα δέζκεπζεο, θαη άιινηε νη κε έρνληεο νηθνγέλεηα 

παξνπζηάδνπλ απηνί πςειά επίπεδα δέζκεπζεο, ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν 

ρξφλν λα δηαζέζνπλ γηα ην ζρνιείν ηνπο.  

Γνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Χο δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά εξεπλνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ θαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε απηφ. 

ηα πιαίζηα ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, πξσηεχσλ παξάγνληαο είλαη 

ην ζηπι εγεζίαο πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν. Σν ππνζηεξηθηηθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ην 

νπνίν κπνξεί λα δηακνξθψζεη ν δηεπζπληήο, δείρλνληαο λα θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δξα ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Απηφ ην θιίκα 
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επεθηείλεηαη θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη 

ζρέζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο, εζηθήο ππνζηήξημεο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη εκπηζηνζχλεο. (Tsui 

& Cheng, 1999). ηελ ίδηα έξεπλα θαίλεηαη φηη φινη νη παξάγνληεο απηνί έρνπλ άκεζε ζρέζε 

θαη κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (δηδαθηηθή εκπεηξία, ζέζε, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), ηα νπνία ζπλδηακνξθψλνπλ ην αίζζεκα νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο δηακφξθσζεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο είλαη ε εθάζηνηε 

εζληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Day, Elliot & Kington, 

2005). Σα πεξηζψξηα απηνλνκίαο, ν εξγαζηαθφο έιεγρνο ζε επίπεδν αμηνιφγεζεο ή 

επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο θαη ε δπλαηφηεηα επηκνξθψζεσλ, εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ θαη ε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή (εθηέιεζε εξγαζηψλ, πξφζβαζε ζηε πιεξνθνξία), επεξεάδνπλ ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ ζεηηθή ή αξλεηηθή δεκηνπξγία δέζκεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην 

ζρνιείν ηνπ (Hakanen et al., 2006). Δπηπξφζζεηα νη Somech θαη Bogler (2002), ηνλίδνπλ φηη 

ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπο κέζα ζηνλ ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ, ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

Σέινο δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί ε αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. Ζ έληνλα απξεπήο ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη πνιιέο θνξέο νη 

απαηηήζεηο θαη παξεκβάζεηο ησλ γνλέσλ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα εθπαηδεπηηθνί θαη θπξίσο 

λένη ζην ρψξν, λα παξνπζηάδνπλ ηάζεηο θπγήο απφ ην ζρνιείν επηδεηθλχνληαο ρακειά 

επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (Travers & Cooper ,1993) 

Πίλαθαο 2 πγθεληξσηηθόο πίλαθαο παξαγόλησλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ-ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
ΓΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Δπζπλεηδεζία-ήζνο 

πγθαηαβαηηθφηεηα 

Αίζζεζε θαζήθνληνο θαη επζχλεο 

Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε  

Ζιηθία 

Φχιιν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ηπι εγεζίαο 

Δζληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή     

Τιηθνηερληθή ππνδνκή ζρνιείνπ 

Λήςε απνθάζεσλ 

ρέζε εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ-γνλέσλ 
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1.6.3. πλέπεηεο  νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, βαζηθή 

θηλεηήξηα δχλακε είλαη ν εθπαηδεπηηθφο, ην αίζζεκα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ απηή επηθέξεη θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη ηνπ νξάκαηνο πνπ κπνξεί λα έρεη θάζε ζρνιηθή κνλάδα.  

Θεηηθά απνηειέζκαηα 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε πςειή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, φπσο θαηάδεημε θαη ε έξεπλα 

ησλ Chan et al.,(2008), δείρλνπλ δηάζεζε παξακνλήο ζην ζρνιείν ηνπο, ρσξίο ηάζεηο 

απνρψξεζεο απφ απηφ, δεκηνπξγψληαο έηζη κία αίζζεζε ζηαζεξφηεηαο ζηα δεδνκέλα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. 

Οη Βαθφια θαη Νηθνιάνπ (2012) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε πςειή 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαιή απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

πνιιαπινχο απνδέθηεο. Πξψηνλ, ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αθνχ ε θαιή απφδνζε 

δεκηνπξγεί επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα αηνκηθή 

βειηίσζε. Γεχηεξνλ, ηνπο καζεηέο, κέζσ ησλ θαιχηεξσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, φπσο 

ην επηβεβαηψλεη θαη ν Park (2005) θαη ηξίηνλ ηελ θαιχηεξε  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ζρνιείνπ (Nagar, 2012). 

Σέινο πνιχ ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πςειήο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο απνηειεί ε 

αλάπηπμε θηιφηηκεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ή αιιηψο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

πνιίηε (Organizational Citizenship Behavior – OCB). Ο εξγαδφκελνο-εθπαηδεπηηθφο 

ιεηηνπξγεί κε έλαλ ηξφπν ν νπνίνο δελ είλαη απφξξνηα ησλ ππνρξεψζεσλ θαη θαζεθφλησλ 

ηνπ, αιιά νηθεηνζειψο παξακέλεη ζην ζρνιείν ηνπ πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ σξαξίνπ 

δνπιεχνληαο θάπνηα θαηλνηφκν δξάζε ή γηα λα νινθιεξψζεη θάπνηα εξγαζία. Δπίζεο, 

βνεζάεη θαη εκςπρψλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κεηέρεη κε δήιν ζηηο δηάθνξεο δηνηθεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ. Ο θφζκνο ηνπ δελ είλαη ε ηάμε ηνπ θαη νη καζεηέο ηνπ, αιιά 

νιφθιεξε ε ζρνιηθή κνλάδα (Somech & Bogler, 2002) 

ια απηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο έρνπλ ζαλ ηειηθφ 

απνδέθηε, πνπ είλαη θαη ην βαζηθφ δεηνχκελν θάζε εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

Αληίζεηα, ρακειφ επίπεδν νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νδεγεί ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε ηάζεηο απνρψξεζεο θαη παξαίηεζεο, αιιά 



 26 

θαη ζπρλή ρξήζε θαλνληθψλ θαη αλαξξσηηθψλ αδεηψλ (Shapira – Lischchinsky & Rosenblatt, 

2009). Απνδέθηεο θαη εδψ είλαη ηφζν ν ίδηνο, παξνπζηάδνληαο ζπκπηψκαηα εξγαζηαθήο 

εμνπζέλσζεο, φζν θαη νη καζεηέο πνπ ππνβάιινληαη ζε κία δηαδηθαζία κάζεζεο κε ζπλερείο 

δηαθνπέο θαη κεησκέλε απφδνζε (Finlayson, 2009). Μνηξαία, ε απφδνζε θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ κεηψλεηαη θαη θαη’ επέθηαζε ην γεληθφηεξν επίπεδν ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

 

1.7. Μέηξεζε ηεο Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζεο 

Πνιινί εξεπλεηέο, αλαγλσξίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο, αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ηε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ εξγαιείσλ 

κέηξεζήο ηεο (εξσηεκαηνιφγηα). Σα εξσηεκαηνιφγηα πεξηειάκβαλαλ εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην θφζηνο απνρψξεζεο, θαηά πφζν 

ηαπηίδνληαλ κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ην ρξφλν ίδξπζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Γχν ηέηνηα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ ηνπ Grunsky (1966) θαη ησλ  Hrebiniak θαη Acuito (1972), ηα νπνία 

φκσο παξνπζίαζαλ πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο. 

ΟΙ Maslach θαη Leiter (1997) πξφηεηλαλ φηη ε δέζκεπζε θαη ε εμνπζέλσζε ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν είλαη ηα δηπνιηθά ηειηθά ζεκεία κηαο ζπλερνχο επεμίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. πλεπψο, ε δέζκεπζε κπνξεί λα κεηξεζεί 

ππνινγίδνληαο ην αληίζεην πξφηππν βαζκνινγίαο, θαηαιήγνληαο ζην MBI Maslach Burnout 

Inventory (Maslach, Jackson & Leiter, 1996 ). 

Οη Nerstadetal., (2009) ζην άξζξν ηνπο θάλνπλ αλαθνξά ζε έλα άιιν εξγαιείν 

κέηξεζεο. Ζ θιίκαθα δέζκεπζεο εξγαζίαο ηεο Οπηξέρηεο UWES.  Ζ θιίκαθα απνηειείηαη 

απφ 17 ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο (βίνο: έμη ζηνηρεία, 

Αθνζίσζε-Απνξξφθεζε: πέληε ζηνηρεία, ζζέλνο: έμη ζηνηρεία) (Schaufeli et al ., 2002b). 

Χζηφζν ν Sonnentag (2003), εθάξκνζε κία κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε πνπ κεηξά ηελ 

εκπινθή εξγαζίαο κε ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο UWES. Σειηθά νη Schaufeli et al. (2006) 

θαηέιεμαλ ζε κηα ζχληνκε έθδνζε ηνπ UWES, ην UWES-9 ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελλέα 

ζηνηρεία (ηξία ζηνηρεία κέηξεζεο ηνπ βίνπ, ηξία ζηνηρεία κέηξεζεο ηεο αθνζίσζεο-

Απνξξφθεζε θαη ηξία ζηνηρεία κέηξεζεο ζζέλνπο) ( Schaufeli et al ., 2006 ). 

Σέινο θαη επηθξαηέζηεξν φισλ, ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Meyer etal. (1993) ην νπνίν 

κεηξά ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, βαζηζκέλν ζην κνληέιν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ, φπσο 

αλαιχζεθε παξαπάλσ θαη δηεξεπλήζεθε απφ ηνπο ίδηνπο. ηελ πξψηε ηνπ έθδνζε 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9450.2009.00770.x#b38
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9450.2009.00770.x#b101
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9450.2009.00770.x#b101
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9450.2009.00770.x#b101
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9450.2009.00770.x#b47
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9450.2009.00770.x#b44
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9450.2009.00770.x#b44
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πεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο, ρξεζηκνπνηεί ηελ 7βαζκε θιίκαθα Likert κε ην 1 λα δειψλεη ην 

«δηαθσλψ», 2 «δηαθσλψ αξθεηά», 3 «δηαθσλψ ιίγν», 4 «νπδέηεξν», 5 «ζπκθσλψ ιίγν», 6 

«ζπκθσλψ αξθεηά» θαη ην 7 «ζπκθσλψ απφιπηα». Ζ δεχηεξε έθδνζε πεξηιακβάλεη 24 

εξσηήζεηο, 8 γηα θάζε ηχπν δέζκεπζεο θαη ηέινο, ε πην αλαζεσξεκέλε, απηή ησλ 18 

εξσηήζεσλ, 6 γηα θάζε ηχπν δέζκεπζεο θαη ε νπνία  ρξεζηκνπνηεί ηελ 5βαζκε θιίκαθα 

Likert κε ην 1 λα δειψλεη «δηαθσλψ απφιπηα», ην 2 «δηαθσλψ», ην 3 «νπδέηεξν», ην 4 

«ζπκθσλψ», θαη ην 5 «ζπκθσλψ απφιπηα».. Καη νη ηξεηο εθδφζεηο κεηξνχλ ηε ζπλνιηθή 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην έρεη ην φλνκα OCQ (Organizational 

Commitment Questionnaire- Δξσηεκαηνιφγην Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο). Απνηειεί έλα 

απφ ηα πην έγθπξα θαη αμηφπηζηα εξσηεκαηνιφγηα κέηξεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κε 

ηα πην ζηαζεξά απνηειέζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

2.1. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Ζ νξγαλσζηαθή ςπρνινγία φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, αλαθνξηθά κε ην 

αηνκηθφ επίπεδν, εμεηάδεη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, θαη θίλεηξα ησλ 

εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ θαη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο. Ζ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί πεξίπινθε έλλνηα, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ 

θαη, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο επίπησζήο ηεο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ (Καληάο, 1993). 

Ο πην θιαζηθφο νξηζκφο βάζεη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο είλαη ηνπ  Locke (1969) 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εθπιεξψλνληαη νη 

επαγγεικαηηθέο ηνπ αμίεο, νη νπνίεο θπζηθά είλαη ππνθεηκεληθέο γηα θάζε άηνκν. χκθσλα κε 

ηνλ Pestonjee (1973),ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη ην άζξνηζκα πνιιψλ θαη 

δηάθνξσλ παξακέηξσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε θχζε ηεο εξγαζίαο, πξννπηηθή γηα πξναγσγή 

θαη αλάπηπμε, εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, δηνίθεζε, αληακνηβέο, πνιηηηθή αδεηψλ, ζρέζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο θ.ά. Πνιχ θνληά ζε απηήλ ηελ άπνςε θαη ηνπ Kohler (1988, φπ. αλαθ. ζην 

Koustelios & Bagiatis, 1997) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί 

ηελ νιηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ ζπλνδεπφκελε κε ηα αλάινγα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο. Αθφκα νη Dawis & Lofquist (1998, φπ. αλαθ. ζην 

Tsigilis et al., 2004) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ην 

θαηά πφζν γεληθά ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηθαλνπνηεί ηνλ εξγαδφκελν. Σν ίδην 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Dressel (1982), Butler (1990) θαη Arches (1991) νη νπνίνη 

δίλνπλ ηνλ νξηζκφ φηη επαγγειµαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε ζπλαηζζεµαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηφκνπ σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ελ γέλεη εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο, βάζεη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Sari, 2004). ε γεληθέο γξακκέο, ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε ζηάζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ, σο απνηέιεζκα αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο βάζεη ηεο επίηεπμεο ησλ 

πξνζσπηθψλ, αιιά θαη ηνπ νξγαληζκνχ, ζηφρσλ (Shabbir et al., 2014). 

2. 2. Θεσξίεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία (Judge & Klinger, 2008). Απηέο νη ζεσξίεο 
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κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α) Θεσξίεο θαηάζηαζεο (Situational 

theories), νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απνξξέεη απφ ηε θχζε ηεο 

δνπιεηάο ηνπ αηφκνπ ή απφ άιιεο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο, β) πξνζεγγίζεηο δηάζεζεο 

(Dispositional approaches) νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία νθείιεηαη 

ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ αηφκνπ θαη γ) αιιειεπηδξαζηηθέο ζεσξίεο (Interactive 

theories), νη νπνίεο πξνηείλνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία πξνθχπηεη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ δχν ζεσξηψλ, δειαδή ηφζν απφ ηε θχζε ηεο ίδηαο ηεο 

εξγαζίαο, φζν θαη απφ ηα  ησλ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. 

2.2.1.Θεσξίεο θηλήηξσλ θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε  

 Οη ζεσξίεο απηέο έρνπλ ζαλ ζθνπφ λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηηο αηηίεο πνπ 

θάπνην άηνκν παξνπζηάδεη ηελ επηζπκία λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα-εξγαζία. 

Απηνί νη ιφγνη θαη νη αηηίεο ραξαθηεξίδνληαη σο θίλεηξα (Dessler , 2001). Σα θίλεηξα κε ηε 

ζεηξά ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, δηακνξθψλνπλ θαη 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη γίλνληαη ε βαζηθή αηηία δεκηνπξγίαο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Ζ πξνζπάζεηα, δηεξεχλεζεο ησλ θηλήηξσλ, πνπ δηεγείξνπλ ην αίζζεκα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη, πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ηνπ 

αηφκνπ, νδήγεζε ζηηο ζεσξίεο θηλήηξσλ (Koustelios & Tsigilis, 2005). Κίλεηξα θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο κηα ακθίδξνκε 

ζρέζε, κε απνηέιεζκα λα είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ (Γξακκαηηθνχ, 2010).Οη 

ζεσξίεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία έρεη ζρέζε κε ην είδνο 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ θηλήηξσλ: Θεσξίεο πεξηερνκέλνπ ή νληνινγηθέο θαη ε δεχηεξε 

θαηεγνξία πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο: δηαδηθαζηηθέο ζεσξίεο.  

2.2.2.ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ ή νληνινγηθέο. 

Οη ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ ηπγράλνπλ επξείαο απνδνρήο ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, έρνπλ θνηλά ζεκεία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

θαιχςνπλ βαζηθέο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Βαθφια & 

Νηθνιάνπ, 2012). 

Η ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθώλ ηνπ Maslow (1970) 

Ζ ζεσξία ηνπ Maslow είλαη ίζσο ε πην δηαδεδνκέλε ζεσξία, γηαηί αλαθέξεηαη θαη 

θαιχπηεη ζρεδφλ φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. Καηά ηνλ Maslow, ππάξρνπλ πέληε 

θαηεγνξίεο αλαγθψλ κε ηεξαξρηθή ζεηξά. Γεκηνχξγεζε, ινηπφλ, κηα ππξακίδα (εηθφλα 1) 

φπνπ ζηε βάζε ηεο έβαιε ηηο θπζηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε 
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ηηο βηνινγηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο φπσο ηξνθή, λεξφ, αέξαο. ηαλ ζηε ζπλέρεηα απηέο νη 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο είλαη ηθαλνπνηεκέλεο, ηφηε αλαδχεηαη κηα λέα ζεηξά αλαγθψλ ηεο 

αζθάιεηαο. Ο άλζξσπνο ζέιεη ηελ πγεία ηνπ, γηα λα πξνζηαηεπζεί απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα, 

ζέιεη κία ζηέγε θ.ι.π.. Αθφκα πην πάλσ νη θνηλσληθέο αλάγθεο νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζηηο 

ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, φπσο ε νηθνγέλεηα , νη θίινη θαη γεληθά ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ». 

Πξηλ ηελ θνξπθή νη αλάγθεο (απηφ)εθηίκεζεο, δειαδή λα έρεη θάπνην θχξνο κέζα ζηε 

θνηλσλία θαη λα είλαη έλα ζεβαζηφ πξφζσπν. Σέινο ζηελ θνξπθή ε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ 

γηα απηνπξαγκάησζε, δειαδή λα ληψζεη πιήξεο θαη νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα 

 

Δηθόλα 1 Ηεξάξρεζε αλαγθώλ θαηά Μάζιννπ 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζπλάγνληαη απφ ηε ζεσξία ηνπ Maslow είλαη: α) ηαλ νη 

αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη δελ απνηεινχλ πιένλ θίλεηξα. β) γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλψηεξεο 

αλάγθεο πξέπεη πξψηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη βαζηθέο επηβίσζεο θαη αζθάιεηαο. γ) νηηδήπνηε 

παξεκπνδίδεη ηελ εθπιήξσζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ δεκηνπξγεί ςπρνθζφξεο θαηαζηάζεηο ζε 

ζεκείν λα βιάςνπλ θαη ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ (Green, 2000). Ζ ζεσξία ηνπ Maslow 

απνηέιεζε έλαπζκα γηα λα ππάξμεη ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ηεο εξγνδνζίαο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πέξαλ ηνπ κηζζνχ θαη ηνπ σξαξίνπ. χκθσλα 

ινηπφλ κε ηε ζεσξία ηνπ Maslow, κέζσ ηεο εξγαζίαο ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο αλάγθεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη κεηψλεηαη  ην ελδηαθέξνλ κηαο 

αλάγθεο θαη παχεη ε ζεκαζία ηεο φηαλ απηή ηθαλνπνηείηαη (Κάληαο, 1998). 

Ζ ζεσξία απηή ραίξεη κεγάιεο απνδνρήο αθνχ θαηέδεημε πσο νη εξγαδφκελνη δελ 

επηδηψθνπλ κφλν νηθνλνκηθά νθέιε θαη άξα νη εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα βξνπλ θαη άιινπο 

ηξφπνπο παξαθίλεζεο θαη φρη κφλν  θίλεηξα κέζσ ηνπ κηζζνχ. Παξά ηελ απνδνρή φκσο 



 31 

δέρζεθε θαη κεγάιε θξηηηθή γηα ηελ εκπεηξηθή ηεο ηεθκεξίσζε θαη ηε κε-μεθάζαξε 

ηεξαξρεκέλε δνκή ησλ αλαγθψλ ηεο (Βαθφια & Νηθνιάνπ, 2012). 

Η ζεσξία ηνπ Alderfer - ERG (1972) 

Ζ ζεσξία ηνπ Alderfer αλαθεξφκελε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, θάλεη ιφγν γηα ηξεηο 

θαηεγνξίεο αλαγθψλ: α) Existance-χπαξμεο δειαδή νη βηνινγηθέο αλάγθεο, φπσο νη δχν 

πξψηεο ηνπ Maslow, β) Relatednessδειαδή νη αλάγθεο ζρέζεσλ, φπσο νη θνηλσληθέο ηνπ 

Maslow θαη γ) Growthδειαδή νη αλάγθεο αλάπηπμεο φπσο νη δχν ηειεπηαίεο ηνπ Maslow 

(Βαθφια & Νηθνιάνπ, 2012). Ζ ζεσξία ηνπ Alderfer δελ έρεη λα πξνζθέξεη θάηη ην 

θαηλνχξην. Σνλίδεη φηη νη άλζξσπνη ηεξαξρνχλ δηαθνξεηηθά ηηο αλάγθεο ηνπο θαη θαηαιήγεη 

ζην φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζεηξά ζηελ  ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ  (Κάληαο, 1998). 

Ζ ζεσξία απηή δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί κεγάιε εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ιφγσ ηνπ 

φηη αλαθέξεηαη ζε ηαπηφζεκεο αλάγθεο παξά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ηα 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά πεξηβάιινληα (Κάληαο, 1998). 

Η ζεσξία ησλ δπν παξαγόλησλ ηνπ Herzberg (1959) 

χκθσλα κε απηήλ ηε ζεσξία ππάξρνπλ δχν εηδψλ παξάγνληεο, πνπ πξνθαινχλ είηε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είηε δπζαξέζθεηα. Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πξνθαινχλ νη 

«εγγελείο» παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη: α) ε επίηεπμε β) ε θχζε ηεο εξγαζίαο, γ) ε 

αλαγλψξηζε έξγνπ, δ) ε επζχλε, θαη ε) ε δπλαηφηεηα πξναγσγήο. Οη εγγελείο παξάγνληεο 

έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ν εξγαδφκελνο λα 

θαηαβάιεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηνπ. Οη «εμσγελείο» παξάγνληεο 

ή «παξάγνληεο πγηεηλήο» είλαη: α) ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο, β) ε 

ακνηβέο, γ) νη ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, δ) ε επνπηεία θαη ε) νη ζπλζήθεο εξγαζίαο. Οη 

παξάγνληεο απηνί έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, είλαη αιιειέλδεηνη θαη 

ζεσξνχληαη αξλεηηθνί παξάγνληεο. Απηφ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη φηη, αλ εθιείςνπλ νη 

παξάγνληεο πγηεηλήο, ζα ππάξμεη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, αιιά φηη ε παξνπζία απηψλ 

ησλ παξαγφλησλ εκπνδίδεη ηελ δπζαξέζθεηα (Kάληαο, 1998). 

Ζ ζεσξία απηή παξφηη ππήξμε αξθεηά δεκνθηιήο, ακθηζβεηήζεθε θαη ζεσξήζεθε κε-

αμηφπηζηε, αθνχ ππνηίκεζε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη δελ θαηάθεξε λα ηεθκεξηψζεη επαξθψο 

ηε ζρέζε κεηαμχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη παξαγσγηθφηεηαο (Βαθφια &Νηθνιάνπ, 

2012) 
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Η ζεσξία ηεο ηζόηεηαο ηνπ Adams (1965) 

Δίλαη γλσζηή θαη σο ζεσξία δηθαηνζχλεο ή ζεσξία κεηνρψλ. Οη εξγαδφκελνη 

ελδηαθέξνληαη γηα ην ηη απνιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Χο εηζξνέο εθιακβάλεηαη ε δηθηά ηνπο πξνζθνξά, κε βάζε 

ηελ πξνυπεξεζία, ηηο ηθαλφηεηεο-δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη θαηαβνιή πξνζπάζεηαο θαη σο 

εθξνέο εθιακβάλνληαη νη ακνηβέο, πξναγσγέο, πξφζζεηεο παξνρέο θαη αλαγλψξηζε 

(Greenberg & Baron, 2013). Ο εξγαδφκελνο αμηνινγεί ηηο δηθέο ηνπ εηζξνέο – εθξνέο θαη ηηο 

ζπγθξίλεη κε αληίζηνηρεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Δθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη είλαη δίθαηεο, ληψζεη 

ηθαλνπνίεζε θαη ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα, ελψ, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ληψζεη 

αδηθεκέλνο θαη πξνζπαζεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ αδηθία. Απνηέιεζκα λα παξάγεη ιηγφηεξν 

θαη ε δπζαξέζθεηα λα ηνπ πξνθαιεί ςπρνινγηθή έληαζε (Βαθφια & Νηθνιάνπ, 2012).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, παξά ην φηη ζπλδέεη ηελ παξαγσγηθφηεηα κε ηε δίθαηε 

κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο εξγνδφηεο, δελ ρξίδεη γεληθήο εθαξκνγήο ζηνπο 

νξγαληζκνχο (Κάληαο, 1998). 

Η ζεσξία ηνπ θξηηεξίνπ επίηεπμεο ηνπ McClelland (1961) 

ηε ζεσξία απηή πηζηεχεηαη φηη ε εξγαζία πξέπεη λα θαιχπηεη ηξεηο αλάγθεο. Πξψηε 

θαη βαζηθή ηεο επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Απνηειεί ηελ πην βαζηθή 

αλάγθε, αθνχ ιεηηνπξγεί παξαθηλεηηθά θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πςειή εξγαζηαθή 

επίδνζε. Γεχηεξε, ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη δεζκψλ κε ζπλαδέιθνπο, 

κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε θηιία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Σξίηε θαη 

ηειεπηαία, ε αλάγθε γηα εμνπζία. Ζ αλάγθε λα επεξεάδεη θαη λα κεηέρεη ν εξγαδφκελνο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ (Κνπηνχδεο, 1999). 

Ζ ζεσξία ηνπ McClelland φπσο θαη ε παξαπάλσ ππνιείπεηαη ζε πξαθηηθή εθαξκνγή, 

παξά ην φηη ραίξεη κεγαιχηεξεο εξεπλεηηθήο ηεθκεξίσζεο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη δχζθνιν λα 

κεηξεζνχλ νη ηξεηο απηέο παξαπάλσ αλάγθεο (Robbins & Judge, 2011).   

2.2.3.Δηαδηθαζηηθέο ζεσξίεο  

Η ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο ηνπ VictorVroom (VIE) 1964 

Ζ ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο ηνπ Vroom πξνζπαζεί λα δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα 

πψο κπνξεί λα παξαθηλεζεί ν εξγαδφκελνο, ψζηε λα επηηχρεη φζα πξνζδνθά απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ. Καηαιήγεη ζε ηξεηο ππνζέζεηο-πεπνηζήζεηο: α) Valence-ζζέλνο, πνπ αλαθέξεηαη ζην 

επίπεδν ηθαλνπνίεζεο πνπ αλακέλεη θαη ζα ήζειε λα έρεη θαη φρη ζηελ πξαγκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο, επηηπγράλνληαο θάπνην ζηφρν. β) Instrumentality-
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ιεηηνπξγηθφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε θαζαξά ππνθεηκεληθά φηη φπνην 

απνηέιεζκα επηηεπρηεί ζα νδεγήζεη θαη ζε άιια απνηειέζκαηα θαη, ηέινο, γ) Expectancy-

πξνζδνθία, ε πεπνίζεζε φηη ε πξνζπάζεηα ηνπ εξγαδφκελνπ ζα νδεγήζεη θαη ζηελ 

πξνζδνθψκελε επίδνζε (Κάληαο, 1998). Ζ ζεσξία, ινηπφλ, εζηηάδεη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ: 1
νλ

 

«πξνζπάζεηαο – επίδνζεο », 2
νλ

 «επίδνζεο – αληακνηβήο » θαη 3
νλ

 «αληακνηβήο – 

πξνζσπηθψλ  ζηφρσλ» (Robbins & Judge, 2011). 

ε πξαθηηθφ επίπεδν, πνιιέο επηρεηξήζεηο αληακείβνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο βάζεη ηεο 

δπζθνιίαο ηεο εξγαζίαο ή ηελ πξνυπεξεζία ηνπ εξγαδφκελνπ θαη φρη κε βάζε ηελ 

πξνζπάζεηα θαη απφδνζε φπσο ε ζεσξία ηνπ Vroom. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία επηθξίζεθε έληνλα (Lunenburg, 2011). 

Η ζεσξία ηνπ θαζνξηζκνύ ζηόρσλ ησλ Locke θαη Latham1979 

Υαξαθηεξίδεηαη σο ε ζεσξία ηεο ζηνρνζεζίαο. Οη εξγαδφκελνη πνπ ζέηνπλ ζηφρνπο 

είλαη πην παξαγσγηθνί έλαληη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ δελ ζέηνπλ ζηφρνπο. Δπηπξφζζεηα, 

ηνλίδεηαη φηη φζν πην δχζθνινη ζηφρνη επηηπγράλνληαη ηφζν πην πνιχ απμάλεηαη θαη ην 

αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ νη ζηφρνη πνπ κπαίλνπλ λα έρνπλ 

θαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Να είλαη ζπγθεθξηκέλνη, ζαθείο θαη θαηαλνεηνί, 

ξεαιηζηηθνί, λα δίλεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πινπνηήζεσο ηνπο θαη θπζηθά λα είλαη 

κεηξήζηκνη (Βαθφια & Νηθνιάνπ, 2012). Οη Saifuddin et al. (2012), πξφζζεζαλ έλαλ αθφκε 

παξάγνληα πνπ επηδξά σο ηζρπξφ θίλεηξν, απηφ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, εηδηθά φηαλ 

πξνζβιέπεη ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδφκελνπ. 

Ζ ζεσξία ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρσλ ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην αμηφπηζηεο ζεσξίεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο, θαζψο θαλείο δελ ακθηζβεηεί ηελ ζεκαζία ηεο ζηνρνζεζίαο θαη 

ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ (Κάληαο, 1998). 

Η ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο εξγαζίαο ησλ Hackman-Oldham. 1976 

Ζ ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη φηη πέληε βαζηθά  ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο 

επεξεάδνπλ ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ. Απηά ηα πέληε ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη: 1
νλ

 ε πνηθηιία δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδεηαη ν εξγαδφκελνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ 

ηνπ, 2
νλ

 ε ζπνπδαηφηεηα ησλ θαζεθφλησλ θαη ηνπ έξγνπ σο πξνο ηνπο άιινπο, 3
νλ

 ε 

ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ, 4
νλ

 ε απηνλνκία πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

θαη 5
νλ

 ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρεηαη ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπ (Βαθφια & Νηθνιάνπ, 

2012). Ζ ηειεπηαία απηή ζεσξία παξφηη ζπλδέζεθε κε πξνζσπηθά θαη εξγαζηαθά 

απνηειέζκαηα νη Greenberg θαη Baron, (2013) ζηελ έξεπλα ηνπο θαηέιεμαλ φηη ε πεξηγξαθή 
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ησλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη σο 

εθ ηνχηνπ επηθξίζεθε. 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθφο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο 

θηλήηξσλ. 

Πίλαθαο 3  πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζεκαληηθφηεξσλ ζεσξηψλ θηλήηξσλ 

ΘΔΧΡΗΔ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Ζ ΟΝΣΟΛΟΓΗΚΔ: 

Δξκελεχνπλ 

πεξηερφκελν θαη είδνο 

θηλήηξσλ 

Ζ ζεσξία 

ηεξάξρεζεο ησλ 

αλαγθώλ ηνπ 

Maslow 

Πέληε θαηεγνξίεο αλαγθώλ: 

1
ε
 Βηνινγηθέο 

2
ε
 Αζθαιείαο 

3
ε
 Κνηλσληθέο 

4
ε
 Απηνεθηίκεζε 

5
ε
 απηνπξαγκάησζε 

Ζ ζεσξία ηνπ 

Alderfer - ERG 

Σξεηο θαηεγνξίεο αλαγθώλ: 

1
ε
 βηνινγηθέο 

2
ε
 ζρέζεσλ 

3
ε
 αλάπηπμεο 

Ζ ζεσξία ησλ δπν 

παξαγόλησλ ηνπ 

Herzberg 

εγγελείο παξάγνληεο: 

επίηεπμε, θχζε ηεο εξγαζίαο, αλαγλψξηζε 

έξγνπ, επζχλε, δπλαηφηεηα πξναγσγήο 

εμσγελείο παξάγνληεο: 

πνιηηηθή επηρείξεζεο, ακνηβέο ζρέζεηο 

ζπλαδέιθσλ, επνπηεία, ζπλζήθεο εξγαζίαο 

Ζ ζεσξία ηεο 

ηζόηεηαο ηνπ 

Adams 

Γηθαηνζύλε ζηηο απνιαβέο βάζε εηζξνώλ 

θαη εθξνώλ. 

Δηζξνέο: πξνζθνξά, πξνυπεξεζία, 

ηθαλφηεηεο, γλψζεηο, θαηαβνιή πξνζπάζεηαο 

Δθξνέο: ακνηβέο, πξναγσγέο, πξφζζεηεο 

παξνρέο, αλαγλψξηζε 

Ζ ζεσξία ηνπ 

θξηηεξίνπ 

επίηεπμεο ηνπ 

McClelland 

Σξεηο αλάγθεο: 

1
ε
 επίηεπμεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ 

2
ε
 δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

3
ε
 εμνπζίαο 

ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΔ 

ΘΔΧΡΗΔ: 

Σξφπνο θαη ζπλζήθεο 

πξαγκαηνπνίεζεο 

παξαθίλεζεο 

Ζ ζεσξία ηεο 

πξνζδνθίαο ηνπ 

Victor Vroom 

(VIE) 

Παξαθίλεζε κέζσ ησλ ζρέζεσλ 

α) πξνζπάζεηαο- επίδνζεο 

β) επίδνζεο-αληακνηβήο 

γ) αληακνηβήο-πξνζσπηθψλ ζηφρσλ 

Ζ ζεσξία ηνπ 

θαζνξηζκνύ 

ζηόρσλ ησλ Locke 

θαη Latham 

Δπίηεπμε δύζθνισλ ζηόρσλ κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά: 

α) πγθεθξηκέλνη 

β) αθείο 

γ) Ρεαιηζηηθνί 

δ) Υξνληθά πεξηζψξηα 

Ζ ζεσξία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηεο εξγαζίαο ησλ 

Hackman-

Oldham 

πέληε ραξαθηεξηζηηθά εξγαζίαο: 

1
ν
 πνηθηιία δεμηνηήησλ 

2
ν
 ζπνπδαηφηεηα θαζεθφλησλ 

3
ν
ηαπηφηεηα έξγνπ 

4
ν
 απηνλνκία 
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πκπεξαζκαηηθά νη ζεσξίεο θηλήηξσλ επηρεηξνχλ λα αλαιχζνπλ ηα αίηηα πνπ 

πξνθαινχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο παξάγνληεο, πνπ 

αιιεινεπηδξψληαο νδεγνχλ ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία αηζζήκαηνο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Οη ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ έρνπλ ζαλ 

βάζε φηη φινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο, ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ 

κε δηαθνξεηηθή ηεξαξρηθή ζεηξά. Ζ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ εμαζθαιίδεη επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. Οη Maslow, Alderfer, Herzberg θαη McClelland θαηαγξάθνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ παξαθηλεηηθά κε ζρεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ 

ηνπο, ελψ ν Adams πξνζζέηεη ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο απνιαβέο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά. Οη δηαδηθαζηηθέο ζεσξίεο δηεξεπλνχλ ηα θίλεηξα πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη πψο απηά ηα θίλεηξα ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. ίγνπξα 

δελ είλαη εχθνιν λα εξκελεπηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ 

βαζηζκέλε ζε κία ζεσξία θαζψο ε κία ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε ή ε κία είλαη πξνέθηαζε ηεο 

άιιεο. 

2.3. εκαζία θαη ζπλέπεηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Ζ εξγαζία αλακθηζβήηεηα παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

Ηθαλνπνηεί θαη θαιχπηεη ηηο  βαζηθέο βηνπνξηζηηθέο ηνπ αλάγθεο (δηαηξνθή,  έλδπζε, 

θαηνηθία), αιιά ηνλ βνεζάεη θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ επεκεξία, αθνχ επεξεάδεη ηελ 

θνηλσληθή ηνπ ζέζε. ρη ζπάληα, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν άλζξσπνη λα ραξαθηεξίδνληαη 

αθφκε θαη λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο ή απφ ηε ζέζε πνπ έρνπλ κέζα 

ζε απηή. Αλάινγα πφζν επραξηζηεκέλνο είλαη ν άλζξσπνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, επεξεάδεηαη 

ε πνηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο θαη δηακνξθψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Απηφ θαη 

κφλν είλαη αξθεηφ γηα λα ηνλίζεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ πψο βηψλεη ν άλζξσπνο ην 

επάγγεικά ηνπ.  

Ο εξγαδφκελνο πνπ ληψζεη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη ζε πξψηε θάζε λα 

είλαη θαη πην παξαγσγηθφο, αθνχ επεξεάδεηαη ε επίδνζή ηνπ. Σα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ 

φκσο είλαη αξθεηά αζαθή. Έηζη, θάπνηεο έξεπλεο δείρλνπλ πσο δελ ππάξρεη θακία ζρέζε 

κεηαμχ ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Jewell & Siegall, 

1990),θάπνηεο άιιεο φπσο αλαθέξεη ν Γαιαλάθεο (2012), δείρλνπλ λα ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη ηέινο θάπνηεο άιιεο έξεπλεο φπσο απηέο ηνπ Izhar Oplatka 

5
ν
 αλαηξνθνδφηεζε 
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(2002)  θαη ησλ Oplatkaθαη Mimon (2008) θαηαιήγνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

πξνθαιεί αδηαθνξία, ξνπηίλα θαη ζηαζηκφηεηα, παξάγνληεο αλαζηαιηηθνί ηεο επίδνζεο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο. Σειηθά, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ κπνξεί λα είλαη ακθίδξνκε, 

κπνξεί φκσο λα είλαη θαη κνλφδξνκε θαη κάιηζηα φρη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε λα 

νδεγεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα αιιά ε παξαγσγηθφηεηα, λα νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε.  

Αθφκα, θαίλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε λα κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ 

νπνία γίλνληαη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη αλη’ απηνχ λα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο, απνκαθξχλνληαο ηηο ιεγφκελεο «επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο», φπσο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, πνπ επηθέξνπλ άγρνο θαη θαξδηαθέο παζήζεηο(Kreitner & 

Kinicki, 1995). 

Δπίζεο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί ηε βαζηθή αηηία ζεηηθψλ εξγαζηαθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο απηφ ηεο ζπλεξγαζίαο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

(Thoms,Dose & Scott, 2002). ε εμέιημε απηνχ, λεφηεξεο έξεπλεο ζχλδεζαλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κε ηε θηιφηηκε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά (Organizational 

Citizenship Behaviors-OCB). Δζεινληηθέο θηλήζεηο εξγαδνκέλσλ, πνπ πξνζθέξνπλ βνήζεηα 

ζηνπο ζπλάδειθνπο ηνπο θαη δέρνληαη, ρσξίο δηακαξηπξία, λα θέξνπλ εηο πέξαο δχζθνιεο 

εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο(Greenberg & Baron, 2013). 

Αθφκα, έρεη δηεξεπλεζεί ην θαηλφκελν ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε λα επεξεάδεη ηηο 

παξνπζίεο θαη απνπζίεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ, ηε κε έγθπξε 

πξνζέιεπζε ζηελ ψξα ηνπ, αθφκα θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ζε επίπεδν εχξεζεο άιιεο 

εξγαζίαο.(Tsiggilis, Koustelios, & Togia, 2004). 

Σέινο, ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ηελ παξνχζα εξγαζία θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

παξαπάλσ, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε παξνπζηάδεη κεγάιε ζρέζε κε ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε. 

2.4. Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

 Ζ πνηφηεηα θαη ν βαζκφο επηηπρίαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο, αιιά ν ζεκαληηθφηεξνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ππεξεηεί απηφ ην 

ζχζηεκα. Οη ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ηειηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ. Έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη φηη απηή ε πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ εξγαζία ηνπ (Perie, Baker, & 

Whitener, 1997). Πνιινί εξεπλεηέο κεηαμχ άιισλ, πξνηείλνπλ φηη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 
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ζεκαζία ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαζνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ επηηπρεκέλε απνζηνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δχζθνιν έξγν ηνπο (Heller, 1993). 

Έηζη, φζνλ αθνξά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε έλλνηα απηή πεξηιακβάλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αίζζεζε πνπ έρεη κε ηνλ δηδαζθαιηθφ ξφιν θαη ην ηη επηδεηά απφ ηε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε 

ην ηη ηειηθά αληηιακβάλεηαη φηη ηνπ πξνζθέξεη (Zembylas & Papanastasiou, 2006). 

2.4.1.δηακνξθσηηθνί παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη πνιινί. 

Πνιινί εξεπλεηέο αλαδήηεζαλ ηνπο παξάγνληεο απηνχο. Οη Dinham θαη Scott (1998), 

επεξεαζκέλνη απφ ηε ζεσξία ηνπ Herzberg, θαηέιεμαλ φηη άιινη παξάγνληεο πξνθαινχλ 

ηθαλνπνίεζε θαη άιινη δπζαξέζθεηα. Έηζη, πξφηεηλαλ ην κνληέιν ησλ εμήο ηξηψλ  

παξαγφλησλ: α) «εζσηεξηθνί», πνπ πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε θαη είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σέηνηνη 

παξάγνληεο είλαη  νη ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο, ε επηηπρία θαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ, ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.η.ι., β) «εμσηεξηθνί», πνπ 

πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα θαη είλαη νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη, γεληθφηεξα, θαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηνπ ζρνιείνπ. Μηζζφο, πξναγσγέο, εξγαζηαθφο θφξηνο, δηνηθεηηθέο ππνρξεψζεηο, εγεζία, 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, ζπλερείο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα. Σέινο, γ) παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ δελ πξνθαινχλ νχηε ηθαλνπνίεζε 

νχηε δπζαξέζθεηα θαη νη εθπαηδεπηηθνί άιινηε είλαη ζεηηθνί θαη άιινηε είλαη αξλεηηθνί 

απέλαληί ηνπο. Χο παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ λννχληαη ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε ζρέζε ηεο δεκνηηθήο 

αξρήο κε ην ζρνιείν.. Παξάγνληεο νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν, είλαη ππφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ ζρνιείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο. 

Οη Perie θαη Baker, (1997) ζηελ έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ θαη πξφηεηλαλ δψδεθα 

παξάγνληεο: i) ηελ αμηνιφγεζε, ii) ηελ αλαγλψξηζε,iii), ηελ ελζαξξπληηθή εγεζίαiv) ηελ 

απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή πεηζαξρίαο, v) ηε ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ,vi) ηελ απνδνρή 

ησλ  ζηφρσλ, vii) ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, viii) ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε, 

ix) ηελ αιιειεπίδξαζε, x) ηε ζαθήλεηα ησλ ξφισλ, xi) ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ 

θαη xii) ην ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ  

Ζ Αζαλαζνχια – Ρέππα , (2008), αλαθέξεη κηα άιιε πξφηαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

νη παξάγνληεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: α) πξνζσπηθνί (θχιν, ειηθία, πξνυπεξεζία, 

πξνζσπηθφηεηα), β) θνηλσληθνί (νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ν εθπαηδεπηηθφο κε άιια άηνκα 
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θαη νκάδεο), γ) νξγαλσζηαθνί (ζπλζήθεο, θίλεηξα, θφξην εξγαζίαο, εμέιημε) θαη δ) 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. 

ε κηα πξνζπάζεηα θνηλήο νκαδνπνίεζεο, νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ ζηελ εμήο 

θαηεγνξηνπνίεζε: 

Α) Οξγαλσηηθνί παξάγνληεο 

χκθσλα κε ηνλ Κάληα, (1998) νη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο έρνπλ ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν ηεο εξγαζία θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν επηηειείηαη. Γηαθξίλνληαη 

ζε ελδνγελείο παξάγνληεο θαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο (Warr, 2007) 

Α1) Δλδνγελείο παξάγνληεο 

Οη ελδνγελείο παξάγνληεο έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο φπσο ηε δξάζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ηάμε, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ ηξηβή κε ηνπο καζεηέο. Ζ δξάζε 

απηή αλαδεηθλχεη ην ξφιν αιιά θαη ηε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ 

ζρεηηθή απηνλνκία πνπ δίλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (Μαηζαγγνχξαο, 1998). 

Α2) εμσγελείο παξάγνληεο 

Οη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

ζρεηίδνληαη κε ην γεληθφ πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην 

είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην ζρνιείν, νη νπνίεο θπζηθά δηαθνξνπνηνχληαη απφ ζρνιείν ζε 

ζρνιείν. Ζ εγεζία παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν, νη θηεξηαθέο ππνδνκέο, φπσο θαη ην ζρνιηθφ 

θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε θάζε ζρνιείν. Άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ην 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ν κηζζφο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

αλαγλψξηζε ησλ ππεξεζηψλ, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε, ην σξάξην 

θ.η.ι.(Κνπζηέιηνο & Κνπζηέιηνπ 2001). 

Οη εμσγελείο παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη νη ελδνγελείο παξάγνληεο πξνηξέπνπλ θαη παξαθηλνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιέμνπλ 

απηφ ην επάγγεικα. 

Β) Γεκνγξαθηθνί Παξάγνληεο 

Χο δεκνγξαθηθνί Παξάγνληεο λννχληαη ην θχιν, ε ειηθία, ε πξνυπεξεζία, 

αθαδεκατθά πξνζφληα θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θ.η.ι..Οη έξεπλεο 

γηα ην θαηά πφζν ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηίζηαληαη. Έηζη γηα παξάδεηγκα νη Schulz & Schulz (1994) 

ζην ζέκα ηνπ θχινπ θαηέιεμαλ πσο άλδξεο θαη γπλαίθεο αληινχλ απφ δηαθνξεηηθνχο 
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παξάγνληεο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Οη άλδξεο επηζπκνχλ ηελ ζηαζεξφηεηα, ελψ νη 

γπλαίθεο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Αληίζεηα νη Ferguson, Frost, θαη Hall (2012) θαηαιήγνπλ ζην φηη ην θχιν δελ δηαθνξνπνηεί 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ελψ φζνλ αθνξά ζηελ πξνυπεξεζία ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε. Σα αθαδεκατθά πξνζφληα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

θαη ζεηηθά ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη έγγακεο εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνληαη πην ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο άγακεο (Perrachione, Rosser, &Petersen, 2008) 

θαη νη Zembylas θαη Papanastasiou (2004) ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαηέιεμαλ ζε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ιφγσ κεγαιπηέξσλ ακνηβψλ θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθφο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο βαζηθψλ παξαγφλησλ 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Πίλαθαο 4  πγθεληξσηηθόο πίλαθαο παξαγόλησλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Οξγαλσηηθνί 

παξάγνληεο 

Ελδνγελείο παξάγνληεο: 

δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ηάμε (δηδαζθαιία, ηξηβή κε 

ηνπο καζεηέο),  απηνλνκία 

 

εμσγελείο παξάγνληεο: 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην ζρνιείν (εγεζία, θηεξηαθέο ππνδνκέο, 

ζρνιηθφ θιίκα, κηζζφο, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, αλαγλψξηζε 

ππεξεζηψλ, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε, σξάξην) 

Γεκνγξαθηθνί 

Παξάγνληεο 

ην θχιν, ε ειηθία, ε πξνυπεξεζία, αθαδεκατθά πξνζφληα θαη ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 

2.5. Μέηξεζε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ππάξρνπλ πνιιά ςπρνκεηξηθά 

εξγαιεία. ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γίλεηαη ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη πνιχ ιηγφηεξν 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ εξεπλεηή λα έρεη πνιχ κεγαιχηεξν δείγκα κε 

ρακειφηεξν θφζηνο θαη ιηγφηεξν ρξφλν. ζνλ αθνξά ζηα εξσηεκαηνιφγηα, άιια εζηηάδνπλ 

ζηε κέηξεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ θαη εξγαζηαθψλ πηπρψλ θαη άιια ζηε κέηξεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζπλνιηθά. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα πην επξέσο 

δηαδεδνκέλα. 
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Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 

Σν Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) ησλ Weiss, Dawis, England, & 

Lofquist (1967, 1977) είλαη απφ ηα πην δηαδεδνκέλα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Αλαθέξεηαη ζε 20 δηαζηάζεηο κε 5 εξσηήζεηο γηα θάζε δηάζηαζε. χλνιν 100 

εξσηήζεηο. Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη: Αλεμαξηεζία, αζθάιεηα, αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ, 

δξαζηεξηφηεηα, επίηεπμε (αίζζεζε νινθιήξσζεο απφ ηελ εξγαζία), εμνπζία (επθαηξίεο 

εγεζίαο), πξναγσγή, πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο, αµνηβέο, ζπλεξγάηεο (ε ζρέζε µε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο), δεκηνπξγηθφηεηα, εζηθέο αμίεο, αλαγλψξηζε, ππεπζπλφηεηα, παξνρή 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θνηλσληθφ γφεηξν, επνπηεία (αλζξψπηλεο ζρέζεηο), επνπηεία (ε 

ηθαλφηεηα ηνπ επηθεθαιήο λα παίξλεη απνθάζεηο), πνηθηιία θαζεθφλησλ, εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο. Υξεζηκνπνηεί ηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert απφ ην πνιχ δπζαξεζηεκέλνο 

κέρξη ην πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο. Τπάξρεη επίζεο κηα πην ζχληνκε έθδνζε κε κία εξψηεζε γηα 

θάζε κεηαβιεηή θαη 20ζπλνιηθά εξσηήζεηο (Cook et al., 1981). 

JobDescriptiveIndex (JDI) 

Σν Job Descriptive Index (JDI) ησλ Smith, Kendall, &Hulin (1969), είλαη επίζεο πνιχ 

δηαδεδνκέλν θαη ε πξψηε ηνπ έθδνζε ήηαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, ελψ ε ηειεπηαία ην 1997. 

Γηαπξαγκαηεχεηαη 5 δηαζηάζεηο θαη νη εξσηήζεηο είλαη απφ 5 έσο 18 αλάινγα ηελ έθδνζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Οη δηαζηάζεηο είλαη: α) εξγαζία (π.ρ. είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ 

εξγαζία κνπ), β) ακνηβέο (π.ρ. ζε ζρέζε κε απηφ πνπ αμίδσ ν κηζζφο κνπ είλαη κηθξφηεξνο), 

γ) πξναγσγέο (π.ρ. ην ζχζηεκα ησλ πξναγσγψλ είλαη δίθαην), δ) επνπηεία (π.ρ. ππάξρεη 

αξθεηή επίβιεςε), ε) ζπλάδειθνη (π.ρ. νη ζπλάδειθνί κνπ είλαη ζπλεξγάζηκνη). Οη 

απαληήζεηο αθνινπζνχλ ηξηβάζκηα θιίκαθα; Ναη, Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε θαη ρη (Wang θαη 

Russell2005) 

 

Job in General Scale (JIG) 

Έλα αθφκα εξγαιείν ην Job in General Scale (JIG) ησλ Ironson, Smith, Brannick, 

Gibson&Paul, (1989), ην νπνίν ζρεδηάζηεθε γηα λα δείμεη ηε γεληθή ηθαλνπνίεζε ζηελ 

εξγαζία, ζεσξψληαο φηη ε ζπλνιηθή κέηξεζε είλαη πην εχρξεζηε απφ ην άζξνηζκα ηεο 

κέηξεζεο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ. Θεσξείηαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ (JDI) θαη έρεη 18 

πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο ή ζπλδπαζκφ πεξηγξαθηθψλ εξσηήζεσλ θαη αθνινπζεί ηελ ίδηα 

ηξηβάζκηα θιίκαθα κε ην JDI(Hancer & George, 2003). 
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JobDiagnosticSurvey (JDS) 

Οη Hackman & Oldham (1976) ζέινληαο λα δηεπξχλνπλ ηηο δηαζηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζε αηνκηθφ θαη ζε επίπεδν νξγαληζκνχ, 

δεκηνχξγεζαλ ην Job Diagnostic Survey (JDS). Τπάξρεη κία ππνθιίκαθα γεληθήο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζε κε δηαζηάζεηο: α) ηελ απηνλνκία, β) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ, 

γ) ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ, δ) ηελ πνηθηιία ησλ δεμηνηήησλ θαη ε) ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

θαη κία ππνθιίκαθα πνπ κεηξά άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

ηα νπνία είλαη: α) ν κηζζφο, β) ε αζθάιεηα, γ) ε θνηλσληθφηεηα, δ) ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη ε) ε επνπηεία. Καη νη δχν ππνθιίκαθεο κεηξνχληαη ζε επηαβάζκηα θιίκαθα κε 

ηε δηαθνξά ε πξψηε λα έρεη απαληήζεηο απφ δηαθσλψ απφιπηα έσο ζπκθσλψ απφιπηα θαη ε 

δεχηεξε απφ εμαηξεηηθά δπζαξεζηεκέλνο έσο εμαηξεηηθά επραξηζηεκέλνο (Cook et al., 1981) 

Job Satisfaction Questionnaire (JSQ) 

Δπίζεο, κηα άιιε θιίκαθα κέηξεζεο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ  Warr, Cook, & 

Wall (1979), Job Satisfaction Questionnaire (JSQ). Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη σο ζθνπφ 

ηε κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Πεξηιακβάλεη 15 δειψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο εξγαζίαο φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ή ην σξάξην. Υαξαθηεξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ελδνγελή θαη 

εμσγελή. Δλδνγελή, φπνπ κεηξά ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, ππνινγίδνληαο ηα εζσηεξηθά 

γλσξίζκαηα ηεο εξγαζίαο, φπσο ηελ ειεπζεξία ηνπ εξγαδφκελνπ λα επηιέγεη πνηα κέζνδν 

ζέιεη λα αθνινπζήζεη ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, θαη εμσγελή, φπνπ κεηξά ηνλ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, ππνινγίδνληαο ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα ηεο εξγαζίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε κηζζνδνζία. Οη απαληήζεηο αθνινπζνχλ ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα απφ ην πάξα 

πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε έσο ην πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε (Warr et al., 1979) 

Job Satisfaction Survey (JSS) 

Σν Job Satisfaction Survey (JSS) ηνπ Spector (1985,1997), ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο 

γηα κέηξεζε ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, αιιά ν δεκηνπξγφο ηνπ ππνζηεξίδεη φηη είλαη 

θαηάιιειν γηα φια ηα επαγγέικαηα. Αλαθέξεηαη ζε ελλέα δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο νη νπνίεο είλαη: α)Αµνηβέο, β) Πξναγσγέο, γ) επνπηεία, δ) Πξφζζεηεο παξνρέο, 

ε) δηάθνξεο αληακνηβέο (bonus ρξεκαηηθά ή µε), δ) ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ε) Φχζε ηεο 

εξγαζίαο, ζ) πλεξγάηεο, θαη η) Δπηθνηλσλία. Γηα θάζε κία δηάζηαζε ππάξρνπλ 4 εξσηήζεηο 

(ζχλνιν 36) κε δηαηχπσζε θαη ζεηηθή θαη αξλεηηθή. Αθνινπζεί ηελ εμαβάζκηα θιίκαθα απφ 

ην δηαθσλψ πάξα πνιχ έσο ην ζπκθσλψ πάξα πνιχ (Spector, 1997). 
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Employee Satisfaction Inventory (ESI) 

Σέινο, ην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην ησλ Koustelios θαη Bagiatis (1997), κε ηειηθή εμέιημε 

ηηο εμήο έμη δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο: α)ζπλζήθεο (5 εξσηήζεηο), β) κηζζφο (4 εξσηήζεηο), γ) 

πξναγσγή (3 εξσηήζεηο), δ) θχζε ηεο εξγαζίαο (4 εξσηήζεηο), ε) πξντζηάκελνο (4 

εξσηήζεηο), θαη δ) νξγαληζκφο σο νιφηεηα (4 εξσηήζεηο). Υξεζηκνπνηεί ηελ πεληαβάζκηα 

θιίκαθα απφ ην ζπκθσλψ απφιπηα έσο δηαθσλψ απφιπηα. 

Πίλαθαο 5  Κιίκαθεο κέηξεζεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΚΑ 

MSQ 

Αλεμαξηεζία, αζθάιεηα, αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ, 

δξαζηεξηφηεηα, επίηεπμε, εμνπζία, πξναγσγή, πνιηηηθή ηεο 

εηαηξίαο, αµνηβή, ζπλεξγάηεο δεκηνπξγηθφηεηα, εζηθέο 

αμίεο, αλαγλψξηζε, ππεπζπλφηεηα, παξνρή θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ, θνηλσληθφ γφεηξν,  επνπηεία, πνηθηιία 

θαζεθφλησλ, εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

5βάκμια 

JDI Δξγαζία, Ακνηβέο, Πξναγσγέο, Δπνπηεία, ζπλάδειθνη 3βάκμια 

JIG Δξγαζία, Ακνηβέο, Πξναγσγέο, Δπνπηεία, ζπλάδειθνη 3βάκμια 

JDS 

Τπνθιίκαθα 1
ε
 

απηνλνκία, ηαπηφηεηα έξγνπ, ζπνπδαηφηεηα έξγνπ πνηθηιία 

ησλ δεμηνηήησλ, αλαηξνθνδφηεζε 

Τπνθιίκαθα 2
ε
 

κηζζφο, αζθάιεηα, θνηλσληθφηεηα, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, 

επνπηεία 

7βάκμια 

JSQ 
Α) εζσηεξηθά γλσξίζκαηα εξγαζίαο 

Β) εμσηεξηθά γλσξίζκαηα ηεο εξγαζίαο 
7βάκμια 

JSS 

Αµνηβέο, Πξναγσγέο, επνπηεία, Πξφζζεηεο παξνρέο, 

δηάθνξεο αληακνηβέο (bonus ρξεκαηηθά ή µε), ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο, Φχζε ηεο εξγαζίαο, πλεξγάηεο, επηθνηλσλία 

6βάκμια 

ESI 
πλζήθεο,  κηζζφο πξναγσγή, θχζε ηεο εξγαζίαο, 

πξντζηάκελνο, νξγαληζκφο σο νιφηεηα 
5βάκμια 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

: ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΖΜΔΡΑ 

3.1. Σν ζύγρξνλν ζπγθείκελν: ε ζπνπδαηόηεηα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζην ζρνιείν – αλαγθαηόηεηα θαη εκπόδηα 

Δίλαη βέβαην φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα εμειίζζνληαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

ζπλερψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη ζπλερψο αληηκέησπνη 

κε λέεο επηηαγέο θαη πξνθιήζεηο. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο γλψζεηο θαη ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ζέινπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο «ηερλνινγηθά αιθαβεηηζκέλνπο», 

ελεκεξσκέλνπο θαη ζπλερψο λα δηεπξχλνπλ ην πεδίν ηεο εξγαζηαθήο ηνπο απαζρφιεζεο. 

Ζ Διιάδα δελ κέλεη ακέηνρε ζε φιεο απηέο ηηο επηηαγέο θαη είλαη θπζηθφ λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο απηέο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νη εθπαηδεπηηθνί είλαη απηνί νη 

νπνίνη θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Δηδηθφηεξα, 

βάζεη ηνπ λφκνπ Ν.1566/1985 (άξζξν 4) φζν αθνξά ζηε Γεκνηηθή εθπαίδεπζε «ην δεκνηηθό 

ζρνιείν βνεζάεη ηνπο καζεηέο: α) λα δηεπξύλνπλ θαη λα αλαδηαηάζζνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο κε ηα πξάγκαηα, ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα θαηλόκελα πνπ 

κειεηνύλ, β) λα νηθνδνκνύλ ηνπο κεραληζκνύο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αθνκνίσζε ηεο γλώζεο, 

λα αλαπηύζζνληαη ζσκαηηθά, λα βειηηώλνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία θαη λα 

θαιιηεξγνύλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, γ) λα θαηαθηνύλ ην πεξηερόκελν ησλ βαζηθόηεξσλ 

ελλνηώλ θαη λα απνθηνύλ, βαζκηαία, ηελ ηθαλόηεηα λα αλάγνληαη από ηα δεδνκέλα ησλ 

αηζζήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο, δ) λα απνθηνύλ ηελ ηθαλόηεηα νξζήο ρξήζεο 

ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ, ε) λα εμνηθεηώλνληαη βαζκηαία κε ηηο εζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

εζληθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη άιιεο αμίεο θαη λα ηηο νξγαλώλνπλ ζε ζύζηεκα αμηώλ θαη ζη) λα 

θαιιηεξγνύλ ην αηζζεηηθό ηνπο θξηηήξην, ώζηε λα κπνξνύλ λα εθηηκνύλ ηα έξγα ηεο ηέρλεο θαη 

λα εθθξάδνληαη αλάινγα, κέζα από ηα δηθά ηνπο θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα». 

Ο πνιππαξαγνληηθφο, ινηπφλ, ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ θαιείηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο δηδάζθαινο θαη σο παηδαγσγφο, αιιά θαη σο δεκφζηνο ππάιιεινο 

(Νηνχζθαο, 2007), είλαη αλακθηζβήηεηνο θαζψο θαη ε ππνρξέσζή ηνπ λα αλαβαζκίδεηαη 

ζπλερψο. Ζ πνηφηεηα ινηπφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ επεξεάδεηαη θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ απφ ηελ ζρέζε πνπ δηακνξθψλεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηελ εξγαζία ηνπ. Ζ δέζκεπζε 

πνπ ληψζεη γηα ην ιεηηνχξγεκά ηνπ ηνλ θάλεη λα μεπεξλά ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο θαη επηδξά 

ζεηηθά ζην αίζζεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηθαλνπνίεζεο (Markovits et al., 2007). Απνπζία 

απηψλ ησλ ελλνηψλ (νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο) ζηελ 

επαγγεικαηηθή δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί ζηελ παξαίηεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο φπσο 
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έρεη θαλεί θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Le Cornu, (2013), γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δπηηθψλ 

θνηλσληψλ. ηελ Διιάδα δελ ηζρχεη θάηη αλάινγν, ίζσο ιφγσ ηεο κεγάιεο αλεξγίαο πνπ 

ππάξρεη. Πεξηνξίδνληαη πάξα πνιχ νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ινηπφλ θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπ. 

3.1.1. ρέζε νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

ιεο νη έξεπλεο έρνπλ θαηαγξάςεη ηελ ηδηαίηεξα κεγάιε ζρέζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο δελ είλαη ιίγνη νη θνηλνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο δχν λνεκαηηθά δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Ο πξνβιεκαηηζκφο ησλ εξεπλεηψλ 

είλαη θαηά πφζν απηή ε ζρέζε είλαη ακθίδξνκε ή κνλφδξνκε θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε.  

Οη Williams θαη Hazer (1986) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. ην ίδην πλεχκα θαη νη  

George θαη Jones (1996) νη νπνίνη ζπλδένπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κε ηε ηαχηηζε 

ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ αξλεηηθή δηάζεζε γηα απνρψξεζε απφ απηφλ. 

 Βέβαηα νη Farkas θαη Tetrick (1989), ζηε δηθηά ηνπο δηεξεχλεζε θαηέιεμαλ ζε 

αληίζεηα απνηειέζκαηα, φηη δειαδή  πξνεγείηαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σν επηβεβαίσζαλ αξγφηεξα θαη νη Neininger et al. (2010), 

ηνλίδνληαο φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη φρη 

ην αληίζηξνθν.  

πσο θαη λα έρεη, θαίλεηαη ε κεγάιε ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ελλνηψλ 

παξφηη είλαη δχν ηειείσο δηαθνξεηηθνί παξάκεηξνη. Ζ ζρέζε ηνπο είλαη ακθίδξνκε θαη ε κία 

έλλνηα απνηειεί πξνυπφζεζε θαη ζπλέπεηα ηεο άιιεο. Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη 

φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν -  

εθπαηδεπηηθφ ελψ ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε αθνξά θαη επηδξά πεξηζζφηεξν ζηνλ νξγαληζκφ 

- ζρνιείν (Lok & Crawford, 2004). 

3.1.2. Σα ζρνιεία ζήκεξα 

Πνην είλαη, φκσο, ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη ε θαηάζηαζε ζήκεξα ζηα ζρνιεία ηεο 

ρψξαο καο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

φπνπ δηεξεπλά θαη ε παξνχζα εξγαζία;  

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νδεγεί ζηε κείσζε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Άκεζε ζπλέπεηα ε ππνβάζκηζε, ζπγρψλεπζε, 

θαηάξγεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο 
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41643/Γ4/11-4-2012, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνβαζκίζηεθαλ, ζπγρσλεχηεθαλ θαη 

θαηαξγήζεθαλ 103, 90 θαη 60 ζρνιεία αληίζηνηρα. πλέπεηα, ε αχμεζε ησλ καζεηψλ ζηηο 

ηάμεηο θαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί έραζαλ ηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο απφ ηα ζρνιεία ζηα νπνία 

εξγάδνληαλ. Σα φπνηα θελά ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηα ζρνιεία θαιχπηνληαη απφ 

αλαπιεξσηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο κεησκέλνπ σξαξίνπ. Πνιινί απφ απηνχο αλαγθάδνληαη λα 

κεηαθηλεζνχλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο θαη επίζεο είλαη αλαγθαζκέλνη λα 

πεγαίλνπλ ζε δχν θαη ηξία ζρνιεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο. Κάζε ρξφλν θαη 

ζε άιια ζρνιεία Οη ρεηξφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε θιίκαηνο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο. Απηφ ην θιίκα επηβαξχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν γίλεηαη ερζξφο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο 

απηελέξγεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλε 

(Μιελάθεο, 2005). 

ε ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε αλαηξνθνδφηεζε θαη 

ε επηκφξθσζε είλαη πεξηνξηζκέλεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη 

ζηα ζρνιεία είηε ιφγσ πνιππνιπηηζκηθφηεηαο είηε ιφγσ καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, πνπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο (πξφζζεηε 

δηδαθηηθή ζηήξημε, ηάμεηο ππνδνρήο) (Κνπηζειίλε, 2006). 

Σαπηφρξνλα ζχκθσλα κε ηνλ Kalyva, (2013) δελ δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο 

επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (πέξαλ ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ζπκβνχισλ) θαη νη φπνηεο αληακνηβέο εμαληινχληαη ζην κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ θαη απηφ 

βάζε ηνπ Νφκνπ Ν.4024/2011(Δγθχθιηνο Γ22 ΓΛΚ), ππέζηε πεξηθνπέο. 

ια ηα παξαπάλσ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή δσή ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηε 

δέζκεπζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Κάζε πξνζπάζεηα βειηίσζήο ηεο 

εληζρχεη ην αίζζεκα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

Με φια ηα παξαπάλσ γελλάηαη ην εξψηεκα γηαηί θάπνηνο λα ζέιεη λα γίλεη 

εθπαηδεπηηθφο; Σελ απάληεζε δίλεη ε έξεπλα ησλ  Elliophotou – Menon, Papanastasiou & 

Zempylas, (2008), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αγάπε γηα ηα παηδηά θαη ε επηζπκία κεηάδνζεο 

γλψζεσλ θαη αμηψλ είλαη ηα βαζηθά θίλεηξα ζηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

3.2. πλαθείο έξεπλεο 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζε ελδεηθηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φζν θαη ζηνλ δηεζλή, ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. 
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-Σηνλ ειιαδηθό ρώξν  

ε έξεπλα ηνπ Γεκεηξφπνπινπ (1998) ην αίζζεκα πξνζθνξάο θαη ην θνηλσληθφ 

θχξνο κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ έξγνπ ηνπο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ελψ πνιχ ιηγφηεξν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ε επνπηεία. 

χκθσλα κε ηνλ Koustelios, (2001) 354 εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ πσο ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη ζεηηθά ε επνπηεία, ελψ αξλεηηθά ν κηζζφο θαη ε 

πεξηνξηζκέλε επαγγεικαηηθή εμέιημε. Οη άλδξεο θαίλνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηηο γπλαίθεο, ελψ νη Γεκεηξηάδεο, Μπαληίθνο  θαη Παπαδφπνπινο (2012) ζπκθσλνχλ ζηελ 

επνπηεία αιιά δηαθσλνχλ σο πξνο ην θχιν, αθνχ ε δηθηά ηνπο έξεπλα δείρλεη ηηο γπλαίθεο 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο.  

Καηλνχξηα ζηνηρεία θαίλεηαη λα επηζεκάλεη ε έξεπλα ησλ Μαθξή-Μπφηζαξε θαη 

Μαηζαγγνχξα (2003) ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίνη πξνζζέηνπλ ζηνπο ζεηηθνχο 

παξάγνληεο ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο γνλείο θαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ζηνπο ιηγφηεξν 

ζεηηθνχο παξάγνληεο ηελ αμηνθξαηία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπίζεο, ε έξεπλα ηεο Παπαλανχκ (2003), πάιη ζηελ πξσηνβάζκηα, θαηέδεημε φηη νη 

άλδξεο εθπαηδεπηηθνί (άλσ ησλ 45 εηψλ) θαη κε κεγάιε πξνυπεξεζία (άλσ ησλ 18 εηψλ)  

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνχο. Αθφκα, κφιηο ην έλα ηξίην ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηηο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

Οη Antoniou et al., (2006)  αζξνίδνληαο φιεο ηηο δπλαηέο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (δηεπζπληήο, ζπλάδειθνη, καζεηέο, γνλείο), 

ζπκπέξαλαλ ζηελ εξεπλά ηνπο φηη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο παξαπάλσ νδεγεί θαη ζε ζεηηθφ 

αίζζεκα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.   

Έξεπλα ζε 437 θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο έδεημε φηη ζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε επηδξά ε «θχζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο» θαη ε επνπηεία, ελψ αξλεηηθά ν κηζζφο 

θαη ην ζρνιηθφ θιίκα (Ενπξλαηδή, Σζηγγίιεο, Κνπζηέιηνο  θαη Πηληδνπνχινπ , 2006). 

Υακειφ αίζζεκα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαίλεηαη λα δηακνξθψλεη ε κηθξή 

πξνυπεξεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ην λεαξφ ηεο ειηθίαο. Ο 

άπεηξνο εθπαηδεπηηθφο δπζθνιεχεηαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. Γελ έρεη θαηαιήμεη ζηηο κεζφδνπο πνπ ζα αθνινπζήζεη, κε 

απνηέιεζκα φια ηα παξαπάλσ λα ηνπ δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη έληαζε (Πεηξίιε, . 2007). 

Ζ Γξακκαηηθνχ (2010) ζηνλ παξάγνληα θχιν αλάδεημε πσο νη άλδξεο επεξεάδνληαη 

ζεηηθά, θαη ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, απφ ην ζηαζεξφ 
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πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ελψ αληίζηνηρα νη γπλαίθεο απφ ηηο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Karavas, Δ. (2010). ε έξεπλα 224 θαζεγεηψλ αγγιηθήο, ηα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο σο πξνο ηελ 

αξλεηηθή επίδξαζε ησλ ζρνιηθψλ θαη ζεζκηθψλ δνκψλ, ελψ πξνηάζζεη ζηηο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηελ απηνλνκία. 

Δλδεηθηηθή, επίζεο, είλαη ε έξεπλα ησλ Γεκεηξηάδε θαη Παπαδφπνπινπ (2013), πνπ 

εκπιέθεη ηηο πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ησλ δαζθάισλ, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα 17 μέλσλ γισζζψλ, 16 θπζηθήο αγσγήο, 7 κνπζηθψλ, 22 λεπηαγσγψλ 

θαη 164 δαζθάισλ, ζπκπεξαίλνληαο πσο δάζθαινη, λεπηαγσγνί θαη μέλσλ γισζζψλ 

παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ελψ ρακειφηεξε παξνπζηάδνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο θαη κνπζηθνί. 

Οη σηεξίνπ θαη  Ηνξδαλίδεο (2014), δηεξεχλεζαλ θαηά πφζν ην ζρνιηθφ θιίκα πνπ 

δηακνξθψλεηαη κέζα ζηε ηάμε επηδξά ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

θαηαιήγνληαο ζην ζεηηθά. 

Δπίζεο νη Kefalidou, Vassilakis θαη Pitsalidis (2015), ζε εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Θεζζαινλίθε, ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ζε 

ζρέζε γεληθά κε ην επάγγεικά ηνπο,  ήηαλ ζε κέηξην επίπεδν θαη επραξηζηεκέλνη ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηελ εγεζία, εληζρχνληαο έηζη ηελ αίζζεζε ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο. 

Ο Παπαθσηίνπ (2015) θαη Γηνβά – Αιραδίδε  (2017), δηεξεχλεζαλ ην επίπεδν 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξψηνο 

εζηηάδνληαο ζηνπο θηινιφγνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Λπθείσλ. Απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

εξεπλψλ, φζνλ αθνξά ζην επίπεδν δέζκεπζεο, ήηαλ κέηξην έσο απμεκέλν, ελψ ζρεηηθά κε ηηο 

ζπληζηψζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ην απνηέιεζκα ήηαλ πςειφ ζην επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο, κέηξην ζην επίπεδν θαλνληζηηθήο θαη ρακειφ ζην επίπεδν 

ζπλερηζηηθήο δέζκεπζεο. 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, έξεπλεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ζηπι 

εγεζίαο δελ ππάξρνπλ πνιιέο ζηε βηβιηνγξαθία. Ξερσξίδνπλ δχν δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, απηή ηεο  Παλαγησηίδνπ (2017) θαη ηνπ Γθαλάηζνπ (2019) θαη νη 

νπνίεο αλαιχνπλ, ε κελ πξψηε ηε ζρέζε νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη θαηαλεκεκέλεο 

εγεζίαο ελψ ε δεχηεξε ηα επηθξαηέζηεξα ζηπι εγεζίαο κε φιεο ηεο ζπληζηψζεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο.   
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Σέινο, ν  Παπαζσκφπνπινο (2015) ζχγθξηλε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

επξσπαίνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπνπ θαίλεηαη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί λα παξνπζηάδνληαη 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη. Δηζπξάηηνπλ κελ αλαγλψξηζε απφ καζεηέο, γνλείο θαη δηεπζπληέο 

θαη ην έξγν ηνπο είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ, φκσο δελ έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγέο θαη 

έηζη κέλνπλ πνιιά πξνζφληα ηνπο αλεθκεηάιιεπηα.  

-Γηεζλείο έξεπλεο  

Οη  Marlow et al., (1996), ζηελ εξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ πσο νη ρακεινί κηζζνί 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην αίζζεκα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, φπσο επίζεο φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο πνιχ ζπρλά εληζρχεη θαη ηελ ζέιεζε ηνπ εξγαδφκελνπ λα 

απνρσξήζεη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

Οη Dinham θαη Scott (1998) θαηάδεημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί (529) ηεο Απζηξαιίαο 

εηζπξάηηνπλ κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ην γεγνλφο φηη επεξεάδνπλ ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ ηνπο θαζψο θαη ηελ επίδνζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ, καζεηψλ θαη γεληθφηεξα θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο  ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο 

ζεηηθνχο παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ελψ ζηνπο αξλεηηθνχο ζπγθαηαιέγνληαη 

νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. 

OShann (1998) ζηελ έξεπλά ηνπ ζπλέδεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κε ηελ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ πξψηε νδεγεί ζηε δεχηεξε θαη ηελ 

ηξίηε. Έηζη, ε ππνζηεξηθηηθή εγεζία, γηα παξάδεηγκα, πξνθαιψληαο επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε έκκεζα εληζρχεη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, θέξλνληαο θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζην ίδην ην ζρνιείν θαη ηνπο καζεηέο. 

Οη Ma θαη Macmillan (1999), ζε 2202 εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Καλαδά πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ην θχιν επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε (ηηο γπλαίθεο πεξηζζφηεξν) θαη πσο νη αξραηφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο. Σέινο, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο 

δηακφξθσζεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαίλεηαη λα είλαη ε εγεζία. 

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Spear, Gould θαη Lee (2000), θαηέδεημε πσο 

εληζρχεη ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ε απηνλνκία, ε ζρέζε κε ηα παηδηά θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ε αίζζεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί επηηεινχλ θνηλσληθφ έξγν. Αληίζεηα, ν 

κηζζφο, ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο, δηδαθηηθφο θαη δηνηθεηηθφο, θαη ην κεησκέλν 

επαγγεικαηηθφ θχξνο, επηδξνχλ αξλεηηθά. 



 49 

ε έξεπλα ηεο ε Bogler (2001), δηεξεχλεζε ην ζηπι εγεζίαο θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζε  745 εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Ηζξαήι, ππεξζεκαηίδνληαο ην  κεηαζρεκαηηζηηθφ 

ζηπι εγεζίαο σο ζεηηθφηεξν παξάγνληαο ελίζρπζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Ο Brunetti (2001) δηαθνξνπνηείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο θαηαιήγνληαο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θιαζηθνί παξάγνληεο επηξξνήο φπσο κηζζφο, επαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη 

δηάθνξα νθέιε δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αίζζεζε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, παξά κφλν νη καζεηέο. 

Αθξηβψο ζηα ίδηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Rhodes, Nevill & Allan (2004) 

ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, πξνζζέηνληαο ζηα ζεηηθά ηελ ειαζηηθή δηνίθεζε θαη ζηα αξλεηηθά 

ηελ εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο ζπρλέο αιιαγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Οη Walker et al.,(2004) δηεξεπλψληαο ηνλ παξάγνληα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ηάμε, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

απνηειεζκαηηθφηεηα-απνδνηηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη έλλνηεο απφιπηα 

αλάινγεο, αιιά φρη ακθίδξνκεο. Ζ αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

απμάλεη αλάινγα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε αιιά ε αχμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δελ 

απμάλεη απαξαίηεηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  

ηελ Κχπξν κεηαμχ 461 εθπαηδεπηηθψλ, νη Zempylas θαη Papanastasiou (2006) 

θαηαιήγνπλ ζηε ζεηηθή επηξξνή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηελ 

αίζζεζε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Ο Schulze (2006) ζηελ έξεπλα ηνπ εζηίαζε ζηελ «πεξηνρή» πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν 

ζην νπνίν εξγάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο, ην κέγεζφο ηνπ, ν εμνπιηζκφο ηνπ, ε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηνπ θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηε ηάμε. Σα απνηειέζκαηα αζαθή αθνχ, λαη κελ 

ην κεγάιν ζρνιείν έρεη θαιή πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζεηηθφο παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, αιιά θαη πνιινχο καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε, παξάγνληαο πνπ επηδξά αξλεηηθά 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Οη Eliophotou – Menon , Papanastasiou & Zempylas (2008), ζηελ Κχπξν εμεηάδνληαο 

ηνλ παξάγνληα θχιν, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη άλδξεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο γπλαίθεο. Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα θαη ηέινο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο είραλ ζέζεη, ληψζνπλ πην ηθαλνπνηεκέλνη. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζηελ έξεπλα θάλεθε λα είλαη αδηάθνξν ε επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 
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Ζ επνπηεία θαη ππνζηήξημε απφ ηνλ δηεπζπληή, ε απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν, είλαη εληζρπηηθνί 

παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Skaalvik & Skaalvik, 2009). 

Ζ έξεπλα ησλ Klassen & Chui (2010), έδεημε πσο νη θαιέο, δπλαηέο θαη πνηνηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ επεξεάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηεξηδφκελνη ζηνλ ίδην παξάγνληα, απηφλ 

ησλ θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νη Veldman et al., 

(2013), θαηάδεημαλ φηη επεξεάδεη ζεηηθά θαη εληζρχεη επηπξφζζεηα θαη ην αίζζεκα ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

Οη Bogler θαη Nir (2012), εζηηάδνπλ ζηνλ ηξφπν άζθεζεο θαη ην ζηπι εγεζίαο ηνπ 

δηεπζπληή, απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο. ηαλ νη δηεπζπληέο δίλνπλ 

πξσηνβνπιίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ππεξζεκαηίδνληαο ηελ απηνλνκία ηνπο θαη απηελέξγεηά 

ηνπο, απηφκαηα απμάλεηαη θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν ζηπι εγεζίαο πνπ αθνινπζνχλ νη δηεπζπληέο δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο 

ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηακνξθψλεη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα ελίζρπζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (Lai, Luen, Chai & Ling, 2014).  

Οη  Hulpia, Devos, Rosseel & Vlerick,(2012), φληαο πην αλαιπηηθνί εζηηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηε θαηαλεκεκέλε εγεζία, ε νπνία επηηξέπεη ζηα κέιε ησλ νκάδσλ λα 

εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο ζρνιηθέο δηεξγαζίεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, κε απνηέιεζκα ε 

αχμεζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο λα απμάλεη θαη ην αίζζεκα ηεο δέζκεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ην ζρνιείν ηνπο. Βέβαηα, επηδξά ζεηηθά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ έρεη κέηξν  θαη ν δηεπζπληήο δελ έρεη ράζεη ηνλ απφιπην έιεγρν, 

πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δξα αλαζηαιηηθά ζην αίζζεκα ηεο δέζκεπζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

Παξακέλνληαο ζην ζηπι εγεζίαο, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ε 

έξεπλα ησλ  Colak, Altinkurt θαη Yilmaz (2014), έδεημε πψο νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο. Ο ιφγνο είλαη φηη νη δάζθαινη ζπκπιεξψλνπλ ην 

σξάξηφ ηνπο θπξίσο κε κία ηάμε, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ, πνπ, 

γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην σξάξηφ ηνπο, θαινχληαη λα δηδάμνπλ ζε πνιχ πεξηζζφηεξα 

ηκήκαηα. 

πλνςίδνληαο, ε επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ δείρλεη φηη ε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θηλείηαη ζε πςειφ επίπεδν έσο κέηξην. Τπάξρνπλ 

επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά θαη κε ηηο δχν έλλνηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 
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αίζζεκα πξνζθνξάο, ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, φπσο ππάξρνπλ θαη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ν κηζζφο, ε επαγγεικαηηθή 

εμέιημε κέζσ πξναγσγψλ θαη νη ζπρλέο αιιαγέο εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Φπζηθά, 

ππάξρνπλ θαη παξάγνληεο πνπ ζε άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ ζεηηθή ζρέζε θαη ζε άιιεο 

αξλεηηθή ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο έξεπλεο. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα είλαη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε πεξηνρή φπνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη φηη είλαη ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ. ηε ζπλέρεηα, ζα θαλεί ηη ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ δήκνπ Δνξδαίαο.  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ -  ΔΡΔΤΝΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο  

: ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1. θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη, βάζεη ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, λα θαηαγξαθεί ην επίπεδν νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην δήκν Δνξδαίαο ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο. Ζ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε δηεξεπλάηαη ππφ ην πξίζκα ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν ησλ Allen θαη Meyer (1990). Καηαγξάθεηαη ν βαζκφο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δέζκεπζεο, ηεο δέζκεπζεο ιφγσ ζπλέρεηαο, ηεο θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο θαη ηέινο ηεο 

ζπλνιηθήο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν 

ζην νπνίν πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη νη παξάγνληεο θαη 

ηεξαξρνχληαη πάληα κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 

Δπηπξφζζεηα δηεξεπλάηαη ν βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ 

επηδεηθλχνπλ νη ίδηνη εθπαηδεπηηθνί. Οη εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, ππάγνληαη ζε 4 ππνθιίκαθεο. Οη δχν πξψηεο ππνθιίκαθεο αθνξνχλ ελδνγελείο 

παξάγνληεο κε βάζεη ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ νη 

άιιεο δχν ππνθιίκαθεο  αλαθέξνληαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηεί ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

Σέινο δηεξεπλάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ απηέο ηηο δχν έλλνηεο, θαζψο επίζεο θαη αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ελλνηψλ θαη ζε πνην βαζκφ. 

Έηζη, ινηπφλ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

απαληεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, είλαη: 

 ε πνην βαζκφ ππάξρεη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία ηνπ 

δήκνπ Δνξδαίαο  θαη πσο εθδειψλεηαη;  

 Πνηνη παξάγνληεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο αλαδεηθλχνληαη; 

  Πνην είλαη ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ;  

 Πνηνη παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαδεηθλχνληαη;  

 Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο πξνο δηεξεχλεζε κεηαβιεηέο;  

4.2. Μεζνδνινγία 

 Γηα ηελ εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζεσξείηαη ε πην θαηάιιειε γηα ηελ 
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αλάδεημε βαζκνχ θαη παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο θαζψο 

θαη ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε (Creswell, 2011). 

Με βάζε, ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηα νπνία είλαη 

εχθνια πξνζβάζηκα ζηνλ εξεπλεηή, αθνινπζήζεθε ε «Βνιηθή» δεηγκαηνιεςία. Έγηλαλ φζεο 

επηζθέςεηο ρξεηάζηεθε γηα λα ζπγθεληξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

απαηηεί ε έξεπλα γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

4.3. πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα - Γείγκα 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 140 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ δήκνπ 

Δνξδαίαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020. Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ φκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιφγνη επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο ήηαλ πξψηνλ φηη 

απνηειεί ηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή θαη, δεχηεξνλ θαη ζπνπδαηφηεξν, φηη 

δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγε έξεπλα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, παξά κφλν ζε ζρέζε 

κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε 

πφιε ηεο Πηνιεκαΐδαο. πλνιηθά κνηξάζηεθαλ 200 εξσηεκαηνιφγηα ζε 21 δηαθνξεηηθά 

δεκνηηθά ζρνιεία (12 ζηελ πφιε ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη 11ζηα πεξίρσξά ηεο) θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 2019 θαη ηειηθά ζπιιέρζεθαλ 140. 

4.4. Δξεπλεηηθό εξγαιείν - Δξσηεκαηνιόγην. 

 Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη 

ήηαλ γξαπηφ θαη αλψλπκν.  Έγηλε πξνζπάζεηα λα κελ έρεη αζάθεηεο, λα ζπκπιεξψλεηαη 

εχθνια θαη γεληθψο λα είλαη ειθπζηηθφ ζηνλ ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα. Απαξηηδφηαλ απφ 

52 εξσηήζεηο ζην ζχλνιφ ηνπ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ ψζηε λα ελζαξξχλεηαη 

πεξηζζφηεξν ε ζπκκεηνρή ησλ εξσηεζέλησλ. Μνηξάζηεθε απηνπξνζψπσο απφ ηνλ εξεπλεηή, 

φπσο νκνίσο θαη ζπιιέρζεθε θαηφπηλ ησλ απαηηνχκελσλ επηζθέςεσλ ζηα ζρνιεία. Πξηλ απφ 

ηε δηαλνκή ζηα ζρνιεία, ζπκπιεξψζεθαλ 14 εξσηεκαηνιφγηα πηινηηθά απφ θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ εξεπλεηή γηα αλαηξνθνδφηεζε, ηφζν ηνπ ρξφλνπ 

ζπκπιήξσζεο φζν θαη απνζαθήληζεο, ίζσο, θάπνησλ εξσηήζεσλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε ζε 4 κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηέιεζε ην εηζαγσγηθφ 

ζεκείσκα, ζην νπνίν νη εξσηεζέληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζέκα θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, 

γηα ην πνηνο είλαη ν εξεπλεηήο, θαζψο επίζεο γηα ηε δηαβεβαίσζε ηεο αλσλπκίαο ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαζαξά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξνχζε ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηα 
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νπνία, φπσο θάλεθε απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, 

κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηφζν ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ιφγνο γηα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηε 

ζρέζε εξγαζίαο, ηε ζέζε εξγαζίαο, ηελ πξνυπεξεζία ζην ζρνιείν θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ηνλ 

ηχπν ηνπ ζρνιείνπ, ηηο ζπνπδέο θαζψο θαη ην θχιν ηνπ δηεπζπληή. Σν ηξίην κέξνο πεξηείρε 13 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Οη εξσηήζεηο 12,14,15αθνξνχλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε, νη εξσηήζεηο 10,11,13,16,17 ηε ζπλερηζηηθή δέζκεπζε, νη 

εξσηήζεηο 18,19,20,21 ηελ θαλνληζηηθή δέζκεπζε,  ε εξψηεζε 22 αθνξά γεληθά ηε δέζκεπζε 

ζην ζρνιείν θαη ε ηειεπηαία εξψηεζε ε 23
ε 

ηεξάξρεζεο παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Οη εξσηήζεηο πξνέξρνληαλ απφ ην Organizational Commitment 

Questionnaire (OCQ) ησλ Allen θαη Meyer (1990), κε ηηο αλάινγεο πξνζαξκνγέο ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο ελψ νη απαληήζεηο ήηαλ δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert απφ ην 1 

έσο ην 5 κε ην 1 λα ζεκαίλεη θαζφινπ θαη ην 5 λα ζεκαίλεη πάξα πνιχ (βι Παξάξηεκα). ην 

ηέηαξην κέξνο, νη εξσηήζεηο γίλνληαλ αλαθνξηθά κε ηελ άληιεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη εξσηήζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο επηκεξίζηεθαλ ζε 4 

θαηεγνξίεο. Μία θαηεγνξία ζρεηηθή κε ελδνγελείο παξάγνληεο, φπνπ νη εξσηήζεηο έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ θχζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (εξσηήζεηο 24-30), κία θαηεγνξία 

ζρεηηθή κε εμσγελείο παξάγνληεο, φπνπ νη εξσηήζεηο έρνπλ ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θάζε ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηεί θάζε εθπαηδεπηηθφο (εξσηήζεηο 31,32,35,38,39,40), κηα 

θαηεγνξία κε εμσγελείο παξάγνληεο ζε άκεζε ζρέζε κε ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(εξσηήζεηο 33,34,36,37,41) θαη κηα θαηεγνξία κε ελδνγελείο παξάγνληεο, φπνπ νη εξσηήζεηο 

έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπηπξφζζεηα, ε εξψηεζε ηεξάξρεζεο 

παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (εξψηεζε 42) θαη ηέινο 

νη εξσηήζεηο 51,52 πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζία ηνπ δηεπζπληή ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Σν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ) ησλWeiss, Dawis, England, & Lofquist (1977), ζην νπνίν 

θαη εδψ νη απαληήζεηο ήηαλ επίζεο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert απφ ην 1 έσο ην 5 

κε ην 1 λα ζεκαίλεη πνιχ δπζαξεζηεκέλνο θαη ην 5 λα ζεκαίλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο ή 1 λα 

ζεκαίλεη θαζφινπ θαη ην 5 λα ζεκαίλεη πάξα πνιχ θαη ηέινο νη δχν ηειεπηαίεο κε ην 1 λα 

ζεκαίλεη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ην 5 λα ζεκαίλεη πνηέ (βι Παξάξηεκα). 

4.5. Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα (Cronbach΄s Alpha) 

 Ζ εγθπξφηεηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηεθκεξησκέλε ηφζν απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο  φζν θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο πνπ έθαλαλ ρξήζε ησλ 
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ίδησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο δηθέο ηνπο έξεπλεο.  Ζ αμηνπηζηία δηαζθαιίζηεθε απφ ηνλ 

εξεπλεηή, ν νπνίνο, φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία, παξέδσζε θαη παξέιαβε ν ίδηνο ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, παξέρνληαο νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, αλ θαη νη δηαηππψζεηο ησλ 

εξσηήζεσλ έγηλαλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή πξνο απνθπγή παξεξκελεηψλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο. 

Δπηπξφζζεηα ππνινγίζηεθε ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ θαη ν δείθηεο α ηνπ Cronbach ππνινγίζηεθε ζην ,729 

(Πίλαθαο 6), πξάγκα πνπ δείρλεη θαιή ζπλνρή θαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. (πλνπηηθφο πίλαθαο ειέγρνπ αμηνπηζηίαο ζην παξάηεκα). 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,729 60 

 

 

 

Πίλαθαο 6  Γείθηεο α ηνπ Cronbach 

 

4.6. Μέζνδνο αλάιπζεο 

 Ζ επεμεξγαζία θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα IBM 

SPSS Statistics 24 ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ ην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο 

πξνο ηνπο θνηηεηέο/ηξηέο ηνπ. ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ, έρεη γίλεη έιεγρνο θαλνληθφηεηαο θαη έιεγρνο κέζσλ ηηκψλ αλά δεκνγξαθηθφ 

παξάγνληα θαη εξψηεζε. ηηο εξσηήζεηο κε αξλεηηθή ρξνηά έγηλε ε απαξαίηεηε αληηζηξνθή 

ηεο θιίκαθαο Likert.  

4.7 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 Με ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κία πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηηο έλλνηεο νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο κηθξφο 

αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο θαη ν πεξηνξηζκφο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ επηηξέπεη 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Δπηπιένλ, ηα ζρνιεία ηα νπνία κεηείραλ είραλ πνιιά 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή φζν θαη ίδηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθή 

θαηάζηαζε καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ. Σέινο, δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο πσο ηα 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 140 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 140 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζρεηηθά ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο νπφηε δελ έρεη επέιζεη αθφκα 

θνχξαζε θαη επίζεο ιίγν πξηλ ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ φπνπ εχινγα ε ςπρνινγία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη δηαθνξεηηθή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
 :

  
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θάλεθε φηη ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα ηνλ ιφγσ απηφ αθνινπζεί κία αλάιπζή ηνπο.  

5.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην δείγκα απνηέιεζαλ 140 εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο. 

5.1.1 Φύιν 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 7 απφ ηνπο 140 εθπαηδεπηηθνχο νη 46 ήηαλ άλδξεο κε 

πνζνζηφ 32,9% θαη νη 94 ήηαλ γπλαίθεο κε πνζνζηφ 67,1%. 

 

 Frequency Percent 

Valid αλδξαο 46 32,9 

γπλαίθα 94 67,1 

Total 140 100,0 

 
Πίλαθαο 7 πρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα αλά θύιν 

 

5.1.2 Ζιηθία 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 68 ζηνλ αξηζκφ κε πνζνζηφ 48,6% ήηαλ πάλσ ησλ 51 

ρξνλψλ. 53 εθπαηδεπηηθνί κε πνζνζηφ 37,9% ήηαλ κεηαμχ 36 θαη 50 εηψλ θαη κφιηο 19 κε 

πνζνζηφ 13,6% κεηαμχ 22 θαη 35 εηψλ (βι. πίλαθα 8). 

 
 

 Frequency Percent 

Valid 22-35 19 13,6 

36-50 53 37,9 

51 θαη πάλσ 68 48,6 

Total 140 100,0 
 

 
Πίλαθαο 8  πρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα αλά ειηθηαθή νκάδα 
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5.1.3 ρέζε εξγαζίαο 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 9 κε 112 εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνπο 

140 θαη πνζνζηφ 80% ήηαλ κφληκνη, κφιηο 23 κε πνζνζηφ 16,3% αλαπιεξσηέο, κεησκέλνπ 

σξαξίνπ 4 κε πνζνζηφ 2,9%  θαη 1 απνζπαζκέλνο κε πνζνζηφ  0,7%. 

 

 Frequency Percent 

Valid κόληκνο 112 80,0 

σξνκίζζηνο 4 2,9 

αλαπιεξσηήο/ηξηα 23 16,4 

απνζπαζκέλνο 1 ,7 

Total 140 100,0 
 

 
Πίλαθαο 9 πρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα αλά ζρέζε εξγαζίαο 

 

5.1.4 Θέζε εξγαζίαο 

Ο αξηζκφο ησλ δαζθάισλ γεληθήο παηδείαο ππεξηεξεί έλαληη ησλ δαζθάισλ εηδηθνηήησλ 

(εηδηθήο αγσγήο, μέλσλ γισζζψλ, θπζηθήο αγσγήο, κνπζηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ) κε 

πνζνζηφ 69,3% έλαληη 30,7%, πην ζπγθεθξηκέλα 97 δάζθαινη έλαληη 43 εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθνηήησλ( πίλαθαο 10). 

 
 

 Frequency Percent 

Valid δάζθαινο/α 97 69,3 

άιιε εηδηθόηεηα 43 30,7 

Total 140 100,0 
 

 
Πίλαθαο 10  πρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα αλά ζέζε εξγαζίαο 

 

5.1.5 πλνιηθή πξνϋπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε 

Οη 79 απφ ηνπο 140 ζε πνζνζηφ 56,4% δήισζα πξνυπεξεζία απφ11 έσο 25 έηε, νη 34 κε 

πνζνζηφ 24,3% δήισζαλ πξνυπεξεζία πάλσ απφ 26 έηε θαη ηέινο νη 27 κε πνζνζηφ 19,3% 

δήισζαλ πξνυπεξεζία απφ 0 έσο 10 έηε φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 11 
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 Frequency Percent 

Valid 0-10 έηε 27 19,3 

11-25 έηε 79 56,4 

26 θαη πάλσ έηε 34 24,3 

Total 140 100,0 
 

 
Πίλαθαο 11  πρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα αλά έηε ππεξεζίαο 

 

5.1.6 Πξνϋπεξεζία ζην ζρνιείν/α πνπ εξγάδεζηε ηώξα 

Σν 42,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειαδή 60 άηνκα έρνπλ κέρξη 5 έηε πνπ εξγάδνληαη ζην παξψλ 

ζρνιείν, 52 κε πνζνζηφ 37,1% εξγάδνληαη ζην παξψλ ζρνιείν πάλσ απφ 11 έηε θαη 28 

άηνκα κε πνζνζηφ 20% έρνπλ ζην ζρνιείν 6 κε 10 έηε (πίλαθαο 12).  

 
 

 Frequency Percent 

Valid 0-5 έηε 60 42,9 

6-10 έηε 28 20,0 

11 έηε θαη πάλσ 52 37,1 

Total 140 100,0 
 

 
 

Πίλαθαο 12  πρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα αλά πξνϋπεξεζία ζην ζρνιείν 

 

5.1.7Σύπνο ζρνιείνπ 

ζνλ αθνξά ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ πνπ απαζρνινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί νη 65 δήισζαλ 

12ζέζην νη 60 6ζέζην θαη νη 15 νιηγνζέζην κε πνζνζηά 46,4%, 42,9% θαη 10,7% αληίζηνηρα, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 13 

 
 

 Frequency Percent 

Valid νιηγνζέζην 15 10,7 

6ζέζην 60 42,9 

12ζέζην 65 46,4 

Total 140 100,0 
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Πίλαθαο 13  πρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα αλά ηύπν ζρνιείνπ 

 

5.1.8 πνπδέο 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 107 κε πνζνζηφ 76,4% ήηαλ 

θάηνρνη βαζηθνχ πηπρίνπ, νη 18 κε πνζνζηφ 12,9% δήισζαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ, 14 κε 

πνζνζηφ 10% δήισζαλ θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ θαη κφιηο έλαο κε πνζνζηφ 0,7% θάηνρνο 

δηδαθηνξηθνχ (βι. πίλαθα 14). 

 

 Frequency Percent 

Valid βαζηθό πηπρίν 107 76,4 

δεύηεξν πηπρίν 14 10,0 

καηαπηπρηαθό 18 12,9 

δηδαθηνξηθό 1 ,7 

Total 140 100,0 
 

 
Πίλαθαο 14  πρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα αλά επίπεδν ζπνπδώλ 

 

5.1.9 Φύιν ηνπ δηεπζπληή  

Οη 95 απφ ηνπο 140 εθπαηδεπηηθνχο κε πνζνζηφ 67,9% δήισζαλ πσο νη δηεπζπληέο ηνπο ήηαλ 

άλδξεο θαη νη ππφινηπνη 45 κε πνζνζηφ 32,1% δήισζαλ πσο νη δηεπζπληέο ηνπο ήηαλ 

γπλαίθεο (βι. πίλαθα 15). 

 
 
 

 Frequency Percent 

Valid άλδξαο 95 67,9 

γπλαίθα 45 32,1 

Total 140 100,0 
 

 
Πίλαθαο 15  πρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα αλά θύιν ηνπ δηεπζπληή 

 

5.2 Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

5.2.1.  1
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα.  

ην 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, κε βάζεη πάληα ηηο απφςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείγκαηνο, ν βαζκφο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνινγίζηεθε απφ ην 
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κέζν φξν ησλ 12 επηκέξνπο εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 3 δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο. Σε ζπλαηζζεκαηηθή, ηε ζπλερηζηηθή θαη ηελ θαλνληζηηθή δέζκεπζε. Ζ κέηξεζε 

ηνπ επηπέδνπ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ηνπ δείγκαηνο ζηεξίρηεθε ζε εξσηεκαηνιφγην 

5άβαζκεο θιίκαθαο Likert. Ζ ηηκή απφ 3 θαη πάλσ δείρλεη επίπεδν δέζκεπζεο απφ κέηξην 

έσο πνιχ πςειφ, ελψ ηηκέο ρακειφηεξεο ηνπ 3 δείρλνπλ ρακειά επίπεδα δέζκεπζεο.  

Απφ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα 16 παξαηεξείηαη φηη ν κέζνο φξνο ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη 3,3285 κε ηππηθή απφθιηζε 1,14743 θαη 

άξα νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνπλ κέηξην βαζκφ δέζκεπζεο (βι. εηθφλα 2 

γξάθεκα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο). 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 

 
Valid 

N 
Mean 

Std. 

Deviation 

πλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε 140 4,0857 1,16359 

πλνιηθή ζπλερηζηηθή δέζκεπζε 140 3.3071 1,07555 

πλνιηθή θαλνληζηηθή δέζκεπζε 140 2,8950 1,22865 

Νηψζεηε δεζκεπκέλνο γεληθά κε ην ζρνιείν ζαο 140 3,0857 1,12196 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 140 3,3285 1,14743 

Πίλαθαο 16  πγθεληξσηηθόο πίλαθαο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

 

 

Δηθόλα 2 Γξάθεκα Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο 

0
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1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
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4,0857
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ



 62 

Δηδηθφηεξα θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ αλάινγσλ εξσηήζεσλ αλά δηάζηαζε 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαίλεηαη φηη ηνλ πςειφηεξν επίπεδν δέζκεπζεο παξνπζηάδεη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε (Μ.Ο. = 4,0857 θαη Σ.Α. = 1,16359),(βι. πίλαθα 17).  

Πεξηγξαθηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο 

 Valid 

Ν 
Mean 

Std. 

Deviation 

Θα ήζαζηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε, αλ ηειεηψλαηε ηελ 

επαγγεικαηηθή ζαο ζηαδηνδξνκία ζην ζρνιείν απηφ 
140 4,0557 1,23781 

Νηψζεηε κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζρνιείνπ 140 4,2657 ,91046 

Πξαγκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαη δηθά 

ζαο 
140 3,9356 3,6286 

πλνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε 140 4,0857 1,16359 

Πίλαθαο 17  Πεξηγξαθηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο 

Κακία απάληεζε δελ βαζκνλνκήζεθε θάησ απφ 3, ελδεηθηηθφ ηνπ πςεινχ βαζκνχ 

ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο, ελψ ν πςειφηεξνο βαζκφο (Μ.Ο.=4,2657 θαη Σ.Α. 0,91046) 

δφζεθε ζηελ πνιχ ελδεηθηηθή εξψηεζε «Νηψζεηε κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζρνιείνπ». 

Αθνινπζεί, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 18, ε δέζκεπζε ζπλέρεηαο κε κέζν φξν 3,3071 

θαη ηππηθή απφθιηζε 1,06555  

Πεξηγξαθηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ζπλερηζηηθήο δέζκεπζεο 

 Valid 

N 
Mean 

Std. 

Deviation 

Γελ παξακέλεηε ζ απηφ ην ζρνιείν απφ αλάγθε 140 4,5857 ,80453 

Παξακέλεηε ζε απηφ ην ζρνιείν επεηδή ην επηζπκείηε 140 3,1713 ,99495 

Ζ αιιαγή  ζρνιείνπ ζα επηθέξεη αιιαγέο θαη ζα δηαηαξάμεη ηελ 

πξνζσπηθή ζαο δσή 
140 2,9071 1,21677 

Έρεηε επελδχζεη ηφζα πνιιά ζην ζρνιείν ζαο (ρξφλν, ηδέεο , 

ελέξγεηα) θαη δελ ζα κπνξνχζαηε λα ην  εγθαηαιείςεηε 
140 3,3374 1,09870 

Έρεηε πνιχ ιίγεο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο αλ 

εγθαηαιείπαηε ην ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζηε ηψξα 
140 2,5340 1,21271 

πλνιηθή ζπλερηζηηθή δέζκεπζε 140 3.3071 1,06555 

Πίλαθαο 18  Πεξηγξαθηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ζπλερηζηηθήο δέζκεπζεο 

Δδψ 2 εξσηήζεηο βαζκνλνκήζεθαλ θάησ ηνπ 3, ελψ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ (Μ.Ο.= 4,5857 

θαη Σ.Α.=0,80453) πείξε ε εξψηεζε «Γελ παξακέλεηε ζ απηφ ην ζρνιείν απφ αλάγθε». Ο 

βαζκφο απηφο δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξακέλνπλ ζην ζρνιείν ηνπο ζρεδφλ θαζφινπ 

απφ αλάγθε θαη κάιηζηα κε πνιχ κηθξή ηππηθή απφθιηζε ζηηο απαληήζεηο ηνπο. 
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ηελ Σξίηε ζέζε, βάζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο θαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα  19, 

είλαη ε θαλνληζηηθή δέζκεπζε. Δλδεηθηηθφ ηεο ρακεινχ βαζκνχ θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο ν 

κέζνο φξνο θάησ ηνπ 3 (Μ.Ο.= 2,8357 θαη Σ.Α.= 1,22865). 3 εξσηήζεηο βαζκνλνκήζεθαλ 

θάησ απφ 3, ελψ κφλν κία νξηαθά βαζκνλνκήζεθε πάλσ απφ 3. 

Πεξηγξαθηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο 

 Valid 

N 
Mean 

Std. 

Deviation 

Νηψζεηε ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα παξακείλεηε ζην ζρνιείν 

πνπ ππεξεηείηε ηψξα γηαηί ζαο έρεη πξνζθέξεη πνιιά 
140 2,7714 1,19030 

Γε επηζπκείηε λα θχγεηε ηψξα απφ ην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε, 

γηαηί έρεηε κηα αίζζεζε ππνρξέσζεο απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ 

140 3,0214 1,22602 

Σν λα αιιάδεηε ζρνιείν κε βάζε ην πξνζσπηθφ ζαο ζπκθέξνλ 

δελ είλαη ζσζηφ 
140 2,8052 1,26156 

ηη ε παξακνλή θαη ε αθνζίσζε ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα δελ 

έρεη κεγάιε ζεκαζία 
140 2,7448 1,23664 

πλνιηθή θαλνληζηηθή δέζκεπζε 140 2,8357 1,22865 

Πίλαθαο 19  Πεξηγξαθηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο 

ηε γεληθή εξψηεζε ζε πνην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ δεζκεπκέλνη, ζε ζρέζε 

κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη ζην πίλαθα 20 πνπ 

αθνινπζεί 
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Πίλαθαο 20  Ραβδνγξάκκαηα δέζκεπζεο - δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
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5.2.2  2ν εξεπλεηηθό εξώηεκα.  

Ήδε απφ ην παξαπάλσ θεθάιαην ζηνπο πίλαθεο απνηππψλνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη 

ηππηθέο απνθιίζεηο (Μ.Ο./Σ.Α.) ησλ παξαγφλησλ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ θαη ηνπο παξάγνληεο θάζε 

δηάζηαζεο δέζκεπζεο. Σα πνζνζηά απηά απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 21 πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 21  Καηαλνκή πνζνζηώλ (%) παξαγόλησλ αλά δηάζηαζε νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο 

Βαζκόο Γέζκεπζεο 

 
κακόλου ελάχιςτα αρκετά Πολφ 

Πάρα 
πολφ 

πλαηζζεκαηηθή % % % % % 

Θα ήζαζηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε, αλ 

ηειεηψλαηε ηελ επαγγεικαηηθή ζαο 

ζηαδηνδξνκία ζην ζρνιείν απηφ 

7,1 5,7 12,1 21,4 53,6 

Νηψζεηε κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζρνιείνπ 1,4 2,1 17,1 30 49,3 

Πξαγκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

είλαη θαη δηθά ζαο 
3,6 7,1 35,7 30 23,6 

πλερηζηηθή % % % % % 

Παξακέλεηε ζ απηφ ην ζρνιείν απφ αλάγθε 75 11,4 11,4 1,4 0,7 

Παξακέλεηε ζε απηφ ην ζρνιείν επεηδή ην 

επηζπκείηε 
2,1 5,7 7,1 20 65 

Ζ αιιαγή  ζρνιείνπ ζα επηθέξεη αιιαγέο θαη 

ζα δηαηαξάμεη ηελ πξνζσπηθή ζαο δσή 
15,7 20 33,6 19,3 11,4 

Έρεηε επελδχζεη ηφζα πνιιά ζην ζρνιείν ζαο 

(ρξφλν, ηδέεο , ελέξγεηα) θαη δελ ζα 

κπνξνχζαηε λα ην  εγθαηαιείςεηε 

6,4 14,3 37,1 26,4 15,7 

Έρεηε πνιχ ιίγεο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο αλ εγθαηαιείπαηε ην ζρνιείν ζην 

νπνίν εξγάδεζηε ηψξα 

24,3 25 27,1 17,1 6,4 

Καλνληζηηθή % % % % % 

Νηψζεηε ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα 

παξακείλεηε ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε ηψξα 

γηαηί ζαο έρεη πξνζθέξεη πνιιά 

12,9 20,7 27,9 28,6 10 

Γε επηζπκείηε λα θχγεηε ηψξα απφ ην ζρνιείν 

πνπ ππεξεηείηε, γηαηί έρεηε κηα αίζζεζε 

ππνρξέσζεο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

13,6 20,7 27,9 25,7 12,1 

Σν λα αιιάδεηε ζρνιείν κε βάζε ην 

πξνζσπηθφ ζαο ζπκθέξνλ δελ είλαη ζσζηφ 
19,3 19,3 31,4 18,6 11,4 

ηη ε παξακνλή θαη ε αθνζίσζε ζε κηα 

ζρνιηθή κνλάδα δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία 
22,1 19,3 32,1 17,9 8,6 

Νηώζεηε γεληθά δεζκεπκέλνο κε ην ζρνιείν 

ζαο 
12,9 12,1 36,4 30,7 7,9 

 



 67 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα επηβεβαηψλεηαη ε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην ζρνιείν 

θαη ηνπο παξάγνληεο, φπσο αλαθέξζεθαλ θαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην. Πην ζπγθεθξηκέλα έλαο 

παξάγνληαο πνπ είλαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ 

ζρνιείνπ ή ην ζηπι εγεζίαο), ην 89,3% δέρεηαη φηη είλαη θαη δηθά ηνπ πξνβιήκαηα. Δπίζεο 

είλαη ηεξάζηην ην πνζνζηφ 96,4% πνπ δειψλεη φηη ληψζεη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζρνιείνπ 

αλεβάδνληαο ζηα χςε ηελ ζεκαζία ηνπ παξάγνληα ζρέζε εθπαηδεπηηθψλ, δηεπζπληή, 

καζεηψλ θαη γνλέσλ. Δπηπξφζζεηα εάλ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ δελ ήηαλ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ηφηε ην 87,1% δελ ζα δήισλε ηθαλνπνηεκέλν αλ ηειείσλε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ή ην 97,8% λα δειψλεη φηη δελ παξακέλεη απφ αλάγθε ή φηη δελ 

έρεη ελαιιαθηηθή επηινγή (76,4%). Δπίζεο ν παξάγνληαο επζπλεηδεζία-ήζνο αλαδεηθλχεηαη 

θαη ζην πνζνζηφ 65,7% πνπ δειψλεη φηη ληψζεη κηα αίζζεζε ππνρξέσζεο απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη κηα αίζζεζε θαζήθνληνο θαη επζχλεο κε απνηέιεζκα ην 

πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ λα κελ ππεξληθάεη ην θνηλφ θαιφ (61,4%). 

Αθφκα πην μεθάζαξν γίλεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηελ εξψηεζε ηεξάξρεζεο 23 

«Καηά ηε γλψκε ζαο,  πνχ νθείιεηαη ε δέζκεπζε πνπ ληψζεηε γηα ην ζρνιείν ζαο;». Σν θαιφ 

θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο έιαβε ηελ πξψηε ζέζε ζηηο δειψζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, ελψ αθνινχζεζαλ θαηά ζεηξά ην ζηπι εγεζίαο θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ε  απηνλνκία πνπ παξέρεηαη  θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε ζρέζε 

πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηνπο καζεηέο θαη ηειεπηαία σο επηινγή ην φηη νη ίδηνη έρνπλ επελδχζεη 

πξνζσπηθά ζε ρξφλν – ηδέεο – ελέξγεηα, αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπο( βι. πίλαθα 22) 

Πίλαθαο 22  Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

1ε επηινγή ην θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

 

2ε επηινγή ην ζηπι εγεζίαο θαη ην ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ 

 

3ε επηινγή ηελ  απηνλνκία πνπ κνπ παξέρεηαη  θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ κνπ 

 

4ε επηινγή ηε ζρέζε πνπ έρσ αλαπηχμεη κε ηνπο καζεηέο κνπ 

 

5ε επηινγή ην φηη έρσ επελδχζεη πξνζσπηθά ζε ρξφλν – ηδέεο – ελέξγεηα, αλαθνξηθά κε 

ην ξφιν κνπ 
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5.2.3 Δπίδξαζε Γεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζην βαζκό θαη ζηνπο παξάγνληεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

ΦΤΛΟ 

Απφ ηνλ πίλαθα 23 θαη ηελ εηθφλα 3 γξάθεκα θχινπ φπνπ απνηππψλνληαη νη κέζεο 

ηηκέο θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο ζπλ ηε γεληθή εξψηεζε πεξί δέζκεπζεο θαίλεηαη 

πσο νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ιίγν παξαπάλσ δεζκεπκέλνη κε ην ζρνιείν ηνπο.  

Group Statistics 

 

θύιν N Mean 

Std. 

Deviation 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΕΜΕΤΗ αλδξαο 46 4,2826 1,06798 

γπλαίθα 94 3,9894 1,30750 

ΤΝΕΥΙΣΙΚΗ ΔΕΜΕΤΗ αλδξαο 46 3,5217 1,06956 

 
γπλαίθα 94 3,2021 1,10307 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΔΕΜΕΤΗ αλδξαο 46 3,0217 1,27348 

 
γπλαίθα 94 2,7447 1,25241 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΜΕΤΜΕΝΟ ΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ αλδξαο 46 3,3261 ,96734 

 
γπλαίθα 94 2,9681 1,17731 

 

Πίλαθαο 23  Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο αλά θύιν 

 

Δηθόλα 3 Γξάθεκα θύινπ 
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Απφ ην t-test φκσο (βι. πίλαθα 24), φπνπ θαη ζηηο ηέζζεξεηο πεξηπηψζεηο ε ηηκή ηνπ p 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0,05, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα ηεο δέζκεπζεο κε βάζε ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Independent Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 1,320 138 0,189 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 1,626 138 0,106 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 1,223 138 0,224 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 1,787 138 0,076 

Πίλαθαο 24  Απνηειέζκαηα t-test (δηαζηάζεηο δέζκεπζεο – θύιν εθπαηδεπηηθώλ) 

ΖΛΗΚΗΑ 

 

Οη κέζεο ηηκέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δέζκεπζεο κε βάζε ηελ ειηθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 25 θαη ζηελ εηθφλα 4 γξάθεκα ειηθίαο πνπ 

αθνινπζεί. Γίλεηαη θαλεξφ φηη επηθξαηεί ε ειηθία ησλ 51 θαη πάλσ, ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

δέζκεπζεο.  

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 22-35 19 3,7368 1,32674 

36-50 53 3,7358 1,46958 

51 θαη πάλσ 68 4,4559 ,87133 

Total 140 4,0857 1,23781 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 22-35 19 2,5789 1,07061 

36-50 53 3,1887 ,98169 

51 θαη πάλσ 68 3,6029 1,09462 

Total 140 3,3071 1,09870 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 22-35 19 2,8421 1,21395 

36-50 53 2,7547 1,32876 

51 θαη πάλσ 68 2,8971 1,23554 

Total 140 2,8357 1,26156 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

22-35 19 2,5263 1,17229 

36-50 53 2,9245 1,14100 

51 θαη πάλσ 68 3,3676 1,02075 

Total 140 3,0857 1,12196 

Πίλαθαο 25  Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο κε βάζε ηελ 

ειηθία 
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Δηθόλα 4 Γξάθεκα ειηθίαο 

Δπίζεο ε θαλνληζηηθή δέζκεπζε κε βάζε ηνλ έιεγρν one way ANOVA θαη αθνχ 

έγηλε έιεγρνο θαλνληθήο θαηαλνκήο (βι. Παξάηεκα δηάγξακκα 1 θαλνληθήο θαηαλνκήο) 

θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο δέζκεπζεο 

νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο πάληα 

5%  (βι. πίλαθα 26) 

ANOVA 

 df F Sig. 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 2 6,369 ,002 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 2 7,606 ,001 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 2 ,188 ,829 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

Between Groups 2 5,374 ,006 

Πίλαθαο 26  Απνηειέζκαηα one way ANOVA (δηαζηάζεηο δέζκεπζεο – ειηθία 

εθπαηδεπηηθώλ) 
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ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Οη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν επίπεδν ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο (βι. πίλαθα 27 θαη 

εηθφλα 5 γξάθεκα ζέζεο εξγαζίαο). 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ κφληκνο 112 4,2768 1,05872 

σξνκίζζηνο 4 4,0000 1,41421 

αλαπιεξσηήο/ηξηα 23 3,1739 1,64184 

απνζπαζκέλνο 1 4,0000 . 

Total 140 4,0857 1,23781 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ κφληκνο 112 3,4732 1,05660 

σξνκίζζηνο 4 2,5000 1,00000 

αλαπιεξσηήο/ηξηα 23 2,6522 1,07063 

απνζπαζκέλνο 1 3,0000 . 

Total 140 3,3071 1,09870 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ κφληκνο 112 2,8839 1,26452 

σξνκίζζηνο 4 2,7500 1,25831 

αλαπιεξσηήο/ηξηα 23 2,6957 1,25896 

απνζπαζκέλνο 1 1,0000 . 

Total 140 2,8357 1,26156 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

κφληκνο 112 3,1429 1,10574 

σξνκίζζηνο 4 2,7500 1,25831 

αλαπιεξσηήο/ηξηα 23 2,8696 1,21746 

απνζπαζκέλνο 1 3,0000 . 

Total 140 3,0857 1,12196 

Πίλαθαο 27  Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο κε βάζε ηε 

ζρέζε εξγαζίαο 
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Δηθόλα 5 Γξάθεκα ζρέζε εξγαζίαο 

Ζ ζρέζε εξγαζίαο απφ ηνλ έιεγρν one way ANOVA, γηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά, θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε κε f = 5,555, df = 3 p=0,001 

θαη ζπλερηζηηθή κε f = 4,665, df = 3 p=0,004< 0.05 (βι. πίλαθα 28). 

 df F Sig. 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Between Groups 3 5,555 ,001 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 3 4,665 ,004 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 3 ,858 ,464 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ 

ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Between Groups 3 ,497 ,685 

Πίλαθαο 28  Απνηειέζκαηα one way ANOVA (δηαζηάζεηο δέζκεπζεο – ζρέζε εξγαζίαο) 

ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Απφ ηνλ πίλαθα 29 θαη εηθφλα 6 γξάθεκα ζέζεο εξγαζίαο απνηππψλεηαη μεθάζαξα 

φηη νη δάζθαινη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

δέζκεπζεο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο.  
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 N Mean 

Std. 

Deviation 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ δάζθαινο/α 97 4,3299 ,99710 

άιιε εηδηθφηεηα 43 3,5349 1,53295 

Total 140 4,0857 1,23781 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ δάζθαινο/α 97 3,5052 1,06187 

άιιε εηδηθφηεηα 43 2,8605 1,05968 

Total 140 3,3071 1,09870 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ δάζθαινο/α 97 2,9485 1,24475 

άιιε εηδηθφηεηα 43 2,5814 1,27676 

Total 140 2,8357 1,26156 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

δάζθαινο/α 97 3,1443 1,08963 

άιιε εηδηθφηεηα 43 2,9535 1,19430 

Total 140 3,0857 1,12196 

Πίλαθαο 29  Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο κε βάζε ηε 

ζέζε εξγαζίαο 

 

 

 
Δηθόλα 6 Γξάθεκα ζέζε εξγαζίαο 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξνπζηάδνπλ ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπλερηζηηθή 

δέζκεπζε κε t = 3,659, df = 138 θαη p = 0,000 θαη t = 3,316, df = 138 θαη p = 0,001< 0,05 

αληίζηνηρα (βι. πίλαθα 30) 
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 t df Sig. (2-tailed) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ  3,659 138 ,000 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ  3,316 138 ,001 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ  1,597 138 ,113 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

 ,928 138 ,355 

Πίλαθαο 30  Απνηειέζκαηα t-test (δηαζηάζεηο δέζκεπζεο – ζέζε εξγαζίαο) 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε κεγάιε πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζπλερηζηηθήο δέζκεπζεο (πάλσ 

απφ 4) θαη κάιηζηα, κε βάζε ηνλ έιεγρν one way ANOVA,παξνπζηάδνπλ θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά, ζε αληίζεζε κε ηελ θαλνληζηηθή δέζκεπζε φπνπ δελ παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλ θαη θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε κέζε πξνυπεξεζία 

πξνεγνχληαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε δέζκεπζε (βι. πίλαθα 31, εηθφλα 7 γξάθεκα 

πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πίλαθαο 32) 

 N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 0-10 έηε 27 3,5926 1,39392 

11-25 έηε 79 4,0127 1,25569 

26 θαη πάλσ έηε 34 4,6471 ,81212 

Total 140 4,0857 1,23781 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 0-10 έηε 27 2,6296 1,11452 

11-25 έηε 79 3,2152 ,99577 

26 θαη πάλσ έηε 34 4,0588 ,88561 

Total 140 3,3071 1,09870 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 0-10 έηε 27 2,5926 1,04731 

11-25 έηε 79 2,9494 1,26996 

26 θαη πάλσ έηε 34 2,7647 1,39390 

Total 140 2,8357 1,26156 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΡΧΣΖΖ ΓΔΜΔΤΖ 0-10 έηε 27 2,4815 1,08735 

11-25 έηε 79 3,0759 1,07145 

26 θαη πάλσ έηε 34 3,5882 1,04787 

Total 140 3,0857 1,12196 

Πίλαθαο 31  Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο κε βάζε ηε 

πξνϋπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε 
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Δηθόλα 7 Γξάθεκα πξνϋπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε 

 

 df F Sig. 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΕΜΕΤΗ 

Between Groups 2 6,209 ,003 

ΤΝΕΥΙΣΙΚΗ ΔΕΜΕΤΗ Between Groups 2 16,312 ,000 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΔΕΜΕΤΗ Between Groups 2 ,874 ,419 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΩΣΗΗ 

ΔΕΜΕΤΗ 

Between Groups 2 8,075 ,000 

Πίλαθαο 32  Απνηειέζκαηα one way ANOVA (δηαζηάζεηο δέζκεπζεο – πξνϋπεξεζία 

ζηελ εθπαίδεπζε) 

ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΣΧΡΑ 

Ζ κεγάιε παξακνλή ζην ζρνιείν (11 έηε θαη πάλσ) θαίλεηαη λα νδεγεί ζε πςειά 

επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζπλερηζηηθήο δέζκεπζεο ελψ αληίζεηα ην επίπεδν θαλνληζηηθήο 

δέζκεπζεο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη γεληθφηεξα απφ ηελ πξνυπεξεζία ζην ζρνιείν φπσο 

ζπκπεξαίλεηαη θαη απφ ηνλ έιεγρν one way ANONA. Παξ’ φια απηά ζεκεηψλεηαη φηη νη 

έρνληεο κηθξή πξνυπεξεζία (0-5 έηε) ζην ζρνιείν έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα θαλνληζηηθήο 

δέζκεπζεο (βι. πίλαθα 33, εηθφλα 8 γξάθεκα πξνυπεξεζίαο ζην ζρνιείν θαη πίλαθαο 34) 
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 N Mean 

Std. 

Deviation 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 0-5 έηε 60 3,5833 1,42961 

6-10 έηε 28 4,1429 1,04401 

11 έηε θαη πάλσ 52 4,6346 ,79283 

Total 140 4,0857 1,23781 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 0-5 έηε 60 2,8000 1,10162 

6-10 έηε 28 3,3571 ,91142 

11 έηε θαη πάλσ 52 3,8654 ,90811 

Total 140 3,3071 1,09870 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 0-5 έηε 60 2,9333 1,28705 

6-10 έηε 28 2,8214 1,27812 

11 έηε θαη πάλσ 52 2,7308 1,23852 

Total 140 2,8357 1,26156 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

0-5 έηε 60 2,9667 1,14931 

6-10 έηε 28 2,7500 1,23603 

11 έηε θαη πάλσ 52 3,4038 ,95506 

Total 140 3,0857 1,12196 

Πίλαθαο 33  Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο κε βάζε ηε 

πξνϋπεξεζία ζην ζρνιείν 
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 df F Sig. 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 2 11,626 ,000 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 2 15,960 ,000 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 2 ,358 ,700 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

Between Groups 2 3,832 ,024 

Πίλαθαο 34  Απνηειέζκαηα one way ANOVA (δηαζηάζεηο δέζκεπζεο – πξνππεξεζία ζην 

ζρνιείν) 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Τςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηνλ πίλαθα 35 θαη εηθφλα 9 γξάθεκα ηχπνο ζρνιείνπ, παξνπζηάδνπλ νη ππεξεηνχληεο ζε 

6ζέζηα ζρνιεία, ζπλερηζηηθήο  δέζκεπζεο νη ππεξεηνχληεο ζε 12ζέζηα ζρνιεία, ελψ ζηε 

γεληθή εξψηεζε δέζκεπζεο κε ην ζρνιείν νη ππεξεηνχληεο ζε νιηγνζέζηα ζρνιεία. Οη 

απαληήζεηο πνηθίινπλ αξθεηά. 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ νιηγνζέζην 15 3,1333 1,76743 

6ζέζην 60 4,2167 ,92226 

12ζέζην 65 4,1846 1,27343 

Total 140 4,0857 1,23781 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ νιηγνζέζην 15 2,8000 1,20712 

6ζέζην 60 3,2833 1,04300 

12ζέζην 65 3,4462 1,10441 

Total 140 3,3071 1,09870 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ νιηγνζέζην 15 2,4667 1,12546 

6ζέζην 60 2,9667 1,23462 

12ζέζην 65 2,8000 1,31339 

Total 140 2,8357 1,26156 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

νιηγνζέζην 15 3,2667 1,27988 

6ζέζην 60 3,0333 1,00788 

12ζέζην 65 3,0923 1,19534 

Total 140 3,0857 1,12196 

Πίλαθαο 35  Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο κε βάζε ηνλ 

ηύπν ηνπ ζρνιείνπ 
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Δηθόλα 9 Γξάθεκα ηύπνο ζρνιείνπ 

 

Απφ ην έιεγρν one way ANOVA ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ δηάζηαζεο 

δέζκεπζεο θαη ηχπνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδεη κφλν ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε (βι. πίλαθα 

36) 

 df F Sig. 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 2 5,291 ,006 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 2 2,168 ,118 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 2 ,991 ,374 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ Between Groups 2 ,259 ,772 

Πίλαθαο 36  Απνηειέζκαηα one way ANOVA (δηαζηάζεηο δέζκεπζεο – ηύπνο ζρνιείνπ) 

ΠΟΤΓΔ 

Απφ ηνλ πίλαθα 37, εηθφλα 10 γξάθεκα ζπνπδψλ θαη πίλαθα 38 ζπλάγεηαη 

νινθάζαξα ην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (θαλέλα p κηθξφηεξν ηνπ α 0,05), φκσο δελ πξέπεη λα 

παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη εθπαηδεπηηθνί κε επηπξφζζεηα πξνζφληα, πέξαλ ηνπ βαζηθνχ 

πηπρίνπ, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα φισλ ησλ εηδψλ δέζκεπζεο. 
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ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
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 N Mean 

Std. 

Deviation 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ βαζηθφ πηπρίν 107 4,1028 1,23575 

δεχηεξν πηπρίν 14 4,2143 ,97496 

καηαπηπρηαθφ 18 3,8889 1,49071 

δηδαθηνξηθφ 1 4,0000 . 

Total 140 4,0857 1,23781 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ βαζηθφ πηπρίν 107 3,2150 1,05534 

δεχηεξν πηπρίν 14 3,5000 1,22474 

καηαπηπρηαθφ 18 3,6667 1,23669 

δηδαθηνξηθφ 1 4,0000 . 

Total 140 3,3071 1,09870 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ βαζηθφ πηπρίν 107 2,8598 1,22435 

δεχηεξν πηπρίν 14 2,5000 1,16024 

καηαπηπρηαθφ 18 2,9444 1,58938 

δηδαθηνξηθφ 1 3,0000 . 

Total 140 2,8357 1,26156 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

βαζηθφ πηπρίν 107 3,0748 1,00659 

δεχηεξν πηπρίν 14 2,6429 1,54955 

καηαπηπρηαθφ 18 3,4444 1,33823 

δηδαθηνξηθφ 1 4,0000 . 

Total 140 3,0857 1,12196 

Πίλαθαο 37  Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο κε βάζε ηηο 

ζπνπδέο 
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Δηθόλα 10 Γξάθεκα ζπνπδώλ 

 

 

 df F Sig. 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 3 ,207 ,892 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 3 1,174 ,322 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ Between Groups 3 ,389 ,761 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ Between Groups 3 1,585 ,196 

Πίλαθαο 38  Απνηειέζκαηα one way ANOVA (δηαζηάζεηο δέζκεπζεο – ζπνπδέο) 

ΦΤΛΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

Σέινο κε βάζε ην θχιν ηνπ δηεπζπληή πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα φπσο θαίλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο 39, 40 θαη εηθφλα 11 γξάθεκα θχιν δηεπζπληή. χκθσλα κε απηά, αλ θαη 

θαίλεηαη έλα κηθξφ πξνβάδηζκα νη εθπαηδεπηηθνί κε άλδξα δηεπζπληή λα παξνπζηάδνπλ ιίγν 

πςειφηεξα επίπεδα δέζκεπζεο, πιελ ηεο γεληθήο εξψηεζεο γεληθά δεζκεπκέλνο φπνπ 

θαίλεηαη πςειφηεξε δέζκεπζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε γπλαίθα δηεπζπληή, ε ηηκή ηνπ p ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη άλσ ηνπ 0,05 θαη άξα δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηα επίπεδα ηεο δέζκεπζεο ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπ δηεπζπληή ζην ζρνιείν.  
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 θχιν 

δηεπζπληή N Mean 

Std. 

Deviation 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ άλδξαο 95 4,2105 1,08073 

γπλαίθα 45 3,8222 1,49680 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ άλδξαο 95 3,3684 1,10176 

γπλαίθα 45 3,1778 1,09314 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ άλδξαο 95 2,9158 1,23481 

γπλαίθα 45 2,6667 1,31426 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

άλδξαο 95 3,0737 1,06434 

γπλαίθα 45 3,1111 1,24722 

Πίλαθαο 39  Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο κε βάζε ην 

θύιν ηνπ δηεπζπληή 

 

 
 

Δηθόλα 11 Γξάθεκα θύιν δηεπζπληή 

 

 

 t df 

Sig. (2-

tailed) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ  1,746 138 ,083 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ  ,959 138 ,339 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ  1,092 138 ,277 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ  -,184 138 ,855 

Πίλαθαο 40  Απνηειέζκαηα t-test (δηαζηάζεηο δέζκεπζεο – θύιν δηεπζπληή) 
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5.3 Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

5.3.1. 3
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα 

 Ο βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, πάληα κε βάζεη ηηο απφςεηο εξσηεζέλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, ππνινγίζηεθε απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ 28 επηκέξνπο εξσηήζεσλ ησλ 

νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηηο 4 ππνθιίκαθεο παξαγφλησλ ηεο ηθαλνπνίεζεο. 2 

ππνθιίκαθεο βαζηδφκελεο ζηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο κε βάζε ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κε βάζε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
2
 θαη 2 ππνθιίκαθεο βαζηδφκελεο 

ζηνπο εμσγελείο παξάγνληεο κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

κε βάζε ην παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ κέηξεζε θαη εδψ έγηλε κε εξσηεκαηνιφγην 

5βαζκεο θιίκαθαο Likert φπνπ ε ηηκή θνληά ζην 3 δείρλεη κέηξηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο, ηηκή 

θάησ απφ ηξία δείρλεη ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαη ηέινο ηηκή πάλσ απφ 3 απνηππψλεη  

πςειφ έσο πάξα πνιχ πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. Απφ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα 5.33, 

φπνπ απνηππψλνληαη νη Μ.Ο. αλά ππνθιίκαθα παξαγφλησλ, παξαηεξείηαη αξθεηά πςειφ 

επίπεδν ηθαλνπνίεζεο κε ζπλνιηθή ηηκή   3,9374 θαη Σ.Α. 0,79501 (βι πίλαθα 41 θαη εηθφλα 

12 γξάθεκα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο). Δπηβεβαηψλεηαη απηφ ην επίπεδν απφ ηηο πςειέο 

ηηκέο πνπ πήξαλ νη εξσηήζεηο «αγαπάηε ην επάγγεικά ζαο» (4,6357) θαη «έρεηε κεηαληψζεη 

γηα ηελ επηινγή ζαο λα γίλεηε εθπαηδεπηηθφο»(4,6643). 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 
Valid 

N 
Mean 

Std. 

Deviation 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  (ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΦΤΖ 

ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ) 

 

140 4,0714 0,68533 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΆΖ ΣΟΝ 

ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ) 

 

140 4,2071 
0,75385 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΥΟΛΔΊΟΤ) 

 

140 3,6571 0,88774 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ) 

 

140 3,8143 0,85314 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 
140 3,9374 0,79501 

Πίλαθαο 41  πγθεληξσηηθόο πίλαθαο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

                                                           
2
 Γίνεται αναφορά ςτον ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςτο κεφάλαιο 3.1. 
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Δηθόλα 12 Γξάθεκα  επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 
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3,9374

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ
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5.3.2.  4
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ηφζν νη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο νκαδνπνηεκέλνη ζε 

4 ππνθιίκαθεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, φζν θαη νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο. 

Οξγαλσηηθνί παξάγνληεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ πίλαθα 42 ησλ Μ.Ο. θαίλεηαη φηη νη ελδνγελείο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν 

ζθφξ (Μ.Ο.=4,2071 θαη Σ.Α=,75385), ελψ ην κηθξφηεξν νη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ (Μ.Ο.= 3,6571 θαη Σ.Α.= ,88774). 

 Mean 
Std. 

Deviation 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ) 
4,0714 ,68533 

Απφ ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο 4,3929 ,61978 

Απφ ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ 3,8929 ,86246 

Απφ ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 4,0857 ,77260 

Απφ ηελ απηνλνκία πνπ ζαο πξνζθέξεη ε εξγαζία ζαο λα 

εθαξκφδεηε δηθέο ζαο κεζφδνπο 
4,3929 ,67532 

Απφ ηελ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εξγαζία ζαο 4,0645 ,74009 

Απφ ηελ δπλαηφηεηα πνπ ζαο δίλεηαη λα θαζνδεγείηε άιινπο 

αλζξψπνπο 
3,5000 ,86332 

Απφ ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ζαο 
4,1714 ,68533 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ) 
4,2071 ,75385 

Αγαπάηε ην επάγγεικά ζαο 4,6357 ,57790 

Έρεηε ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εξγαζία ζαο 4,2000 ,68067 

Ξέξεηε πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ζαο 4,3429 ,58484 

Έρεηε κεηαληψζεη γηα ηελ επηινγή ζαο λα γίλεηε εθπαηδεπηηθφο 4,6643 ,76441 

Έρεηε επηκνξθσζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 3,1429 1,31166 

Θα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε ζην άκεζν κέιινλ 4,0357 1,00653 

Δλεκεξψλεζηε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζε 

εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα 
3,7429 1,07336 

Νηψζεηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην επάγγεικα ζαο 4,1071 ,75385 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΚΑΘΔ ΥΟΛΔΊΟΤ) 
3,6571 ,88774 

Απφ ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 4,3714 ,77127 

Απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζαο 4,3857 ,69516 

Απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο δνπιεηάο ζαο ζηε ηνπηθή θνηλσλία 3,4900 ,88774 

Απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζαο 4,0357 ,87664 

Απφ ην πλεχκα θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ επηθξαηεί 

ζην ζρνιείν ζαο 
3,8929 ,79292 

Απφ ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν ζαο 4,3071 ,78563 
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Ο δηεπζπληή ζαο ζπλεξγάδεηαη κε εζάο γηα παηδαγσγηθά ζέκαηα 2,3429 1,31276 

Ο δηεπζπληή ζαο αθηεξψλεη ρξφλν ζηελ θαζνδήγεζε θαη ζηελ 

παξαθίλεζή ζαο 
2,4357 1,33147 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ) 
3,8143 ,85314 

Απφ ηελ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 3,8113 ,85314 

Απφ ην θνηλσληθφ θχξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 3,5571 ,96910 

Απφ ηε ζηγνπξηά θαη ζηαζεξφηεηα πνπ ζαο πξνζθέξεη ε εξγαζία 

ζαο 
4,3603 ,91519 

Απφ ην σξάξην θαη ηελ έθηαζε ησλ δηαθνπψλ θαη ησλ αξγηψλ 4,3286 ,70397 

Απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζαο 3,0214 1,08931 

ΤΝΟΛΗΚΖ 3,9374 ,79501 

Πίλαθαο 42 Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο παξαγόλησλ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Πην αλαιπηηθά νη εθπαηδεπηηθνί ηελ πην πςειή ηθαλνπνίεζε εηζπξάηηνπλ απφ ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηνπο καζεηέο (4,3929), απφ ηελ απηνλνκία πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία 

ηνπο λα εθαξκφδνπλ δηθέο ηνπο κεζφδνπο(4,3929), απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο (4,3857), απφ ηε ζηγνπξηά θαη ζηαζεξφηεηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο 

(4,3603), απφ ην σξάξην θαη ηελ έθηαζε ησλ δηαθνπψλ θαη ησλ αξγηψλ (4,3286) θαη ηέινο 

απφ ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν ηνπο (4,3071). ηνλ αληίπνδα ρακειά επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο 

ηνπο (3,0214), ηελ επηκφξθσζή ηνπο (3,1429)  θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο δνπιεηάο ηνπο ζηε 

ηνπηθή θνηλσλία (3,4900). Αμηνζεκείσην είλαη ην ρακειφ ζθνξ, θάησ ηνπ 3, πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο 

γηα παηδαγσγηθά ζέκαηα (2,3429), θαζψο θαη φηη νη δηεπζπληέο δελ αθηεξψλνπλ ρξφλν  ζηελ 

θαζνδήγεζε θαη ζηελ παξαθίλεζή ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ (2,4357). 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 43 ηεο θαηαλνκήο πνζνζηψλ 

(%) φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ αθνινπζεί. 

                                                         Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

ΕΝΔΟΓΕΝΕΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 
% % % % % 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

Πνιχ 

δπζαξεζηεκ

έλνο 

δπζαξεζηε

κέλνο 
αδηάθνξν 

ηθαλνπνηεκ

έλνο 

Πνιχ 

ηθαλνπνηεκέ

λνο 

Απφ ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο 

καζεηέο 
 0,7 5,0 48,6 45,7 
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Απφ ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ 
2,1 3,6 19,3 52,9 22,1 

Απφ ηελ δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζαο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

1,4 2,1 10,7 57,9 27,9 

Απφ ηελ απηνλνκία πνπ ζαο 

πξνζθέξεη ε εξγαζία ζαο λα 

εθαξκφδεηε δηθέο ζαο 

κεζφδνπο 

 1,4 6,4 43,6 48,6 

Απφ ηελ πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εξγαζία 

ζαο 

0,7 2,1 12,9 57,1 27,1 

Απφ ηελ δπλαηφηεηα πνπ ζαο 

δίλεηαη λα θαζνδεγείηε άιινπο 

αλζξψπνπο 

2,9 5,7 30,7 50,0 10,7 

Απφ ηελ δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

ζαο 

0,7 1,4 11,4 62,9 23,6 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΡΟΛΟ 

ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
θαζφινπ ειάρηζηα αξθεηά πνιχ πάξα πνιχ 

Αγαπάηε ην επάγγεικά ζαο   5,0 26,4 68,6 

Έρεηε ηα πξνζφληα πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ εξγαζία 

ζαο 

  15,0 50,0 35,0 

Ξέξεηε πνηεο είλαη νη 

αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο 

ζαο 

  5,7 54,3 40,0 

Έρεηε κεηαληψζεη γηα ηελ 

επηινγή ζαο λα γίλεηε 

εθπαηδεπηηθφο 

2,1 1,4 0,7 19,3 76,4 

Νηψζεηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ 

ην επάγγεικα ζαο 
 2,1 13,6 45,7 38,6 

Έρεηε επηκνξθσζεί ην 12,1 23,6 21,4 23,6 19,3 
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ηειεπηαίν δηάζηεκα 

Θα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε 

ζην άκεζν κέιινλ 
3,6 2,9 18,6 36,4 38,6 

Δλεκεξψλεζηε γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζε 

εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα 

2,9 12,9 25,7 34,3 24,3 

ΕΞΩΓΕΝΕΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 
% % % % % 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ  ΣΟΤ 

ΚΑΘΔ ΥΟΛΔΊΟΤ 

Πνιχ 

δπζαξεζηεκ

έλνο 

δπζαξεζηε

κέλνο 
αδηάθνξν 

ηθαλνπνηεκ

έλνο 

Πνιχ 

ηθαλνπνηεκέ

λνο 

Απφ ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε 

ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 
0,7 1,4 9,3 37,1 51,4 

Απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο 
 0,7 10,0 39,3 50,0 

Απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

δνπιεηάο ζαο ζηε ηνπηθή 

θνηλσλία 

1,4 10,0 23,6 51,4 13,6 

Απφ ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζαο 
0,7 5,0 17,1 44,3 32,9 

Απφ ην πλεχκα θαηλνηνκίαο 

θαη δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ 

επηθξαηεί ζην ζρνιείν ζαο 

0,7 2,9 24,3 50,7 21,4 

Απφ ην θιίκα πνπ επηθξαηεί 

ζην ζρνιείν ζαο 
0,7 2,9 7,1 43,6 45,7 

 

κηα θνξά 

ηελ 

εβδνκάδα 

κηα θνξά 

ζηηο δχν 

εβδνκάδεο 

κηα θνξά 

ηνλ κήλα 

κηα θνξά 

ηνλ ρξφλν 
πνηέ 

Ο δηεπζπληή ζαο ζπλεξγάδεηαη 

κε εζάο γηα παηδαγσγηθά 

ζέκαηα 

37,9 17,1 27,1 8,6 9,3 

Ο δηεπζπληή ζαο αθηεξψλεη 

ρξφλν ζηελ θαζνδήγεζε θαη 

ζηελ παξαθίλεζή ζαο 

34,3 19,3 25,0 11,4 10,0 
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ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ 

Πνιχ 

δπζαξεζηεκ

έλνο 

δπζαξεζηε

κέλνο 
αδηάθνξν 

ηθαλνπνηεκ

έλνο 

Πνιχ 

ηθαλνπνηεκέ

λνο 

Απφ ηελ δπλαηφηεηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 
 5,0 32,1 39,3 23,6 

Απφ ην θνηλσληθφ θχξνο ηεο 

δνπιεηάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
1,4 13,6 29,3 39,3 16,4 

Απφ ηε ζηγνπξηά θαη 

ζηαζεξφηεηα πνπ ζαο 

πξνζθέξεη ε εξγαζία ζαο 

2.9 3,6 10,7 50,0 32,9 

Απφ ην σξάξην θαη ηελ έθηαζε 

ησλ δηαθνπψλ θαη ησλ αξγηψλ 
0,7  9,3 45,7 44,3 

Απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο 

ζαο 
7,1 28,6 27,1 29,3 7,9 

Πίλαθαο 43 πγθεληξσηηθόο πίλαθαο πνζνζηώλ (%) παξαγόλησλ επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο 

Σέινο ζηελ εξψηεζε 42 πσο ηεξαξρνχλ θάπνηνπο ελδεηθηηθνχο παξάγνληεο ην 

απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 44 πνπ αθνινπζεί. 

1ε επηινγή Σν γεληθφ ζρνιηθφ θιίκα θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο(καζεηέο, γνλείο, 

ζπλάδειθνη) 

2ε επηινγή Σν ζηπι εγεζίαο – ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ 

 

3ε επηινγή Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ 

 

4ε επηινγή Οη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη θαηαμίσζεο 

 

5ε επηινγή Μηζζφο 

 

Πίλαθαο 44 Ηεξάξρεζε παξαγόλησλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

Δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηνπο παξάγνληεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο έγηλε κε βάζε ηελ αλάιπζε t-test θαη one way ANOVA αθνχ 

πξψηα έγηλε έιεγρνο θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ (βι. παξάξηεκα δηάγξακκα 2). 
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Απφ ηελ αλάιπζε δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηθαλνπνίεζεο θαη 

θύινπ εθπαηδεπηηθώλ, πξνϋπεξεζίαο ζην ζρνιείν, ηύπν ζρνιείνπ θαη θύιν δηεπζπληή. 

ζν αθνξά ζηνπο άιινπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο πην αλαιπηηθά βξέζεθε: 

Ζιηθία 

Ζ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη ηελ δπλαηφηεηα θαζνδήγεζεο άιισλ 

αλζξψπσλ ( f=3,800, p=0,025<0,05), ηε ζηγνπξηά θαη ζηαζεξφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία 

( f=12,683, p=0,000<0,05), ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ( f=7,590, p=0,001<0,05) 

θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηεπζπληή-εθπαηδεπηηθψλ γηα παηδαγσγηθά ζέκαηα ( f=3,672, 

p=0,028<0,05) 

ρέζε εξγαζίαο 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαίλεηαη λα ππάξρεη κεηαμχ ζρέζεο εξγαζίαο θαη  

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (f=6,295,p=0,000<0,05), νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ ( f=3,463, 

p=0,018<0,05), δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ( f=3,725, p=0,013<0,05) θαη 

ηέινο ηε ζηγνπξηά θαη ζηαζεξφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία ( f=11,867, p=0,000<0,05). 

Θέζε εξγαζίαο 

Ζ ζέζε εξγαζίαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνπο εμήο παξάγνληεο: ηε ζρέζε κε ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ (f=2,239, p=0,027<0,05),  ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ (f=2,173, p=0,031<0,05), ηε ζηγνπξηά θαη ζηαζεξφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία 

(f=3,488, p=0,001<0,05) θαη ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εξγαζία (f=3,166, 

p=0,002<0,05) 

Πξνϋπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ Πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ηε ζηγνπξηά θαη 

ζηαζεξφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία (f=7,636, p=0,001<0,05), ηελ απηνλνκία πνπ 

πξνζθέξεη ε εξγαζία (f=6,187, p=0,003<0,05) θαη ηελ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

εξγαζία  (f=3,179, p=0,045<0,05). 

πνπδέο 

Σέινο νη ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηνπο εμήο 2 παξάγνληεο: ζηγνπξηά θαη ζηαζεξφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε 

εξγαζία (f=4,104, p=0,008<0,05) θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ (f=10,365, p=0,000<0,05). 
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Ζ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπγθεληξσηηθά θαη φρη αλά 

ππνθιίκαθα, ζε ζρέζε κε ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 45 

πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 45 Ραβδνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο - δεκνγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ 
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5.4. πζρεηηζκόο Οξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

5.4.1  5
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα 

Ο έιεγρνο γηα ην βαζκφ ζπζρέηηζεο ησλ δχν εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ έγηλε 

ζχκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο  Pearson (r). Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ειέγρηεθε θαη κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη θαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθή δέζκεπζεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Πνην ζπγθεθξηκέλα ε ζπλαηζζεκαηηθή 

δέζκεπζε (r=0,274, p=0,001<0,01), ε ζπλερηζηηθή δέζκεπζε (r=0,400, p=0.000<0,01) θαη ε 

θαλνληζηηθή δέζκεπζε (r=0,127, p=0,135>0,01). Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ηηκέο ηεο κηαο 

κεηαβιεηήο απμάλνληαη φηαλ απμάλνληαη θαη νη ηηκέο ηεο άιιεο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο 

πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, επηζεκαίλεηαη φηη ε ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, 0,01 ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπλερηζηηθά δέζκεπζε, ελψ δελ 

παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή ζε φηη αθνξά ζηελ θαλνληζηηθή δέζκεπζε (βι. πίλαθα 46, πίλαθα 

47, πίλαθα 48) 

Correlations 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙ

ΚΗ ΔΕΜΕΤΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

Pearson Correlation 1 ,274
**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 140 140 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΕΜΕΤΗ 

Pearson Correlation ,274
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 46  ζπζρέηηζεο Δπαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο 

 

Correlations 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΤΝΕΥΙΣΙΚΗ 

ΔΕΜΕΤΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

Pearson Correlation 1 ,400
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 140 140 

ΤΝΕΥΙΣΙΚΗ 

ΔΕΜΕΤΗ 

Pearson Correlation ,400
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίλαθαο 47  ζπζρέηηζεο Δπαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ζπλερηζηηθήο δέζκεπζεο 

Correlations 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 

ΔΕΜΕΤΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

Pearson Correlation 1 ,127 

Sig. (2-tailed)  ,135 

N 140 140 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ 

ΔΕΜΕΤΗ 

Pearson Correlation ,127 1 

Sig. (2-tailed) ,135  

N 140 140 

Πίλαθαο 48  ζπζρέηηζεο Δπαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο 

Σέινο ζηνλ γεληθφ έιεγρν κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζεο επηβεβαηψζεθαλ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα (r=0,294, p=0.000<0,01), κε 

ζηγνπξηά θαηά 99% φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πηλάθα 49 πνπ αθνινπζεί.( βι. παξάξηεκα φινπο 

ηνπο πίλαθεο ζπζρέηηζεο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο θαη ππνθιηκάθσλ ηθαλνπνίεζεο) 

Correlations 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ 

ΔΕΜΕΤΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

Pearson Correlation 1 ,294
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 140 140 

ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ 

ΔΕΜΕΤΗ 

Pearson Correlation ,294
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 49  ζπζρέηηζεο Δπαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη Οξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο

 : ΤΕΖΣΖΖ -  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα φισλ ησλ ρσξψλ, ην επίπεδν νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Οη έλλνηεο απηέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

γεληθφηεξα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ έξεπλα απηή βαζηδφκελε ζηηο απφςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο ζηνλ Ν. Κνδάλεο, 

δηεξεχλεζε, ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ηνλ βαζκφ νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ νη επηκέξνπο 

παξάγνληεο, νξγαλσηηθνί θαη δεκνγξαθηθνί, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο έλλνηεο απηέο θαη 

ηέινο επηδηψρζεθε ε πηζαλή ζπζρέηηζε  ησλ δχν κεηαβιεηψλ.  

6.1 Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα αλά εξεπλεηηθό εξώηεκα 

6.1.1 Βαζκόο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

Με βάζε ην κνληέιν ησλ Meyer θαη Allen (1991) ππνινγίζηεθε ν βαζκφο θαη ησλ 

ηξηψλ δηαζηάζεσλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Οη 12 εξσηήζεηο πνπ απνηέιεζαλ ην εξγαιείν 

ππνινγηζκνχ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο έδεημε πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ  ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε άλσ ηνπ κεηξίνπ κε Μ.Ο = 4,08, ζπλερηζηηθή ζε 

κέηξην βαζκφ κε Μ.Ο.=3,30 θαη θαλνληζηηθή ζε βαζκφ ιίγν θάησ ηνπ κεηξίνπ κε Μ.Ο. = 

2,89 αληίζηνηρα. Οη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε ηειηθή 

ζπληζηακέλε Μ.Ο. = 3,32 θαη ηειηθφ ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ 

ζπλνιηθή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε κέηξην βαζκφ. Πξφθεηηαη γηα απνηέιεζκα ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ παιαηφηεξε έξεπλα,  φπσο απηή ηεο Παπαθσηίνπ (2015).   

6.1.2 Παξάγνληεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

Σν πξνβάδηζκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζπλερηζηηθήο δέζκεπζεο θαίλεηαη λα 

νθείιεηαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ δεκηνπξγψληαο θιίκα 

ζπλεξγαζίαο, εζηθήο ππνζηήξημεο θαη εκπηζηνζχλεο. Απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο εξσηήζεηο πεξί νηθνγέλεηαο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο απνδνρήο 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ σο θαη δηθά ηνπο θαη θπξίσο φηη ζα ήηαλ πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη ζηελ πεξίπησζε πνπ νινθιήξσλαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία 

ζην ζρνιείν φπνπ ππεξεηνχλ απηή ηε ζηηγκή. Απηφ ην αίζζεκα θαινχ θιίκαηνο έξρεηαη θαη 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ παιαηφηεξε έξεπλα ησλ Tsui & Cheng (1999), φπσο αλαθέξζεθε 



 95 

θαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην. Δπηπξφζζεηα, ε αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο γνλείο δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε ππνρξέσζεο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

ζρνιείνπ γεληθφηεξα, κε απνηέιεζκα λα κελ ππνιείπεηαη νχηε ε θαλνληζηηθή δέζκεπζε. Κάηη 

αλάινγν αλαθέξνπλ θαη νη Travers & Cooper (1993) ζηελ δηθηά ηνπο έξεπλα. 

ε φηη αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε θαίλεηαη πσο θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ 

ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα δέζκεπζεο. Βέβαηα, δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά, νπφηε ην απνηέιεζκα είλαη φηη ην θχιν ηειηθά δελ είλαη παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηελ δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

άιιεο έξεπλεο, φπσο απηή ηνπ Nagar (2012) θαη λα ζπκθσλεί κε άιιεο φπσο απηή ηνπ 

Koustelios (2001).  

ην ζέκα ηεο ειηθίαο, θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία (50 εηψλ θαη 

άλσ) παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε δέζκεπζε θαη κάιηζηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

πιελ ηεο θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο. Μηα εξκελεία πνπ κπνξεί λα δνζεί είλαη φηη νη 

κεγαιχηεξε ζε ειηθία εθηηκνχλ φηη ε αιιαγή εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζα επηθέξεη αιιαγέο 

θαη ζα δηαηαξάμεη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, έρνπλ ιηγφηεξεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη 

ίζσο  ληψζνπλ φηη έρνπλ επελδχζεη ρξφλν, ηδέεο θαη ελέξγεηα ζηνλ ρψξν φπνπ εξγάδνληαη, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο.  

Οη ίδηνη ιφγνη πξνθαλψο νδεγνχλ θαη ζην αληίζηνηρν απνηέιεζκα ησλ παξαγφλησλ 

πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη πξνυπεξεζία ζην ζρνιείν, φπνπ θαη εδψ έρνπκε ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί κε κεγάιε πξνυπεξεζία παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζπλερηζηηθήο δέζκεπζεο θαη κάιηζηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά. Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη κφλν ζηελ θαλνληζηηθή δέζκεπζε, φπνπ εδψ πξνεγνχληαη 

νη έρνληεο κηθξή θαη κέηξηα πξνυπεξεζία ζην ζρνιείν θαη ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθαλψο γηαηί 

δελ πξφιαβαλ λα αλαπηχμνπλ αίζζεκα ππνρξέσζεο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο 

(ζπλαδέιθνπο, καζεηέο, γνλείο) ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ ληψζνπλ πσο ην ζρνιείν ζην νπνίν 

ππεξεηνχλ ηνπο έρεη πξνζθέξεη πνιιά.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε εξγαζίαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ, κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζηε ζπλερηζηηθή δέζκεπζε, πσο νη κφληκνη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα δέζκεπζεο έλαληη ησλ αλαπιεξσηψλ θαη 

απνζπαζκέλσλ. Σν απνηέιεζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην παξφκνην απνηέιεζκα ηεο 
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έξεπλαο ησλ  Iordanidis et al. (2014). Σν αίζζεκα ηεο ζηγνπξηάο θαη ζηαζεξήο παξνπζίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν ηνπ, απνηειεί εληζρπηηθφ παξάγνληα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο.  

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ην απνηέιεζκα ήηαλ ίδην κε 

απηφ ηεο ζρέζεο εξγαζίαο. Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ζπλερηζηηθή δέζκεπζε, νη δάζθαινη παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφηεξα επίπεδα δέζκεπζεο 

έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. Ο ιφγνο πξνθαλψο είλαη φηη ελψ νη δάζθαινη 

ππεξεηνχλ θαη θαιχπηνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζε έλα ζρνιείν, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη 

ηζρπξφηεξνη δεζκνί θαη αηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ δαζθάισλ, δηεπζπληψλ, καζεηψλ 

θαη γνλέσλ, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθά 

ζρνιεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνλ ίδην 

ρξφλν δεκηνπξγίαο αλάινγσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα ζε φηη αθνξά ην δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπνπδψλ ε έξεπλα 

θαηέδεημε, ρσξίο λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, φηη νη θάηνρνη επηπξφζζεησλ 

πξνζφλησλ (δεχηεξν πηπρίν, κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν) έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

δέζκεπζεο ίζσο ιφγσ ηνπ αηζζήκαηνο φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ή ίζσο 

φηη ην ζρνιείν δελ ηθαλνπνηεί ηηο πςειέο απαηηήζεηο πνπ νη ίδηνη έρνπλ. ε θάηη αλάινγν έρεη 

θαηαιήμεη θαη ε έξεπλα ησλ Mowday θ.ά. (1982) θαζψο θαη ε έξεπλα ηνπ  Γηνβά - Αιραδίδε 

(2017). 

Σέινο ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην θχιν ηνπ δηεπζπληή θαίλεηαη λα απνηεινχλ 

παξάγνληεο πνπ δελ επεξεάδνπλ ην επίπεδν δέζκεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δελ 

παξνπζηάδνπλ θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο 50 ησλ βαζηθφηεξσλ επξεκάησλ ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ θαη ηνπο παξάγνληεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

Πίλαθαο 50  ύλνςε θπξηόηεξσλ επξεκάησλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ άλσ ηνπ κεηξίνπ 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ κέηξην βαζκφ 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ θάησ ηνπ κεηξίνπ 

ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ κέηξην βαζκφ 

ΚΑΛΟ ΥΟΛΗΚΟ ΚΛΗΜΑ νβαζηθφηεξνο παξάγνληαο 

δέζκεπζεο 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΦΤΛΟ (αδηάθνξν) 

ΦΤΛΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ(αδηάθνξν) 
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ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ(αδηάθνξν) 

ΖΛΗΚΗΑ (51 εηψλ θαη άλσ > δέζκεπζε) 

ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (26 θαη άλσ 

>ζπλαηζζεκαηηθή θ ζπλερηζηηθή /11-25 έηε > θαλνληζηηθή 

ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ (11 έηε θαη άλσ > 

ζπλαηζζεκαηηθή θ ζπλερηζηηθή / 0-5 έηε > θαλνληζηηθή 

ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ (κφληκνη > δέζκεπζε) 

ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ (δάζθαινη > δέζκεπζε) 

ΠΟΤΓΔ ( επηπξφζζεηα πξνζφληα < δέζκεπζε) 

 

6.1.3 Βαζκόο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Ο βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ δήκνπ 

Δνξδαίαο παξνπζηάδνπλ αξθεηά πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. Ο ξφινο γεληθά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ε θχζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θαίλεηαη λα πξνζδίδνπλ πςειά επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο, ελψ ζηνλ αληίπνδα ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ φπσο θαη ην 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά πξνζδίδνληαο 

ρακειφηεξν ζθνξ ζηα επίπεδα ηφζν νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο φζν θαη επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Ζ βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη απφιπηα απηά ηα ζπκπεξάζκαηα ηφζν ζε 

εγρψξην φζν θαη δηεζλέο επίπεδν. Δλδεηθηηθή είλαη ε έξεπλα ηνπ Παπαζσκφπνπινπ (2015) ν 

νπνίνο ζχγθξηλε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο επξσπαίνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

6.1.4 Παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Οξγαλσηηθνί παξάγνληεο 

Δλδνγελείο παξάγνληεο κε βάζε ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο 

Ζ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη απφ ηελ απηνλνκία πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ηνπ Karavas (2010). Δπίζεο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη θαίλνληαη θαη απφ ηελ 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γεγνλφο ην νπνίν δελ δηαςεχδεη θακία 

έξεπλα, θάηη πνπ δείρλεη λα επηβεβαηψλεηαη ζηελ έξεπλα ησλ  Eliophotou – Menon,  

Papanastasiou & Zempylas (2008). ε απηήλ ηελ ππνθιίκαθα ην κηθξφηεξν ζθνξ δφζεθε 

ζηνλ παξάγνληα γηα ηε ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο. Φαίλεηαη φηη αθφκα ν 
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παξάγνληαο απηφο κπνξεί λα βειηησζεί πνιχ πεξηζζφηεξν, ίζσο θάλνληαο ζπκκέηνρνπο θαη 

ηνπο γνλείο ζε ζέκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ιφγσ, βνεζψληαο  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν 

ηνπο. Οη Μαθξή-Μπφηζαξε θαη Μαηζαγγνχξα (2003) ππεξζεκαηίδνπλ θαη απηνί ηε ζρέζε 

εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ. 

 Δλδνγελείο παξάγνληεο κε βάζε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 Ο παξάγνληαο επηκφξθσζε θαίλεηαη λα είλαη ην αδχλαην ζεκείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φπνπ ε ηθαλνπνίεζε κφιηο πνπ ππεξβαίλεη ηηο κέζεο ηηκέο. Φαίλεηαη φηη δελ έρνπλ 

επηκνξθσζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, παξφηη ζα ην ήζειαλ πνιχ θαη δελ ζεσξνχλ νπζηαζηηθή 

επηκφξθσζε ηηο εκεξίδεο θαη ηα εκεξήζηα ζεκηλάξηα. Βέβαηα δελ μεθαζαξίδεηαη εάλ ε 

επηκφξθσζε είλαη ππφζεζε ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ή θαζαξά ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ο 

παξάγσλ απηφο φκσο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηα αηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

δειψλνπλ απεξίθξαζηα φηη αγαπνχλ πνιχ ην επάγγεικά ηνπο θαη δελ έρνπλ κεηαληψζεη 

θαζφινπ γηα ηελ επηινγή ηνπο λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί. Δπίζεο, ε ειιηπήο επηκφξθσζε δελ 

κεηψλεη ηα πξνζφληα ηνπο ηα νπνία ζεσξνχλ φηη είλαη πςεινχ επηπέδνπ. Toλ παξάγνληα 

επηκφξθσζε δηεξεχλεζαλ ηδηαίηεξα θαη νη  Hakanen et al. (2006) θαηαιήγνληαο ζε αλάινγα 

απνηειέζκαηα. 

 Δμσγελείο παξάγνληεο κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ 

ε απηήλ ηελ ππνθιίκαθα θαίλεηαη λα πξνθξίλεηαη ηδηαίηεξα ε ζπλεξγαζία 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληή, ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθφηεξα ην ζηπι 

εγεζίαο. Πάξα πνιιέο έξεπλεο ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ παξάγνληα 

ζεσξψληαο ηνλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο, αλ φρη ηνλ ζεκαληηθφηεξν. Αλάινγεο έξεπλεο 

είλαη νη έξεπλεο ησλ Tsui & Cheng (1999), Bogler (2001),  θαη Kefalidou, Vassilakis θαη 

Pitsalidis (2015). Αθνινπζεί ζε ζεκαληηθφηεηα ν παξάγνληαο ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί 

ζην ζρνιείν, φπσο επίζεο δελ θαίλεηαη λα ππνιείπεηαη θαζφινπ θαη ν παξάγνληαο ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ. ρνιηθφ θιίκα θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ζρνιείνπ 

είλαη παξάγνληεο πνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε πνιιέο έξεπλεο θαη επηβεβαίσζαλ ηελ 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο. αλ παξάδεηγκα κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη έξεπλεο ησλ Schulze 

(2006), σηεξίνπ θαη  Ηνξδαλίδεο (2014). Σν πλεχκα θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ 

επηθξαηεί ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο δελ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ηδηαίηεξα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αθνχ ην ζθνξ έδεημε κέηξην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ 

δηαςεχδεηαη απφ παιαηφηεξε έξεπλα φπσο απηή ησλ Thoms, Dose & Scott (2002). Σέινο, 

παξφηη νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζηπι εγεζίαο ησλ δηεπζπληψλ, 
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φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, πξέπεη ζηνλ αληίπνδα νπσζδήπνηε λα ζρνιηαζηνχλ ηα 

ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ 

δηεπζπληή ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα ηνπ θαηά πφζν ν δηεπζπληήο θαζνδεγεί θαη 

παξνηξχλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Φαίλεηαη πσο νη δηεπζπληέο, απνξξνθεκέλνη απφ ηα 

δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα, μερλνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε ζέκαηα 

δηδαζθαιίαο, ελζάξξπλζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο, ελέξγεηεο πνπ επηδεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο. Σν ίδην ζέκα κε ηα ίδηα απνηειέζκαηα πξαγκαηεχηεθε θαη ε 

έξεπλα ησλ Skaalvik & Skaalvik (2009). 

Δμσγελείο παξάγνληεο κε βάζε ην παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

Ζ ζηγνπξηά, ε ζηαζεξφηεηα θαη ην σξάξην κε ηηο ζρνιηθέο δηαθνπέο είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Δλψ 

θαίλνληαη ηφζν απηνλφεηνη νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο, ελ ηνχηνηο δελ θαίλεηαη λα 

επαιεζεχνληαη ζηελ έξεπλα ηνπ Brunetti (2001) ε νπνία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αίζζεζε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Αθφκα ε δπλαηφηεηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ην ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ζε κέηξην επίπεδν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαίλεηαη παξάγνληαο αδηάθνξνο ζηελ έξεπλα ησλ Eliophotou-

Menon, Papanastasiou & Zempylas (2008) πνπ δηαθσλεί κε ηελ παξνχζα έξεπλα. Σέινο ην 

πην αμηνζεκείσην είλαη φηη ελψ ε βηβιηνγξαθία ζην ζέκα ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηαιήγεη φηη είλαη παξάγνληαο κε ρακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο (Spear, Gould θαη Lee 

(2000)), ζηελ παξνχζα έξεπλα ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο βάζεη ηνπ παξάγνληα νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο, θαίλεηαη ιίγν άλσ ηνπ κεηξίνπ. Ο ιφγνο ίζσο είλαη φηη ε κείσζε κηζζψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιε εηδηθά ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε κεγάιε πξνυπεξεζία. Απηφ βέβαηα πάληα ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηψζεηο 

κηζζψλ πνπ ππέζηεζαλ άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. 

 Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

Απφ ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δείγκαηνο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, (ζε αληηδηαζηνιή κε 

αλάινγε έξεπλα φπσο απηή ησλ Ma θαη Macmillan (1999), ε νπνία έδεημε πσο νη γπλαίθεο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο άλδξεο), ζηελ παξνχζα έξεπλα 

θαίλεηαη λα είλαη αδηάθνξν, φπσο επίζεο θαη ην θχιν ηνπ δηεπζπληή.  
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Έξεπλεο, φπσο απηή ηνπ Schulze (2006), έρνπλ δείμεη φηη ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ 

(κηθξφ ή κεγάιν), επεξεάδεη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε παξνχζα 

έξεπλα δείρλεη λα δηαθνξνπνηείηαη. Ο ιφγνο ίζσο είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ  καζεηψλ ζηα 

ηκήκαηα ησλ  κεγάισλ ζρνιείσλ δελ δηαθνξνπνηείηαη  πνιχ απφ ηα ηκήκαηα ησλ κηθξψλ 

ζρνιείσλ. Κάηη αλάινγν παξαηεξείηαη θαη ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ  φπσο 

θαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. 

Ζ ζέζε εξγαζίαο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ζε κηθξφ βαζκφ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, 

παξνπζηάδνληαο ηνπο δαζθάινπο κε πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε απηά ησλ 

εηδηθνηήησλ. ε απηφ ην απνηέιεζκα ζπκθσλνχλ αλάινγεο έξεπλεο φπσο ησλ Γεκεηξηάδε 

θαη Παπαδφπνπινπ  (2013) θαη ησλ Colak, Altinkurt θαη Yilmaz (2014). Ο ιφγνο πξνθαλψο 

είλαη φηη νη δάζθαινη ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζε έλα ζρνιείν θαη ίζσο αθφκα ζε έλα 

ηκήκα – ηάμε, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ, πνπ γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην σξάξηφ ηνπο, θαινχληαη λα δηδάμνπλ ζε πνιχ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα θαη 

ζρνιεία. 

Ζ ζρέζε εξγαζίαο κεηαμχ κνλίκσλ θαη αλαπιεξσηψλ παξνπζηάδεη αλάινγα 

απνηειέζκαηα κε ηα παξαπάλσ. Λίγν πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο δείρλνπλ λα 

απνιακβάλνπλ νη κφληκνη. Ο ιφγνο ηεο κηθξήο δηαθνξνπνίεζεο θαίλεηαη λα είλαη ε αζθάιεηα 

θαη ε ζηγνπξηά πνπ ληψζνπλ νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί έλαληη ησλ αλαπιεξσηψλ. 

Ζ πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε, ε πξνυπεξεζία ζην ζρνιείν θαη ε ειηθία θαίλνληαη 

λα κελ δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ ινγηθή φηη κεγάιε πξνυπεξεζία έρνπλ 

ζπλήζσο νη κεγάινη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί. Απηνί νη ηξεηο δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

παξνπζηάδνληαη καδί αθνχ δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Σν επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο είλαη αλάινγν ηεο ειηθίαο θαη ηεο πξνυπεξεζίαο είηε ζηελ εθπαίδεπζε είηε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Ο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο ιφγσ ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο θηλείηαη 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν πνιχ πην άλεηα, αληηκεησπίδνληαο επθνιφηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηπρφλ παξνπζηάδνληαη, ιεηηνπξγεί κε ιηγφηεξν άγρνο θαη έρεη θαηαιήμεη ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. ια απηά νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ζε αληηδηαζηνιή 

κε ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία θαη πην άπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα απνηειέζκαηα απηά 

έξρνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Πεηξίιε (2007). 

Σέινο ελψ ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε νη ζπνπδέο θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ ζπκβαίλεη θάηη αλάινγν θαη ζην επίπεδν επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθά θαη δεχηεξα πηπρία παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ 
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ηα ίδηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα 

επηπξφζζεηα πξνζφληα λα θαηέρνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαη λα κελ βξίζθνληαη πνιινί εμ 

απηψλ κέζα ζηηο ηάμεηο. 

Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο 51 ησλ βαζηθφηεξσλ επξεκάησλ ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ θαη ηνπο παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Πίλαθαο 51  ύλνςε θπξηόηεξσλ επξεκάησλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

ΑΓΗΑΦΟΡΟ 

θχιν εθπαηδεπηηθψλ 

ηχπνο ζρνιείνπ 

θχιν δηεπζπληή 

ζπνπδέο 

ΤΥΔΣΗΖ 
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ζέζε εξγαζίαο(δάζθαινη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη) 

ζρέζε εξγαζίαο(κφληκνη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη) 

ειηθία(κεγαιχηεξνη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη) 

πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε(κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη) 

πξνυπεξεζία ζην ζρνιείν(κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη) 

 

6.1.5  πζρέηηζε νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα φπνπ ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ήηαλ κεηαμχ ηνπ +1.00 θαη -1.00 θαη ζπγθεθξηκέλα «+» πνπ ζεκαίλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε, 

δείρλεη φηη νη ηηκέο ηεο κηαο κεηαβιεηήο απμάλεηαη φηαλ απμάλεηαη θαη ε ηηκή ηεο άιιεο, άξα 

νη δχν πξνο δηεξεχλεζε κεηαβιεηέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζηεί φηη ε κία απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο άιιεο θαη  ηειηθά ε ζρέζε ηνπο είλαη ακθίδξνκε. 

Δηδηθφηεξα θαίλεηαη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απμάλεηαη ζε κηθξφ 

βαζκφ (r=0,274) ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε, ε ζπλερηζηηθή δέζκεπζε ζε κέηξην βαζκφ 

(r=0,400) θαη ηέινο ε θαλνληζηηθή ζε αθφκα κηθξφηεξν βαζκφ (r=0,127). Σέινο, ζε ζπλνιηθφ 

επίπεδν ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζε βαζκφ r=0,294 πνπ ππνδειψλεη κηθξή κελ ζπζρέηηζε αιιά ζεκαληηθφ φηη 

είλαη ζεηηθή. 

Απηφ ην απνηέιεζκα είλαη ζχκθσλν κε ην απνηέιεζκα παιαηφηεξεο έξεπλαο ησλ 

Williams θαη Hazer (1986) θαη δηαθσλεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ έξεπλα ηνπ Shann (1998), ε 

νπνία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη απηή πνπ νδεγεί 

ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε κηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε θαη κνλφδξνκε ζρέζε.  

 

6.2 Πξνηάζεηο 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζε παξαπάλσ θεθάιαην φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ηνπ δήκνπ Δνξδαίαο, δελ επηηξέπεη γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ζα βνεζνχζε κηα έξεπλα κε κεγαιχηεξν δείγκα ηφζν πνζνηηθά φζν θαη ζε 

κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή έθηαζε, ίζσο θαη παλειιαδηθά. Αθφκα ζα κπνξνχζε ην δείγκα λα 

δηαθνξνπνηεζεί θαη πνηνηηθά, αλ εηίζελην ππφ κειέηε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο θαη αλ 

εληάζζνληαλ πέξαλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη άιια αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο απηφ ηεο λνεκαηνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ε ηνπηθφ επίπεδν, κηα αλάινγε 
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έξεπλα ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα 

αλάκεζα ζηηο δχν βαζκίδεο. 

Δπηπξφζζεηα, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα 

ελίζρπε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Δπίζεο, 

επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο γηα κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο ζα βνεζνχζαλ πξνο 

απηή ηε θαηεχζπλζε. Ζ νξγαλσκέλε επηκφξθσζε ζε εηήζηα βάζε ή ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα αθφκα θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ρσξίο εθθνβηζηηθφ 

ραξαθηήξα, κπνξεί λα εληζρχζεη θαη λα αλαβαζκίζεη ην θνηλσληθφ θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Οη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλερψο κεηαβάιινληαη θαη εμειίζζνληαη κέξα κε ηε 

κέξα, άξα δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη δηάθνξνη παξάγνληεο δηακφξθσζεο είηε νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο είηε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Απηφο ν ιφγνο θαη κφλν είλαη αξθεηφο γηα λα 

κελ ζηακαηήζνπλ πνηέ αλάινγεο έξεπλεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κε ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο ζηε δηακφξθσζε δηαθφξσλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πνηφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο παξνπζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε 

ζρνιηθή δσή.  
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εθθξάδεη θαιύηεξα  

1- θαζόινπ   2- ειάρηζηα   3- αξθεηά   4 -πνιύ   5-πάξα πνιύ 

ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη : 

 
 

10Παξακέλεηε ζ απηφ ην ζρνιείν απφ αλάγθε 
 

1 2 3 4 5 

11 Παξακέλεηε ζε απηφ ην ζρνιείν επεηδή ην επηζπκείηε 
 

1 2 3 4 5 

12 Θα ήζαζηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε, αλ ηειεηψλαηε ηελ 

επαγγεικαηηθή ζαο ζηαδηνδξνκία ζην ζρνιείν απηφ 
1 2 3 4 5 

13 Ζ αιιαγή  ζρνιείνπ ζα επηθέξεη αιιαγέο θαη ζα δηαηαξάμεη 

ηελ πξνζσπηθή ζαο δσή 
1 2 3 4 5 

14 Νηψζεηε κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζρνιείνπ 
 

1 2 3 4 5 

15 Πξαγκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαη δηθά ζαο 1 2 3 4 5 
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16 Έρεηε επελδχζεη ηφζα πνιιά ζην ζρνιείν ζαο (ρξφλν, ηδέεο , 

ελέξγεηα) θαη δελ ζα κπνξνχζαηε λα ην  εγθαηαιείςεηε 
1 2 3 4 5 

17 Έρεηε πνιχ ιίγεο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο αλ 

εγθαηαιείπαηε ην ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζηε ηψξα 
1 2 3 4 5 

18 Νηψζεηε ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα παξακείλεηε ζην ζρνιείν 

πνπ ππεξεηείηε ηψξα γηαηί ζαο έρεη πξνζθέξεη πνιιά 
1 2 3 4 5 

19 Γε επηζπκείηε λα θχγεηε ηψξα απφ ην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε, 

γηαηί έρεηε κηα αίζζεζε ππνρξέσζεο απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ (καζεηέο, γνλείο, ζπλαδέιθνπο) 

1 2 3 4 5 

20 Σν λα αιιάδεηε ζρνιείν κε βάζε ην πξνζσπηθφ ζαο ζπκθέξνλ 

δελ είλαη ζσζηφ 
1 2 3 4 5 

21 ηη ε παξακνλή θαη ε αθνζίσζε ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα δελ 

έρεη κεγάιε ζεκαζία 
1 2 3 4 5 

22 Νηψζεηε γεληθά δεζκεπκέλνο κε ην ζρνιείν ζαο 

 
1 2 3 4 5 

 

23 Καηά ηε γλψκε ζαο,  πνχ νθείιεηαη ε δέζκεπζε πνπ ληψζεηε γηα ην ζρνιείν ζαο; 

Ηεξαξρήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο δίλνληαο 1 ζηελ πην ζεκαληηθή 

ην φηη έρσ επελδχζεη πξνζσπηθά ζε ρξφλν – ηδέεο – ελέξγεηα, αλαθνξηθά κε ην ξφιν 

κνπ 

 

ην θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο  

 

 

ην ζηπι εγεζίαο θαη ην ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ 

 

 

ηελ  απηνλνκία πνπ κνπ παξέρεηαη  θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ κνπ 

 

 

ηε ζρέζε πνπ έρσ αλαπηχμεη κε ηνπο καζεηέο κνπ 

 

 

 

Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, επηιέγνληαο ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

εθθξάδεη θαιύηεξα  

 

1- πνιύ δπζαξεζηεκέλνο   2- δπζαξεζηεκέλνο   3- αδηάθνξν 

4-ηθαλνπνηεκέλνο  5- πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο 

Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκό είζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε: 

 
 

24 Απφ ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο 
 

1 2 3 4 5 

25 Απφ ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ 
 

1 2 3 4 5 

26 Απφ ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 
 

1 2 3 4 5 

27 Απφ ηελ απηνλνκία πνπ ζαο πξνζθέξεη ε εξγαζία ζαο λα 

εθαξκφδεηε δηθέο ζαο κεζφδνπο 
1 2 3 4 5 

28 Απφ ηελ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εξγαζία ζαο 
 

1 2 3 4 5 
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29 Απφ ηελ δπλαηφηεηα πνπ ζαο δίλεηαη λα θαζνδεγείηε άιινπο 

αλζξψπνπο 

 

1 2 3 4 5 

30 Απφ ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ζαο 
1 2 3 4 5 

31 Απφ ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 
 

1 2 3 4 5 

32 Απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζαο 
 

1 2 3 4 5 

33 Απφ ηελ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 
 

1 2 3 4 5 

34 Απφ ην θνηλσληθφ θχξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
 

1 2 3 4 5 

35 Απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο δνπιεηάο ζαο ζηε ηνπηθή θνηλσλία 
 

1 2 3 4 5 

36 Απφ ηε ζηγνπξηά θαη ζηαζεξφηεηα πνπ ζαο πξνζθέξεη ε 

εξγαζία ζαο 
 

1 2 3 4 5 

37 Απφ ην σξάξην θαη ηελ έθηαζε ησλ δηαθνπψλ θαη ησλ αξγηψλ 
 

1 2 3 4 5 

38 Απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζαο 
 

1 2 3 4 5 

39 Απφ ην πλεχκα θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ 

επηθξαηεί ζην ζρνιείν ζαο 
1 2 3 4 5 

40 Απφ ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν ζαο 
 

1 2 3 4 5 

41 Απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζαο 
 

1 2 3 4 5 

 

     42  Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο είλαη πην ζεκαληηθνί γηα εζάο;  Ηεξαξρήζηε ηηο 

πξνηηκήζεηο ζαο, δίλνληαο 1 ζηελ πην ζεκαληηθή 

Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ 

 

 

Οη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη θαηαμίσζεο 

 

 

Σν ζηπι εγεζίαο – ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ 

 

 

Σν γεληθφ ζρνιηθφ θιίκα θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο(καζεηέο, γνλείο, ζπλάδειθνη) 

 

 

Μηζζφο 
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Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, επηιέγνληαο ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

εθθξάδεη θαιύηεξα  

 

1- θαζόινπ   2- ειάρηζηα   3- αξθεηά   4 -πνιύ   5-πάξα πνιύ 

 

ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη : 
 

 

43 Αγαπάηε ην επάγγεικά ζαο 
 

1 2 3 4 5 

44 Έρεηε ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εξγαζία ζαο 
 

1 2 3 4 5 

45 Ξέξεηε πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ζαο 
 

1 2 3 4 5 

46 Έρεηε κεηαληψζεη γηα ηελ επηινγή ζαο λα γίλεηε 

εθπαηδεπηηθφο 
 

1 2 3 4 5 

47 Νηψζεηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην επάγγεικα ζαο 

 
1 2 3 4 5 

48 Έρεηε επηκνξθσζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 
 

1 2 3 4 5 

49 Θα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε ζην άκεζν κέιινλ 
 

1 2 3 4 5 

50 Δλεκεξψλεζηε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε 

ζε εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα 
1 2 3 4 5 

 

Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, επηιέγνληαο ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

εθθξάδεη θαιύηεξα 

1 - κία θνξά ηελ εβδνκάδα2 - κία θνξά ζηηο δύν εβδνκάδεο 

3 - κία θνξά ην κήλα  4 - κία θνξά ην ρξόλν  5 – πνηέ 

 

51 Ο δηεπζπληή ζαο ζπλεξγάδεηαη κε εζάο γηα παηδαγσγηθά 

ζέκαηα 
1 2 3 4 5 

52 Ο δηεπζπληή ζαο αθηεξψλεη ρξφλν ζηελ θαζνδήγεζε θαη 

ζηελ παξαθίλεζή ζαο 
1 2 3 4 5 

 

 

Α ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΘΕΡΜΑ 
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πλνπηηθόο πίλαθαο έιεγρνπ αμηνπηζηίαο εξσηεκαηνινγίνπ (Cronbach΄sAlpha) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

θύιν 198,4357 266,866 -,066 ,731 

ειηθία 197,7571 264,574 ,043 ,729 

ζρέζε εξγαζίαο 198,7286 267,523 -,081 ,733 

ζέζε εξγαζίαο 198,8000 267,773 -,127 ,732 

πξνϋπεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε 

198,0571 260,975 ,218 ,725 

πξνϋπεξεζία ζην ζρνιείν 198,1643 263,145 ,073 ,729 

ηύπνο ζρνιείνπ 197,7500 262,995 ,121 ,727 

ζπνπδέο 198,7286 261,868 ,154 ,727 

θύιν δηεπζπληή 198,7857 266,817 -,063 ,731 

Παξακέλεηε ζ απηό ην 

ζρνιείν από αλάγθε 

195,5214 254,582 ,422 ,719 

Παξακέλεηε ζε απηό ην 

ζρνιείν επεηδή ην επηζπκείηε 

195,7071 247,101 ,575 ,711 

Θα ήζαζηαλ πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε, αλ 

ηειεηώλαηε ηελ 

επαγγεικαηηθή ζαο 

ζηαδηνδξνκία ζην ζρνιείν 

απηό 

196,0214 250,496 ,358 ,717 

Η αιιαγή  ζρνιείνπ ζα 

επηθέξεη αιιαγέο θαη ζα 

δηαηαξάμεη ηελ πξνζσπηθή 

ζαο δσή 

197,2000 258,176 ,164 ,726 

Νηώζεηε κέξνο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ ζρνιείνπ 

195,8714 248,113 ,597 ,712 

Πξαγκαηηθά ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαη δηθά 

ζαο 

196,4786 248,582 ,503 ,713 

Έρεηε επελδύζεη ηόζα πνιιά 

ζην ζρνιείν ζαο (ρξόλν, 

ηδέεο , ελέξγεηα) θαη δελ ζα 

κπνξνύζαηε λα ην  

εγθαηαιείςεηε 

196,8000 244,852 ,582 ,709 
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Έρεηε πνιύ ιίγεο δηαζέζηκεο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο αλ 

εγθαηαιείπαηε ην ζρνιείν 

ζην νπνίν εξγάδεζηε ηώξα 

197,5429 263,775 ,021 ,732 

Νηώζεηε ηελ εζηθή 

ππνρξέσζε λα παξακείλεηε 

ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε 

ηώξα γηαηί ζαο έρεη 

πξνζθέξεη πνιιά 

197,0857 245,676 ,509 ,711 

Δε επηζπκείηε λα θύγεηε 

ηώξα από ην ζρνιείν πνπ 

ππεξεηείηε, γηαηί έρεηε κηα 

αίζζεζε ππνρξέσζεο 

απέλαληη ζηνπο αλζξώπνπο 

ηνπ 

197,0857 246,726 ,463 ,713 

Σν λα αιιάδεηε ζρνιείν κε 

βάζε ην πξνζσπηθό ζαο 

ζπκθέξνλ δελ είλαη ζσζηό 

197,2714 252,098 ,309 ,720 

Όηη ε παξακνλή θαη ε 

αθνζίσζε ζε κηα ζρνιηθή 

κνλάδα δελ έρεη κεγάιε 

ζεκαζία 

197,3929 268,945 -,109 ,738 

Νηώζεηε γεληθά δεζκεπκέλνο 

κε ην ζρνιείν ζαο 

197,0214 249,359 ,436 ,715 

ην όηη έρσ επελδύζεη 

πξνζσπηθά ζε ρξόλν – ηδέεο 

– ελέξγεηα, αλαθνξηθά κε ην 

ξόιν κνπ 

196,3857 267,217 -,069 ,739 

ην θαιό θιίκα ζπλεξγαζίαο 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

198,0286 274,618 -,241 ,744 

ην ζηπι εγεζίαο θαη ην 

ηξόπν δηνίθεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ 

197,0429 275,322 -,258 ,745 

ηελ  απηνλνκία πνπ κνπ 

παξέρεηαη  θαηά ηελ άζθεζε 

ηνπ έξγνπ κνπ 

197,2000 262,190 ,061 ,731 

ηε ζρέζε πνπ έρσ 

αλαπηύμεη κε ηνπο καζεηέο 

κνπ 

196,8786 259,618 ,111 ,729 

Από ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο 

καζεηέο 

195,7143 257,184 ,428 ,721 
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Από ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηώλ 

196,2143 254,788 ,383 ,719 

Από ηελ δπλαηόηεηα 

ζπκκεηνρήο ζαο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

196,0214 254,280 ,454 ,718 

Από ηελ απηνλνκία πνπ ζαο 

πξνζθέξεη ε εξγαζία ζαο λα 

εθαξκόδεηε δηθέο ζαο 

κεζόδνπο 

195,7143 254,191 ,530 ,717 

Από ηελ πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

εξγαζία ζαο 

196,0286 253,280 ,520 ,717 

Από ηελ δπλαηόηεηα πνπ 

ζαο δίλεηαη λα θαζνδεγείηε 

άιινπο αλζξώπνπο 

196,5071 255,259 ,365 ,720 

Από ηελ δπλαηόηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

ζαο 

196,0357 254,524 ,506 ,718 

Από ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε 

ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

195,7357 252,066 ,547 ,715 

Από ηνλ ηξόπν δηνίθεζεο 

ηνπ ζρνιείνπ ζαο 

195,7214 253,253 ,557 ,716 

Από ηελ δπλαηόηεηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

196,2929 252,022 ,492 ,716 

Από ην θνηλσληθό θύξνο ηεο 

δνπιεηάο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

196,5500 256,595 ,275 ,722 

Από ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

δνπιεηάο ζαο ζηε ηνπηθή 

θνηλσλία 

196,4500 255,472 ,346 ,720 

Από ηε ζηγνπξηά θαη 

ζηαζεξόηεηα πνπ ζαο 

πξνζθέξεη ε εξγαζία ζαο 

196,0429 258,084 ,243 ,723 

Από ην σξάξην θαη ηελ 

έθηαζε ησλ δηαθνπώλ θαη 

ησλ αξγηώλ 

195,7786 261,742 ,168 ,726 

Από ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζαο 

196,0714 258,412 ,244 ,724 

Από ην πλεύκα θαηλνηνκίαο 

θαη δεκηνπξγηθόηεηαο πνπ 

επηθξαηεί ζην ζρνιείν ζαο 

196,2143 255,062 ,410 ,719 
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Από ην θιίκα πνπ επηθξαηεί 

ζην ζρνιείν ζαο 

195,8000 252,837 ,505 ,716 

Από ηηο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο ζαο 

197,0857 258,856 ,172 ,726 

Η πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ 

ζρνιείνπ 

196,4571 241,128 ,039 ,782 

Οη δπλαηόηεηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

θαη θαηαμίσζεο 

196,2143 268,429 -,101 ,736 

Σν ζηπι εγεζίαο – ηξόπνο 

δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ 

197,5500 274,868 -,271 ,743 

Σν γεληθό ζρνιηθό θιίκα θαη 

δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο(καζεηέο, γνλείο, 

ζπλάδειθνη) 

198,6000 268,515 -,116 ,734 

Μηζζόο 196,3571 260,289 ,088 ,730 

Αγαπάηε ην επάγγεικά ζαο 195,4714 258,467 ,391 ,722 

Έρεηε ηα πξνζόληα πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ εξγαζία 

ζαο 

195,9071 257,020 ,393 ,721 

Ξέξεηε πνηεο είλαη νη 

αξκνδηόηεηεο θαη νη επζύλεο 

ζαο 

195,7643 259,476 ,332 ,723 

Έρεηε κεηαληώζεη γηα ηελ 

επηινγή ζαο λα γίλεηε 

εθπαηδεπηηθόο 

195,4429 265,759 -,011 ,731 

Νηώζεηε ηθαλνπνηεκέλνο από 

ην επάγγεικα ζαο 

195,9000 252,724 ,533 ,716 

Έρεηε επηκνξθσζεί ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα 

196,9643 257,445 ,164 ,726 

Θα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε 

ζην άκεζν κέιινλ 

196,0714 255,002 ,313 ,721 

Ελεκεξώλεζηε γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ 

εθπαίδεπζε ζε εκεξίδεο θαη 

ζεκηλάξηα 

196,4643 257,114 ,227 ,724 

Ο δηεπζπληή ζαο 

ζπλεξγάδεηαη κε εζάο γηα 

παηδαγσγηθά ζέκαηα 

197,7643 266,512 -,051 ,736 

Ο δηεπζπληή ζαο αθηεξώλεη 

ρξόλν ζηελ θαζνδήγεζε θαη 

ζηελ παξαθίλεζή ζαο 

197,6714 266,654 -,054 ,736 
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Γηάγξακκα 1 Καλνληθήο θαηαλνκήο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο 

 

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 

ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΓΔΜΔΤΖ 
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Γηάγξακκα 2 Καλνληθήο θαηαλνκήο ππνθιηκάθσλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 

ΤΠΟΚΛΗΜΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΑΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

  

  
 

Πηλάθεο ζπζρέηηζεο δηαζηάζεσλ δέζκεπζεο θαη ππνθιηκάθσλ ηθαλνπνίεζεο 

 

Correlations 

 

ΤΝΑΗΘΖ

ΜΑΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ 

ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 ,230
**

 

Sig. (2-tailed)  ,006 
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N 140 140 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ) 

Pearson 

Correlation 

,230
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,006  

N 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

ΤΝΑΗΘΖ

ΜΑΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

(ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΟΤ 

ΚΑΘΔ ΥΟΛΔΊΟΤ) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 ,119 

Sig. (2-tailed)  ,163 

N 140 140 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ 

ΣΟΤ ΚΑΘΔ 

ΥΟΛΔΊΟΤ) 

Pearson 

Correlation 

,119 1 

Sig. (2-tailed) ,163  

N 140 140 

 

Correlations 

 

ΤΝΑΗΘΖ

ΜΑΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

(ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 -,015 

Sig. (2-tailed)  ,859 

N 140 140 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ) 

Pearson 

Correlation 

-,015 1 

Sig. (2-tailed) ,859  

N 140 140 

 

 

 

Correlations 
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ΤΝΑΗΘΖ

ΜΑΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ 

ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 ,274
**

 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 140 140 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΟΝ ΡΟΛΟ 

ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ) 

Pearson 

Correlation 

,274
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

ΤΝΔΥΗΣΗ

ΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ 

ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ) 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 ,343
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 140 140 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ) 

Pearson 

Correlation 

,343
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

ΤΝΔΥΗΣΗ

ΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

(ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΟΤ 

ΚΑΘΔ ΥΟΛΔΊΟΤ) 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 ,315
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 140 140 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

Pearson 

Correlation 

,315
**

 1 
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ΒΑΖ ΣΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ 

ΣΟΤ ΚΑΘΔ 

ΥΟΛΔΊΟΤ) 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

ΤΝΔΥΗΣΗ

ΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

(ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ) 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 ,035 

Sig. (2-tailed)  ,680 

N 140 140 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ) 

Pearson 

Correlation 

,035 1 

Sig. (2-tailed) ,680  

N 140 140 

 

Correlations 

 

ΤΝΔΥΗΣΗ

ΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ 

ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ) 

ΤΝΔΥΗΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 ,400
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 140 140 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΟΝ ΡΟΛΟ 

ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ) 

Pearson 

Correlation 

,400
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 140 140 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations 
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ΚΑΝΟΝΗΣΗ

ΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ 

ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ) 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 ,163 

Sig. (2-tailed)  ,054 

N 140 140 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ) 

Pearson 

Correlation 

,163 1 

Sig. (2-tailed) ,054  

N 140 140 

 

Correlations 

 

ΚΑΝΟΝΗΣΗ

ΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

(ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΟΤ 

ΚΑΘΔ ΥΟΛΔΊΟΤ) 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 ,091 

Sig. (2-tailed)  ,287 

N 140 140 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ 

ΣΟΤ ΚΑΘΔ 

ΥΟΛΔΊΟΤ) 

Pearson 

Correlation 

,091 1 

Sig. (2-tailed) ,287  

N 140 140 

 

Correlations 

 

ΚΑΝΟΝΗΣΗ

ΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

(ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ) 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 -,074 

Sig. (2-tailed)  ,388 

N 140 140 

ΔΞΧΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ 

Pearson 

Correlation 

-,074 1 

Sig. (2-tailed) ,388  
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ) 

N 140 140 

 

Correlations 

 

ΚΑΝΟΝΗΣΗ

ΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ ΒΑΖ 

ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ) 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ 

ΓΔΜΔΤΖ 

Pearson 

Correlation 

1 ,127 

Sig. (2-tailed)  ,135 

N 140 140 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΟΝ ΡΟΛΟ 

ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ) 

Pearson 

Correlation 

,127 1 

Sig. (2-tailed) ,135  

N 140 140 
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