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Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης  των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  

καθώς και η επιρροή  των δημογραφικών χαρακτηριστικών τους (φύλο, ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, χρόνια υπηρεσίας ) σε αυτή. Στην έρευνα συμμετείχαν  188 

εκπαιδευτικοί γυμνασίων και λυκείων. Ταυτόχρονα μελετήθηκε η επίδραση της 

σωματικής άσκησης, καθώς και η επίδραση της υλοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Χρησιμοποιήθηκαν  το ερωτηματολόγιο Καταγραφής Ικανοποίησης  Εργαζομένων 

ESI (Employee Satisfaction Inventory) των Koustelios και Bagiatis. Τα 

αποτελέσματα αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης για τους 

εκπαιδευτικούς. Η έρευνα επίσης αποκάλυψε ότι οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται 

καθημερινά ή που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάζουν 

υψηλότερες τιμές ικανοποίησης από την φύση της εργασίας τους σε σχέση με τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους.  

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Επαγγελματική 

Ικανοποίηση, Φυσική Άσκηση, Εκπαιδευτικά προγράμματα  

Abstract 

In the present work, the level of professional satisfaction of secondary school teachers 

of the Kozani Regional Unit as well as the influence of their demographic 

characteristics (gender, age, marital status, years of service) were investigated. 188 

high school and high school teachers participated in the research. At the same time, 

the effect of physical exercise was studied, as well as the effect of the implementation 

of educational programs on the professional satisfaction of teachers. Koustelios and 

Bagiatis' ESI (Employee Satisfaction Inventory) Employee Satisfaction Registration 

Questionnaire was used. The results show high-levels of job satisfaction for teachers. 

The study also found that teachers who exercised daily or who implemented 

educational programs had higher satisfaction rates by the nature of their work than 

their other colleagues. 

Key Words: Secondary School Teachers, Job satisfaction, Physical exercise, 

Educational programs   
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1. Εισαγωγή  

Με βάση τον ορισμό της ικανοποίησης από την εργασία του Locke (1976), η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να περιγραφεί ως η 

θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την εκτίμησή που έχουν η 

εκπαιδευτικοί ως προς την εργασία τους. Η βελτίωση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης  των εκπαιδευτικών είναι σημαντική επειδή έρευνες έχουν δείξει ότι 

εκπαιδευτικοί με υψηλή εργασιακή ικανοποίηση παρείχαν υψηλότερης ποιότητας 

διδασκαλία και οι μαθητές τους ήταν πιο επιτυχημένοι (Demirtas, 2010), συνάγεται 

λοιπόν το συμπέρασμα, ότι η υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

ωφελεί την εκπαίδευση συνολικά. 

     Δεδομένου ότι η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μπορεί να 

επηρεάσει τη σταθερότητα της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών αλλά και την 

απόδοση τους, οι ερευνητές έχουν δώσει προσοχή σε προγνωστικούς παράγοντες που 

θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών. 

Ο Elam (1989) ανέφερε ότι ένας από τους λόγους που προκαλεί συνήθως τη 

δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών είναι ο χαμηλός μισθός, όμοια και οι Certo και Fox 

(2002) ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερους μισθούς είχαν υψηλότερο 

επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία. Επίσης ένα καλό σύστημα συνταξιοδότησης, 

και οι επιδοτήσεις για μελλοντική εκπαίδευση, έχουν θετική επίδραση στην 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Chen, Yang, Shiau, & Wang, 2006). 

Όσον αφορά τις προαγωγές, οι Wong και Wong (2005) διαπίστωσαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί με λίγες πιθανότητες προαγωγής παρουσίαζαν χαμηλές τιμές 

εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακής δέσμευσης. 

     Οι συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας, των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών, των συναδέλφων και της επικοινωνίας, αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών 

(Norton, 1999). Οι McGlamory και Edick (2004) ανέφεραν ότι αν το περιβάλλον 

εργασίας  παρέχει στους εκπαιδευτικούς περισσότερη προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη, αυξάνεται σημαντικά η ικανοποίηση από την εργασία τους. Οι Minarik, 

Thornton και Perreault (2003) βρήκαν διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση στους εκπαιδευτικούς, όπως η 

ανεπαρκής καθοδήγηση, η έλλειψη διοικητικής και κοινωνικής υποστήριξης, η κακή 
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συμπεριφορά των  μαθητών και η μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Άλλες έρευνες 

έδειξαν ότι οι κακές συνθήκες εργασίας και ο μεγάλος φόρτος διδασκαλίας μειώνουν 

επίσης την ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών (Liu &Ramsey, 2008). 

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο οι διευθυντές διαχειρίζονται τα σχολεία τους, οι 

σχέσεις και η έλλειψη υποστήριξης από τους συναδέλφους, επηρεάζει την 

ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών (Minarik, Thornton, & Perreault, 

2003). Σε ορισμένες σχολικές περιοχές, οι καθηγητές υποχρεώθηκαν να διδάξουν 

άλλα μαθήματα πέρα από την κύρια ειδικότητας τους, με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να 

μην έχουν αρκετό  χρόνο  για να προετοιμαστούν επαρκώς  για τη διδασκαλία κάτι 

που οδηγούσε σε επαγγελματική δυσαρέσκεια  (Α & Ramsey,2008). 

     Εκτός από εξωτερικούς παράγοντες πρόβλεψης από το εργασιακό περιβάλλον, τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών είχαν επίσης επιρροή στην 

ικανοποίηση της δουλειάς τους. 

     Το φύλο και η ηλικία είναι κρίσιμοι παράγοντες  που μπορούν να επηρεάσουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Οι Liu και Ramsey (2008) 

διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες δάσκαλοι ήταν λιγότερο ικανοποιημένες με τη δουλειά 

τους. Οι Miller και Travers (2005) ανέφεραν ότι η κακή κατάσταση της υγείας  των 

εκπαιδευτικών οδηγεί σε χαμηλότερη ικανοποίηση από την εργασία. Επίσης η αυτο-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών επηρεάζει  άμεσα την ικανοποίηση τους από 

την εργασία τους (Klassen & Chiu, 2010). Οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι καθηγητές 

με υψηλό επίπεδο αυτο-αποτελεσματικότητας, είχαν καλύτερη διαχείριση τάξεων και 

εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερη 

επαγγελματική ικανοποίηση. Οι εκπαιδευτικοί είναι πιο δυσαρεστημένοι από την 

εργασία τους, εάν αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δικές 

τους προσδοκίες και τις προκλήσεις της εργασίας τους. Δηλαδή  η χαμηλή αυτο-

αποτελεσματικότητα μειώνει την επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών 

(Caprara, Barbaranelli, Borgogni & Steca, 2003). Τέλος οι Liu και Ramsey (2008) 

διαπίστωσαν ότι η ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών γίνεται 

υψηλότερη με την αύξηση των ετών εργασιακής εμπειρίας. 

     Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως η ψυχική υγεία των εργαζομένων 

και η καλή συναισθηματική τους κατάσταση, συνδέθηκε πολύ νωρίς με τα επίπεδα 

φυσικής άσκησης που ακολουθούσαν στην καθημερινή τους ζωή (Folkins& Sime, . 
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1981). Με την σειρά της η καλή συναισθηματική κατάσταση και η καλή ψυχική 

υγεία έχουν συνδεθεί με την επαγγελματική ικανοποίηση (Travers & Cooper, 1993). 

Η άμεση σύνδεση των παραπάνω μεγεθών έχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.  

     Η μελέτη  αυτή έχει ως  σκοπό  τη αποτύπωση του επιπέδου της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης. Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην  Π.Ε 

Κοζάνης, σε κάθε τύπο σχολείου και κάθε εργασιακής σχέσης. Η έρευνα έλαβε χώρα 

μια εβδομάδα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, έτσι ώστε το αποτίμηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης να είναι απόλυτα ακριβής. Παράλληλα με τον κύριο 

σκοπό της έρευνας διερευνήθηκε και η επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική ικανοποίηση, καθώς και η 

επίδραση μέτριας ή έντονης φυσικής άσκησης των εκπαιδευτικών  σε αυτή. Τέλος 

αναζητήθηκε σύνδεση μεταξύ της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

επαγγελματικής ικανοποίησης.  

     Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τα κεφάλαια της θεωρητικής εισαγωγής στο 

θέμα, της μεθοδολογίας υλοποίησης, τα αποτελέσματα και τέλος τον σχολιασμό και 

τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Στο κεφάλαιο της θεωρητικής εισαγωγής 

παρουσιάζονται οι ορισμοί για την επαγγελματική ικανοποίηση, αναλύονται το φύλο 

η ηλικία και η εκπαιδευτική εμπειρία ως παράγοντές της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, αναφέρονται οι παράγοντες που προκαλούν ή εμποδίζουν την 

εμφάνιση επαγγελματικής ικανοποίησης και γίνεται αναφορά στην επίδραση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης στους εκπαιδευτικούς. Τέλος αναφέρεται ο σκοπός τα 

ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές μας υποθέσεις.  

     Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και 

οι διαδικασίες επιλογής του δείγματος, οι διαδικασίες για την συλλογή των 

δεδομένων,  και τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διαδικασία 

της έρευνας.  

     Στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων και τα αποτελέσματα που προκύπτουν.  

     Στο κεφάλαιο του σχολιασμού των αποτελεσμάτων ερμηνεύονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν σε συνάρτηση με το θεωρητικό πλαίσιο και σε 
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συνάρτηση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε 

αποτελέσματα που χρήζουν επιπλέον μελέτη. 

     Τέλος στο κεφάλαιο προτάσεων παρουσιάζονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

που προκύπτουν μέσα από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. 

 

 

2. Θεωρητική εισαγωγή  

2.1 Εισαγωγή στην Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Η ικανοποίηση από την εργασία είναι μια έννοια που έχει μελετηθεί εκτενώς κάτω 

από διάφορες συνθήκες (Bivona, 2002 · Brayfield & Crockett, 1955 · Ciriello, 1990 · 

Farber, 1982 · Guis,2015; Herzberg, 1968; Holdaway, 1978; Hoppock, 1935; 

Ingersoll, 1999; Kim &Loadman, 1994; Nias, 1981; Sergiovanni, 1967; Van Houtte, 

2006). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Brayfield και Crockett (1955), η έννοια της 

ικανοποίησης από την εργασία γεννήθηκε αρχικά το 1932, από τους Kornhauser και 

Sharp. Η μελέτη Kornhauser και Sharp (1932) πραγματοποιήθηκε στο μύλο 

BadgerGlobe της  εταιρίας Kimberly-Clarke. Οι ερευνητές προσπάθησαν να 

βελτιώσουν /κατανοήσουν τις κύριες μεταβλητές που διαμόρφωναν τα συναισθήματα 

και τις συμπεριφορές μέσα σε μια ομάδα εργατριών του  εργοστασίου. Η μελέτη των 

Kornhauser και Sharp (1932), περιέκλειε  τη χρήση ενός ερωτηματολογίου και 

δεδομένων που  συλλέχθηκαν  μέσω ανώνυμων συνεντεύξεων.  Από την επεξεργασία 

των ερωτηματολογίων κατέστει σαφές ότι οι απαντήσεις διέφεραν ανάλογα το τμήμα 

εργασίας των ερωτούμενων. Οι εργαζόμενες προσδιόρισαν τον φόβο της απόλυσης  ή 

γενικά της απώλειας θέσεων εργασίας ως τη μεταβλητή που προκαλούσε το 

μεγαλύτερο άγχος (Kornhauser & Sharp, 1932). Επιπλέον, "η πιθανότητα απόλυσης 

"ήταν η μεταβλητή που ήταν περισσότερο απεχθής  από οποιονδήποτε άλλη  στη 

μελέτη ( Kornhauser & Sharp , 1932). Συμπερασματικά, η εργασιακή ανασφάλεια  

βρέθηκε να είναι η πηγή αρνητικών συναισθημάτων μεταξύ των εργαζόμενων 

γυναικών στο εργοστάσιο. 

Ωστόσο, ο Robert Hoppock το 1935 ήταν ο πρώτος, που ανέπτυξε έναν 

ορισμό  για την επαγγελματική ικανοποίηση ως «κάθε συνδυασμό ψυχολογικής, 
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φυσικής και περιβαλλοντικής συνθήκης  που προκαλεί στο άτομο να πει, «είμαι 

ικανοποιημένος από τη δουλειά μου» (σελ. 47). Μετά τον πρώτο ορισμό του 

Hoppock (1935), έχουν διατυπωθεί άλλοι  πιο λειτουργικοί και σύγχρονοι ορισμοί. 

Πρόσφατα, ο DeNobile (2003) διατύπωσε έναν ορισμό σχετικά με την επαγγελματική 

ικανοποίηση, δηλώνοντας ότι η επαγγελματική ικανοποίηση αφορά  τον βαθμό στον 

οποίο ο εργαζόμενος έχει θετικά συναισθήματα ή συμπεριφορές που πηγάζουν από 

την εργασία του ή το εργασιακό του περιβάλλον. Αντίθετα, η επαγγελματική 

δυσαρέσκεια συσχετίζεται με  τα αρνητικά συναισθήματα για το επάγγελμα ή το 

περιβάλλον εργασίας του (DeNobile, 2003, Furnham, 1997, Locke, 1976). 

Από τη μελέτη και την ερμηνεία της εργασίας του Hoppock (1935), που 

αποτέλεσε την  βασική θεωρία της ικανοποίησης από την εργασία προέκυψε  η 

θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg (1968).  Η θεωρία των δύο παραγόντων 

έχει χρησιμοποιηθεί και γίνει εκτενώς αποδεκτή στον τομέα της εκπαίδευσης 

(Bogler, 2001; Ciriello, 1990; Dinham & Scott, 1996; Dinham & Scott, 1997; Kim & 

Loadman,1994; Scott, Cox & Dinham, 1999). Ωστόσο, η θεωρία δύο παραγόντων 

υπόκειται σε κριτική (Menon & Christou, 2002 · Moriarty, Edmonds, Blatchford, & 

Martin, 2001 · Wall & Stephenson, 1970), καθώς πολλοί ερευνητές  πιστεύουν ότι τα 

όρια μεταξύ ικανοποίησης και δυσαρέσκειας είναι θολά και οι ευχαριστημένοι 

υπάλληλοι μπορούν αν γίνουν δυσαρεστημένοι ανάλογα με το εισόδημα ή με άλλες 

συνθήκες. Η θεωρία δύο παραγόντων ορίζει  ότι υπάρχουν ενδογενείς παράγοντες 

(εσωτερικοί παράγοντες)  που αυξάνουν την ικανοποίηση, αλλά η απουσία τους δεν 

αυξάνει τη δυσαρέσκεια (Ciriello, 1990 · Convey, 2014 · Herzberg, 1968). Αντίθετα, 

υπάρχουν  εξωγενείς παράγοντες ( εξωτερικοί παράγοντες ) που δεν συμβάλλουν 

απαραίτητα στην επαγγελματική ικανοποίηση κατά την  παρουσία τους, αλλά  η 

απουσία αυτών των παραγόντων, μπορεί να προκαλέσει επαγγελματική δυσαρέσκεια 

(Ciriello, 1990 · Convey, 2014;Herzberg, 1968). 

Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg (1968) βασίζεται στην έννοια 

της ιεραρχίας των αναγκών του Maslow (Maslow, 1954, Ozguner & Ozguner, 2014). 

Ο Maslow (1954) υποστήριξε ότι οι άνθρωποι έχουν βασικές ανάγκες που πρέπει να 

εκπληρωθούν. Κατά τον Maslow (1954), αυτές οι ανάγκες είναι ιεραρχικές και 

περιλαμβάνουν την ασφάλεια κατά την εργασία και την επαγγελματική ασφάλεια, 

την ανιδιοτέλεια και την αγάπη, την εκτίμηση από τους συναδέλφους και τους 

εργοδότες και την αυτοεκτίμηση. Οι πιο βασικές ανάγκες πρέπει να εκπληρώνονται 
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πριν ένας άνθρωπος θελήσει να αναζητήσει ή να επιτύχει, υψηλότερες 

ανάγκες.   Επιπλέον, αυτές οι ανάγκες υψηλότερης τάξης ή οι εγγενείς παράγοντες 

που εντοπίστηκαν από τον Maslow (1954) και εφαρμόστηκαν αργότερα από τον 

Herzberg (1968), ισχύουν άμεσα και για την εργασία. Οι ανάγκες χαμηλότερης τάξης 

ή οι εξωγενείς παράγοντες πιστεύεται ότι μειώνουν την εξάρτηση των 

συναισθημάτων από την  εργασία (Dinham & Scott, 1997). 

Ο Herzberg (1968) βρήκε στη συνέχεια, μέσω της ανάλυσης της θεωρίας δύο 

παραγόντων, γνωστής και ως θεωρία της κινητικότητας-υγιεινής, ότι οι εγγενείς 

παράγοντες ήταν ισχυροί προσδιοριστές της ικανοποίησης από την εργασία. Αυτοί οι 

παράγοντες που προσδιορίστηκαν από τον Herzberg (1968) περιελάμβαναν την 

επαγγελματική αναγνώριση, την φύση της  εργασίας, την προσωπική επίτευξη, την 

πρόοδο, την  επαγγελματική ανάπτυξη και την ανάληψη ευθυνών. Συγκεκριμένα, 

ανακαλύφθηκε ότι η επαγγελματική πρόοδος, η επαγγελματική  ευθύνη και η ίδια η 

δουλειά ήταν οι σημαντικότερες μεταβλητές που συνδέονται με τη μεταβολή της 

στάσης των εργαζομένων (Herzberg, 1968).  Ο Herzberg (1968) υποστήριξε ότι η 

παρουσία αυτών των κινήτρων είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση από την 

εργασία. Κατά συνέπεια, ο Herzberg (1968) χαρακτήρισε αυτούς τους παράγοντες 

κινητήριους, διότι η παρουσία αυτών των παραγόντων προκαλούσε ικανοποίηση και 

κίνητρο στο επάγγελμα. 

Άλλοι παράγοντες εμφανίστηκαν επίσης ως σχετικά ισχυροί δείκτες 

δυσαρέσκειας για την εργασία. Αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες ήταν ο μισθός, η 

εποπτεία, η ασφάλεια εργασίας, ο μισθός, οι συνθήκες εργασίας, οι διαπροσωπικές 

σχέσεις και η διοικητική ή οργανωτική πολιτική (Herzberg, 1968). Αυτοί οι 

παράγοντες ονομάστηκαν εύστοχα παράγοντες δυσαρέσκειας, διότι η απουσία του 

μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια στην εργασία. Ο Herzberg (1968) σημείωσε ότι 

το αντίθετο από την ικανοποίηση από την εργασία δεν είναι δυσαρέσκεια εργασίας, 

αλλά αντίθετα καμία ικανοποίηση από την εργασία. Επομένως, όταν τα κίνητρα ή οι 

παράγοντες ικανοποίησης  απουσιάζουν, ουσιαστικά εγγενείς πτυχές της εργασίας, 

τότε το αποτέλεσμα δεν θα είναι δυσαρέσκεια, αλλά αντίθετα καμία ικανοποίηση, 

όπως δήλωσε ο Herzberg (1968). 

Σχετικά με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στο χώρο εργασίας, ο 

Sergiovanni (1967) ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές που εξέτασαν τη θεωρία 
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των δύο παραγόντων του Herzberg (1968) στον τομέα της εκπαίδευσης, συλλέγοντας 

ποιοτικά δεδομένα από συνεντεύξεις. Η μελέτη του Sergiovanni (1967) περιλάμβανε 

ένα τυχαίο δείγμα 127 καθηγητών από τη σχολική συνοικία της κομητείας Monroe 

της Νέας Υόρκης και από τους 127 δασκάλους, 71   συμμετείχαν στη μελέτη. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης συσχετίστηκαν με τη θεωρία των δύο παραγόντων του 

Herzberg (1968) σε ότι αφορά την επαγγελματική ευθύνη, την αναγνώριση και την 

επαγγελματική επίτευξη  που διαπιστώθηκε ότι αυξάνουν την ικανοποίηση ως 

παράγοντες πρώτου επιπέδου, ενώ η πολιτική και η διοίκηση του σχολείου, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και η προσωπική ζωή  ασκούσαν χαμηλή επίδραση στην 

επαγγελματική ικανοποίηση σε σχέση με τους παράγοντες πρώτου επιπέδου 

(Sergiovanni, 1967). 

Ο Holdaway (1978) εξέτασε περαιτέρω τη θεωρία των δύο παραγόντων του 

Herzberg (1968) χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο κλίμακας Likert και ερωτήσεις 

απάντησης ανοιχτού τύπου. Holdaway (1978) σε δείγμα 801 καθηγητών στην 

Αλμπέρτα του Καναδά. Οι καθηγητές αυτής της μελέτης βαθμολόγησαν την 

ικανοποίησή τους με βάση 58 ερωτήσεις  που αφορούσαν τις δουλειές τους και τις 

συνθήκες εργασίας τους. Επιπλέον, ζητήθηκε από κάθε συμμετέχοντα να εντοπίσει 

μια μόνο πτυχή που συνέβαλε περισσότερο στην ικανοποίηση και τη δυσαρέσκειά 

του. Το στοιχείο που σημειώθηκε για να παραγάγει την μεγαλύτερη ικανοποίηση 

ήταν η σχέση σπουδαστών-εκπαιδευτικών (Holdaway, 1978). Ωστόσο, ο Holdaway 

παρατήρησε ότι η αντίληψη της κοινωνίας για τους εκπαιδευτικούς προκαλούσε  τη 

μεγαλύτερη δυσαρέσκεια. Συμπερασματικά, το 80% των ερωτηθέντων ήταν 

ικανοποιημένοι. Τα αποτελέσματα της μελέτης του Holdaway (1978) υποστήριξαν τη 

θεωρία δύο εργοστασίων του Herzberg (1968), διότι οι εγγενείς παράγοντες 

προκαλούσαν ικανοποίηση και οι εξωγενείς παράγοντες προκαλούσαν δυσαρέσκεια. 

Βασιζόμενος  σε παλαιότερες έρευνες και χρησιμοποιώντας το μοντέλο του 

Herzberg (1968), ο Nias (1989) διερεύνησε την ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια των 

Βρετανών  καθηγητών στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Ο Nias (1989) 

υποστήριξε ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις, ιδιαίτερα με τους μαθητές και τους 

συναδέλφους, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εργασίας. Σημείωσε επίσης ότι η 

ικανοποίηση και η δυσαρέσκεια, ειδικά όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, ήταν 

διαφορετική σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα. Ο Nias (1989) υποστήριξε ότι οι 

διαπροσωπικές σχέσεις δεν πρέπει να ταξινομούνται ως παράγοντας υγείας, αλλά ως 
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κινητήριος παράγοντας ικανοποίησης από την εργασία, διότι οι διαπροσωπικές 

σχέσεις συνδέονται άμεσα με τον πυρήνα της εργασίας, ειδικά όσον αφορά τους 

σπουδαστές.  

Το 1992, ο Frase πρόσθεσε επιπλέον στοιχεία στη θεωρία των δύο 

παραγόντων του Herzberg (1968), συγκεκριμένα  έκρινε ότι τα σχολικά πλαίσια ήταν 

πτυχές του διδακτικού περιβάλλοντος και τα διάσυνδεσε με τη δυσαρέσκεια από την 

εργασία. Οι παράγοντες περιεχομένου στην εκπαίδευση που απαριθμούνται στη 

μελέτη του Frase (1992) περιλάμβαναν την επαγγελματική ενδυνάμωση, την εξουσία, 

την πρόκληση στην εργασία και την επαγγελματική αναγνώριση. Επιπλέον, ο Frase 

(1992) ανακάλυψε με την ανάλυση των δεδομένων του,  ότι οι πτυχές που 

προσέφεραν την μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν οι συνθήκες του εργασιακού 

περιβάλλοντος, που περιελάμβαναν την πειθαρχία των σπουδαστών, το μέγεθος της 

τάξης, την κύρια εποπτεία, τον μισθό, την ασφάλεια της θέσης εργασίας και την θέση 

στην εργασία ή στο επάγγελμα. 

 

2.2 Το φύλο, η ηλικία και η εμπειρία ως παράγοντες της 

επαγγελματικής ικανοποίησης  

 

Έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος μελετών που επικεντρώνονται στην επίδραση του 

φύλου των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. (Dagli, 2012, 

Dinham & Scott,1997; Halpert, 2011; Mertler, 2002; Papin, 2005; Σαϊτή & 

Παπαδόπουλος, 2015; ΒανHoutte, 2006). Επιπλέον, τα έτη υπηρεσίας στην 

εκπαίδευση και η ηλικία είναι μεταβλητές που έχουν αξιολογηθεί σε σχέση με την 

επαγγελματική ικανοποίηση,   σε διάφορες μελέτες επαγγελματικής ικανοποίησης 

εκπαιδευτικών (Bivona, 2002 · Ghavifekr & Pillai, 2016 · Ingersoll, 1999 · Klecker 

& Loadman, 1997 · Mertler, 2002). Τα προηγούμενα αποτελέσματα έχουν αποδειχθεί 

χρήσιμα για την βαθύτερη κατανόηση της ικανοποίησης από την εργασία των 

εκπαιδευτικών, με βάση τις μεταβλητές του φύλου, της ηλικίας και των ετών 

διδακτικής εμπειρίας. Ωστόσο, ήταν απαραίτητο να καθοριστεί εάν και σε ποιο 

βαθμό η ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών ήταν διαφορετική ανάλογα 

με το φύλο, την ηλικία και τα έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας. 



 

11 

 

Το 1997, ο Dinham και ο Scott διένειμαν 2.336 ερωτηματολόγια  σε εκπαιδευτικούς 

από 71 σχολεία στο Δυτικό Σίδνεϊ της Αυστραλίας χρησιμοποιώντας μια επταβάθμια 

κλίμακα Likert. Αυτή η έρευνα αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει μεγάλο αριθμό 

εκπαιδευτικών και στελεχών σχολείων, σε σχέση με την επαγγελματική τους 

ικανοποίηση. Συνολικά, επιστράφηκαν 892 έρευνες, διαμορφώνοντας έτσι το 

ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα στο  38% (Dinham & Scott, 1997). Όπως 

αναφέρεται στη μελέτη, οι Dinham και Scott (1997) προσπάθησαν να κατανοήσουν 

καλύτερα την ικανοποίηση και την  δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών, την  

επαγγελματική υγεία των εκπαιδευτικών, τις αξίες των εκπαιδευτικών και τον 

προσανατολισμό των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία. Αποκαλύφθηκε μέσω της 

έρευνας  ότι οι γυναίκες (μέσος όρος = 5.26) ήταν σημαντικά πιο ικανοποιημένες από 

τους άνδρες (μέσος όρος = 4.81).  Επιπλέον, η εμπειρία του διδάσκοντος στη 

διδασκαλία διαπιστώθηκε ότι ασκεί σημαντική επίδραση σε στην επαγγελματική 

ικανοποίηση, ειδικά σε σχέση με το σχολείο ,την ηγεσία, τη σχολική υποδομή, τη 

φήμη του σχολείου, τα επιτεύγματα των σπουδαστών και την αυτο-ανάπτυξη 

(Dinham & Scott, 1997). 

Ο Ingersoll (1999) χρησιμοποίησε  τα παραπάνω στοιχεία και τα εμπλούτισε 

με επιπλέον δικά του δεδομένα από έρευνα που πραγματοποίησε. Κατέληξε λοιπόν 

στο συμπέρασμα  ότι η ηλικία του δασκάλου είναι ο σημαντικότερος προγνωστικός 

παράγοντας της επαγγελματικής ικανοποίησης του εκπαιδευτικού. Η μελέτη του 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας κάτω των 30 ετών ή άνω των 

50 ετών ήταν πιο πιθανό να υποφέρουν από χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση, με 

αποτέλεσμα ακόμη και την εγκατάλειψη του επαγγέλματος,  από όσους ήταν μέσης 

ηλικίας. Συγκεκριμένα  διαπίστωσε ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί (ηλικίας κάτω των 30 

ετών) έχουν 184% περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το επάγγελμα από 

τους εκπαιδευτικούς μέσης ηλικίας (ηλικίας 30-50 ετών). Επιπλέον, οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί που απασχολούνταν σε δημόσια σχολεία είχαν λιγότερες πιθανότητες 

να εγκαταλείψουν το σχολείο τους. Ωστόσο, κατέληξε στο ακριβώς  αντίθετο 

συμπέρασμα για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, στα οποία οι άνδρες 

ήταν πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Συνολικά, ο Ingersoll (1999) 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων αποχωρούσαν  

με ρυθμό υψηλότερο κατά 18% από τους συναδέλφους τους των  δημόσιων 
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σχολείων, καταγράφοντας ταυτόχρονα πολύ χαμηλές τιμές επαγγελματικής 

ικανοποίησης. 

Ο Mertler (2002) πραγματοποίησε έρευνα που συμμετείχαν 710 εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο 

που αφορούσε την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και τα κίνητρα 

της εργασίας τους. Επεδίωξε να αξιολογήσει τα επίπεδα ικανοποίησης και 

διαπίστωσε ότι λίγο περισσότερο από το 75% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ήταν 

ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους και ότι το φύλο σχετίζεται σημαντικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση. Διαπιστώθηκε ότι οι άντρες ανέφεραν υψηλότερα 

επίπεδα ικανοποίησης από τις γυναίκες συναδέλφους τους (Mertler, 2002).  Σε 

παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και ο Dagli (2012), ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί  

ήταν λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν το επάγγελμα και ταυτόχρονα ήταν 

περισσότερο ικανοποιημένοι από τις γυναίκες συναδέλφους τους. Ωστόσο, ο Dagli 

(2012) σημείωσε ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί πιο συχνά μετατίθενται σε διαφορετικό 

σχολείο κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. 

Επιπλέον, ο Mertler (2002) δήλωσε ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας μεταξύ  26-

30 ετών και οι εκπαιδευτικοί με ηλικία μεταξύ 36-40 ετών ήταν πιο ικανοποιημένοι 

από τους εκπαιδευτικούς που άνηκες σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί με εμπειρία από ένα έως πέντε χρόνια, 21-25 χρόνια εμπειρίας και 31-

35 χρόνια εμπειρίας ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. Μάλιστα  διακρίνει 

ότι οι εκπαιδευτικοί με 6-10 χρόνια διδακτικής εμπειρίας, ανέφεραν τα χαμηλότερα 

επίπεδα ικανοποίησης και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται  στη μέση της καριέρας 

τους ήταν πιο δυσαρεστημένοι από όσους ήταν στην αρχή της καριέρα τους. Τα 

ευρήματα αυτά διαφέρουν σημαντικά από αυτά του Farber (1982), όπου ο ερευνητής 

ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί στην ηλικιακή ομάδα 34-44 ετών ήταν πιο 

δυσαρεστημένοι και λιγότερο αφοσιωμένοι στη διδασκαλία σε σχέση με τις άλλες 

ηλικιακές ομάδες  των εκπαιδευτικών. 

Για τη διατριβή του, ο Michael Halpert (2011) ανέλυσε παράγοντες που 

επηρεάζουν  την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στα αστικά 

σχολεία. Ο ερευνητής χρησιμοποίησε ερωτηματολόγιο, που δημιουργήθηκε μέσω του 

Εθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η έρευνα του 

περιλάμβανε περιλάμβανε 41 εκπαιδευτικούς σε μια νοτιοδυτική περιοχή των 
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Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί εργάστηκαν μέσα από ένα από 

τα δύο νηπιαγωγεία της περιοχής. Στις σχολική  περιοχή, πάνω από το 85% των 

μαθητών λαμβάνουν δωρεάν γεύμα. Ο Halpert (2011) διαπίστωσε ότι το 90% των 

γυναικών ήταν ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους. Αντιστρόφως,  μόλις το 45% 

των ανδρών δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένο από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

Επιπλέον, οι σημαντικότεροι παράγοντες ικανοποίησης ήταν διαφορετικοί ανάλογα 

με το φύλο. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί  σημείωσαν ότι ο μισθός ήταν ο πιο 

σημαντικός παράγοντας ικανοποίησης, ενώ οι άντρες ανέφεραν ότι η υποστήριξή από 

τον διευθυντή αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης από την εργασία 

(Halpert, 2011). Επιπλέον, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί  ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης από την εργασία σε σχέση με τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους, 

ενώ  οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία άνω των έξι ετών  βαθμιαία παρουσίαζαν μείωση 

της επαγγελματικής ικανοποίησης. Εν ολίγοις, το 78% των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιημένοι, αλλά οι γυναίκες εκπαιδευτικοί  

ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους 

τους (Halpert, 2011). 

Σε αντίθετα αποτελέσματα κατέληξε η  Papin (2005)  στην έρευνα της στο 

Phoenix της Αριζόνα.  Η βασική υπόθεση  πίσω από τη έρευνα  ήταν η αύξηση της 

ικανοποίησης και η μείωση της δυσαρέσκειας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Συνολικά, 

στην έρευνα της  συμμετείχαν  385 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην 

έρευνα της προσπάθησε επίσης να απομονώσει συγκεκριμένους τομείς ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος για την περιοχή όπου διεξήχθη η μελέτη. Η Papin (2005) δεν βρήκε 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ φύλου και ικανοποίησης. Επιπλέον, αποκάλυψε μια 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών με 

την ηλικία και τη διδακτική εμπειρία (Papin, 2005). Επομένως, όσοι είχαν 

περισσότερη εμπειρία στην τάξη έδειξαν ότι ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από την 

εργασία τους. 

Αυτά τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με εκείνα του Van Houtte (2006), ο 

οποίος διεξήγαγε παρόμοια μελέτη με την συνεισφορά  711 εκπαιδευτικών από 34 

σχολεία του Βελγίου. Ο Van Houtte (2006) συνέκρινε τους εκπαιδευτικούς με βάση 

το είδος της εκπαίδευσης, το οποίο περιελάμβανε σχολεία που προσέφεραν γενικά 

μαθήματα και σχολεία που παρείχαν τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση.   Ο Van 

Houtte (2006) δήλωσε ότι οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε επαγγελματικά ή τεχνικά 
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σχολεία βρέθηκαν να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τους εκπαιδευτικούς της 

γενικής εκπαίδευσης και ότι το φύλο του δασκάλου και η επαγγελματική 

ικανοποίηση δεν είχαν καμία μεταξύ τους συσχέτηση. Ωστόσο, ο Van Houtte (2006) 

ανίχνευσε  ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο δάσκαλος, τόσο λιγότερο ικανοποιημένος 

ήταν στο επάγγελμά του. 

Οι Ghavifekr και Pillai (2016) πραγματοποίησαν επίσης έρευνα 

επαγγελματικής ικανοποίησης σε μια ομάδα 245 εκπαιδευτικών από έξι κυβερνητικά 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαλαισία,  χρησιμοποιώντας μια 

τροποποιημένη έκδοση δύο ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποίησαν οι ερευνητές ήταν το  Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης (TJSQ) και ο 

οργανωτικός δείκτης κλίματος (OCI). Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά με βάση το 

φύλο και την ικανοποίηση από την εργασία. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα 

από δύο έτη διδακτικής εμπειρίας και μεταξύ 6-10 ετών διδακτικής εμπειρίας, ήταν οι 

λιγότερο ικανοποιημένοι (Ghavifekr & Pillai, 2016). Οι εκπαιδευτικοί που είχαν 

διδακτική εμπειρία  μεταξύ 16-20 ετών ήταν οι πιο ικανοποιημένοι. Αυτά τα 

αποτελέσματα είναι απόλυτα συγκρίσιμα με αυτά του Mertler (2002), καθώς οι 

εκπαιδευτικοί με 6-10 χρόνια διδακτικής εμπειρίας ανέφεραν τα χαμηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης από την εργασία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα διαφέρουν από αυτά του 

Papin (2005), όπου ανιχνεύτηκε  ότι καθώς η διδακτική εμπειρία αυξάνεται, η 

επαγγελτική ικανοποίηση μειώνεται.  Επιπλέον, οι ερευνητές  κατέληξαν στο 

συμπέρασμα  ότι οι πιο ικανοποιημένοι εκπαιδευτικοί είναι  εκείνοι με εμπειρία 16-

20 ετών. 

Στον ελλαδικό χώρο, οι Saiti και Papadopoulos (2015) διεξήγαγαν παρόμοια 

έρευνα με  360 ερωτηματολόγια,  που μοιράστηκαν σε εκπαιδευτικούς στη περιοχή 

της Αθήνας. Ο  σκοπός των ερευνητών ήταν να εξετάσει την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών  δημοτικού σχολείου σε σχέση με  το φύλο, την 

ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα έτη υπηρεσίας. 

Το δείγμα επιλέχθηκε τυχαία και οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το Job Satisfaction 

Survey (JSS). Μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση αποκαλύφθηκε σε σχέση με την  

επαγγελματική ικανοποίηση από την εργασία και το φύλο. Σημειώθηκε ότι οι άνδρες 

ήταν πιο ικανοποιημένοι από τις γυναίκες, σε ότι αφορά τις προαγωγές, αλλά οι 

γυναίκες ήταν πιο ικανοποιημένες με τη φύση της εργασίας τους και τις σχέσεις με 

τους συναδέλφους τους (Saiti & Papadopoulos, 2015). Οι Saiti και Papadopoulos 
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(2015) δήλωσαν ότι η πιο ικανοποιημένη ομάδα εκπαιδευτικών στη μελέτη ήταν η 

υποομάδα που είχε πάνω από 31 χρόνια διδακτικής εμπειρίας στη δημόσια 

εκπαίδευση.  Επίσης βρήκαν ότι η μείωση της ικανοποίησης από την εργασία θα 

μπορούσε να οφείλεται σε αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική. 

Το 1997, οι Klecker και Loadman πραγματοποίησαν μελέτη με  4.076 

εκπαιδευτικούς σε δημόσια σχολεία του Οχάιο. Οι ερευνητές εξέτασαν επτά πτυχές 

της ικανοποίησης από την εργασία των εκπαιδευτικών σε έξι υποκατηγορίες που 

σχετίζονται με τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας.  Σημειώθηκε από τους ερευνητές 

(Klecker και Loadman, 1997) ότι οι εκπαιδευτικοί με πέντε ή λιγότερα χρόνια 

ανέφεραν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στους τομείς της 

επαγγελματικής προόδου (5.61), προσωπική / επαγγελματική πρόκληση (5,62), 

αυτονομία / λήψη αποφάσεων (4,79) και συνολική ικανοποίησης  (5,17), σε σύγκριση 

με εκπαιδευτικούς 6-10 ετών, 11-15 ετών ή 16-20 ετών διδακτικής εμπειρίας. Για 

αυτό το λόγο , οι Klecker και Loadman (1997) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

εκπαιδευτικοί με λιγότερα από πέντε χρόνια εμπειρίας παρουσιάζουν τα υψηλότερα  

επίπεδα επαγγελματικής  ικανοποίησης. Ο Dagli (2012) κατέληξε σε παρόμοια 

αποτελέσματα.  Στην αποτελέσματα της έρευνας του κατέληξε  ότι οι εκπαιδευτικοί 

με τρία ή λιγότερα έτη εμπειρίας, είχαν λιγότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το 

επάγγελμα από τους εκπαιδευτικούς με τέσσερα ή περισσότερα έτη διδακτικής 

εμπειρίας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερες τιμές επαγγελματικής 

ικανοποίησης. 

Αντίθετα, ο Bivona (2002) ερεύνησε 200 εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια να 

προσδιορίσει την ψυχολογία τους, με βάση το φόρτο εργασίας, τις συνθήκες στο 

χώρο εργασίας και τις διδακτικές εμπειρίες. Ο Bivona, (2002) ανίχνευσε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που είχαν περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας επέδειξαν μια πιο 

θετική στάση απέναντι στη διδασκαλία και σχεδίαζαν να συνεχίσουν τη διδασκαλία 

τους, μέχρι τη συνταξιοδότηση τους (81%).  Ωστόσο, περίπου το 78% των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών με λιγότερα από 10 χρόνια εμπειρίας δήλωσαν ότι ήταν 

δυσαρεστημένοι και σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ή 

ότι ήταν αναποφάσιστοι σε σχέση με το εργασιακό τους μέλλον. Ο ερευνητής 

(Bivona, 2002) σημείωσε ότι οι έμπειροι εκπαιδευτικοί ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία, 

πιο σταθεροί και πιστοί στο επάγγελμα τους  και  ήταν λιγότερο πιθανό να σκεφτούν 

μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.  Εν τω μεταξύ, οι νεότεροι και άπειροι 
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δάσκαλοι είχαν περισσότερες διαθέσιμες επιλογές σταδιοδρομίας και ήταν 

περισσότερο δελεασμένοι να φύγουν ή να αλλάξουν επάγγελμα. Επιπλέον, από 

εκείνους που ερωτήθηκαν και είχαν λιγότερη από 10 χρόνια διδακτικής  εμπειρίας, 

ανεξάρτητα από το φύλο, το 56% δήλωσε ότι ήταν δεν θα επέλεγε ξανά το επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού αν του δινόταν η ευκαιρία να αναθεωρήσει την επιλογή του. Από 

τους άνδρες που συμμετείχαν στη μελέτη, το 50% δήλωσε ότι πιθανότατα δεν θα 

γινόταν εκπαιδευτικός αν μπορούσε να αναθεωρήσει την απόφαση του, ενώ το 21% 

των γυναικών  είχε αρνητική στάση απέναντι στην αρχική επιλογή του (Bivona, 

2002). 

Τέλος, το 1997, το Εθνικό Κέντρο Στατιστικής της Εκπαίδευσης (NCES) των 

ΗΠΑ, δημοσίευσε έρευνες που πραγματοποιηθήκαν σε καθηγητές ιδιωτικών και 

δημόσιων σχολείων. Σημειώθηκε ότι στα δημόσια σχολεία, οι νεότεροι και λιγότερο 

έμπειροι εκπαιδευτικοί ήταν πιο ικανοποιημένοι.  Ωστόσο, συνήχθη επίσης το 

συμπέρασμα ότι οι παλαιότεροι και νεότεροι εκπαιδευτικοί σε ιδιωτικά σχολεία είχαν 

την περισσότερη ικανοποίηση από την εργασία και οι μεταβλητές όπως η ηλικία και 

τα έτη εμπειρίας ήταν παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το NCES (1997). 

2.3 Παράγοντες που μειώνουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών  

Υπήρξαν πολλές μελέτες με επίκεντρο την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών και διάφοροι παράγοντες έχουν συνδεθεί με τη ενδεχόμενα μειωμένη 

ικανοποίηση τους (Aldridge & Fraser, 2016; Bivona, 2002; Clarke & Keating, 1995; 

Convey, 2014; Dagli, 2012; Dinham & Scott, 1997; Farber, 1982; Ghavifekr & Pillai, 

2016; Ingersoll, 2002 JosanovVrgovic & Pavlovic, 2014; Kim & Loadman, 1994; 

Saiti & Papadopoulos, 2015). Το 1982, ο Farber διεξήγαγε μια μελέτη που εξέτασε 

την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και τους παράγοντες  άγχους που σχετίζονται με 

το επάγγελμα τους. Ο Farber ανέλυσε επίσης μεταβλητές που ανέστειλαν ή 

συνέβαλαν στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Το δείγμα 

περιελάμβανε 398 δασκάλους από το Νιου Τζέρσεϋ και τη Νέα Υόρκη και κάθε 

εκπαιδευτικός απάντησε σε ένα ερωτηματολόγιο με  65 ερωτήσεις. Ο Farber 

αποκάλυψε τα στοιχεία που προκαλούσαν το μεγαλύτερο άγχος ή δυσαρέσκεια και  

ήταν η υπερβολική γραφειοκρατία, οι ανεπιτυχείς διοικητικές συναντήσεις και η 
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έλλειψη ευκαιριών προαγωγής. Ωστόσο, ο Farber (1982) σημείωσε ότι το άγχος είναι 

στην ίδια τη φύση της διδασκαλίας και οι εκπαιδευτικοί στη μελέτη δεν φάνηκαν να 

εμφανίζουν συμπτώματα εξάντλησης ή εξουθένωσης από το ίδιο το 

στρες.  Αποκαλύφθηκε επίσης ότι η διοίκηση του σχολείου ήταν μια σημαντική πηγή 

άγχους για τους εκπαιδευτικούς, και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει 

επαγγελματική απομόνωση. Επίσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση 

συμβαίνει σε μικροεπίπεδο αντί σε μακροεπίπεδο. Το σχολείο και η κοινότητα δεν 

παρήγαγαν ικανοποίηση, αλλά αντ 'αυτού, οι μαθητές και οι συνάδελφοι ήταν πηγές 

ικανοποίησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κακή συμπεριφορά των μαθητών δεν 

βρέθηκε να είναι παράγοντας άγχους ή δυσαρέσκειας για τους εκπαιδευτικούς στη 

μελέτη του. 

Αντίθετα, τα ευρήματα της Ingersoll (2002) διαφέρουν από εκείνα του Farber 

(1982) στο ότι η πειθαρχία των μαθητών, σαν αιτία δυσαρέσκειας αντιπροσώπευε το 

23% των εκπαιδευτικών που δήλωναν δυσαρέσκεια στο επάγγελμα. Ο Ingersoll 

(2002) χρησιμοποίησε δεδομένα από την Έρευνα Σχολείων και Προσωπικού (SASS), 

η οποία σημειώθηκε ως η πιο ολοκληρωμένη πηγή δεδομένων που διατίθεται για το 

προσωπικό και τις επαγγελματικές πτυχές των σχολείων, και την Έρευνα 

Παρακολούθησης Εκπαιδευτικών (TFS). Αυτές οι έρευνες διανεμήθηκαν από το 

Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Στατιστικών (1997) των ΗΠΑ.  Ο Ingersoll (2002) 

υποδεικνύει ανά κύκλο έρευνας, το NCES διανέμει έρευνες σε περίπου 55.000 

εκπαιδευτικούς και περισσότερους από 12.000 σχολικούς διαχειριστές στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Τα ίδια σχολεία του δείγματος ήρθαν σε επαφή ένα χρόνο αργότερα και 

πραγματοποιήθηκε μια έρευνα παρακολούθησης σε οποιονδήποτε δάσκαλο που είχε 

μετακομίσει ή εγκαταλείψει τη θέση διδασκαλίας του. Υπήρχαν διάφοροι λόγοι για 

τους οποίους οι εκπαιδευτικοί εγκατέλειψαν το επάγγελμά τους. Ωστόσο, οι 

σπουδαιότεροι λόγοι, που αποτελούν το 39% του δείγματος, ήταν οικογενειακοί ή 

προσωπικοί λόγοι: προβλήματα υγείας, εγκυμοσύνη, διατροφή παιδιού ή 

οικογενειακές προστριβές (Ingersoll, 2002). Οι ενέργειες του σχολείου και του 

προσωπικού, όπως περικοπές, απολύσεις, αναδιοργανώσεις και κλείσιμο σχολείων 

σηματοδότησαν τη δεύτερη υψηλότερη κατηγορία για την δυσαρέσκεια  των 

εκπαιδευτικών και απαντούν στο 28% του δείγματος (Ingersoll, 2002). Ο Ingersoll 

(2002) σημείωσε ότι η επιδίωξη μιας άλλης εργασίας αντιπροσώπευε το 25% των 
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ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελούσε το 12%. Τέλος, η 

επαγγελματική δυσαρέσκεια εμφάνιζε το 26% των ερωτηθέντων (Ingersoll,2002). 

Ο Ingersoll (2002) δήλωσε ότι από εκείνους που εγκατέλειψαν τη διδασκαλία 

λόγω δυσαρέσκειας, το 46% το έκανε λόγω μισθού. Επιπλέον, το 34% των 

εκπαιδευτικών, έφυγαν λόγω κακής διοικητικής υποστήριξης, 23% εγκατέλειψαν 

λόγω προβλημάτων πειθαρχίας των μαθητών, 22% έμειναν λόγω φτωχών κινήτρων 

προερχόμενων από τους  μαθητές και 15% έφυγαν  επειδή υπήρχε έλλειψη επιρροής 

τους στο σχολείο (Ingersoll, 2002).  Επιπλέον, ο Ingersoll (2002) διαπίστωσε ότι μετά 

από ένα έτος, το 11% των νέων εκπαιδευτικών εγκατέλειψαν το επάγγελμα. 

Επιπλέον, το 10% έφυγε μετά το δεύτερο έτος, και έως το πέμπτο έτος, και το 39% 

συνολικά των εκπαιδευτικών βρέθηκε να έχουν εγκαταλείψει το 

επάγγελμα.  Συνοπτικά, ο Ingersoll (2002) διαπίστωσε ότι πάνω από το ένα τρίτο των 

εκπαιδευτικών εγκατέλειψε το επάγγελμα μετά από πέντε χρόνια 

διδασκαλίας.  Συμπερασματικά, ο Ingersoll (2002) πρότεινε την αύξηση των μισθών 

των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, αυτό  συχνά έχει μεγάλο κόστος  και απαιτεί αύξηση 

των φόρων ή των διδάκτρων (Ingersoll, 2002). Ο Ingersoll (2002) πρότεινε  επίσης τη 

προσπάθεια  της ελαχιστοποίησης της παραβατικής  συμπεριφοράς των μαθητών και 

την αύξηση του επιπέδου της συνεργασίας  των εκπαιδευτικών και της διοίκησης του 

σχολείου ως προς αυτό τον σκοπό. 

Χρησιμοποιώντας το ίδιο μετρητικό εργαλείο, ο Dagli (2012) χρησιμοποίησε 

ένα στρωματοποιημένο δείγμα πιθανότητας, το οποίο προήλθε από δεδομένα που 

συλλέχθηκαν από την Έρευνα Σχολείου και Προσωπικού (SASS) και την Έρευνα 

Παρακολούθησης Εκπαιδευτικών (TFS) (ΗΠΑ). Συγκεκριμένα, για τη μελέτη του 

Ντάγκλι (2012), συμμετείχαν 1.280 καθηγητές νηπιαγωγείου πλήρους απασχόλησης, 

εκ των οποίων 210 έλαβαν το ερωτηματόγιο ένα έτος μετά την αρχική έρευνα.  Ο 

Dagli (2012) βρήκε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και χαμηλά επίπεδα εξουθένωσης 

των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, ο Ντάγκλι (2012) δήλωσε ότι ο μισθός ήταν ο πιο 

σημαντικός δείκτης πρόβλεψης των εκπαιδευτικών που μεταγράφησαν σε άλλο 

σχολείο ή εγκατέλειψαν το επάγγελμα. Συνοπτικά, σημειώθηκε ότι οι καθηγητές που 

ήταν ικανοποιημένοι με το μισθό τους είχαν λιγότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν 

το επάγγελμα ή να μετακομίσουν σε άλλο σχολείο. 
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Η ερευνητική μελέτη της Bivona (2002) σε  200 διαφορετικούς εκπαιδευτικούς 

ολοκληρώθηκε σε μια προσπάθεια να κατανοήσει καλύτερα τους παράγοντες που 

επηρέαζουν τη στάση των εκπαιδευτικών και πώς διάφοροι παράγοντες  επηρεάζουν  

την αντίληψη του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία και το επάγγελμα γενικότερα . Ο 

Bivona (2002) ανίχνευσε  ότι το 35% των εκπαιδευτικών  κατέδειξε ως κύρια αιτία 

δυσαρέσκειας τους την υπερβολική γραφειοκρατία και τα εξωδιδακτικά καθήκοντα 

ρουτίνας. Αντίθετα, το 15% του δείγματος διαφώνησε με τον παραπάνω ισχυρισμό 

(Bivona, 2002). Ο Bivona (2002) θεώρησε ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαχειριστούν το χρόνο τους πιο αποτελεσματικά και επομένως, δεν επηρεάζονται 

από τέτοιες μεταβλητές. 

Οι Kim και  Loadman (1994) εξέτασαν  προγνωστικούς παράγοντες της 

επαγγελματικής ικανοποίησης σε δείγμα  2.054 εκπαιδευτικών που είναι ενεργοί 

διδακτικά  στην τάξη. Το δείγμα επιλέχθηκε από λίστες αποφοίτησης  δέκα 

διαφορετικών πανεπιστημίων. Οι ερωτηθέντες απασχολούνταν σε διάφορες θέσεις 

διδασκαλίας: δημόσιο, ιδιωτικό, αστικό και αγροτικό περιβάλλον. Οι Kim και  

Loadman (1994) μέτρησαν την ικανοποίηση από την εργασία σε επταβάθμια 

κλίμακα. Η κλίμακα κυμαινόταν από πολύ ικανοποιημένοι έως πολύ δυσαρεστημένοι 

από την εργασία. Η επαγγελματική ικανοποίηση ήταν η εξαρτημένη μεταβλητή και οι 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της ήταν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, η ικανοποίηση από τους μισθούς και τις συνθήκες στο χώρο 

εργασίας (Kim & Loadman, 1994). Ο Kim και ο Loadman (1994) ανέλυσαν 

συγκεκριμένα τους εγγενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την  

επαγγελματική ικανοποίηση και εξέτασαν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας πολλαπλές 

παλινδρομήσεις για τον προσδιορισμό των παραγόντων πρόγνωσης. Οι εξωγενείς 

παράγοντες που αποκαλύφθηκαν στη μελέτη ήταν οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες 

βρέθηκαν να εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς  να κάνουν τη δουλειά τους και να 

βοηθήσουν τα παιδιά κατά την διαδικασία της μάθησης, και οι μισθοί (Kim & 

Loadman, 1994). Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι η αμοιβή και η ικανοποίηση 

σχετίζονται σημαντικά, και ο μισθός ήταν ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες πρόβλεψης της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Παρόμοια με τους Kim 

και Loadman (1994), οι Ghavifekr και Pillai σημείωσαν ότι η αμοιβή των 

εκπαιδευτικών, η αναγνώριση, η επίβλεψη και οι προαγωγές  ήταν μεταβλητές που 

επίσης προκάλεσαν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στη μελέτη τους το 2016. 
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Οι Saiti και Papadopoulos (2015) μελέτησαν 360 εκπαιδευτικούς στην Αθήνα και 

ανίχνευσαν ότι ο μισθός, οι πιθανές ανταμοιβές  και οι παροχές  παρουσίασαν τους 

χαμηλότερους μέσους όρους όσον αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση. Οι Saiti 

και Papadopoulos (2015) σημείωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί στην Αθήνα,  παρουσίασαν 

μείωση του μισθού κατά 25% λόγω κακών οικονομικών συνθηκών, με μικρή 

πιθανότητα μελλοντικών αυξήσεων στις αμοιβές. Ωστόσο, οι ερευνητές δήλωσαν ότι 

καθώς ο μισθός αυξανόταν, το ίδιο συνέβη και με τη συνολική ικανοποίηση από την 

εργασία και τις δυνατότητες ανταμοιβής. Επιπλέον, στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με 

τη διδακτική εμπειρία και όχι με την παραγωγικότητα, όπως σημείωσαν οι Saiti και 

Papadopoulos (2015). Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί με περισσότερη εμπειρία 

εμφάνισαν μεγαλύτερη ικανοποίηση ως προς τους μισθούς από τους εκπαιδευτικούς 

με λιγότερα χρόνια διδακτικής εμπειρίας. 

Το 1995, οι Clarke και Keating διεξήγαγαν μια μελέτη στην οποία το κίνητρο 

της ήταν να εντοπίσει τομείς που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και τις εργασιακές 

τους καταστάσεις. Στη μελέτη, 114 εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν μια έρευνα που 

αξιολογήθηκε από 81 εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν 10 παράγοντες που 

έκριναν ότι σχετίζονται περισσότερο με την ικανοποίηση από την εργασία. Στη 

συνέχεια, οι Clarke και Keating (1995) ενσωμάτωσαν αυτές τις ερωτήσεις σε μια 

ευρύτερη έρευνα και οι συμμετέχοντες επέλεξαν ένα μόνο παράγοντα που να 

αποτελεί το πιο ικανοποιητικό ή μη ικανοποιητικό  μέρος της εργασίας τους. 

Συνήχθη το συμπέρασμα ότι το 23% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι η πιο μη 

ικανοποιητική πτυχή της εργασίας τους ήταν η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης 

(Clarke & Keating, 1995). Αυτά τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με αυτά της Bivona 

(2002), όπου το 50% του δείγματος έδειξε ότι η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης 

επηρεάζει  την επαγγελματική ικανοποίησή τους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το 

ερωτηματολόγιο στη μελέτη Clarke και Keating (1995) απαιτούσε από τους 

εκπαιδευτικούς να επιλέξουν μόνο έναν παράγοντα. Επομένως, οι Clarke και Keating 

(1995) δήλωσαν ότι ήταν άγνωστο εάν υπάρχουν ακόμη περισσότεροι παράγοντες 

που να επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Οι Clarke και Keating (1995) διαπίστωσαν επίσης ότι μόνο το 2% των 

εκπαιδευτικών ήταν ικανοποιημένοι με τις αμοιβές, ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι δεν 

αυξάνει την επαγγελματική δυσαρέσκεια στη μελέτη τους. Επομένως, δεν εντόπισαν 

εκπαιδευτικούς που να  δήλωσαν ότι ο μισθός ήταν  η κύρια πτυχή επαγγελματικής 
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δυσαρέσκειας. Αυτά τα αποτελέσματα διέφεραν σημαντικά από εκείνα του Ingersoll 

(2002), όπου το 46% των εκπαιδευτικών εγκατέλειψαν το επάγγελμα λόγω αμοιβής. 

Οι Clarke και Keating (1995) αποκαλύπτουν ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να 

υποδηλώσουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι με τους μισθούς τους, ή 

απλά είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι με άλλους παράγοντες περισσότερο από τον 

μισθό. Ωστόσο, οι ερευνητές (Clark and Keating, 1995) σημείωσαν ότι το 74% των 

εκπαιδευτικών θα ενέκριναν την είσοδο των  (αρρένων ) παιδιών τους στο επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια τους ανέρχεται στο 

79%. Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το δείγμα 

είχαν θετική αντίληψη για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ανεξάρτητα από τις 

εξωγενείς μεταβλητές που απουσιάζουν (μισθός , έλλειψη διοικητικής υποστήριξης). 

Παρόλα αυτά στη μελέτη της Bivona (2002), το 75% των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι διαφωνούσαν έντονα με τη δήλωση «Είμαι 

ικανοποιημένος με τον μισθό του επαγγέλματος μου» και κανένας από τους 

εκπαιδευτικούς στο δείγμα δεν συμφώνησε έντονα με τη δήλωση. Επιπλέον, το 5% 

των εκπαιδευτικών  συμφώνησε μερικώς, ενώ το 20% των εκπαιδευτικών 

διαφωνούσαν μερικώς, με την παραπάνω  δήλωση (Bivona, 2002). Η Bivona (2002) 

σημείωσε ότι δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν ικανοποιημένοι με 

την αμοιβή τους λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό υπερωριών  που αναγκάζονται οι 

εκπαιδευτικοί να εκτελέσουν και τον τρόπο αμοιβής τους. 

Πιο πρόσφατα, ο John Convey (2014) διερεύνησε τη σχέση μεταξύ 

ικανοποίησης από την εργασία των εκπαιδευτικών και των κινήτρων των 

εκπαιδευτικών. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε καθολικά σχολεία σε επισκοπές στην 

Ατλάντα της Γεωργίας. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 716 εκπαιδευτικούς. 

Συνολικά, 467 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στη μελέτη και όλοι ήταν καθηγητές σε 

καθολικά δημοτικά ή δευτεροβάθμια σχολεία. Ο Convey (2014) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η πιο σημαντική απειλή για την ικανοποίηση από την εργασία των 

εκπαιδευτικών στα καθολικά σχολεία, ήταν ο μισθός, στο οποίο το 25% των 

ερωτηθέντων δηλώνει ότι αποτελεί την κύρια απειλή για την διατήρηση τους στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 
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2.4 Παράγοντες που αυξάνουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης εσωτερικοί 

παράγοντες που παρέχουν ικανοποίηση στην εργασία για τους εκπαιδευτικούς. Μια 

έκθεση που εκδόθηκε μέσω του Εθνικού Κέντρου Στατιστικής Εκπαίδευσης (NCES) 

των ΗΠΑ  (1997) προσδιόρισε άμεσα διάφορες μεταβλητές που προκαλούν  την 

περισσότερη ικανοποίηση από την εργασία για τους εκπαιδευτικούς. Οι μεταβλητές 

που προκαλούσαν ικανοποίηση, ήταν μια υποστηρικτική διοίκηση, η θετική 

συμπεριφορά των μαθητών και η καλή σχολική ατμόσφαιρα, η αυξημένη αυτονομία 

των εκπαιδευτικών και οι θετικές συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος. Πιο 

συγκεκριμένα, σημειώθηκε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διοικητική υποστήριξη και 

όσο πιο θετικές είναι οι συνθήκες εργασίας τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση 

από την εργασία (NCES, 1997). Επιπλέον, οι μεταβλητές της ηλικίας και της 

εμπειρίας των εκπαιδευτικών σχετίζονται με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 

αλλά δεν ήταν τόσο σημαντικές όσο  άλλοι παράγοντες όπως η υποστηρικτική 

διοίκηση, η γονική υποστήριξη ή ο έλεγχος  και η ελευθερία του εκπαιδευτικού κατά 

την άσκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (NCES, 1997). Τέλος, το NCES (1997) 

συμπέρανε ότι στο σύνολό τους, οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων ήταν πιο 

ικανοποιημένοι από τους δασκάλους του δημόσιου σχολείου. Συνήχθη το 

συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν την μεγαλύτερη ικανοποίηση το έκαναν 

επειδή είχαν γονική υποστήριξη και δεν ήταν πιθανό να απειληθούν από τους 

μαθητές (NCES, 1997). 

Το 1982, ο Farber διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί ικανοποιούνται  

περισσότερο από την αίσθηση της συμμετοχής των  μαθητών  και την αναγνώριση 

της εργασίας τους. Επομένως, εσωτερικές πτυχές του επαγγέλματος παρείχαν τη 

μεγαλύτερη ικανοποίηση. Επιπλέον, οι σχέσεις με συναδέλφους, τις οικογένειες των 

μαθητών  και με τους μαθητές αποτέλεσαν πηγή ικανοποίησης για τους 398 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο δείγμα του Farber (1982) στη Νέα Υόρκη και 

στο Νιου Τζέρσεϋ. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη μελέτη υποστήριξαν ότι οι εμπειρίες 

που τους κάνουν να αισθάνονται σημαντικοί, ικανοί και αφοσιωμένοι στη δουλειά 

τους ήταν εξίσου πολύτιμες όσον αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση (Farber, 

1982). 



 

23 

 

Επιπλέον, οι Clarke και Keating (1995) σημείωσαν ότι στο 82% των 114 

εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν στη μελέτη τους, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση τους 

προκαλούσε η αλληλεπίδρασή τους με τους μαθητές τους, ενώ 92 εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν ότι ήταν η πιο ικανοποιητική πτυχή της εργασίας τους. Η δεύτερη πιο 

αναγνωρισμένη πτυχή ήταν οι συλλογικές σχέσεις των εκπαιδευτικών, στις οποίες 88 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ήταν η πιο ικανοποιητική πτυχή του επαγγέλματός τους 

(Clarke & Keating,1995). Ωστόσο, οι Clarke και Keating (1995) διαπίστωσαν ότι η 

μεταβλητή «αλληλεπίδραση με μαθητές» ήταν κάπως ασαφής και πρέπει να διεξαχθεί 

περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστούν οι ιδιαιτερότητες αυτής της ικανοποίησης. 

Οι Dinham και Scott (1997) υποστήριξαν την έννοια της θεωρίας δύο 

παραγόντων του Herzberg (1968) και τα αποτελέσματά τους επαναλήφθηκαν από 

αυτήν των Clarke και Keating (1995). Στη μελέτη τους σε 892 εκπαιδευτικούς στο 

Δυτικό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, διαπιστώθηκε ότι παράγοντες που σχετίζονται με τους 

μαθητές παρείχαν στους εκπαιδευτικούς τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από την 

εργασία. Συνολικά, το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιημένοι και 

το 4% δήλωσε ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι (Dinham & Scott, 1997). Αντίστροφα, 

σημειώθηκε ότι το 42% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήταν δυσαρεστημένοι, ενώ το 

7% ήταν πολύ δυσαρεστημένοι. Παρόμοια αποτελέσματα ανακαλύφθηκαν από τους 

Ghavifekr και Pillai (2016), όπου η ίδια η εργασία και η ευθύνη για την εκπαίδευση 

των μαθητών παρείχαν την μεγαλύτερη ικανοποίηση για 245 εκπαιδευτικούς. 

Το 2014, ο Josanov-Vrgovic και ο Pavlovic εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του 

στυλ ηγεσίας του διευθυντή και της ικανοποίησης από την εργασία των 

εκπαιδευτικών. Οι ερευνητές (Josanov Vrgovic & Pavlovic, 2014) ερεύνησαν 220 

εκπαιδευτικούς και 22 διευθυντές στη Σερβία χρησιμοποιώντας το Ερωτηματολόγιο 

Ικανοποίησης Εργασίας (JSS). Βρέθηκε μια άμεση συσχέτιση μεταξύ του στυλ 

ηγεσίας του διευθυντή και της ικανοποίησης από την εργασία των εκπαιδευτικών. 

Επιπλέον, οι διευθυντές που ήταν προσανατολισμένοι σε έναν συγκεκριμένο στόχο 

είχαν πιο θετική επίδραση στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στους τομείς της 

σχέσης με τους συναδέλφους, τη διαχείριση και την επαγγελματική ανάπτυξη 

(Josanov-Vrgovic & Pavlovic, 2014). Ωστόσο, οι Josanov-Vrgovic και Pavlovic 

(2014) σημείωσαν ότι οι διευθυντές που είχαν προσανατολισμό στην απλή 

ολοκλήρωση της  εργασία επηρέασαν αρνητικά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

στους τομείς της επικοινωνίας, της διαχείρισης, της σχολικής ανάπτυξης και της 
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ασφάλειας. Οι Josanov-Vrgovic και Pavlovic (2014) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

οι εκπαιδευτικοί ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι με τα  εκείνα  τα στοιχεία του 

σχολείου,  που περιλαμβάνουν την ασφάλεια, τις δεξιότητες εργασίας και την ίδια 

την φύση της εργασίας.  

Οι Aldridge και Fraser (2016) αρχικά προσπάθησαν να προσδιορίσουν τη 

δομή των παραγόντων του School-Level Environment Questionnaire , αλλά εξέτασαν 

επίσης πτυχές των σχολείων που σχετίζονται με την αυτο-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών, την ικανοποίηση τους από την εργασία και το σχολικό κλίμα. Οι 

ερευνητές έλαβαν το δείγμα τους από 29 γυμνάσια της Δυτικής Αυστραλίας. 

Συνολικά, 781 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στη μελέτη. Οι Aldridge και Fraser (2016) 

διαπίστωσαν ότι ο βαθμός στον οποίο ο διευθυντής του σχολείου ή ο επικεφαλής 

ήταν υποστηρικτικός και προσιτός συνέβαλε περισσότερο στην αυτο-

αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών. 

Επιπλέον, οι Aldridge και Fraser (2016) σημείωσαν ότι η σχέση, ή ο βαθμός στον 

οποίο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να λάβουν συμβουλές, βοήθεια και 

ενθάρρυνση από τους συναδέλφους τους, επηρέαζαν σημαντικά την επαγγελματική 

ικανοποίηση τους από την  εργασία. Ωστόσο, οι Aldridge και Fraser (2016) δήλωσαν 

συγκεκριμένα ότι η γενίκευση των συμπερασμάτων της μελέτης με βάση την 

τοποθεσία ήταν υπό αμφισβήτηση και ότι οι εξωτερικές μεταβλητές που δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών και τελικά στα αποτελέσματα. 

Επιπλέον, οι Saiti και  Papadopoulos αποκάλυψαν παρόμοια αποτελέσματα 

στα οποία οι ερευνητές βρήκαν τους υψηλότερους  μέσους όρους ικανοποίησης 

στους τομείς της διοίκησης, τους συναδέλφους και τη φύση της εργασίας  στη μελέτη 

τους  το 2015 σε 360 εκπαιδευτικούς στην Αθήνα. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί 

αποκομίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματικής ικανοποίησης από τις τρεις 

μεταβλητές της διοίκησης, των συναδέλφων και της φύσης της εργασίας. Οι Saiti και 

Papadopoulos (2015) κατέληξαν τελικά στο συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών που σχετίζεται με τις μεταβλητές της διοίκησης, τους συναδέλφους 

και τη φύση της εργασίας συνδέθηκε με τη θετική αντίληψη του επαγγέλματος από 

τους εκπαιδευτικούς και τις καλές σχέσεις με τους συναδέλφους. 
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Ο Ciriello (1990) ανέλυσε την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σε 

σχολεία καθολικών. Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής αναζήτησε παράγοντες που να 

συνδέονται  με το κίνητρο του εκπαιδευτικού και την πρόθεση του να παραμείνει στο 

επάγγελμα, παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση, όπως και την βαρύτητα 

ορισμένων παραγόντων  και συγκεκριμένων επιλογών, που οδηγούν στη παραμονή 

στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε καθολικά 

δημοτικά σχολεία που βρίσκονται σε μια μεγάλη επισκοπή. Το όργανο έρευνας 

μέτρησε την ικανοποίηση σε μια κλίμακα Likert έξι σημείων, όπου το έξι 

αντιπροσώπευε μια βαθμολογία πολύ ικανοποιητική. Η μελέτη περιελάμβανε 655 

καθηγητές πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων το 85% ήταν μόνιμοι και το 70% 

ήταν παντρεμένοι. Ο Ciriello (1990) σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι οι 

εγγενείς πτυχές της εργασίας τους ήταν πιο ικανοποιητικές από τις εξωτερικές. Οι 

τομείς της μελέτης που έλαβαν τις υψηλότερες μέσες βαθμολογίες όσον αφορά την 

ικανοποίηση ήταν, ο «βαθμός δημιουργικότητας  στη δουλειά μου» (μέσος όρος 

5,18), «ικανότητα να βοηθήσω τους μαθητές μου να μάθουν» (μέσος όρος 5.10), 

«σχέσεις με τους μαθητές μου "(Μέσος όρος 5.23)," σχέσεις με το υπόλοιπο 

προσωπικό " (μέσος όρος βαθμολογίας 5,41), και «σχέσεις με τον διευθυντή» (μέσος 

όρος 5,32), υποδηλώνοντας έτσι υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης 

συνολικά. Συνοπτικά, οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν την περισσότερη ικανοποίηση από 

τις σχέσεις με τους μαθητές, τους καθηγητές και άλλους δασκάλους, και την 

ελευθερία εντός της εργασίας τους,  περισσότερο από άλλες πτυχές που βασίζονται 

στις κατηγορικές υποδιαιρέσεις της αυτοπραγματοποίησης, της ικανότητας  των 

μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. 

Τέλος, ο Ingersoll (1999) εξέτασε τις επιπτώσεις των οργανωσιακών  

χαρακτηριστικών στο σχολείο και πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τον κύκλο 

εργασιών των εκπαιδευτικών. Συνήχθη το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε σχολεία με υψηλότερους μισθούς, έχουν περισσότερη υποστήριξη από 

τους διαχειριστές τους, έχουν κάποιο βαθμό επιρροής στη λήψη αποφάσεων και 

έχουν λιγότερα προβλήματα πειθαρχίας, με αποτέλεσμα να σημειώνουν υψηλότερα 

ποσοστά ικανοποίησης και να είναι λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. 

Αυτό είναι σημαντικό επειδή ο Ingersoll (2002) αποκάλυψε ότι η ιδιωτική 

εκπαίδευση είχε μεγαλύτερα ποσοστά διαρροής εκπαιδευτικών σε σχέση με την 

δημόσια εκπαίδευση. Τα μικρότερα ιδιωτικά σχολεία, εκείνα με λιγότερους από 300 
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μαθητές, είχαν ποσοστό διαρροής κοντά στο 23% (Ingersoll, 2002). Αυτό ήταν 

σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό για τα δημόσια σχολεία με μαθητές από τα 

κατώτερα οικονομικά στρώματα, που ήταν στο 16,4%, και τα στα δημόσια σχολεία 

γενικά που ήταν στο 12,4% (Ingersoll, 2002). Ο Ingersoll (1999) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι μια σημαντική αιτία της διαρροής  των εκπαιδευτικών σε μικρά 

ιδιωτικά σχολεία ήταν ο μισθός. 

Συμπερασματικά, οι εγγενείς και εξωγενείς πτυχές του επαγγέλματος είναι 

σημαντικοί παράγοντες για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, αλλά ο βαθμός στον 

οποίο συγκεκριμένες μεταβλητές επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία των 

εκπαιδευτικών ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη μελέτη και το δείγμα (Aldridge & 

Fraser,2016; Clarke & Keating, 1995; Dinham & Scott, 1997; Farber, 1982; 

Ghavifekr & Pillai, 2016; Ingersoll, 1999; Josanov-Vrgovic & Pavlovic, 2014; Saiti 

& Papadopoulos, 2015). Αρκετοί παράγοντες προσδιορίστηκαν ως πολύ σημαντικοί 

για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Αυτοί οι παράγοντες περιελάμβαναν τα 

επιτεύγματα των μαθητών, τις θετικές σχέσεις με τους μαθητές, την αυτο-ανάπτυξη, 

το υποστηρικτικό περιβάλλον και διοίκηση και την ανάπτυξη των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων (Aldridge & Fraser, 2016; Clarke & Keating, 1995; Dinham & Scott, 

1997; Farber, 1982; Ghavifekr & Pillai, 2016; Ingersoll, 1999; Josanov-Vrgovic & 

Pavlovic, 2014; Saiti & Papadopoulos, 2015). Επιπλέον, οι Kim και Loadman (1994) 

διαπίστωσαν ότι οι εγγενείς μεταβλητές της επαγγελματικής αυτονομίας και της 

επαγγελματικής πρόκλησης, καθώς και η αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους και 

τους μαθητές ήταν παράγοντες που παρείχαν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στους 

εκπαιδευτικούς στο επάγγελμά τους. Ομοίως, η επιτυχία των μαθητών και οι 

αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές ήταν ένα θέμα σε πολλές μελέτες που κατέδειξαν 

την επίδραση τους στη δόμηση του αισθήματος επαγγελματικής   ικανοποίησης από 

την εργασία για τους εκπαιδευτικούς (Clarke & Keating, 1995; Dinham & Scott, 

1997; Farber, 1982; Kim & Loadman, 1994). Ως εκ τούτου, και συνοπτικά, οι 

εκπαιδευτικοί φάνηκαν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με τις βασικές πτυχές 

του επαγγέλματος και λιγότερο ικανοποιημένοι με τους παράγοντες του συστήματος 

ή του κοινωνικού επιπέδου, ουσιαστικά τις εξωτερικές πτυχές της εργασίας τους. 

2.5 Επιπτώσεις της επαγγελματικής Ικανοποίησης  
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Αναφορές δείχνουν ότι οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι οδηγούν σε βελτιωμένη 

απόδοση της εργασίας, αλλά τα ευρήματα της έρευνας απέτυχαν να υποστηρίξουν 

μια άμεση σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών (Spector, 1985). Η σχέση αυτή 

πρωτοαναφέρθηκε  από τους Iaffaldano και Muchinsky (1985), ενώ η απόδειξη της 

σχέσης αυτής  έλαβε χώρα από τους Brayfield και Crockett (1955). Αντίθετα, μια 

μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τους Petty, McGee και Cevender (1984) 

έδειξε μια θετική σχέση. Επιπλέον, υπήρξε έρευνα που  έδειξε ότι κατά τη διάρκεια 

της εργασίας η ικανοποίηση από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί υψηλή 

παραγωγικότητα, αν και ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της σε 

βάθος χρόνου (Katzell & Yakelvoich, 1975). Επιπλέον, «πώς οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται τη δουλειά τους, όπως  αυτή ορίζεται από παράγοντες  όπως η 

διαχείριση, οι πρακτικές, η δομή της εργασίας, η εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και 

τα προγράμματα επιμόρφωσης, και αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν άμεσα τα 

συναισθήματά  ικανοποίησης και επαγγελματικής δέσμευση τους» (Saratoga 

Institute, 1992). 

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

επαγγελματικής ικανοποίησης και σωματικών και ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, 

όπως ο πονοκεφάλους, στομαχικά προβλήματα (Lee, Asford, & Bobko, 1990; Begley 

& Czjka, 1993), συναισθηματικές καταστάσεις άγχους και κατάθλιψης (Spector, 

1997). Ένα επιπλέον θετικό αποτέλεσμα της επαγγελματικής ικανοποίησης  είναι η 

ικανοποίηση από την ζωή. Η ικανοποίηση από τη ζωή αναφέρεται στη σχέση μεταξύ 

των συνθηκών εργασίας και  των συνθηκών που επικρατούν στην υπόλοιπη ζωή του 

ατόμου, καθώς και των παρακείμενων επιδράσεων τους. Δηλαδή, τα συναισθήματα 

στην επαγγελματική ζωή κάποιου επηρεάζουν τα συναισθήματα του και σε άλλους 

τομείς της ζωής του. Η υπόθεση αυτή υποδηλώνει ότι ένα άτομο που είναι 

ικανοποιημένο από τη δουλειά είναι πιθανό να είναι ικανοποιημένο με τη ζωή του 

γενικά (Weaver, 1978).  

Μια σχετικά νέα ιδέα στην ανάλυση απόδοσης, που εμφανίστηκε τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες στον τομέα της οργανωσιακής συμπεριφοράς είναι η 

οργανωσιακή κοινωνική συμπεριφορά (OCB). Αντιπροσωπεύει μια πολύ παλιά 

εθελοντική ανθρώπινη συμπεριφορά εθελοντικής δράσης και αμοιβαίας βοήθειας,  

χωρίς αίτημα για αμοιβή σε αντάλλαγμα. Το OCB είναι μια συμπεριφορά που 

υπερβαίνει τις ευθύνες που προκύπτουν από την  εργασία. Αποτελείται από 
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χαρακτηριστικά όπως το να είσαι ακριβής, να βοηθάς, να κάνεις προτάσεις για 

βελτιώσεις και να μην σπαταλάς χρόνο στην εργασία (Schnake, 1991). Η ιδέα 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1980 από τον Dennis 

Organ και έκτοτε διαδόθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με το Organ (1988), ο ορισμός του 

OCB είναι «η ατομική συμπεριφορά που είναι διακριτική, δεν αναγνωρίζεται άμεσα 

ή ρητά από το επίσημο σύστημα ανταμοιβής και ότι στο σύνολό της προωθεί την 

αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού». Συνολικά, το Organ (1988) εντόπισε 

πέντε κατηγορίες OCB: (1) αλτρουισμός - τη βοήθεια ενός μεμονωμένου συνεργάτη 

σε μια εργασία. (2) ευγένεια -ειδοποίηση άλλων ατόμων στον οργανισμό για αλλαγές 

που ενδέχεται να επηρεάσουν την εργασία τους. (3) συνείδηση - εκτέλεση των 

καθηκόντων πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων · (4) ανθεκτικότητα - αποφυγή 

παραπόνων για ασήμαντα θέματα. και (5) πολιτική αρετή - συμμετοχή στη διοίκηση 

του οργανισμού. Η ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων δεν έχει βρεθεί 

ότι αυξάνει άμεσα την απόδοση των εργαζομένων. Ωστόσο, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι η επαγγελματική ικανοποίηση από την εργασία οδηγεί στη OCB 

(Spector, 1997). Η ικανοποίηση από την εργασία και η OCB έχουν βρεθεί ότι έχουν 

σημαντική και θετική σχέση σε διάφορες μελέτες (Farh, Podsakoff & Organ, 1990; 

Becker & Billings, 1993; Munene, 1995). Ο Organ (1988) εντόπισε  ότι τα υψηλά 

επίπεδα OCB οδηγούν σε μια πιο αποτελεσματική οργάνωση και βοηθουν στη 

δημιουργία νέων πόρων στον οργανισμό. 

Η ενδογενής επαγγελματική  ικανοποίηση από την εργασία αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο στη σχέση μεταξύ της OCB (συμπεριφορές που αυξάνουν την 

οργανωτική αποτελεσματικότητα) και της σημασίας της εργασίας (την έκταση της 

επίδρασης της εργασίας σε τρίτους). Επίσης αποτελεί τον συνεκτικό κρίκο στη σχέση 

μεταξύ της OCB και της ποικιλίας της εργασίας (ο βαθμός στον οποίο ένας 

υπάλληλος μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές δεξιότητες στην εργασία του) 

(Chiu & Chen, 2005). Η εξωγενής ικανοποίηση από την εργασία είναι ο βαθμός 

ικανοποίησης που έχει ένας υπάλληλος με τις συνθήκες εργασίας, τις πολιτικές και 

τον έπαινο, που δεν σχετίζονται με την ίδια την εργασία. Η εξωγενής επαγγελματική 

δεν φαίνεται να συνδράμει στη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών της εργασίας και 

του OCB. Αυτό δείχνει ότι οι δεξιότητες και οι θέσεις ευθύνης ωθούν τους 

υπαλλήλους να αναζητήσουν ενδογενή εργασιακή ικανοποίηση που, με τη σειρά της, 



 

29 

 

προκαλεί την εμφάνιση οργανωσιακής κοινωνικής συμπεριφοράς (Chiu & Chen, 

2005). 

2.6 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου 

επαγγελματικής  ικανοποίησης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επίσης στόχος μας είναι τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας να εμπλουτίσουν 

παλαιότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Επιπλέον 

πρόσθετα με παλαιότερες έρευνες, αναζητήθηκε  η επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική ικανοποίηση τους.  Θα 

πρέπει εδώ να επισημάνουμε πως σημαίνων στοιχείο της έρευνας μας αποτελεί η 

σύνδεση της επαγγελματικής  ικανοποίησης με τυχόν  εξωδιδακτικές δραστηριότητες 

ή και με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των εκπαιδευτικών. 

2.7 Ερευνητικά ερωτήματα  

 

1. Ποιο το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης  των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

2. Ποια η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης  των εκπαιδευτικών; 

3. Ποια η επίδραση της φυσικής άσκησης (ήπιας ή έντονης) στα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών; 

4. Ποια η επίδραση της συχνότητας της φυσικής άσκησης στα επίπεδα της 

επαγγελματικής ικανοποίησης;  

5. Ποια η επίδραση της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  στα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών; 

 

2.8 Ερευνητικές υποθέσεις  

1. Το φύλο των εκπαιδευτικών δεν διαφοροποιεί τα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών.  

2. Η ηλικία των εκπαιδευτικών διαφοροποιεί τα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης  τους. 

3. Η προϋπηρεσία διαφοροποιεί τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών. 
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4. Η οικογενειακή κατάσταση διαφοροποιεί τα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

5. O τύπος του σχολείου που διδάσκει ο εκπαιδευτικός  διαφοροποιεί τα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

6. O αριθμός ημερών και η διάρκεια της έντονης άσκησης διαφοροποιούν τα 

επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

7. O αριθμός ημερών και η διάρκεια της ήπιας άσκησης δεν διαφοροποιούν τα 

επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

8. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαφοροποιούν τα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

  



 

31 

 

3. Μεθοδολογία 

3.1 Δείγμα  

Για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας και την ολοκλήρωση της, 

συμμετείχαν 188 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  όλων των 

ειδικοτήτων  και κάθε εργασιακής σχέσης (μόνιμοι και αναπληρωτές). Οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα μας, απαντώντας τα ερωτηματολόγια 

που τους δόθηκαν, δίδασκαν σε κάθε τύπο σχολείου της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, 

Επαγγελματικό Λύκειο, Εσπερινό Γενικό Λύκειο και Εσπερινό Επαγγελματικό 

Λύκειο). Τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος παραθέτονται στον επόμενο 

πίνακα.  

Πίνακας  

Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος  

Χαρακτηριστικά  Ν % Χαρακτηριστικά  Ν % 

Φύλο 

  

Οικογενειακή 

κατάσταση 

  Άνδρας 73 38,8 Άγαμος 29 15,4 

Γυναίκα 115 61,2 Έγγαμος 143 76,1 

Ηλικία 

  

Διαζευγμένος 16 8,5 

21-30 ετών 5 2,7 Έτη Υπηρεσίας 

  31-40 ετών 15 8 0-5 έτη 12 6,4 

41-50 ετών 78 41,5 6-10 έτη 14 7,4 

51-60 ετών 81 43,1 11-15 έτη 40 21,3 

61+ ετών 9 4,8 16-20 έτη 42 22,3 

   

21-25 έτη 31 16,5 
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26-30 έτη 31 16,5 

   31-35 έτη 18 9,6 

Αριθμός ημερών 

έντονης άσκησης 

τελευταίας εβδομάδος 
 

 

Αριθμός ημερών 

μέτριας άσκησης 

τελευταίας εβδομάδος 

 

 

Καμία μέρα 88 46,8 Καμία μέρα 9 4,8 

Μια μέρα 33 17,6 Μια μέρα 18 9,6 

Δυο μέρες 21 11,2 Δυο μέρες 38 20,2 

Τρεις μέρες 16 8,5 Τρεις μέρες 31 16,5 

Τέσσερις μέρες 13 6,9 Τέσσερις μέρες 19 10,1 

Πέντε μέρες 4 2,1 Πέντε μέρες 10 5,3 

Έξι μέρες 2 1,1 Έξι μέρες 3 1,6 

Καθημερινά 11 5,9 Καθημερινά 60 31,9 

Διάρκεια Έντονης 

Άσκησης   

Διάρκεια μέτριας 

άσκησης 
  

0-30 λεπτά 24 12,8 0-30 λεπτά 39 20,7 

31-60 λεπτά 43 22,9 31-60 λεπτά 72 38.3 

1-2 ώρες 27 14,4 1-2 ώρες 48 25,5 

2+ ώρες 8 4,3 2+ ώρες 21 11,2 

Συμμετοχή σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία 

Καμία 44 23,4 Τρεις  28 14,9 

Μία  42 22,3 Τεσσερις 17 9,0 

Δυο  34 18,1 Πέντε 23 12,2 
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3.2 Ερευνητικά Εργαλεία 

Για την υλοποίηση της έρευνας μας, χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο που απαρτίζεται από δυο μέρη, με συνολικά 34 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. Το πρώτο μέρος (ερωτήσεις 1 έως 10), περιλαμβάνει ερωτήσεις για την 

καταγραφή των δημογραφικών και ατομικών στοιχείων των εργαζομένων.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτυπώνει την  επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Ως προς αυτό το σκοπό επιλέχθηκε το 

ερωτηματολόγιο Καταγραφής Ικανοποίησης  Εργαζομένων ESI (Employee 

Satisfaction Inventory) των Koustelios και Bagiatis (1997).  Το ερωτηματολόγιο αυτό 

επιλέχθηκε για δυο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και 

συνεπώς είναι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα και ο δεύτερος είναι ότι έχει 

ήδη χρησιμοποιηθεί για την αποτύπωση άλλων επαγγελμάτων, πέρα αυτού του 

εκπαιδευτικού, σε πλείστες περιπτώσεις και επιβεβαιώθηκε με αυτό τον τρόπο η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία του (Koustelios&Bagiatis ,1997﮲Koustelios&Kousteliou, 

 Togiaetal., 2004). Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 24 ερωτήσεις που﮲1998

αποτυπώνουν έξι διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης: τις συνθήκες 

εργασίας (5 ερωτήσεις),  τις αποδοχές (3 ερωτήσεις),  τις ευκαιρίες προαγωγής (3 

ερωτήσεις), την ίδια την εργασία (4 ερωτήσεις), τον άμεσο προϊστάμενο (4 

ερωτήσεις) και  τον οργανισμό σαν σύνολο (4 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις των 

ερωτήσεων αυτών είναι σε 5θμια κλίμακα τύπου Likert (1= διαφωνώ απόλυτα, 

2=διαφωνώ, 3=δεν είμαι σίγουρος, 4=συμφωνώ και 5=συμφωνώ απόλυτα). Το 

ερωτηματολόγιο Καταγραφής Ικανοποίησης  Εργαζομένων ESI περιέχει ορισμένες 

ερωτήσεις αρνητικά διατυπωμένες. Αυτές οι ερωτήσεις έπρεπε να αλλαχθούν οι 

απαντήσεις έτσι ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στην επεξεργασία του 

ερωτηματολογίου και υψηλές τιμές να δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Για αυτό το λόγο  οι απαντήσεις στις ερωτήσεις  3, 4, 5 7, 8, 9, 12, 15, 

16, 19, 20, 23 και 24 αντιστράφηκαν (δηλαδή η τιμή 1 μετατράπηκε σε 5, η 2 σε 4 

κ.ο.κ).  

H ανάλυση αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας του ερωτηματολογίου μας 

διερευνήθηκε με την χρήση του δείκτη at Crοnbach. Για το σύνολο του 

ερωτηματολόγιου ο δείκτης Cronbach βρέθηκε α=0.819 που φανερώνει υψηλή 

αξιοπιστία. Ο δείκτης προσδιορίστηκε επίσης για το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής 

ικανοποίησης   α=0,884, για την υποκλίμακα που αφορά τις συνθήκες εργασίας 
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α=0,899,  τις αποδοχές α=0,789,  τις ευκαιρίες προαγωγής α=0,675, την ίδια την 

εργασία α=0,793 , τον άμεσο προϊστάμενο α=0,843  και  τον οργανισμό σαν σύνολο 

α=0,889. 

3.3 Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας  

Η έρευνα διεξήχθη την πρώτη εβδομάδα τις διακοπές των Χριστουγέννων, τον 

Ιανουάριο του 2020. Επιλέχτηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γιατί ήταν 

αμέσως μετά την  λήξη 15θηήμερων διακοπών και ακριβώς στο μέσο του σχολικού 

έτους και τα συναισθήματα που διακατέχουν τους εκπαιδευτικούς βρίσκονται στο 

αποκορύφωμα τους.  Δημιουργήθηκε έντυπο και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το 

οποίο και διανεμήθηκε σε εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε σχολεία της 

περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Αρχικά έγινε η αποστολή του ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου στα email των εκπαιδευτικών. Η απόκριση τους στην συμπλήρωση 

του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ήταν φτωχή. Ακολούθησαν επισκέψεις στα 

σχολεία και διανομή του ερωτηματολογίου στους συλλόγους διδασκόντων. Η 

συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιούνταν μια μέρα μετά.  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν εθελοντική και λάμβανε χώρα 

είτε στο σχολικό περιβάλλον είτε στις οικείες των εκπαιδευτικών. Στους 

εκπαιδευτικούς, ενσωματωμένα με το ερωτηματολόγιο, παρέχονταν κείμενο που 

εξηγούσε τους σκοπούς της έρευνας. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

4.1 Αποτελέσματα ανά ερώτηση  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανά ερώτηση όπως προέκυψαν μετά 

την στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων.  

Στην ερώτηση «Οι συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα ποτέ» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (50,0%) διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι 

συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα), το 31,9% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για 

την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ αρνητική στάση διατήρησε το 18,1% των 

εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.1  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα ποτέ» 

Οι συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα ποτέ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 8 4,3 4,3 4,3 

Διαφωνώ 26 13,8 13,8 18,1 

Δεν είμαι σίγουρος 60 31,9 31,9 50,0 

Συμφωνώ 72 38,3 38,3 88,3 

Συμφωνώ απόλυτα 22 11,7 11,7 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
Διάγραμμα 4.1 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «συνθήκες εργασίας είναι 

οι καλύτερες που είχα ποτέ»  
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Στην δήλωση «O χώρος της εργασίας μου είναι ευχάριστος» οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (69,7%) διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι 

συμφωνούν απόλυτα), το 22,3% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της 

δήλωσης αυτής, ενώ αρνητική στάση διατήρησε το 9,6% των εκπαιδευτικών 

(απαντώντας ότι διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.2  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «O χώρος της εργασίας μου είναι ευχάριστος» 

O χώρος της εργασίας μου είναι ευχάριστος 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 1,6 1,6 1,6 

Διαφωνώ 12 6,4 6,4 8,0 

Δεν είμαι σίγουρος 42 22,3 22,3 30,3 

Συμφωνώ 93 49,5 49,5 79,8 

Συμφωνώ απόλυτα 38 20,2 20,2 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 
Διάγραμμα 4.2 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «O χώρος της εργασίας 

μου είναι ευχάριστος»  
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Στην δήλωση «Οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για την υγεία μου» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (73,4%) διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι 

διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν απόλυτα ), το 18,6% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν 

είναι σίγουρο για την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ θετική στάση διατήρησε το 

8,5% των εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.3  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για την υγεία 

μου» 

Οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για την υγεία μου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 1 ,5 ,5 ,5 

Συμφωνώ 14 7,4 7,4 8,0 

Δεν είμαι σίγουρος 35 18,6 18,6 26,6 

Διαφωνώ 76 40,4 40,4 67,0 

Διαφωνώ απόλυτα 62 33,0 33,0 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

Διάγραμμα 4.3 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Οι συνθήκες εργασίας 

είναι επικίνδυνες για την υγεία μου» 
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Στην δήλωση «O εξαερισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (68%) διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι 

διαφωνούν ή ότι διαφωνούν απόλυτα), το 16% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν 

είναι σίγουρο για την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ θετική στάση διατήρησε το 

16% των εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.4  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «O εξαερισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της 

δουλειάς μου» 

 

O εξαερισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 8 4,3 4,3 4,3 

Συμφωνώ 22 11,7 11,7 16,0 

Δεν είμαι σίγουρος 30 16,0 16,0 31,9 

Διαφωνώ 83 44,1 44,1 76,1 

Διαφωνώ απόλυτα 45 23,9 23,9 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

Διάγραμμα 4.4 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «O εξαερισμός δεν είναι 

επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου» 
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Στην δήλωση «O φωτισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (77,7%) διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι 

διαφωνούν ή ότι διαφωνούν απόλυτα), το 22,3% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν 

είναι σίγουρο για την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ θετική στάση διατήρησε το 

13,3% των εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.5  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «O φωτισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς 

μου» 

 

O φωτισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 9 4,8 4,8 4,8 

Συμφωνώ 16 8,5 8,5 13,3 

Δεν είμαι σίγουρος 17 9,0 9,0 22,3 

Διαφωνώ 88 46,8 46,8 69,1 

Διαφωνώ απόλυτα 58 30,9 30,9 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 

 
 

Διάγραμμα 4.5 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «O φωτισμός δεν είναι 

επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου» 
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Στην δήλωση «Πληρώνομαι όσο πρέπει για τη δουλειά που προσφέρω» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (64,9%) διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι 

διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν απόλυτα), το 18,1% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για 

την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ θετική στάση διατήρησε το 17% των 

εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.6  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Πληρώνομαι όσο πρέπει για τη δουλειά που 

προσφέρω» 

Πληρώνομαι όσο πρέπει για τη δουλειά που προσφέρω 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 56 29,8 29,8 29,8 

Διαφωνώ 66 35,1 35,1 64,9 

Δεν είμαι σίγουρος 34 18,1 18,1 83,0 

Συμφωνώ 28 14,9 14,9 97,9 

Συμφωνώ απόλυτα 4 2,1 2,1 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 
 

Διάγραμμα 4.6 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Πληρώνομαι όσο πρέπει 

για τη δουλειά που προσφέρω» 
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Στην δήλωση «Αισθάνομαι ανασφάλεια με τέτοιο μισθό» οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (53,7%) διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι 

συμφωνούν απόλυτα), το  22,3% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της 

δήλωσης αυτής, ενώ αρνητική στάση διατήρησε το 24% των εκπαιδευτικών 

(απαντώντας ότι διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.7  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Αισθάνομαι ανασφάλεια με τέτοιο μισθό» 

Αισθάνομαι ανασφάλεια με τέτοιο μισθό 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 31 16,5 16,5 16,5 

Συμφωνώ 70 37,2 37,2 53,7 

Δεν είμαι σίγουρος 42 22,3 22,3 76,1 

Διαφωνώ 33 17,6 17,6 93,6 

Διαφωνώ απόλυτα 12 6,4 6,4 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

Διάγραμμα 4.7 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Αισθάνομαι 

ανασφάλεια με τέτοιο μισθό» 
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Στην δήλωση «Ίσα-ίσα που μπορώ και επιβιώνω μ' αυτό το μισθό» οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (63,3%) διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι 

συμφωνούν απόλυτα), το 17,6% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της 

δήλωσης αυτής, ενώ αρνητική στάση διατήρησε το 19,2% των εκπαιδευτικών 

(απαντώντας ότι διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.8  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Ίσα-ίσα που μπορώ και επιβιώνω μ' αυτό το μισθό» 

Ίσα-ίσα που μπορώ και επιβιώνω μ' αυτό το μισθό 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 37 19,7 19,7 19,7 

Συμφωνώ 82 43,6 43,6 63,3 

Δεν είμαι σίγουρος 33 17,6 17,6 80,9 

Διαφωνώ 25 13,3 13,3 94,1 

Διαφωνώ απόλυτα 11 5,9 5,9 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

Διάγραμμα 4.8 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Ίσα-ίσα που μπορώ και 

επιβιώνω μ' αυτό το μισθό» 
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Στην δήλωση «Πληρώνομαι λιγότερο από ότι αξίζω» οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

(77,1%) διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν 

απόλυτα), το 11,7% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της δήλωσης 

αυτής, ενώ αρνητική στάση διατήρησε το 11,2% των εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι 

διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.8  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Πληρώνομαι λιγότερο από ότι αξίζω» 

Πληρώνομαι λιγότερο από ότι αξίζω 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 53 28,2 28,2 28,2 

Συμφωνώ 92 48,9 48,9 77,1 

Δεν είμαι σίγουρος 22 11,7 11,7 88,8 

Διαφωνώ 16 8,5 8,5 97,3 

Διαφωνώ απόλυτα 5 2,7 2,7 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

Διάγραμμα 4.9 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Πληρώνομαι λιγότερο 

από ότι αξίζω» 
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Στην δήλωση «Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για προαγωγή» οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (63,3%) διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι διαφωνούν  ή 

ότι διαφωνούν απόλυτα), το 27,7% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα 

της δήλωσης αυτής, ενώ θετική στάση διατήρησε το 9% των εκπαιδευτικών 

(απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.10  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για προαγωγή» 

 

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για προαγωγή 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 33 17,6 17,6 17,6 

Διαφωνώ 86 45,7 45,7 63,3 

Δεν είμαι σίγουρος 52 27,7 27,7 91,0 

Συμφωνώ 14 7,4 7,4 98,4 

Συμφωνώ απόλυτα 3 1,6 1,6 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

 

Διάγραμμα 4.10 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Υπάρχουν πολλές 

ευκαιρίες για προαγωγή» 
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Στην δήλωση «Η πείρα που απέκτησα αυξάνει τις προοπτικές μου για προαγωγή» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (48,4%) διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι 

συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα), το 29,8% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για 

την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ θετική στάση διατήρησε το 21,8% των 

εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.11  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Η πείρα που απέκτησα αυξάνει τις προοπτικές μου για 

προαγωγή» 

 

Η πείρα που απέκτησα αυξάνει τις προοπτικές μου για προαγωγή 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 35 18,6 18,6 18,6 

Διαφωνώ 56 29,8 29,8 48,4 

Δεν είμαι σίγουρος 56 29,8 29,8 78,2 

Συμφωνώ 33 17,6 17,6 95,7 

Συμφωνώ απόλυτα 8 4,3 4,3 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

 

Διάγραμμα 4.11 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Η πείρα που απέκτησα 

αυξάνει τις προοπτικές μου για προαγωγή» 
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Στην δήλωση «Οι προοπτικές για προαγωγή είναι πολύ περιορισμένες» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (61,7%) διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι 

συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα), το 20,2% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για 

την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ αρνητική στάση διατήρησε το 18,1% των 

εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.12  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Οι προοπτικές για προαγωγή είναι πολύ 

περιορισμένες» 

 

Οι προοπτικές για προαγωγή είναι πολύ περιορισμένες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 34 18,1 18,1 18,1 

Συμφωνώ 82 43,6 43,6 61,7 

Δεν είμαι σίγουρος 38 20,2 20,2 81,9 

Διαφωνώ 26 13,8 13,8 95,7 

Διαφωνώ απόλυτα 8 4,3 4,3 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.12 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Οι προοπτικές για 

προαγωγή είναι πολύ περιορισμένες» 
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Στην δήλωση «Η δουλειά μου είναι αξιόλογη» οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

(89,9%) διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν 

απόλυτα), το 9,6% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της δήλωσης 

αυτής, ενώ αρνητική στάση διατήρησε το 0,5% των εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι 

διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.13  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Η δουλειά μου είναι αξιόλογη» 

Η δουλειά μου είναι αξιόλογη 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 1 ,5 ,5 ,5 

Δεν είμαι σίγουρος 18 9,6 9,6 10,1 

Συμφωνώ 101 53,7 53,7 63,8 

Συμφωνώ απόλυτα 68 36,2 36,2 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

Διάγραμμα 4.13 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Η δουλειά μου είναι 

αξιόλογη» 
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Στην δήλωση «Η δουλειά μου με ικανοποιεί» οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (81,4%) 

διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα), 

το 14,9% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ 

αρνητική στάση διατήρησε το 3,7% των εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι διαφωνούν  

ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.14  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Η δουλειά μου με ικανοποιεί» 

 

Η δουλειά μου με ικανοποιεί 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 4 2,1 2,1 2,1 

Διαφωνώ 3 1,6 1,6 3,7 

Δεν είμαι σίγουρος 28 14,9 14,9 18,6 

Συμφωνώ 87 46,3 46,3 64,9 

Συμφωνώ απόλυτα 66 35,1 35,1 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

 

Διάγραμμα 4.14 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Η δουλειά μου με 

ικανοποιεί» 
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Στην δήλωση «Η δουλειά μου είναι μονότονη» οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

(71,3%) διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι διαφωνούν  ή ότι διαφωνούν 

απόλυτα), το 28,7% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της δήλωσης 

αυτής, ενώ θετική στάση διατήρησε το 12,3% των εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι 

συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.15  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Η δουλειά μου είναι μονότονη» 

 

Η δουλειά μου είναι μονότονη 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 2 1,1 1,1 1,1 

Συμφωνώ 19 10,1 10,1 11,2 

Δεν είμαι σίγουρος 33 17,6 17,6 28,7 

Διαφωνώ 73 38,8 38,8 67,6 

Διαφωνώ απόλυτα 61 32,4 32,4 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

 

Διάγραμμα 4.15 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Η δουλειά μου είναι 

μονότονη» 
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Στην δήλωση «Η δουλειά μου είναι βαρετή» οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (80,3%) 

διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι διαφωνούν ή ότι διαφωνούν απόλυτα), 

το 12,2% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ 

θετική στάση διατήρησε το 7,4% των εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι συμφωνούν ή 

ότι συμφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.16  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Η δουλειά μου είναι βαρετή» 

 

Η δουλειά μου είναι βαρετή 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 4 2,1 2,1 2,1 

Συμφωνώ 10 5,3 5,3 7,4 

Δεν είμαι σίγουρος 23 12,2 12,2 19,7 

Διαφωνώ 75 39,9 39,9 59,6 

Διαφωνώ απόλυτα 76 40,4 40,4 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

 

Διάγραμμα 4.16 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Η δουλειά μου είναι 

βαρετή» 
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Στην δήλωση «Ο προϊστάμενος μου με υποστηρίζει όταν τον χρειάζομαι» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (63,8%) διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι 

συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα ), το 36,2% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για 

την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ αρνητική στάση διατήρησε το 13,3% των 

εκπαιδευτικών  (απαντώντας ότι διαφωνούν ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.17  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Ο προϊστάμενος μου με υποστηρίζει όταν τον 

χρειάζομαι» 

 

Ο προϊστάμενος μου με υποστηρίζει όταν τον χρειάζομαι 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 6 3,2 3,2 3,2 

Διαφωνώ 13 6,9 6,9 10,1 

Δεν είμαι σίγουρος 49 26,1 26,1 36,2 

Συμφωνώ 76 40,4 40,4 76,6 

Συμφωνώ απόλυτα 44 23,4 23,4 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

 

Διάγραμμα 4.17 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Ο προϊστάμενος μου 

με υποστηρίζει όταν τον χρειάζομαι» 
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Στην δήλωση «Ο προϊστάμενος μου κατανοεί τα προβλήματά μου» οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (60,6%) διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι 

συμφωνούν απόλυτα), το 39,4% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της 

δήλωσης αυτής, ενώ αρνητική στάση διατήρησε το 15,4% των εκπαιδευτικών  

(απαντώντας ότι διαφωνούν ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.18  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Ο προϊστάμενος μου κατανοεί τα προβλήματά μου» 

 

Ο προϊστάμενος μου κατανοεί τα προβλήματά μου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 9 4,8 4,8 4,8 

Διαφωνώ 11 5,9 5,9 10,6 

Δεν είμαι σίγουρος 54 28,7 28,7 39,4 

Συμφωνώ 73 38,8 38,8 78,2 

Συμφωνώ απόλυτα 41 21,8 21,8 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

Διάγραμμα 4.18 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Ο προϊστάμενος μου 

κατανοεί τα προβλήματα μου» 
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Στην δήλωση «Ο προϊστάμενος μου είναι αγενής» οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

(87,2%) διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι διαφωνούν ή ότι διαφωνούν 

απόλυτα), το 8,5% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της δήλωσης 

αυτής, ενώ θετική στάση διατήρησε το 12,8% των εκπαιδευτικών  (απαντώντας ότι 

συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.19  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Ο προϊστάμενος μου είναι αγενής» 

 

Ο προϊστάμενος μου είναι αγενής 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ 8 4,3 4,3 4,3 

Δεν είμαι σίγουρος 16 8,5 8,5 12,8 

Διαφωνώ 60 31,9 31,9 44,7 

Διαφωνώ απόλυτα 104 55,3 55,3 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

Διάγραμμα 4.19 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Ο προϊστάμενος μου 

είναι αγενής» 
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Στην δήλωση «Ο προϊστάμενος μου είναι ενοχλητικός» οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (88,8%) διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι διαφωνούν ή ότι 

διαφωνούν απόλυτα), το 7,4% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για την ορθότητα της 

δήλωσης αυτής, ενώ θετική στάση διατήρησε το 4,8% των εκπαιδευτικών  

(απαντώντας ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.20  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Ο προϊστάμενος μου είναι ενοχλητικός» 

 

Ο προϊστάμενος μου είναι ενοχλητικός 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 1 ,5 ,5 ,5 

Συμφωνώ 8 4,3 4,3 4,8 

Δεν είμαι σίγουρος 14 7,4 7,4 12,2 

Διαφωνώ 60 31,9 31,9 44,1 

Διαφωνώ απόλυτα 105 55,9 55,9 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

 

Διάγραμμα 4.20 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Ο προϊστάμενος μου 

είναι ενοχλητικός» 
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Στην δήλωση «Η υπηρεσία φροντίζει τους εργαζομένους της» οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (46,8%) διατήρησαν ουδέτερη στάση ,ενώ θετική στάση (απαντώντας 

ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα) διατήρησε το 28,2% .Τέλος αρνητική 

στάση διατήρησε το 25% των εκπαιδευτικών  (απαντώντας ότι διαφωνούν ή ότι 

διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.21  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Η υπηρεσία φροντίζει τους εργαζομένους της» 

 

Η υπηρεσία φροντίζει τους εργαζομένους της 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 11 5,9 5,9 5,9 

Διαφωνώ 36 19,1 19,1 25,0 

Δεν είμαι σίγουρος 88 46,8 46,8 71,8 

Συμφωνώ 41 21,8 21,8 93,6 

Συμφωνώ απόλυτα 12 6,4 6,4 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.21 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Η υπηρεσία φροντίζει 

τους εργαζομένους της» 
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Στην δήλωση «Είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχω δουλέψει ποτέ» οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (48,9%) διατήρησαν ουδέτερη στάση, ενώ θετική στάση (απαντώντας 

ότι συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα) διατήρησε το 34,6% .Τέλος αρνητική 

στάση διατήρησε το 16,5% των εκπαιδευτικών  (απαντώντας ότι διαφωνούν ή ότι 

διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.22  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχω δουλέψει ποτέ» 

 

Είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχω δουλέψει ποτέ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 8 4,3 4,3 4,3 

Διαφωνώ 23 12,2 12,2 16,5 

Δεν είμαι σίγουρος 92 48,9 48,9 65,4 

Συμφωνώ 46 24,5 24,5 89,9 

Συμφωνώ απόλυτα 19 10,1 10,1 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

 

Διάγραμμα 4.22 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Είναι η καλύτερη 

υπηρεσία που έχω δουλέψει ποτέ» 
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Στην δήλωση «Υπάρχει ευνοιοκρατία (έλλειψη αξιοκρατίας) στην υπηρεσία» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (38,8%) διατήρησαν αρνητική στάση (απαντώντας ότι 

συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα), το 29,8% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για 

την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ θετική στάση διατήρησε το 31,4% των 

εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι διαφωνούν ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.23  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Υπάρχει ευνοιοκρατία (έλλειψη αξιοκρατίας) στην 

υπηρεσία» 

 

Υπάρχει ευνοιοκρατία (έλλειψη αξιοκρατίας) στην υπηρεσία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 16 8,5 8,5 8,5 

Συμφωνώ 43 22,9 22,9 31,4 

Δεν είμαι σίγουρος 56 29,8 29,8 61,2 

Διαφωνώ 50 26,6 26,6 87,8 

Διαφωνώ απόλυτα 23 12,2 12,2 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Διάγραμμα 4.23 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Υπάρχει ευνοιοκρατία 

(έλλειψη αξιοκρατίας) στην υπηρεσία» 
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Στην δήλωση «Η υπηρεσία κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους εργαζομένους της» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (46,1%) διατήρησαν θετική στάση (απαντώντας ότι 

συμφωνούν ή ότι συμφωνούν απόλυτα ), το 34,8% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο για 

την ορθότητα της δήλωσης αυτής, ενώ αρνητική στάση διατήρησε το 19,1% των 

εκπαιδευτικών (απαντώντας ότι διαφωνούν ή ότι διαφωνούν απόλυτα). 

Πίνακας 4.24  

Πίνακας Συχνοτήτων ερώτησης «Η υπηρεσία κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους 

εργαζομένους της» 

 

Η υπηρεσία κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους εργαζομένους της 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ απόλυτα 10 5,3 5,3 5,3 

Συμφωνώ 39 20,7 20,7 26,1 

Δεν είμαι σίγουρος 59 31,4 31,4 57,4 

Διαφωνώ 62 33,0 33,0 90,4 

Διαφωνώ απόλυτα 18 9,6 9,6 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

 

 
 

Διάγραμμα 4.24 . Κυκλικό διάγραμμα Συχνοτήτων ερώτησης «Η υπηρεσία κάνει 

διακρίσεις ανάμεσα στους εργαζομένους της» 
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4.2 Αποτελέσματα επαγγελματικής ικανοποίησης και διαστάσεων 

αυτής  

 

Στον πίνακα 4.25 που ακολουθεί παρουσιάζονται ο μέσος όρος και η τυπική 

απόκλιση για κάθε μια από τις ερωτήσεις που αφορούν στην εργασιακή ικανοποίηση. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε πως για τις ερωτήσεις που αναφέρονται 

στην εργασιακή ικανοποίηση χρησιμοποιήθηκε 5βάθμια κλίμακα Likert (1=Καθόλου, 

5=Πολύ). 

 

Πίνακας 4.25 : Μέσος όρος και τυπική απόκλιση για κάθε ερώτηση σχετικά με την 

επαγγελματική/εργασιακή ικανοποίηση, την ασάφεια και τη σύγκρουση ρόλων 

 

      

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλι

ση 

Ε
ρ

γ
α

σ
ια

κ
ή

 ι
κ
α

ν
ο

π
ο

ίη
σ

η
 

Σ
υ

ν
θ
ή

κ
ε
ς
 ε

ρ
γ
α

σ
ία

ς
 

Οι συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα ποτέ  3,39 1,005 

Ο χώρος της εργασίας μου είναι ευχάριστος 3,80 ,889 

Οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για την υγεία μου 3,98 ,931 

Ο εξαερισμός είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου 3,72 1,085 

Ο φωτισμός είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου 3,90 1,080 

Σύνολο  3,7596 ,62022 

Μ
ισ

θ
ό

ς
 

Πληρώνομαι όσο πρέπει για την δουλειά που προσφέρω 2,24 1,101 

Αισθάνομαι ασφαλής με το μισθό μου 2,60 1,145 

Επιβιώνω ικανοποιητικά με αυτό το μισθό 2,42 1,123 

Πληρώνομαι όσο αξίζω 2,09 ,988 

Σύνολο που αφορά το Μισθό 2,3378 ,85375 

Π
ρ

ο
α

γ
ω

γ
ή

 

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για προαγωγή 2,30 ,900 

Η πείρα που απέκτησα αυξάνει τις προοπτικές μου για προαγωγή 2,59 1,108 

Οι προοπτικές για προαγωγή είναι αυξημένες 2,43 1,070 
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Σύνολο που αφορά την προαγωγή 2,4379 ,75702 

Φ
ύ

σ
η

 τ
η

ς
 ε

ρ
γ
α

σ
ία

ς
 

Η δουλειά μου είναι αξιόλογη 4,26 ,645 

Η δουλειά μου με ικανοποιεί 4,11 ,865 

Η δουλειά μου δεν έχει ρουτίνα 3,91 ,999 

Η δουλειά μου δεν είναι βαρετή 4,11 ,961 

Σύνολο που αφορά την φύση της εργασίας  4,0971 ,65983 

Π
ρ

ο
ϊσ

τά
μ

ε
ν
ο

ς
 

Ο προϊστάμενος με υποστηρίζει όταν τον χρειάζομαι 3,74 ,998 

Ο προϊστάμενος κατανοεί τα προβλήματα μου 3,67 1,033 

Ο προϊστάμενος μου είναι ευγενής 4,38 ,816 

Ο προϊστάμενος μου δεν είναι ενοχλητικός  4,38 ,842 

Σύνολο που αφορά τον προϊστάμενο 

4,0439 ,76417 

Ο
ρ

γ
α

ν
ισ

μ
ό

ς
 

Η υπηρεσία φροντίζει τους εργαζόμενους της 3,04 ,950 

Είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχω δουλέψει ποτέ 3,24 ,943 

Υπάρχει αξιοκρατία στην υπηρεσία 3,11 1,148 

Η υπηρεσία δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους εργαζομένους της 3,21 1,047 

Σύνολο που αφορά την υπηρεσία 
3,1489 ,80259 

Σύνολο επαγγελματικής ικανοποίησης 3,3593 ,44758 

 

Από την στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων, όπως φαίνεται από τον 

παραπάνω πίνακα καταγράφεται μέση επαγγελματική ικανοποίηση των  

εκπαιδευτικών της Δυτ. Μακεδονίας (Μ.Ο 3,35 Τ.Α 0,44). Από τα επιμέρους 

στοιχεία της επαγγελματικής  ικανοποίησης τις χαμηλότερες τιμές ικανοποίησης 

καταγράφει ο μισθός (Μ.Ο 2,22, Τ.Α. 0,85) και οι δυνατότητες προαγωγής (Μ.Ο. 

2,51, Τ.Α. 0,80), ενώ τις υψηλότερες τιμές η ικανοποίηση από τον προϊστάμενο 

(Μ.Ο. 4,38 , Τ.Α.0,84) και την φύση της εργασίας (Μ.Ο. 4,09 , Τ.Α. 0,65). 

Στη διάσταση που αφορά τις συνθήκες εργασίας τις υψηλότερες τιμές καταγράφει η 

δήλωση «Οι συνθήκες εργασίας δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία μου» (Μ.Ο. 3,98 , 
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Τ.Α. 0,93) ενώ την χαμηλότερη «Οι συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα 

ποτέ» (Μ.Ο. 3,39 , Τ.Α. 1,00). Η συνολική ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας 

κυμαίνονται σε μέτρια υψηλά επίπεδα (Μ.Ο. 3,75 , Τ.Α. 0,62) 

Στη διάσταση που αφορά το μισθό τις υψηλότερες τιμές καταγράφει η δήλωση 

«Αισθάνομαι ασφαλής με το μισθό μου» (Μ.Ο. 2,60 , Τ.Α. 1,14) ενώ την χαμηλότερη 

«Πληρώνομαι όσο αξίζω» (Μ.Ο. 2,09 , Τ.Α. 0,98). Η συνολική ικανοποίηση από το 

μισθό κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (Μ.Ο. 2,33 , Τ.Α. 0,85) 

Στη διάσταση που αφορά τις προαγωγές τις υψηλότερες τιμές καταγράφει η δήλωση 

«Η πείρα που απέκτησα αυξάνει τις προοπτικές μου για προαγωγή» (Μ.Ο. 2,59 , Τ.Α. 

1,18) ενώ την χαμηλότερη «Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για προαγωγή» (Μ.Ο. 2,30 , 

Τ.Α. 0,90). Η συνολική ικανοποίηση από τις προαγωγές κυμαίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα (Μ.Ο. 2,43 , Τ.Α. 0,75) 

Στη διάσταση που αφορά την φύση της εργασίας τις υψηλότερες τιμές καταγράφει η 

δήλωση «Η δουλειά μου είναι αξιόλογη» (Μ.Ο. 4,26 , Τ.Α. 0,64) ενώ την 

χαμηλότερη «Η δουλειά μου δεν έχει ρουτίνα» (Μ.Ο. 3,91 , Τ.Α. 0,96). Η συνολική 

ικανοποίηση από την φύση της εργασίας κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα (Μ.Ο. 4,09 , 

Τ.Α. 0,65) 

Στη διάσταση που αφορά τον προϊστάμενο τις υψηλότερες τιμές καταγράφει η 

δήλωση «Ο προϊστάμενος μου είναι ευγενής» (Μ.Ο. 3,74 , Τ.Α. 0,99) ενώ την 

χαμηλότερη «Ο προϊστάμενος κατανοεί τα προβλήματα μου» (Μ.Ο. 4,38 , Τ.Α. 

0,81). Η συνολική ικανοποίηση από τον προϊστάμενο κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα 

(Μ.Ο. 4,38 , Τ.Α. 0,84) 

Στη διάσταση που αφορά τον προϊστάμενο τις υψηλότερες τιμές καταγράφει η 

δήλωση «Είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχω δουλέψει ποτέ» (Μ.Ο. 3,24 , Τ.Α. 

0,94) ενώ την χαμηλότερη «Υπάρχει αξιοκρατία στην υπηρεσία» (Μ.Ο. 3,11 , Τ.Α. 

0,80). Η συνολική ικανοποίηση από τον οργανισμό της εργασίας κυμαίνεται σε 

μέτρια επίπεδα (Μ.Ο. 3,14 , Τ.Α. 0,80) 

 

 

  



 

62 

 

4.3 Στατιστικοί Έλεγχοι  

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στατιστικοί έλεγχοι που πραγματοποιηθήκαν για 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων όπως αυτά προέκυψαν από τα 188 ερωτηματολόγια 

που απαντήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς της Δυτ. Μακεδονίας.   

4.3.1 Έλεγχος μέσων τιμών t-test με ανεξάρτητη διχοτομική μεταβλητή 

το φύλο 

Για να διερευνήσουμε τη διαφορά των μέσων τιμών των ποσοτικών μεταβλητών 

Επαγγελματική Ικανοποίηση, Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, Ικανοποίηση 

από τον μισθό, Ικανοποίηση από τις προαγωγές, Ικανοποίηση από την φύση της 

εργασίας, Ικανοποίηση από τον προϊστάμενο, Ικανοποίηση από τον Οργανισμό, 

Ασάφεια Ρόλων μεταξύ των ανεξάρτητων ομάδων της διχοτομικής μεταβλητής φύλο, 

πραγματοποιηθήκαν έλεγχοι t-test . 

Στον πίνακα 4.26 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των έξι συνιστωσών της 

επαγγελματικής ικανοποίησης και της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών. Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν 

υψηλότερους μέσους όρους ικανοποίησης σε κάθε μια συνιστώσα της 

επαγγελματικής ικανοποίησης καθώς και την συνολική ικανοποίηση. 

Πίνακας 4.26 

Πίνακας ομαδοποιημένων στατιστικών ανά φύλο 

Group Statistics 

 
Φύλο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ικανοποίσησυνθεργασ Άνδρας 73 3,7890 ,60359 ,07065 

Γυναίκα 115 3,7409 ,63244 ,05898 

Ικανοποίηση από τον μισθό Άνδρας 73 2,3562 ,94457 ,11055 

Γυναίκα 115 2,3261 ,79484 ,07412 

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 

Άνδρας 73 2,4932 ,81859 ,09581 

Γυναίκα 115 2,4029 ,71668 ,06683 

Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας 

Άνδρας 73 4,1747 ,68679 ,08038 

Γυναίκα 115 4,0478 ,64029 ,05971 

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 

Άνδρας 73 4,1575 ,72589 ,08496 

Γυναίκα 115 3,9717 ,78204 ,07293 

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 

Άνδρας 73 3,2260 ,87615 ,10255 

Γυναίκα 115 3,1000 ,75204 ,07013 

ΕπαγγελματικήΙκανοποίηση Άνδρας 73 3,4201 ,43305 ,05069 

Γυναίκα 115 3,3207 ,45420 ,04235 
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O έλεγχος t-Test χρησιμοποιήθηκε για να ανιχνευθεί η διαφορά μέσων τιμών της 

Ικανοποίησης (συνολικής και των έξι συνιστωσών της )  με διχοτομική μεταβλητή το 

φύλο.  Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών ανάλογα με  το φύλο  σε στάθμη 

σημαντικότητας 5% (t  = 0,518,  df  = 186,  p  = 0.605 > 0.05) , την ικανοποίηση από 

τις μισθό (t  = 0,235,  df  = 186,  p  = 0.815 > 0.05), την ικανοποίηση από τις 

προαγωγές (t  = 0,796,  df  = 186,  p  = 0.427 > 0.05), την ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας(t  = 1,287,  df  = 186,  p  = 0.2 > 0.05), την ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο (t  = 1,632,  df  = 186,  p  = 0.104 > 0.05), την ικανοποίηση από τον 

οργανισμό(t  = 1,050,  df  = 186,  p  = 0.295 > 0.05) και την επαγγελματική 

ικανοποίηση (t  = 1,489,  df  = 186,  p  = 0.138 > 0.05) σε στάθμη σημαντικότητας 

5%. .  

 

Πίνακας 4.27 

Στατιστικός Έλεγχος Επαγγελματικής Ικανοποίησης και συνιστωσών της με μεταβλητή 

το φύλο 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ικανοποίηση 

από τις 

συνθήκες 

εργασίας  

Equal 

variances 

assumed 

,147 ,702 ,518 186 ,605 ,04817 ,09300 -,13529 ,23163 

Equal 

variances not 

assumed 

  ,523 
158,

657 
,601 ,04817 ,09203 -,13358 ,22993 

Ικανοποίηση 

από τον 

μισθό 

Equal 

variances 

assumed 

6,102 ,014 ,235 186 ,815 ,03008 ,12809 -,22261 ,28276 

Equal 

variances not 

assumed 

  ,226 
134,

154 
,822 ,03008 ,13310 -,23317 ,29332 
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Ικανοποίηση 

από τις 

προαγωγές 

Equal 

variances 

assumed 

,822 ,366 ,796 186 ,427 ,09025 ,11340 -,13346 ,31396 

Equal 

variances not 

assumed 

  ,773 
138,

416 
,441 ,09025 ,11681 -,14072 ,32122 

Ικανοποίηση 

από την φύση 

της εργασίας 

Equal 

variances 

assumed 

,586 ,445 
1,28

7 
186 ,200 ,12683 ,09857 -,06763 ,32129 

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,26

7 

145,

412 
,207 ,12683 ,10013 -,07107 ,32473 

Ικανοποίηση 

από τον 

προϊστάμενο 

Equal 

variances 

assumed 

,929 ,336 
1,63

2 
186 ,104 ,18580 ,11385 -,03881 ,41040 

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,65

9 

161,

731 
,099 ,18580 ,11197 -,03531 ,40690 

Ικανοποίηση 

από τον 

οργανισμό 

Equal 

variances 

assumed 

3,448 ,065 
1,05

0 
186 ,295 ,12603 ,12007 -,11085 ,36291 

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,01

4 

136,

270 
,312 ,12603 ,12423 -,11965 ,37170 

Επαγγελματικ

ή 

Ικανοποίηση 

Equal 

variances 

assumed 

,011 ,918 
1,48

9 
186 ,138 ,09944 ,06676 -,03227 ,23115 

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,50

5 

158,

767 
,134 ,09944 ,06605 -,03102 ,22989 

4.3.2 Ανάλυση διακύμανσης με παράγοντα την ηλικία 

Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα (ηλικία των εκπαιδευτικών), 

χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθούν πως διαφοροποιούνται η επαγγελματική 

ικανοποίηση, η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, η ικανοποίηση από τον 

μισθό, η ικανοποίηση από τις προαγωγές, η ικανοποίηση από την φύση της εργασίας, 

η ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και η ικανοποίηση από τον οργανισμό. Η 

ανεξάρτητη μεταβλητή είχε πέντε επίπεδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε 

εξαρτημένη μεταβλητή τα αποτελέσματα..  
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Στον πίνακα 4.28 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των πέντε επιπέδων ηλικίας, οι 

τυπικές αποκλίσεις και το τυπικό σφάλμα μέσου όρου για κάθε μία μεταβλητή. Ως 

προς τις συνθήκες εργασίας, οι υπάλληλοι ηλικίας από 31 – 40 ετών εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.08, Τ.Α.=0,64) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με ηλικία μεγαλύτερη των 61 ετών (Μ.Ο.=3.75, 

Τ.Α.=0,62). Όσον αφορά στην ικανοποίηση από το μισθό μειώνεται όσο αυξάνεται  η 

ηλικία ενώ όσον αφορά τις προαγωγές, οι υπάλληλοι ηλικίας από 21 – 30 ετών 

εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=0,38) ενώ την μικρότερη 

ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με ηλικία μεγαλύτερη των 61 ετών 

(Μ.Ο.=2.33, Τ.Α.=0,78). Σχετικά με την «φύση της εργασίας» οι υπάλληλοι ηλικίας 

μεγαλύτερης των 61 ετών εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.44, 

Τ.Α.=0,52) ενώ όσοι έχουν ηλικία μεταξύ 41 και 50 ετών εμφανίζουν τη μικρότερη 

(Μ.Ο.=3.94, Τ.Α.=0,62). Σχετικά με την «ικανοποίηση από τον προϊστάμενο » οι 

υπάλληλοι ηλικίας μεταξύ 31 και 40 ετών εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση 

(Μ.Ο.=4.43, Τ.Α.=0,72) ενώ όσοι  έχουν ηλικία μεταξύ 21 και 30 ετών εμφανίζουν 

τη μικρότερη (Μ.Ο.=3.95, Τ.Α.=1,15), ενώ σχετικά με τον «οργανισμό ως σύνολο» 

οι υπάλληλοι ηλικίας μεταξύ 21 και 30 ετών εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.85, Τ.Α.=1,08) ενώ όσοι  έχουν ηλικία μεταξύ 41 και 50 ετών 

εμφανίζουν τη μικρότερη (Μ.Ο.=3.02, Τ.Α.=0,6). Τη μεγαλύτερη επαγγελματική 

ικανοποίηση συνολικά εμφανίζουν όσοι είναι μεταξύ 21 και 30 ετών (Μ.Ο.=3.39, 

Τ.Α.=0,7).  

 

Πίνακας 4.28 

Στατιστικός πίνακας επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών ομαδοποιημένος 

ανά ηλικία 

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση 

από τις 

συνθήκες 

εργασίας 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
5 

3,960

0 
,72664 

,3249

6 
3,0578 4,8622 3,20 5,00 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
15 

4,080

0 
,64054 

,1653

9 
3,7253 4,4347 3,00 5,00 
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Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
78 

3,661

5 
,56689 

,0641

9 
3,5337 3,7894 2,40 5,00 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
81 

3,763

0 
,63017 

,0700

2 
3,6236 3,9023 2,00 5,00 

Ηλικία 

μεγαλύτερη των 

61 ετών 

9 
3,933

3 
,77460 

,2582

0 
3,3379 4,5287 2,80 5,00 

Total 
188 

3,759

6 
,62022 

,0452

3 
3,6703 3,8488 2,00 5,00 

Ικανοποίηση 

από τον μισθό 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
5 

3,100

0 
,96177 

,4301

2 
1,9058 4,2942 1,50 4,00 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
15 

2,466

7 
1,06849 

,2758

8 
1,8750 3,0584 1,00 4,75 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
78 

2,371

8 
,77997 

,0883

1 
2,1959 2,5477 1,00 4,50 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
81 

2,191

4 
,80746 

,0897

2 
2,0128 2,3699 1,00 4,25 

Ηλικία 

μεγαλύτερη των 

61 ετών 

9 
2,722

2 
1,18878 

,3962

6 
1,8084 3,6360 1,00 5,00 

Total 
188 

2,337

8 
,85375 

,0622

7 
2,2149 2,4606 1,00 5,00 

Ικανοποίηση 

από τις 

προαγωγές 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
5 

3,200

0 
,38006 

,1699

7 
2,7281 3,6719 2,67 3,67 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
15 

2,400

0 
,75803 

,1957

2 
1,9802 2,8198 1,33 3,67 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
78 

2,384

6 
,69023 

,0781

5 
2,2290 2,5402 1,00 4,00 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
81 

2,460

9 
,81916 

,0910

2 
2,2798 2,6420 1,00 4,33 

Ηλικία 

μεγαλύτερη των 

61 ετών 

9 
2,333

3 
,78174 

,2605

8 
1,7324 2,9342 1,00 3,33 

Total 
188 

2,437

9 
,75702 

,0552

1 
2,3290 2,5469 1,00 4,33 

Ικανοποίηση 

από την φύση 

της εργασίας 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
5 

4,250

0 
,61237 

,2738

6 
3,4896 5,0104 3,50 5,00 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
15 

4,416

7 
,58757 

,1517

1 
4,0913 4,7421 3,25 5,00 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
78 

3,948

7 
,62595 

,0708

8 
3,8076 4,0898 2,50 5,00 



 

67 

 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
81 

4,132

7 
,69043 

,0767

1 
3,9800 4,2854 2,75 5,00 

Ηλικία 

μεγαλύτερη των 

61 ετών 

9 
4,444

4 
,52705 

,1756

8 
4,0393 4,8496 3,75 5,00 

Total 
188 

4,097

1 
,65983 

,0481

2 
4,0021 4,1920 2,50 5,00 

Ικανοποίηση 

από τον 

προϊστάμενο 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
5 

3,950

0 
1,15109 

,5147

8 
2,5207 5,3793 2,25 5,00 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
15 

4,433

3 
,72251 

,1865

5 
4,0332 4,8334 3,00 5,00 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
78 

3,993

6 
,71393 

,0808

4 
3,8326 4,1546 1,25 5,00 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
81 

4,030

9 
,79685 

,0885

4 
3,8547 4,2071 1,50 5,00 

Ηλικία 

μεγαλύτερη των 

61 ετών 

9 
4,000

0 
,70711 

,2357

0 
3,4565 4,5435 3,00 5,00 

Total 
188 

4,043

9 
,76417 

,0557

3 
3,9339 4,1538 1,25 5,00 

Ικανοποίηση 

από τον 

οργανισμό 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
5 

3,850

0 
1,08397 

,4847

7 
2,5041 5,1959 2,75 5,00 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
15 

3,300

0 
1,07819 

,2783

9 
2,7029 3,8971 1,25 5,00 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
78 

3,025

6 
,60516 

,0685

2 
2,8892 3,1621 1,50 4,75 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
81 

3,166

7 
,85422 

,0949

1 
2,9778 3,3555 1,00 5,00 

Ηλικία 

μεγαλύτερη των 

61 ετών 

9 
3,416

7 
1,01550 

,3385

0 
2,6361 4,1973 2,00 5,00 

Total 
188 

3,148

9 
,80259 

,0585

3 
3,0335 3,2644 1,00 5,00 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
5 

3,750

0 
,70526 

,3154

0 
2,8743 4,6257 3,17 4,54 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
15 

3,586

1 
,44972 

,1161

2 
3,3371 3,8352 2,75 4,42 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
78 

3,284

2 
,39206 

,0443

9 
3,1958 3,3726 2,50 4,29 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
81 

3,345

2 
,46408 

,0515

6 
3,2425 3,4478 2,33 4,46 
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Ηλικία 

μεγαλύτερη των 

61 ετών 

9 
3,541

7 
,40074 

,1335

8 
3,2336 3,8497 2,83 4,17 

Total 
188 

3,359

3 
,44758 

,0326

4 
3,2949 3,4237 2,33 4,54 

Προκειμένου να γίνει σύγκριση του μέσου όρου των πέντε επιπέδων της 

ανεξάρτητης μεταβλητής ηλικία για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή την επαγγελματική 

ικανοποίηση και τις έξι διαστάσεις της, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης 

ANOVA. Ελέγχθηκε πρώτα η προϋπόθεση της ομοιογένειας των διακυμάνσεων της 

ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών με τη βοήθεια του Levene τεστ όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4.29 Όπως φαίνεται από τον πίνακα  γίνεται αποδεκτή η 

ομοιογένεια των διακυμάνσεων για όλες τις μεταβλητές αφού δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές (με p>.5) εκτός από τη διάσταση της ικανοποίησης από τον οργανισμό  

(p=.002) που είναι στατιστικά σημαντική με p<.01.  

Πίνακας 4.29 

 Πίνακας ομοιογένειας διακυμάνσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών 

ομαδοποιημένος ανά ηλικία. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 
,923 4 183 ,452 

Ικανοποίηση από τον μισθό 1,404 4 183 ,234 

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 
1,563 4 183 ,186 

Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας 
,898 4 183 ,466 

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 
,996 4 183 ,411 

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 
4,324 4 183 ,002 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 1,731 4 183 ,145 

 

Έπρεπε λοιπόν να γίνει μη παραμετρικός έλεγχος κατά Kruskal-Wallis για την 

μεταβλητή αυτή όπως φαίνεται στον πίνακα 4.30. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των ετών υπηρεσίας και της ικανοποίησης 

από τον οργανισμό (p=0.681>0.05) (x² = 5.449, p=0.244>0.05) . 
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Πίνακας 4.30 

 Πίνακας ελέγχου Κuskal- Wallis ικανοποίησης από τον οργανισμό με παράγοντα την 

ηλικία . 

 

Test Statistics
a,b

 

 

Ικανοποίηση 

από τον 

οργανισμό 

Chi-Square 5,449 

Df 4 

Asymp. Sig. ,244 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

 

Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε παραμετρικός έλεγχος διακύμανσης , όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4.30 

 

Πίνακας 4.31 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και των συνιστωσών 

της με μεταβλητή την ηλικία των εκπαιδευτικών 

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Between Groups 2,763 4 ,691 1,828 ,125 

Within Groups 69,170 183 ,378   

Total 71,933 187    

Ικανοποίηση από τον 

μισθό 

Between Groups 6,311 4 1,578 2,221 ,068 

Within Groups 129,991 183 ,710   

Total 136,302 187    

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 

Between Groups 3,288 4 ,822 1,448 ,220 

Within Groups 103,877 183 ,568   

Total 107,165 187    

Ικανοποίηση από την 

φύση της εργασίας 

Between Groups 4,555 4 1,139 2,711 ,032 

Within Groups 76,861 183 ,420   

Total 81,416 187    

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 

Between Groups 2,547 4 ,637 1,093 ,362 

Within Groups 106,653 183 ,583   

Total 109,200 187    

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Between Groups 2,290 4 ,573 2,979 ,021 

Within Groups 35,172 183 ,192   
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Total 37,462 187    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο παράγοντας «χρόνια συνολικής 

υπηρεσίας» των υπαλλήλων επηρεάζει την ικανοποίηση από την φύση της εργασίας 

(F4,185= 2,71, p=0.032 < 0.05) και την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών(F4,185= 2,97, p=0.021 < 0.05). Για τις δύο αυτές μεταβλητές 

πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συγκρίσεις ανά ζεύγη των μέσων όρων τους όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4.32 

 

Πίνακας 4.32 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης από τον προϊστάμενο 

της εργασίας των υπαλλήλων με μεταβλητή τα χρόνια συνολικής υπηρεσίας των 

υπαλλήλων 

 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent 

Variable (I) Ηλικία (J) Ηλικία 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
,16389 ,22639 ,470 -,2828 ,6106 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
,46581

*
 ,20224 ,022 ,0668 ,8648 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
,40484

*
 ,20202 ,047 ,0062 ,8034 

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 61 ετών 
,20833 ,24453 ,395 -,2741 ,6908 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
-,16389 ,22639 ,470 -,6106 ,2828 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
,30192

*
 ,12360 ,016 ,0581 ,5458 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
,24095 ,12323 ,052 -,0022 ,4841 

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 61 ετών 
,04444 ,18485 ,810 -,3203 ,4091 
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Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
-,46581

*
 ,20224 ,022 -,8648 -,0668 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
-,30192

*
 ,12360 ,016 -,5458 -,0581 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
-,06098 ,06955 ,382 -,1982 ,0762 

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 61 ετών 
-,25748 ,15433 ,097 -,5620 ,0470 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
-,40484

*
 ,20202 ,047 -,8034 -,0062 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
-,24095 ,12323 ,052 -,4841 ,0022 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
,06098 ,06955 ,382 -,0762 ,1982 

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 61 ετών 
-,19650 ,15404 ,204 -,5004 ,1074 

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 61 ετών 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
-,20833 ,24453 ,395 -,6908 ,2741 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
-,04444 ,18485 ,810 -,4091 ,3203 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
,25748 ,15433 ,097 -,0470 ,5620 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
,19650 ,15404 ,204 -,1074 ,5004 

Ικανοποίηση από 

την φύση της 

εργασίας 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
-,16667 ,33467 ,619 -,8270 ,4936 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
,30128 ,29897 ,315 -,2886 ,8912 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
,11728 ,29864 ,695 -,4719 ,7065 

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 61 ετών 
-,19444 ,36148 ,591 -,9077 ,5188 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
,16667 ,33467 ,619 -,4936 ,8270 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
,46795

*
 ,18272 ,011 ,1074 ,8284 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
,28395 ,18217 ,121 -,0755 ,6434 

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 61 ετών 
-,02778 ,27325 ,919 -,5669 ,5114 
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Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
-,30128 ,29897 ,315 -,8912 ,2886 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
-,46795

*
 ,18272 ,011 -,8284 -,1074 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
-,18400 ,10281 ,075 -,3868 ,0188 

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 61 ετών 
-,49573

*
 ,22815 ,031 -,9459 -,0456 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
-,11728 ,29864 ,695 -,7065 ,4719 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
-,28395 ,18217 ,121 -,6434 ,0755 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
,18400 ,10281 ,075 -,0188 ,3868 

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 61 ετών 
-,31173 ,22771 ,173 -,7610 ,1375 

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 61 ετών 

Ηλικία μεταξύ 21 

και 30 ετών 
,19444 ,36148 ,591 -,5188 ,9077 

Ηλικία μεταξύ 31 

και 40 ετών 
,02778 ,27325 ,919 -,5114 ,5669 

Ηλικία μεταξύ 41 

και 50 ετών 
,49573

*
 ,22815 ,031 ,0456 ,9459 

Ηλικία μεταξύ 51 

και 60 ετών 
,31173 ,22771 ,173 -,1375 ,7610 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί με ηλικία μεταξύ 21 και 

30 ετών  εμφανίζουν μεγαλύτερη επαγγελματική  ικανοποίηση (Μ.Ο.= 3.,75, Τ.Α. 

=0,70 ) σε σχέση με του συναδέλφους τους με ηλικία μεταξύ 41 και 50 ετών (Μ.Ο.= 

3,28, Τ.Α. =0,39 ) και με τους εκπαιδευτικούς με  ηλικία μεταξύ 51 και 60 ετών 

(Μ.Ο.= 3,34, Τ.Α. =0,46 ). Επίσης οι εκπαιδευτικοί με ηλικία μεταξύ 31 και 40 ετών  

εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την φύση της εργασίας τους (Μ.Ο.= 4,41, 

Τ.Α. =0,58) σε σχέση με του συναδέλφους τους με ηλικία μεταξύ 41 και 50 ετών 

(Μ.Ο.= 3,94, Τ.Α=0,62). 
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4.3.3 Ανάλυση διακύμανσης με παράγοντα την οικογενειακή κατάσταση 

Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα (οικογενειακή κατάσταση των 

εκπαιδευτικών), χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθούν πως διαφοροποιούνται η 

επαγγελματική ικανοποίηση, η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, η 

ικανοποίηση από τον μισθό, η ικανοποίηση από τις προαγωγές, η ικανοποίηση από 

την φύση της εργασίας, η ικανοποίηση από τον προϊστάμενο, η ικανοποίηση από τον 

οργανισμό. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είχε τρία επίπεδα. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή τα αποτελέσματα.  

Στον πίνακα 4.33 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι ανάλογα με την οικογενειακή 

κατάσταση των εκπαιδευτικών, οι τυπικές αποκλίσεις και το τυπικό σφάλμα μέσου 

όρου για κάθε μία μεταβλητή. Ως προς τις συνθήκες εργασίας, οι άγαμοι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.95, Τ.Α.=0,60) ενώ 

την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=3.70, 

Τ.Α.=0,61). Όσον αφορά στην ικανοποίηση από το μισθό οι άγαμοι εκπαιδευτικοί 

εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.46, Τ.Α.=1,01) ενώ την μικρότερη 

ικανοποίηση εμφανίζουν οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=2.29, Τ.Α.=0,82),.επίσης  

όσον αφορά τις προαγωγές, οι διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.85, Τ.Α.=0,51) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=2.36, Τ.Α.=0,76). Σχετικά με την «φύση 

της εργασίας» οι διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.17, Τ.Α.=0,69) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

έγγαμοι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=4.08, Τ.Α.=0,62). Σχετικά με την «ικανοποίηση από 

τον προϊστάμενο» οι άγαμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση 

(Μ.Ο.=4.28, Τ.Α.=0,053) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι έγγαμοι 

εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=3.98, Τ.Α.=0,77), ενώ σχετικά με τον «οργανισμό ως σύνολο» 

οι άγαμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.35, 

Τ.Α.=0,73) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί 

(Μ.Ο.=3.08, Τ.Α.=0,81). Τη μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση συνολικά 

εμφανίζουν οι διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=3.51, Τ.Α.=0,29).  

Πίνακας 4.33 

Στατιστικός πίνακας επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών ομαδοποιημένος 

ανά οικογενειακή κατάσταση 
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Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση από 

τις συνθήκες 

εργασίας 

Άγαμος 29 3,9517 ,60864 ,11302 3,7202 4,1832 2,60 5,00 

Έγγαμος 143 3,7007 ,61935 ,05179 3,5983 3,8031 2,00 5,00 

Διαζευγμ

ένος 
16 3,9375 ,57836 ,14459 3,6293 4,2457 3,00 5,00 

Total 188 3,7596 ,62022 ,04523 3,6703 3,8488 2,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον μισθό 

Άγαμος 29 2,4655 1,01270 ,18805 2,0803 2,8507 1,00 4,75 

Έγγαμος 143 2,2990 ,82450 ,06895 2,1627 2,4352 1,00 5,00 

Διαζευγμ

ένος 
16 2,4531 ,82269 ,20567 2,0147 2,8915 1,00 3,75 

Total 188 2,3378 ,85375 ,06227 2,2149 2,4606 1,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τις προαγωγές 

Άγαμος 29 2,5747 ,75011 ,13929 2,2894 2,8600 1,00 4,00 

Έγγαμος 143 2,3636 ,76597 ,06405 2,2370 2,4903 1,00 4,33 

Διαζευγμ

ένος 
16 2,8542 ,51595 ,12899 2,5792 3,1291 1,67 3,67 

Total 188 2,4379 ,75702 ,05521 2,3290 2,5469 1,00 4,33 

Ικανοποίηση από 

την φύση της 

εργασίας 

Άγαμος 29 4,0862 ,62776 ,11657 3,8474 4,3250 2,75 5,00 

Έγγαμος 143 4,0909 ,66644 ,05573 3,9807 4,2011 2,50 5,00 

Διαζευγμ

ένος 
16 4,1719 ,69353 ,17338 3,8023 4,5414 2,75 5,00 

Total 188 4,0971 ,65983 ,04812 4,0021 4,1920 2,50 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον προϊστάμενο 

Άγαμος 29 4,2845 ,53337 ,09904 4,0816 4,4874 3,25 5,00 

Έγγαμος 143 3,9895 ,77928 ,06517 3,8607 4,1183 1,25 5,00 

Διαζευγμ

ένος 
16 4,0938 ,92590 ,23148 3,6004 4,5871 2,25 5,00 

Total 188 4,0439 ,76417 ,05573 3,9339 4,1538 1,25 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον οργανισμό 

Άγαμος 29 3,3534 ,73350 ,13621 3,0744 3,6325 2,25 5,00 

Έγγαμος 143 3,0874 ,81700 ,06832 2,9524 3,2225 1,00 5,00 

Διαζευγμ

ένος 
16 3,3281 ,74565 ,18641 2,9308 3,7255 2,25 5,00 

Total 188 3,1489 ,80259 ,05853 3,0335 3,2644 1,00 5,00 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Άγαμος 29 3,5101 ,44678 ,08296 3,3401 3,6800 2,58 4,42 

Έγγαμος 143 3,3109 ,45326 ,03790 3,2360 3,3858 2,33 4,54 

Διαζευγμ

ένος 
16 3,5182 ,29462 ,07365 3,3612 3,6752 3,00 4,08 

Total 188 3,3593 ,44758 ,03264 3,2949 3,4237 2,33 4,54 
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Προκειμένου να γίνει σύγκριση του μέσου όρου των τριών επιπέδων της ανεξάρτητης 

μεταβλητής «οικογενειακή κατάσταση» για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή την 

επαγγελματική ικανοποίηση και τις έξι διαστάσεις της, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

διακύμανσης ANOVA. Ελέγχθηκε πρώτα η προϋπόθεση της ομοιογένειας των 

διακυμάνσεων της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών με τη βοήθεια του 

Levene τεστ όπως φαίνεται στον πίνακα 4.34. Όπως φαίνεται από τον πίνακα  γίνεται 

αποδεκτή η ομοιογένεια των διακυμάνσεων για όλες τις μεταβλητές αφού δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές (με p>.5) εκτός από τη διάσταση της ικανοποίησης από τον 

προϊστάμενο  (p=.048<0.05) που είναι στατιστικά σημαντική.  

 

Πίνακας 4.34 

 Πίνακας ομοιογένειας διακυμάνσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών 

ομαδοποιημένος ανά οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών . 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 
,027 2 185 ,974 

Ικανοποίηση από τον μισθό 1,441 2 185 ,239 

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 
1,617 2 185 ,201 

Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας 
,097 2 185 ,907 

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 
3,087 2 185 ,048 

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 
,494 2 185 ,611 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 2,114 2 185 ,124 

 

Έπρεπε λοιπόν να γίνει μη παραμετρικός έλεγχος κατά Kruskal-Wallis για την 

μεταβλητή αυτή όπως φαίνεται στον πίνακα 4.35. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης  και της 

ικανοποίησης από τον προϊστάμενο (x² = 3.25, p=0.19>0.05) . 

Πίνακας 4.35 

 Πίνακας ελέγχου Κuskal- Wallis ικανοποίησης από τον προϊστάμενο με παράγοντα την 

οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών . 
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Ικανοποίηση 

από τον 

προϊστάμενο 

Chi-Square 3,255 

Df 2 

Asymp. Sig. ,196 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

Οικογενειακή κατάσταση 

 

 

Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε παραμετρικός έλεγχος διακύμανσης, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4.36 

 

Πίνακας 4.36 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και των συνιστωσών 

της με μεταβλητή την οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών  

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Between Groups 2,073 2 1,036 2,745 ,067 

Within Groups 69,860 185 ,378   

Total 71,933 187    

Ικανοποίηση από τον 

μισθό 

Between Groups ,902 2 ,451 ,616 ,541 

Within Groups 135,400 185 ,732   

Total 136,302 187    

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 

Between Groups 4,104 2 2,052 3,683 ,027 

Within Groups 103,061 185 ,557   

Total 107,165 187    

Ικανοποίηση από την 

φύση της εργασίας 

Between Groups ,098 2 ,049 ,112 ,894 

Within Groups 81,318 185 ,440   

Total 81,416 187    

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 

Between Groups 2,268 2 1,134 1,775 ,172 

Within Groups 118,187 185 ,639   

Total 120,455 187    

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Between Groups 1,398 2 ,699 3,586 ,030 

Within Groups 36,064 185 ,195   

Total 37,462 187    



 

77 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο παράγοντας «οικογενειακή κατάσταση» 

των υπαλλήλων επηρεάζει την ικανοποίηση από τις προαγωγές (F2,185= 3,68, p=0.027 

< 0.05) και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών(F4,185= 3,58, p=0.03 

< 0.05). Για τις δύο αυτές μεταβλητές πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συγκρίσεις ανά 

ζεύγη των μέσων όρων τους όπως φαίνεται στον πίνακα 4.37 

 

Πίνακας 4.37 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και της ικανοποίησης  

από τις προαγωγές  με μεταβλητή την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων 

 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent 

Variable 

(I) Οικογενειακή 

κατάσταση 

(J) Οικογενειακή 

κατάσταση 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση από 

τις προαγωγές 

Άγαμος Έγγαμος ,21108 ,15201 ,167 -,0888 ,5110 

Διαζευγμένος -,27945 ,23244 ,231 -,7380 ,1791 

Έγγαμος Άγαμος -,21108 ,15201 ,167 -,5110 ,0888 

Διαζευγμένος -,49053
*
 ,19676 ,014 -,8787 -,1024 

Διαζευγμένος Άγαμος ,27945 ,23244 ,231 -,1791 ,7380 

Έγγαμος ,49053
*
 ,19676 ,014 ,1024 ,8787 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Άγαμος Έγγαμος ,19916
*
 ,08992 ,028 ,0218 ,3766 

Διαζευγμένος -,00817 ,13750 ,953 -,2794 ,2631 

Έγγαμος Άγαμος -,19916
*
 ,08992 ,028 -,3766 -,0218 

Διαζευγμένος -,20733 ,11639 ,076 -,4370 ,0223 

Διαζευγμένος Άγαμος ,00817 ,13750 ,953 -,2631 ,2794 

Έγγαμος ,20733 ,11639 ,076 -,0223 ,4370 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι άγαμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν 

μεγαλύτερη επαγγελματική  ικανοποίηση (Μ.Ο.= 3.,51, Τ.Α. =0,44) σε σχέση με τους 

έγγαμους συναδέλφους τους (Μ.Ο.= 3.,31, Τ.Α. =0,45). Επίσης οι διαζευγμένοι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις προαγωγές (Μ.Ο.= 2.,85, 

Τ.Α. =0,51) σε σχέση με τους έγγαμους συναδέλφους τους (Μ.Ο.= 2.,36, Τ.Α. =0,76) 
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4.3.4 Ανάλυση διακύμανσης με παράγοντα τα έτη υπηρεσίας 

Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα (έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών), 

χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθούν πως διαφοροποιούνται η επαγγελματική 

ικανοποίηση, η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, η ικανοποίηση από τον 

μισθό, η ικανοποίηση από τις προαγωγές, η ικανοποίηση από την φύση της εργασίας, 

η ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και η ικανοποίηση από τον οργανισμό. Η 

ανεξάρτητη μεταβλητή είχε τέσσερα επίπεδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε 

εξαρτημένη μεταβλητή τα αποτελέσματα.  

Στον πίνακα 4.38 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι ανάλογα με έτη υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών, οι τυπικές αποκλίσεις και το τυπικό σφάλμα μέσου όρου για κάθε μία 

μεταβλητή. Ως προς τις συνθήκες εργασίας, οι εκπαιδευτικοί με έτη 0-10 υπηρεσίας 

εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.93, Τ.Α.=0,58) ενώ την μικρότερη 

ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με 11-20 έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.=3.68, 

Τ.Α.=0,59). Όσον αφορά στην ικανοποίηση από το μισθό οι εκπαιδευτικοί με έτη 0-

10 υπηρεσίας εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.45, Τ.Α.=1,01) ενώ 

την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με 30+ έτη υπηρεσίας 

(Μ.Ο.=2.23, Τ.Α.=0,85).,.επίσης  όσον αφορά τις προαγωγές, οι εκπαιδευτικοί με έτη 

0-10 υπηρεσίας εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2,56, Τ.Α.=0,77) 

ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με 11-20 έτη υπηρεσίας 

(Μ.Ο.=2.32, Τ.Α.=0,70). Σχετικά με την «φύση της εργασίας» οι εκπαιδευτικοί με 

έτη 0-10 υπηρεσίας εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.32, 

Τ.Α.=0,59) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με 11-20 

έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.=3.94, Τ.Α.=0,67).. Σχετικά με την «ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο» οι εκπαιδευτικοί με έτη 0-10 υπηρεσίας εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.28, Τ.Α.=0,75) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί με 11-20 έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.=3.92, Τ.Α.=0,71)., ενώ σχετικά με τον 

«οργανισμό ως σύνολο» οι εκπαιδευτικοί με έτη 0-10 υπηρεσίας εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.53, Τ.Α.=0,47) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με 11-20 έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.=3.26, Τ.Α.=0,42).. Τη 

μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση συνολικά εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με 

έτη 0-10 υπηρεσίας (Μ.Ο.=3.53, Τ.Α.=0,47) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με 11-20 έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.=3.26, Τ.Α.=0,43).  

Πίνακας 4.38 
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Στατιστικός πίνακας επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών ομαδοποιημένος 

ανά έτη υπηρεσίας 

 

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση από 

τις συνθήκες 

εργασίας 

0-10 

έτη 
26 3,9385 ,58725 ,11517 3,7013 4,1757 3,00 5,00 

11 -20 

έτη 
82 3,6829 ,59624 ,06584 3,5519 3,8139 2,40 5,00 

20-30 

έτη 
62 3,8000 ,61671 ,07832 3,6434 3,9566 2,00 5,00 

30+ έτη 18 3,7111 ,76149 ,17949 3,3324 4,0898 2,00 4,60 

Total 188 3,7596 ,62022 ,04523 3,6703 3,8488 2,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον μισθό 

0-10 

έτη 
26 2,4519 1,01985 ,20001 2,0400 2,8638 1,00 4,75 

11 -20 

έτη 
82 2,3323 ,84076 ,09285 2,1476 2,5171 1,00 5,00 

20-30 

έτη 
62 2,3266 ,81178 ,10310 2,1205 2,5328 1,00 4,25 

30+ έτη 18 2,2361 ,85092 ,20056 1,8130 2,6593 1,00 4,25 

Total 188 2,3378 ,85375 ,06227 2,2149 2,4606 1,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τις προαγωγές 

0-10 

έτη 
26 2,5641 ,77039 ,15109 2,2529 2,8753 1,33 4,00 

11 -20 

έτη 
82 2,3293 ,70758 ,07814 2,1738 2,4847 1,00 4,00 

20-30 

έτη 
62 2,5430 ,81255 ,10319 2,3367 2,7494 1,00 4,33 

30+ έτη 18 2,3889 ,74316 ,17516 2,0193 2,7585 1,00 3,67 

Total 188 2,4379 ,75702 ,05521 2,3290 2,5469 1,00 4,33 

Ικανοποίηση από 

την φύση της 

εργασίας 

0-10 

έτη 
26 4,3269 ,59063 ,11583 4,0884 4,5655 3,00 5,00 

11 -20 

έτη 
82 3,9451 ,67360 ,07439 3,7971 4,0931 2,50 5,00 

20-30 

έτη 
62 4,1008 ,62309 ,07913 3,9426 4,2590 2,75 5,00 

30+ έτη 18 4,4444 ,63336 ,14928 4,1295 4,7594 3,00 5,00 

Total 188 4,0971 ,65983 ,04812 4,0021 4,1920 2,50 5,00 
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Ικανοποίηση από 

τον προϊστάμενο 

0-10 

έτη 
26 4,2885 ,75064 ,14721 3,9853 4,5917 2,25 5,00 

11 -20 

έτη 
82 3,9238 ,71975 ,07948 3,7656 4,0819 1,50 5,00 

20-30 

έτη 
62 4,0766 ,82927 ,10532 3,8660 4,2872 1,25 5,00 

30+ έτη 18 4,1250 ,69795 ,16451 3,7779 4,4721 2,50 5,00 

Total 188 4,0439 ,76417 ,05573 3,9339 4,1538 1,25 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον οργανισμό 

0-10 

έτη 
26 3,3077 ,96516 ,18928 2,9179 3,6975 1,25 5,00 

11 -20 

έτη 
82 3,0457 ,68395 ,07553 2,8955 3,1960 1,50 5,00 

20-30 

έτη 
62 3,1976 ,80232 ,10190 2,9938 3,4013 1,00 5,00 

30+ έτη 18 3,2222 1,03572 ,24412 2,7072 3,7373 1,25 4,75 

Total 188 3,1489 ,80259 ,05853 3,0335 3,2644 1,00 5,00 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

0-10 

έτη 
26 3,5369 ,47322 ,09281 3,3457 3,7280 2,75 4,54 

11 -20 

έτη 
82 3,2663 ,43670 ,04823 3,1703 3,3622 2,33 4,46 

20-30 

έτη 
62 3,3931 ,42636 ,05415 3,2849 3,5014 2,38 4,33 

30+ έτη 18 3,4097 ,46535 ,10968 3,1783 3,6411 2,46 4,17 

Total 188 3,3593 ,44758 ,03264 3,2949 3,4237 2,33 4,54 

 

Προκειμένου να γίνει σύγκριση του μέσου όρου των τεσσάρων επιπέδων της 

ανεξάρτητης μεταβλητής «έτη υπηρεσίας» για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή 

την επαγγελματική ικανοποίηση και τις έξι διαστάσεις της, πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση διακύμανσης ANOVA. Ελέγχθηκε πρώτα η προϋπόθεση της ομοιογένειας 

των διακυμάνσεων της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών με τη βοήθεια 

του Levene τεστ όπως φαίνεται στον πίνακα 4.39. Όπως φαίνεται από τον πίνακα  

γίνεται αποδεκτή η ομοιογένεια των διακυμάνσεων για όλες τις μεταβλητές αφού δεν 

είναι στατιστικά σημαντικές (με p>.5) εκτός από τη διάσταση της ικανοποίησης από 

τον οργανισμό  (p=.038<0.05) που είναι στατιστικά σημαντική.  

 

Πίνακας 4.39 

 Πίνακας ομοιογένειας διακυμάνσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών 

ομαδοποιημένος ανά οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών . 

 

Test of Homogeneity of Variances 
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 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 
,548 3 184 ,650 

Ικανοποίηση από τον μισθό 1,306 3 184 ,274 

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 
,851 3 184 ,468 

Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας 
,059 3 184 ,981 

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 
,425 3 184 ,735 

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 
2,866 3 184 ,038 

Επαγγελματική Ικανοποίηση ,017 3 184 ,997 

 

 

Έπρεπε λοιπόν να γίνει μη παραμετρικός έλεγχος κατά Kruskal-Wallis για την 

μεταβλητή αυτή όπως φαίνεται στον πίνακα 4.40. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των ετών υπηρεσίας  και της ικανοποίησης 

από τον προϊστάμενο (x² = 3.97, p=0.26>0.05). 

Πίνακας 4.40 

 Πίνακας ελέγχου Κuskal- Wallis ικανοποίησης από τον οργανισμό με παράγοντα τα 

έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών . 

 

Test Statistics
a,b

 

 

Ικανοποίηση 

από τον 

οργανισμό 

Chi-Square 3,972 

Df 3 

Asymp. Sig. ,265 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Έτη 

υπηρεσίας 

 

 

Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε παραμετρικός έλεγχος διακύμανσης, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4.41 

 

Πίνακας 4.41 
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Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και των συνιστωσών 

της με μεταβλητή έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών  

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Between Groups 1,457 3 ,486 1,268 ,287 

Within Groups 70,475 184 ,383   

Total 71,933 187    

Ικανοποίηση από τον 

μισθό 

Between Groups ,535 3 ,178 ,242 ,867 

Within Groups 135,767 184 ,738   

Total 136,302 187    

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 

Between Groups 2,110 3 ,703 1,232 ,300 

Within Groups 105,055 184 ,571   

Total 107,165 187    

Ικανοποίηση από την 

φύση της εργασίας 

Between Groups 5,440 3 1,813 4,391 ,005 

Within Groups 75,976 184 ,413   

Total 81,416 187    

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 

Between Groups 2,923 3 ,974 1,687 ,171 

Within Groups 106,278 184 ,578   

Total 109,200 187    

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Between Groups 1,646 3 ,549 2,819 ,040 

Within Groups 35,816 184 ,195   

Total 37,462 187    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο παράγοντας «έτη υπηρεσίας» των 

υπαλλήλων επηρεάζει την ικανοποίηση από την φύση της εργασίας (F3,184= 1,23, 

p=0.005 < 0.01) και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών(F3,184= 2,81, 

p=0.04 < 0.05). Για τις δύο αυτές μεταβλητές πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές 

συγκρίσεις ανά ζεύγη των μέσων όρων τους όπως φαίνεται στον πίνακα 4.42 

 

Πίνακας 4.42 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και της ικανοποίησης  

από την φύση της εργασίας  με μεταβλητή τα έτη υπηρεσίας των υπαλλήλων 

 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent Variable 

(I) Έτη 

υπηρεσίας 

(J) Έτη 

υπηρεσίας 

Mean 

Difference 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 
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(I-J) Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση από 

την φύση της 

εργασίας 

0-10 έτη 11 -20 έτη ,38180
*
 ,14463 ,009 ,0965 ,6671 

20-30 έτη ,22612 ,15014 ,134 -,0701 ,5223 

30+ έτη -,11752 ,19703 ,552 -,5063 ,2712 

11 -20 έτη 0-10 έτη -,38180
*
 ,14463 ,009 -,6671 -,0965 

20-30 έτη -,15568 ,10815 ,152 -,3690 ,0577 

30+ έτη -,49932
*
 ,16726 ,003 -,8293 -,1693 

20-30 έτη 0-10 έτη -,22612 ,15014 ,134 -,5223 ,0701 

11 -20 έτη ,15568 ,10815 ,152 -,0577 ,3690 

30+ έτη -,34364
*
 ,17205 ,047 -,6831 -,0042 

30+ έτη 0-10 έτη ,11752 ,19703 ,552 -,2712 ,5063 

11 -20 έτη ,49932
*
 ,16726 ,003 ,1693 ,8293 

20-30 έτη ,34364
*
 ,17205 ,047 ,0042 ,6831 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

0-10 έτη 11 -20 έτη ,27060
*
 ,09930 ,007 ,0747 ,4665 

20-30 έτη ,14371 ,10308 ,165 -,0597 ,3471 

30+ έτη ,12714 ,13528 ,349 -,1398 ,3940 

11 -20 έτη 0-10 έτη -,27060
*
 ,09930 ,007 -,4665 -,0747 

20-30 έτη -,12688 ,07425 ,089 -,2734 ,0196 

30+ έτη -,14346 ,11484 ,213 -,3700 ,0831 

20-30 έτη 0-10 έτη -,14371 ,10308 ,165 -,3471 ,0597 

11 -20 έτη ,12688 ,07425 ,089 -,0196 ,2734 

30+ έτη -,01658 ,11812 ,889 -,2496 ,2165 

30+ έτη 0-10 έτη -,12714 ,13528 ,349 -,3940 ,1398 

11 -20 έτη ,14346 ,11484 ,213 -,0831 ,3700 

20-30 έτη ,01658 ,11812 ,889 -,2165 ,2496 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί με 0-10 έτη υπηρεσίας 

εμφανίζουν μεγαλύτερη επαγγελματική  ικανοποίηση (Μ.Ο.= 3.,53, Τ.Α. =0,47 ) σε 

σχέση με τους  συναδέλφους τους με 11-20 έτη υπηρεσίας(Μ.Ο.= 3.,26, Τ.Α. =0,43). 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί με 0-10 έτη υπηρεσίας εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από την φύση της εργασίας τους (Μ.Ο.= 4.,32, Τ.Α. =0,58) σε σχέση με τους  

συναδέλφους τους με 11-20 έτη υπηρεσίας(Μ.Ο.= 3.,94 , Τ.Α. =0,67). 
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4.3.5 Ανάλυση διακύμανσης με παράγοντα τον τύπο σχολείου των 

εκπαιδευτικών 

Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα (τύπος σχολείου  των εκπαιδευτικών), 

χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθούν πως διαφοροποιούνται η επαγγελματική 

ικανοποίηση, η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, η ικανοποίηση από τον 

μισθό, η ικανοποίηση από τις προαγωγές, η ικανοποίηση από την φύση της εργασίας, 

η ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και η ικανοποίηση από τον οργανισμό. Η 

ανεξάρτητη μεταβλητή είχε έξι  επίπεδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε 

εξαρτημένη μεταβλητή τα αποτελέσματα.  

Στον πίνακα 4.43 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι ανάλογα με τον τύπο σχολείου των 

εκπαιδευτικών, οι τυπικές αποκλίσεις και το τυπικό σφάλμα μέσου όρου για κάθε μία 

μεταβλητή. Ως προς τις συνθήκες εργασίας, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 

«άλλο» τύπο σχολείου εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.15, 

Τ.Α.=0,51) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε Εσπερινό ΓΕΛ (Μ.Ο.=3.16, Τ.Α.=0,44). Όσον αφορά στην 

ικανοποίηση από το μισθό οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Ημερήσιο ΕΠΑΛ 

εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3,96, Τ.Α.=0,74) ενώ την μικρότερη 

ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Εσπερινό ΓΕΛ 

(Μ.Ο.=1.79, Τ.Α.=0,43).,.επίσης  όσον αφορά τις προαγωγές, οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε ημερήσιο ΕΠΑΛ εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση 

(Μ.Ο.=2.77, Τ.Α.=0,86) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Εσπερινό ΓΕΛ (Μ.Ο.=2.27, Τ.Α.=0,64). Σχετικά με 

την «φύση της εργασίας» οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ημερήσιο ΕΠΑΛ 

εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.29, Τ.Α.=0,73) ενώ την μικρότερη 

ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Εσπερινό ΓΕΛ 

(Μ.Ο.=4.23, Τ.Α.=0,72). Σχετικά με την «ικανοποίηση από τον προϊστάμενο » οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ημερήσιο ΕΠΑΛ εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.66, Τ.Α.=0,60) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Εσπερινό ΓΕΛ (Μ.Ο.=3.54, Τ.Α.=0,40)., ενώ 

σχετικά με τον «οργανισμό ως σύνολο» οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ημερήσιο 

ΕΠΑΛ εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.54, Τ.Α.=0,51) ενώ την 

μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Εσπερινό 

ΓΕΛ (Μ.Ο.=2.79, Τ.Α.=0,40). Τη μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση συνολικά 
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εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ημερήσιο ΕΠΑΛ εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.74, Τ.Α.=0,48) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Εσπερινό ΓΕΛ (Μ.Ο.=2.90, 

Τ.Α.=0,24). 

Πίνακας 4.43 

Στατιστικός πίνακας επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών ομαδοποιημένος 

ανά τύπο σχολείου υπηρέτησης των εκπαιδευτικών  

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση από 

τις συνθήκες 

εργασίας 

Γυμνάσιο 
74 

3,743

2 
,63550 ,07388 3,5960 3,8905 2,00 5,00 

Ημερήσιο 

ΓΕΛ 
72 

3,716

7 
,60023 ,07074 3,5756 3,8577 2,00 5,00 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
6 

3,966

7 
,74207 ,30295 3,1879 4,7454 3,00 5,00 

Εσπερινό 

ΓΕΛ 
6 

3,166

7 
,44572 ,18196 2,6989 3,6344 2,60 3,80 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
13 

3,753

8 
,56068 ,15550 3,4150 4,0927 2,80 5,00 

Άλλο 
17 

4,152

9 
,51249 ,12430 3,8894 4,4164 3,00 5,00 

Total 
188 

3,759

6 
,62022 ,04523 3,6703 3,8488 2,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον μισθό 

Γυμνάσιο 
74 

2,381

8 
,83607 ,09719 2,1881 2,5755 1,00 4,25 

Ημερήσιο 

ΓΕΛ 
72 

2,197

9 
,73750 ,08692 2,0246 2,3712 1,00 4,25 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
6 

2,916

7 
,84656 ,34561 2,0283 3,8051 2,00 4,25 

Εσπερινό 

ΓΕΛ 
6 

1,791

7 
,43060 ,17579 1,3398 2,2436 1,00 2,25 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
13 

2,480

8 
,80662 ,22372 1,9933 2,9682 1,25 3,75 

Άλλο 
17 

2,617

6 
1,30838 ,31733 1,9449 3,2904 1,00 5,00 
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Total 
188 

2,337

8 
,85375 ,06227 2,2149 2,4606 1,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τις προαγωγές 

Γυμνάσιο 
74 

2,418

9 
,78428 ,09117 2,2372 2,6006 1,00 4,00 

Ημερήσιο 

ΓΕΛ 
72 

2,402

8 
,75462 ,08893 2,2255 2,5801 1,00 4,00 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
6 

2,777

8 
,86066 ,35136 1,8746 3,6810 2,00 4,33 

Εσπερινό 

ΓΕΛ 
6 

2,277

8 
,64693 ,26411 1,5989 2,9567 1,67 3,33 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
13 

2,641

0 
,58471 ,16217 2,2877 2,9944 1,67 4,00 

Άλλο 
17 

2,451

0 
,80744 ,19583 2,0358 2,8661 1,00 3,67 

Total 
188 

2,437

9 
,75702 ,05521 2,3290 2,5469 1,00 4,33 

Ικανοποίηση από 

την φύση της 

εργασίας 

Γυμνάσιο 
74 

4,104

7 
,66981 ,07786 3,9495 4,2599 2,50 5,00 

Ημερήσιο 

ΓΕΛ 
72 

4,031

3 
,64587 ,07612 3,8795 4,1830 2,50 5,00 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
6 

4,291

7 
,73172 ,29872 3,5238 5,0596 3,25 5,00 

Εσπερινό 

ΓΕΛ 
6 

3,666

7 
,58452 ,23863 3,0532 4,2801 2,75 4,50 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
13 

4,230

8 
,72501 ,20108 3,7926 4,6689 3,00 5,00 

Άλλο 
17 

4,323

5 
,59137 ,14343 4,0195 4,6276 3,50 5,00 

Total 
188 

4,097

1 
,65983 ,04812 4,0021 4,1920 2,50 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον προϊστάμενο 

Γυμνάσιο 
74 

4,060

8 
,88829 ,10326 3,8550 4,2666 1,25 5,00 

Ημερήσιο 

ΓΕΛ 
72 

3,972

2 
,69651 ,08209 3,8085 4,1359 2,00 5,00 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
6 

4,666

7 
,60553 ,24721 4,0312 5,3021 3,50 5,00 

Εσπερινό 

ΓΕΛ 
6 

3,541

7 
,40052 ,16351 3,1213 3,9620 3,00 4,00 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
13 

3,980

8 
,50478 ,14000 3,6757 4,2858 3,25 4,75 

Άλλο 
17 

4,279

4 
,62426 ,15141 3,9584 4,6004 3,00 5,00 
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Total 
188 

4,043

9 
,76417 ,05573 3,9339 4,1538 1,25 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον οργανισμό 

Γυμνάσιο 
74 

3,219

6 
,91688 ,10659 3,0072 3,4320 1,25 5,00 

Ημερήσιο 

ΓΕΛ 
72 

3,038

2 
,72025 ,08488 2,8689 3,2074 1,00 4,25 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
6 

3,541

7 
,51031 ,20833 3,0061 4,0772 2,75 4,25 

Εσπερινό 

ΓΕΛ 
6 

2,791

7 
,40052 ,16351 2,3713 3,2120 2,50 3,50 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
13 

3,038

5 
,41890 ,11618 2,7853 3,2916 2,00 3,50 

Άλλο 
17 

3,382

4 
,93591 ,22699 2,9012 3,8636 2,00 5,00 

Total 
188 

3,148

9 
,80259 ,05853 3,0335 3,2644 1,00 5,00 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Γυμνάσιο 
74 

3,376

7 
,49993 ,05812 3,2609 3,4925 2,33 4,54 

Ημερήσιο 

ΓΕΛ 
72 

3,281

3 
,39378 ,04641 3,1887 3,3738 2,50 4,17 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
6 

3,743

1 
,48406 ,19762 3,2351 4,2510 3,00 4,29 

Εσπερινό 

ΓΕΛ 
6 

2,909

7 
,24068 ,09826 2,6571 3,1623 2,67 3,21 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
13 

3,400

6 
,22919 ,06357 3,2621 3,5391 3,00 3,75 

Άλλο 
17 

3,605

4 
,39587 ,09601 3,4019 3,8089 3,08 4,42 

Total 
188 

3,359

3 
,44758 ,03264 3,2949 3,4237 2,33 4,54 

 

 

Προκειμένου να γίνει σύγκριση του μέσου όρου των έξι επιπέδων της ανεξάρτητης 

μεταβλητής «τύπος σχολείου υπηρέτησης» για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή 

την επαγγελματική ικανοποίηση και τις έξι διαστάσεις της, πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση διακύμανσης ANOVA. Ελέγχθηκε πρώτα η προϋπόθεση της ομοιογένειας 

των διακυμάνσεων της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών με τη βοήθεια 

του Levene τεστ όπως φαίνεται στον πίνακα 4.44. Όπως φαίνεται από τον πίνακα  

γίνεται αποδεκτή η ομοιογένεια των διακυμάνσεων για όλες τις μεταβλητές αφού δεν 

είναι στατιστικά σημαντικές (με p>0.05) εκτός από τη διάσταση της ικανοποίησης 
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από τον μισθό  (p=.002<0.01) και της ικανοποίησης από τον οργανισμό 

(p=.009<0.01) που είναι στατιστικά σημαντική.  

 

Πίνακας 4.44 

 Πίνακας ομοιογένειας διακυμάνσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών 

ομαδοποιημένος ανά οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών . 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 
,433 5 182 ,825 

Ικανοποίηση από τον μισθό 4,048 5 182 ,002 

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 
,911 5 182 ,475 

Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας 
,390 5 182 ,855 

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 
1,979 5 182 ,084 

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 
3,180 5 182 ,009 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 2,419 5 182 ,138 

 

Έπρεπε λοιπόν να γίνει μη παραμετρικός έλεγχος κατά Kruskal-Wallis για την 

μεταβλητές αυτή όπως φαίνεται στον πίνακα 4.45. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του τύπου σχολείου των εκπαιδευτικών  και 

της ικανοποίησης από τον μισθό (x² = 8.64, p=0.12>0.05) και τον οργανισμό(x² = 

6.16, p=0.29<0.05).  

Πίνακας 4.45 

 Πίνακας ελέγχου Κuskal- Wallis ικανοποίησης από τον οργανισμό και τον μισθό με 

παράγοντα τον τύπο σχολείου των εκπαιδευτικών . 

 

Test Statistics
a,b

 

 

Ικανοποίηση 

από τον 

οργανισμό 

Ικανοποίηση 

από τον μισθό 

Chi-Square 6,163 8,643 

Df 5 5 

Asymp. Sig. ,291 ,124 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Τύπος σχολείου 
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Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε παραμετρικός έλεγχος διακύμανσης, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4.46 

 

Πίνακας 4.46 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και των συνιστωσών 

της με μεταβλητή τον τύπο σχολείου των εκπαιδευτικών  

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Between Groups 5,150 5 1,030 2,807 ,018 

Within Groups 66,783 182 ,367   

Total 71,933 187    

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 

Between Groups 1,502 5 ,300 ,517 ,763 

Within Groups 105,663 182 ,581   

Total 107,165 187    

Ικανοποίηση από την 

φύση της εργασίας 

Between Groups 2,759 5 ,552 1,277 ,276 

Within Groups 78,657 182 ,432   

Total 81,416 187    

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 

Between Groups 5,226 5 1,045 1,830 ,109 

Within Groups 103,974 182 ,571   

Total 109,200 187    

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Between Groups 3,609 5 ,722 3,881 ,002 

Within Groups 33,853 182 ,186   

Total 37,462 187    

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο παράγοντας «τύπος σχολείου» των 

εκπαιδευτικών επηρεάζει την ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας (F5,182= 2,80, 

p=0.018 < 0.05) και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (F5,182= 

3,881, p=0.002 < 0.01). Για τις δύο αυτές μεταβλητές πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές 

συγκρίσεις ανά ζεύγη των μέσων όρων τους όπως φαίνεται στον πίνακα 4.42 

 

Πίνακας 4.47 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και της ικανοποίησης  

από τις συνθήκες εργασίας  με μεταβλητή τον τύπο σχολείου των εκπαιδευτικών 

 

Multiple Comparisons 

LSD   
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Dependent Variable 

(I) Τύπος 

σχολείου 

(J) Τύπος 

σχολείου 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Γυμνάσιο Ημερήσιο ΓΕΛ ,02658 ,10027 ,791 -,1713 ,2244 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
-,22342 ,25713 ,386 -,7308 ,2839 

Εσπερινό ΓΕΛ ,57658
*
 ,25713 ,026 ,0692 1,0839 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
-,01060 ,18217 ,954 -,3700 ,3488 

Άλλο -,40970
*
 ,16292 ,013 -,7312 -,0882 

Ημερήσιο ΓΕΛ Γυμνάσιο -,02658 ,10027 ,791 -,2244 ,1713 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
-,25000 ,25740 ,333 -,7579 ,2579 

Εσπερινό ΓΕΛ ,55000
*
 ,25740 ,034 ,0421 1,0579 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
-,03718 ,18254 ,839 -,3974 ,3230 

Άλλο -,43627
*
 ,16334 ,008 -,7586 -,1140 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 

Γυμνάσιο ,22342 ,25713 ,386 -,2839 ,7308 

Ημερήσιο ΓΕΛ ,25000 ,25740 ,333 -,2579 ,7579 

Εσπερινό ΓΕΛ ,80000
*
 ,34973 ,023 ,1099 1,4901 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
,21282 ,29897 ,477 -,3771 ,8027 

Άλλο -,18627 ,28765 ,518 -,7538 ,3813 

Εσπερινό ΓΕΛ Γυμνάσιο -,57658
*
 ,25713 ,026 -1,0839 -,0692 

Ημερήσιο ΓΕΛ -,55000
*
 ,25740 ,034 -1,0579 -,0421 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
-,80000

*
 ,34973 ,023 -1,4901 -,1099 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
-,58718 ,29897 ,051 -1,1771 ,0027 

Άλλο -,98627
*
 ,28765 ,001 -1,5538 -,4187 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 

Γυμνάσιο ,01060 ,18217 ,954 -,3488 ,3700 

Ημερήσιο ΓΕΛ ,03718 ,18254 ,839 -,3230 ,3974 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
-,21282 ,29897 ,477 -,8027 ,3771 

Εσπερινό ΓΕΛ ,58718 ,29897 ,051 -,0027 1,1771 

Άλλο -,39910 ,22318 ,075 -,8395 ,0413 

Άλλο Γυμνάσιο ,40970
*
 ,16292 ,013 ,0882 ,7312 

Ημερήσιο ΓΕΛ ,43627
*
 ,16334 ,008 ,1140 ,7586 
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Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
,18627 ,28765 ,518 -,3813 ,7538 

Εσπερινό ΓΕΛ ,98627
*
 ,28765 ,001 ,4187 1,5538 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
,39910 ,22318 ,075 -,0413 ,8395 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Γυμνάσιο Ημερήσιο ΓΕΛ ,09544 ,07139 ,183 -,0454 ,2363 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
-,36637

*
 ,18307 ,047 -,7276 -,0052 

Εσπερινό ΓΕΛ ,46697
*
 ,18307 ,012 ,1058 ,8282 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
-,02395 ,12970 ,854 -,2799 ,2320 

Άλλο -,22870 ,11600 ,050 -,4576 ,0002 

Ημερήσιο ΓΕΛ Γυμνάσιο -,09544 ,07139 ,183 -,2363 ,0454 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
-,46181

*
 ,18326 ,013 -,8234 -,1002 

Εσπερινό ΓΕΛ ,37153
*
 ,18326 ,044 ,0099 ,7331 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
-,11939 ,12997 ,360 -,3758 ,1370 

Άλλο -,32414
*
 ,11630 ,006 -,5536 -,0947 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 

Γυμνάσιο ,36637
*
 ,18307 ,047 ,0052 ,7276 

Ημερήσιο ΓΕΛ ,46181
*
 ,18326 ,013 ,1002 ,8234 

Εσπερινό ΓΕΛ ,83333
*
 ,24900 ,001 ,3420 1,3246 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
,34241 ,21286 ,109 -,0776 ,7624 

Άλλο ,13766 ,20480 ,502 -,2664 ,5417 

Εσπερινό ΓΕΛ Γυμνάσιο -,46697
*
 ,18307 ,012 -,8282 -,1058 

Ημερήσιο ΓΕΛ -,37153
*
 ,18326 ,044 -,7331 -,0099 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
-,83333

*
 ,24900 ,001 -1,3246 -,3420 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
-,49092

*
 ,21286 ,022 -,9109 -,0709 

Άλλο -,69567
*
 ,20480 ,001 -1,0998 -,2916 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 

Γυμνάσιο ,02395 ,12970 ,854 -,2320 ,2799 

Ημερήσιο ΓΕΛ ,11939 ,12997 ,360 -,1370 ,3758 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
-,34241 ,21286 ,109 -,7624 ,0776 

Εσπερινό ΓΕΛ ,49092
*
 ,21286 ,022 ,0709 ,9109 

Άλλο -,20475 ,15890 ,199 -,5183 ,1088 

Άλλο Γυμνάσιο ,22870 ,11600 ,050 -,0002 ,4576 



 

92 

 

Ημερήσιο ΓΕΛ ,32414
*
 ,11630 ,006 ,0947 ,5536 

Ημερήσιο 

ΕΠΑΛ 
-,13766 ,20480 ,502 -,5417 ,2664 

Εσπερινό ΓΕΛ ,69567
*
 ,20480 ,001 ,2916 1,0998 

Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
,20475 ,15890 ,199 -,1088 ,5183 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 

γυμνάσιο παρουσιάζουν μικρότεροι ικανοποίηση από τους συναδέλφους τους που 

διδάσκουν σε άλλο τύπο σχολείου και σε Εσπερινό ΓΕΛ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί 

που διδάσκουν σε ημερήσιο ΓΕΛ παρουσιάζουν μικρότερη ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας του σε σχέση με αυτούς των εσπερινών ΓΕΛ και άλλου τύπου 

σχολείου. Αυτοί που διδάσκουν σε Ημερήσιο ΕΠΑΛ παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας ,από αυτούς που διδάσκουν σε Εσπερινό 

ΓΕΛ. Οι εκπαιδευτικοί των Εσπερινών ΓΕΛ παρουσιάζουν μικρότερη ικανοποίηση 

από τις συνθήκες εργασίας τους σε σχέση με αυτούς των Γυμνασίων, των Ημερησίων 

ΓΕΛ και ημερήσιων ΕΠΑΛ. 

     Επίσης ως προς τη επαγγελματική τους ικανοποίηση οι εκπαιδευτικοί των 

γυμνασίων παρουσιάζουν μικρότερες τιμές σε σχέση με τους συναδέλφους τους των 

ημερήσιων ΕΠΑΛ και των Εσπερινών ΓΕΛ. Οι εκπαιδευτικοί των Εσπερινών ΓΕΛ 

παρουσιάζουν μικρότερες τιμές επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με όλους 

τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Οι εκπαιδευτικοί των Ημερήσιων ΓΕΛ 

παρουσιάζουν μικρότερη επαγγελματική ικανοποίηση σε σχέση με τους συναδέλφους 

τους των ημερήσιων ΕΠΑΛ. 

 

4.3.6 Ανάλυση διακύμανσης με παράγοντα τις ημέρες έντονης άσκησης 

των εκπαιδευτικών 

Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα (ημέρες έντονης άσκησης), 

χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθούν πως διαφοροποιούνται η επαγγελματική 

ικανοποίηση, η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, η ικανοποίηση από τον 

μισθό, η ικανοποίηση από τις προαγωγές, η ικανοποίηση από την φύση της εργασίας, 

η ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και η ικανοποίηση από τον οργανισμό. Η 
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ανεξάρτητη μεταβλητή είχε οκτώ  επίπεδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε 

εξαρτημένη μεταβλητή τα αποτελέσματα.  

Στον πίνακα 4.48 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι ανάλογα με τις ημέρες έντονης 

άσκησης εκπαιδευτικών, οι τυπικές αποκλίσεις και το τυπικό σφάλμα μέσου όρου για 

κάθε μία μεταβλητή. Ως προς τις συνθήκες εργασίας, οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται έντονα 6 μέρες την εβδομάδα  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση 

(Μ.Ο.=4.20, Τ.Α.=1,13) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα τρεις φορές την εβδομάδα (Μ.Ο.=3.6, Τ.Α.=0,62). 

Όσον αφορά στην ικανοποίηση από το μισθό οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται 

έντονα 5 μέρες την εβδομάδα  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.70, 

Τ.Α.=1,13) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί 

γυμνάζονται έντονα έξι φορές την εβδομάδα (Μ.Ο.=1.87, Τ.Α.=0,88).,.επίσης  όσον 

αφορά τις προαγωγές, οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται έντονα 5 μέρες την 

εβδομάδα  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.91, Τ.Α.=0,73) ενώ την 

μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα έξι φορές 

την εβδομάδα (Μ.Ο.=1.83, Τ.Α.=1,17). Σχετικά με την «φύση της εργασίας» οι 

εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται έντονα καθημερινά  εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.75, Τ.Α.=0,37) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα τέσσερις φορές την εβδομάδα (Μ.Ο.=3.92, 

Τ.Α.=0,58). Σχετικά με την ικανοποίηση από τον προϊστάμενο οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται έντονα 5 μέρες την εβδομάδα  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση 

(Μ.Ο.=4.62, Τ.Α.=0,47) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα τέσσερις φορές την εβδομάδα (Μ.Ο.=3.61, 

Τ.Α.=0,72), ενώ σχετικά με τον «οργανισμό ως σύνολο» οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται έντονα καθημερινά  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση 

(Μ.Ο.=3.70, Τ.Α.=1,03) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα τέσσερις φορές την εβδομάδα (Μ.Ο.=2.90, 

Τ.Α.=0,84). Τη μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση συνολικά εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται έντονα καθημερινά  εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.73, Τ.Α.=0,57) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα έξι φορές την εβδομάδα (Μ.Ο.=3.25, Τ.Α.=0,29) 

Πίνακας 4.48 
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Στατιστικός πίνακας επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών ομαδοποιημένος 

ανά ημέρες έντονης άσκησης των εκπαιδευτικών  

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση από 

τις συνθήκες 

εργασίας 

Καμία 

μέρα 
88 

3,781

8 
,63292 ,06747 3,6477 3,9159 2,00 5,00 

Μια μέρα 
33 

3,775

8 
,53795 ,09365 3,5850 3,9665 2,80 4,80 

Δύο μέρες 
21 

3,628

6 
,61737 ,13472 3,3475 3,9096 2,60 4,60 

Τρεις 

μέρες 
16 

3,600

0 
,62397 ,15599 3,2675 3,9325 2,20 4,40 

Τέσσερις 

μέρες 
13 

3,676

9 
,50026 ,13875 3,3746 3,9792 2,80 4,60 

Πέντε 

μέρες 
4 

3,650

0 
,78951 ,39476 2,3937 4,9063 3,00 4,80 

Έξι μέρες 
2 

4,200

0 
1,13137 ,80000 -5,9650 14,3650 3,40 5,00 

Καθημεριν

ά 
11 

4,072

7 
,76038 ,22926 3,5619 4,5836 3,00 5,00 

Total 
188 

3,759

6 
,62022 ,04523 3,6703 3,8488 2,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον μισθό 

Καμία 

μέρα 
88 

2,258

5 
,84030 ,08958 2,0805 2,4366 1,00 5,00 

Μια μέρα 
33 

2,393

9 
,85703 ,14919 2,0901 2,6978 1,00 4,50 

Δύο μέρες 
21 

2,464

3 
,82267 ,17952 2,0898 2,8388 1,25 4,00 

Τρεις 

μέρες 
16 

2,140

6 
,65172 ,16293 1,7933 2,4879 1,00 3,25 

Τέσσερις 

μέρες 
13 

2,750

0 
,75691 ,20993 2,2926 3,2074 1,75 4,00 

Πέντε 

μέρες 
4 

2,750

0 
1,36931 ,68465 ,5711 4,9289 1,75 4,75 

Έξι μέρες 
2 

1,875

0 
,88388 ,62500 -6,0664 9,8164 1,25 2,50 

Καθημεριν

ά 
11 

2,295

5 
1,15010 ,34677 1,5228 3,0681 1,00 4,25 
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Total 
188 

2,337

8 
,85375 ,06227 2,2149 2,4606 1,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τις προαγωγές 

Καμία 

μέρα 
88 

2,344

7 
,76221 ,08125 2,1832 2,5062 1,00 4,33 

Μια μέρα 
33 

2,505

1 
,77335 ,13462 2,2308 2,7793 1,00 4,00 

Δύο μέρες 
21 

2,507

9 
,62910 ,13728 2,2216 2,7943 1,00 3,67 

Τρεις 

μέρες 
16 

2,166

7 
,58373 ,14593 1,8556 2,4777 1,00 3,00 

Τέσσερις 

μέρες 
13 

2,717

9 
,79169 ,21958 2,2395 3,1964 1,33 4,00 

Πέντε 

μέρες 
4 

2,916

7 
,73912 ,36956 1,7406 4,0928 2,00 3,67 

Έξι μέρες 
2 

1,833

3 
1,17851 ,83333 -8,7552 12,4218 1,00 2,67 

Καθημεριν

ά 
11 

2,848

5 
,84805 ,25570 2,2788 3,4182 1,33 3,67 

Total 
188 

2,437

9 
,75702 ,05521 2,3290 2,5469 1,00 4,33 

Ικανοποίηση από 

την φύση της 

εργασίας 

Καμία 

μέρα 
88 

4,039

8 
,65968 ,07032 3,9000 4,1795 2,50 5,00 

Μια μέρα 
33 

3,969

7 
,60518 ,10535 3,7551 4,1843 3,00 5,00 

Δύο μέρες 
21 

4,107

1 
,75652 ,16509 3,7628 4,4515 2,50 5,00 

Τρεις 

μέρες 
16 

4,328

1 
,66907 ,16727 3,9716 4,6846 3,00 5,00 

Τέσσερις 

μέρες 
13 

3,923

1 
,58971 ,16356 3,5667 4,2794 3,00 5,00 

Πέντε 

μέρες 
4 

4,250

0 
,64550 ,32275 3,2229 5,2771 3,50 5,00 

Έξι μέρες 
2 

4,000

0 
,00000 ,00000 4,0000 4,0000 4,00 4,00 

Καθημεριν

ά 
11 

4,750

0 
,37081 ,11180 4,5009 4,9991 3,75 5,00 

Total 
188 

4,097

1 
,65983 ,04812 4,0021 4,1920 2,50 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον προϊστάμενο 

Καμία 

μέρα 
88 

3,957

4 
,78986 ,08420 3,7900 4,1247 1,50 5,00 

Μια μέρα 
33 

4,022

7 
,81097 ,14117 3,7352 4,3103 1,25 5,00 
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Δύο μέρες 
21 

4,178

6 
,61310 ,13379 3,8995 4,4577 3,00 5,00 

Τρεις 

μέρες 
16 

4,265

6 
,55128 ,13782 3,9719 4,5594 3,00 5,00 

Τέσσερις 

μέρες 
13 

3,615

4 
,72612 ,20139 3,1766 4,0542 2,25 4,50 

Πέντε 

μέρες 
4 

4,625

0 
,47871 ,23936 3,8633 5,3867 4,00 5,00 

Έξι μέρες 
2 

4,375

0 
,53033 ,37500 -,3898 9,1398 4,00 4,75 

Καθημεριν

ά 
11 

4,454

5 
,82778 ,24959 3,8984 5,0107 2,50 5,00 

Total 
188 

4,043

9 
,76417 ,05573 3,9339 4,1538 1,25 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον οργανισμό 

Καμία 

μέρα 
88 

3,147

7 
,79115 ,08434 2,9801 3,3154 1,00 5,00 

Μια μέρα 
33 

3,197

0 
,70920 ,12346 2,9455 3,4484 2,00 5,00 

Δύο μέρες 
21 

3,119

0 
,61552 ,13432 2,8389 3,3992 1,75 4,00 

Τρεις 

μέρες 
16 

2,843

8 
,92139 ,23035 2,3528 3,3347 1,25 4,25 

Τέσσερις 

μέρες 
13 

2,903

8 
,84495 ,23435 2,3932 3,4144 1,50 4,25 

Πέντε 

μέρες 
4 

3,687

5 
,96555 ,48278 2,1511 5,2239 2,75 4,75 

Έξι μέρες 
2 

2,625

0 
,17678 ,12500 1,0367 4,2133 2,50 2,75 

Καθημεριν

ά 
11 

3,704

5 
1,03573 ,31228 3,0087 4,4004 2,25 5,00 

Total 
188 

3,148

9 
,80259 ,05853 3,0335 3,2644 1,00 5,00 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Καμία 

μέρα 
88 

3,314

9 
,46561 ,04963 3,2162 3,4135 2,33 4,33 

Μια μέρα 
33 

3,363

6 
,43380 ,07551 3,2098 3,5175 2,71 4,50 

Δύο μέρες 
21 

3,381

0 
,39710 ,08665 3,2002 3,5617 2,67 4,04 

Τρεις 

μέρες 
16 

3,283

9 
,33892 ,08473 3,1033 3,4645 2,46 3,79 
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Τέσσερις 

μέρες 
13 

3,304

5 
,31704 ,08793 3,1129 3,4961 2,83 3,92 

Πέντε 

μέρες 
4 

3,677

1 
,50043 ,25022 2,8808 4,4734 3,33 4,42 

Έξι μέρες 
2 

3,250

0 
,29463 ,20833 ,6029 5,8971 3,04 3,46 

Καθημεριν

ά 
11 

3,738

6 
,57738 ,17409 3,3507 4,1265 2,92 4,54 

Total 
188 

3,359

3 
,44758 ,03264 3,2949 3,4237 2,33 4,54 

 

Προκειμένου να γίνει σύγκριση του μέσου όρου των οκτώ επιπέδων της ανεξάρτητης 

μεταβλητής «ημέρες έντονης άσκησης» για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή την 

επαγγελματική ικανοποίηση και τις έξι διαστάσεις της, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

διακύμανσης ANOVA. Ελέγχθηκε πρώτα η προϋπόθεση της ομοιογένειας των 

διακυμάνσεων της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών με τη βοήθεια του 

Levene τεστ όπως φαίνεται στον πίνακα 4.49. Όπως φαίνεται από τον πίνακα  γίνεται 

αποδεκτή η ομοιογένεια των διακυμάνσεων για όλες τις μεταβλητές αφού δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές (με p>0.05) . 

 

Πίνακας 4.49 

 Πίνακας ομοιογένειας διακυμάνσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών 

ομαδοποιημένος ανά ημέρες έντονης άσκησης  των εκπαιδευτικών . 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 
,730 7 180 ,647 

Ικανοποίηση από τον μισθό 1,077 7 180 ,380 

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 
,644 7 180 ,719 

Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας 
1,738 7 180 ,103 

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 
,588 7 180 ,765 

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 
1,188 7 180 ,312 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 1,525 7 180 ,161 
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Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε παραμετρικός έλεγχος διακύμανσης, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4.50 

 

Πίνακας 4.50 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και των συνιστωσών 

της με μεταβλητή τις ημέρες έντονης άσκησης των εκπαιδευτικών  

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Between Groups 2,423 7 ,346 ,897 ,510 

Within Groups 69,509 180 ,386   

Total 71,933 187    

Ικανοποίηση από τον 

μισθό 

Between Groups 4,952 7 ,707 ,969 ,455 

Within Groups 131,350 180 ,730   

Total 136,302 187    

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 

Between Groups 6,715 7 ,959 1,719 ,107 

Within Groups 100,450 180 ,558   

Total 107,165 187    

Ικανοποίηση από την 

φύση της εργασίας 

Between Groups 6,876 7 ,982 2,372 ,024 

Within Groups 74,540 180 ,414   

Total 81,416 187    

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 

Between Groups 7,653 7 1,093 1,938 ,066 

Within Groups 101,548 180 ,564   

Total 109,200 187    

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 

Between Groups 7,471 7 1,067 1,700 ,111 

Within Groups 112,984 180 ,628   

Total 120,455 187    

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Between Groups 2,325 7 ,332 1,702 ,111 

Within Groups 35,137 180 ,195   

Total 37,462 187    

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο παράγοντας «ημέρες έντονης άσκησης» 

των εκπαιδευτικών επηρεάζει την ικανοποίηση από την φύση της εργασίας (F7,180= 

2,80, p=0.018 < 0.05), πραγματοποιήθηκαν λοιπόν πολλαπλές συγκρίσεις ανά ζεύγη 

των μέσων όρων τους όπως φαίνεται στον πίνακα 4.51 
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Πίνακας 4.51 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης  από την φύση της εργασίας   με 

μεταβλητή τις ημέρες έντονης άσκησης  των εκπαιδευτικών 

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Ικανοποίηση από την φύση της εργασίας   

LSD   

(I) Αριθμός ημερών 

τελευταίας εβδομάδος 

έντονης άσκησης 

(J) Αριθμός ημερών 

τελευταίας εβδομάδος 

έντονης άσκησης 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Καμία μέρα Μια μέρα ,07008 ,13136 ,594 -,1891 ,3293 

Δύο μέρες -,06737 ,15629 ,667 -,3758 ,2410 

Τρεις μέρες -,28835 ,17489 ,101 -,6335 ,0568 

Τέσσερις μέρες ,11670 ,19121 ,542 -,2606 ,4940 

Πέντε μέρες -,21023 ,32899 ,524 -,8594 ,4389 

Έξι μέρες ,03977 ,46017 ,931 -,8683 ,9478 

Καθημερινά -,71023
*
 ,20580 ,001 -1,1163 -,3041 

Μια μέρα Καμία μέρα -,07008 ,13136 ,594 -,3293 ,1891 

Δύο μέρες -,13745 ,17963 ,445 -,4919 ,2170 

Τρεις μέρες -,35843 ,19604 ,069 -,7453 ,0284 

Τέσσερις μέρες ,04662 ,21072 ,825 -,3692 ,4624 

Πέντε μέρες -,28030 ,34070 ,412 -,9526 ,3920 

Έξι μέρες -,03030 ,46862 ,949 -,9550 ,8944 

Καθημερινά -,78030
*
 ,22404 ,001 -1,2224 -,3382 

Δύο μέρες Καμία μέρα ,06737 ,15629 ,667 -,2410 ,3758 

Μια μέρα ,13745 ,17963 ,445 -,2170 ,4919 

Τρεις μέρες -,22098 ,21354 ,302 -,6424 ,2004 

Τέσσερις μέρες ,18407 ,22710 ,419 -,2641 ,6322 

Πέντε μέρες -,14286 ,35107 ,685 -,8356 ,5499 

Έξι μέρες ,10714 ,47621 ,822 -,8325 1,0468 

Καθημερινά -,64286
*
 ,23951 ,008 -1,1155 -,1702 

Τρεις μέρες Καμία μέρα ,28835 ,17489 ,101 -,0568 ,6335 

Μια μέρα ,35843 ,19604 ,069 -,0284 ,7453 

Δύο μέρες ,22098 ,21354 ,302 -,2004 ,6424 

Τέσσερις μέρες ,40505 ,24028 ,094 -,0691 ,8792 

Πέντε μέρες ,07813 ,35974 ,828 -,6317 ,7880 

Έξι μέρες ,32813 ,48264 ,497 -,6242 1,2805 

Καθημερινά -,42188 ,25205 ,096 -,9192 ,0755 

Τέσσερις μέρες Καμία μέρα -,11670 ,19121 ,542 -,4940 ,2606 
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Μια μέρα -,04662 ,21072 ,825 -,4624 ,3692 

Δύο μέρες -,18407 ,22710 ,419 -,6322 ,2641 

Τρεις μέρες -,40505 ,24028 ,094 -,8792 ,0691 

Πέντε μέρες -,32692 ,36794 ,375 -1,0530 ,3991 

Έξι μέρες -,07692 ,48878 ,875 -1,0414 ,8876 

Καθημερινά -,82692
*
 ,26363 ,002 -1,3471 -,3067 

Πέντε μέρες Καμία μέρα ,21023 ,32899 ,524 -,4389 ,8594 

Μια μέρα ,28030 ,34070 ,412 -,3920 ,9526 

Δύο μέρες ,14286 ,35107 ,685 -,5499 ,8356 

Τρεις μέρες -,07813 ,35974 ,828 -,7880 ,6317 

Τέσσερις μέρες ,32692 ,36794 ,375 -,3991 1,0530 

Έξι μέρες ,25000 ,55730 ,654 -,8497 1,3497 

Καθημερινά -,50000 ,37573 ,185 -1,2414 ,2414 

Έξι μέρες Καμία μέρα -,03977 ,46017 ,931 -,9478 ,8683 

Μια μέρα ,03030 ,46862 ,949 -,8944 ,9550 

Δύο μέρες -,10714 ,47621 ,822 -1,0468 ,8325 

Τρεις μέρες -,32813 ,48264 ,497 -1,2805 ,6242 

Τέσσερις μέρες ,07692 ,48878 ,875 -,8876 1,0414 

Πέντε μέρες -,25000 ,55730 ,654 -1,3497 ,8497 

Καθημερινά -,75000 ,49467 ,131 -1,7261 ,2261 

Καθημερινά Καμία μέρα ,71023
*
 ,20580 ,001 ,3041 1,1163 

Μια μέρα ,78030
*
 ,22404 ,001 ,3382 1,2224 

Δύο μέρες ,64286
*
 ,23951 ,008 ,1702 1,1155 

Τρεις μέρες ,42188 ,25205 ,096 -,0755 ,9192 

Τέσσερις μέρες ,82692
*
 ,26363 ,002 ,3067 1,3471 

Πέντε μέρες ,50000 ,37573 ,185 -,2414 1,2414 

Έξι μέρες ,75000 ,49467 ,131 -,2261 1,7261 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται 

καθημερινά παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές ικανοποίησης από την φύση της 

εργασίας τους σε σχέση με του υπόλοιπους συναδέλφους τους . 

4.3.7 Ανάλυση διακύμανσης με παράγοντα την διάρκεια  έντονης 

άσκησης των εκπαιδευτικών 

Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα (διάρκεια έντονης άσκησης), 

χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθούν πως διαφοροποιούνται η επαγγελματική 

ικανοποίηση, η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, η ικανοποίηση από τον 
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μισθό, η ικανοποίηση από τις προαγωγές, η ικανοποίηση από την φύση της εργασίας, 

η ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και η ικανοποίηση από τον οργανισμό. Η 

ανεξάρτητη μεταβλητή είχε τέσσερα  επίπεδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε 

εξαρτημένη μεταβλητή τα αποτελέσματα.  

Στον πίνακα 4.52 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι ανάλογα με την διάρκεια έντονης 

άσκησης εκπαιδευτικών, οι τυπικές αποκλίσεις και το τυπικό σφάλμα μέσου όρου για 

κάθε μία μεταβλητή. Ως προς τις συνθήκες εργασίας, οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται έντονα με διάρκεια περισσότερη από δύο ώρες  εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.10, Τ.Α.=0,755) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα με διάρκεια 1 2 ώρες (Μ.Ο.=3.6, 

Τ.Α.=0,62). Όσον αφορά στην ικανοποίηση από το μισθό οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται έντονα με διάρκεια 1-2 ώρες  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση 

(Μ.Ο.=2.55, Τ.Α.=0,82) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα με διάρκεια περισσότερες από  2 ώρες 

(Μ.Ο.=2.09, Τ.Α.=0,94) ,.επίσης  όσον αφορά τις προαγωγές, οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται έντονα με διάρκεια περισσότερη από δύο ώρες  εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.79, Τ.Α.=0,88) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα με διάρκεια 0-30 λεπτά 

(Μ.Ο.=2.36, Τ.Α.=0,67). Σχετικά με την «φύση της εργασίας» οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται έντονα με διάρκεια περισσότερη από δύο ώρες  εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.75, Τ.Α.=0,35) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα με διάρκεια 0- 30 λεπτά 

(Μ.Ο.=3.98, Τ.Α.=0,62). Σχετικά με την ικανοποίηση από τον προϊστάμενο οι 

εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται έντονα με διάρκεια 31-60 λεπτά  εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.27, Τ.Α.=0,65) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα με διάρκεια 1-2 ώρες (Μ.Ο.=3.96, 

Τ.Α.=0,79), ενώ σχετικά με τον «οργανισμό ως σύνολο» οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται έντονα με διάρκεια περισσότερη από δύο ώρες  εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.40, Τ.Α.=1,15) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα με διάρκεια 1-2 ώρες (Μ.Ο.=2.91, 

Τ.Α.=0,71). Τη μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση συνολικά εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται έντονα με διάρκεια περισσότερη από δύο ώρες  

εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.61, Τ.Α.=0,55) ενώ την μικρότερη 
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ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται έντονα με διάρκεια 0-30 

λεπτά  (Μ.Ο.=3.25, Τ.Α.=0,40). 

Πίνακας 4.52 

Στατιστικός πίνακας επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών ομαδοποιημένος 

ανά διάρκεια έντονης άσκησης των εκπαιδευτικών  

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση 

από τις 

συνθήκες 

εργασίας 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
24 

3,658

3 
,46243 

,0943

9 
3,4631 3,8536 2,80 4,80 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
43 

3,865

1 
,60430 

,0921

6 
3,6791 4,0511 2,60 5,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
27 

3,525

9 
,61556 

,1184

7 
3,2824 3,7694 2,20 4,60 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

8 
4,100

0 
,75593 

,2672

6 
3,4680 4,7320 3,00 5,00 

Total 
102 

3,745

1 
,60699 

,0601

0 
3,6259 3,8643 2,20 5,00 

Ικανοποίηση 

από τον μισθό 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
24 

2,250

0 
,82092 

,1675

7 
1,9034 2,5966 1,00 4,50 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
43 

2,430

2 
,89197 

,1360

2 
2,1557 2,7047 1,00 4,75 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
27 

2,555

6 
,82139 

,1580

8 
2,2306 2,8805 1,00 4,25 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

8 
2,093

8 
,94432 

,3338

7 
1,3043 2,8832 1,00 3,75 

Total 
102 

2,394

6 
,85988 

,0851

4 
2,2257 2,5635 1,00 4,75 

Ικανοποίηση 

από τις 

προαγωγές 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
24 

2,361

1 
,82190 

,1677

7 
2,0141 2,7082 1,00 4,00 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
43 

2,542

6 
,67856 

,1034

8 
2,3338 2,7515 1,00 4,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
27 

2,555

6 
,81125 

,1561

2 
2,2346 2,8765 1,00 4,00 
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Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

8 
2,791

7 
,88976 

,3145

8 
2,0478 3,5355 1,67 3,67 

Total 
102 

2,522

9 
,76288 

,0755

4 
2,3730 2,6727 1,00 4,00 

Ικανοποίηση 

από την φύση 

της εργασίας 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
24 

3,989

6 
,62762 

,1281

1 
3,7246 4,2546 2,75 5,00 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
43 

4,139

5 
,65534 

,0999

4 
3,9379 4,3412 2,50 5,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
27 

4,157

4 
,68693 

,1322

0 
3,8857 4,4291 3,00 5,00 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

8 
4,750

0 
,35355 

,1250

0 
4,4544 5,0456 4,00 5,00 

Total 
102 

4,156

9 
,65808 

,0651

6 
4,0276 4,2861 2,50 5,00 

Ικανοποίηση 

από τον 

προϊστάμενο 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
24 

3,979

2 
,80729 

,1647

9 
3,6383 4,3201 1,25 5,00 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
43 

4,273

3 
,65423 

,0997

7 
4,0719 4,4746 2,50 5,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
27 

3,963

0 
,79271 

,1525

6 
3,6494 4,2765 2,25 5,00 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

8 
4,218

8 
,77272 

,2732

0 
3,5727 4,8648 3,00 5,00 

Total 
102 

4,117

6 
,74271 

,0735

4 
3,9718 4,2635 1,25 5,00 

Ικανοποίηση 

από τον 

οργανισμό 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
24 

2,958

3 
,70582 

,1440

8 
2,6603 3,2564 1,50 4,00 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
43 

3,319

8 
,84397 

,1287

0 
3,0600 3,5795 1,25 5,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
27 

2,916

7 
,71050 

,1367

4 
2,6356 3,1977 1,25 4,00 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

8 
3,406

3 
1,15679 

,4089

9 
2,4391 4,3734 2,25 5,00 

Total 
102 

3,134

8 
,82028 

,0812

2 
2,9737 3,2959 1,25 5,00 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
24 

3,253

5 
,40897 

,0834

8 
3,0808 3,4262 2,67 4,00 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
43 

3,483

5 
,40070 

,0611

1 
3,3602 3,6068 2,79 4,54 
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Διάρκεια 1-2 

ώρες 
27 

3,319

4 
,43007 

,0827

7 
3,1493 3,4896 2,46 4,17 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

8 
3,614

6 
,55131 

,1949

2 
3,1537 4,0755 2,92 4,46 

Total 
102 

3,396

2 
,43241 

,0428

1 
3,3113 3,4812 2,46 4,54 

 

 

Προκειμένου να γίνει σύγκριση του μέσου όρου των τεσσάρων  επιπέδων της 

ανεξάρτητης μεταβλητής «διάρκεια έντονης άσκησης» για κάθε εξαρτημένη 

μεταβλητή, δηλαδή την επαγγελματική ικανοποίηση και τις έξι διαστάσεις της, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ANOVA. Ελέγχθηκε πρώτα η προϋπόθεση 

της ομοιογένειας των διακυμάνσεων της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων 

μεταβλητών με τη βοήθεια του Levene τεστ όπως φαίνεται στον πίνακα 4.53. Όπως 

φαίνεται από τον πίνακα  γίνεται αποδεκτή η ομοιογένεια των διακυμάνσεων για όλες 

τις μεταβλητές αφού δεν είναι στατιστικά σημαντικές (με p>0.05) . 

 

Πίνακας 4.53 

 Πίνακας ομοιογένειας διακυμάνσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών 

ομαδοποιημένος ανά διάρκεια έντονης άσκησης  των εκπαιδευτικών . 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 
1,572 3 98 ,201 

Ικανοποίηση από τον μισθό ,718 3 98 ,544 

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 
,894 3 98 ,447 

Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας 
1,856 3 98 ,142 

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 
,651 3 98 ,584 

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 
2,252 3 98 ,087 

Επαγγελματική Ικανοποίηση ,879 3 98 ,455 

 

Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε παραμετρικός έλεγχος διακύμανσης, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4.54 
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Πίνακας 4.54 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και των συνιστωσών 

της με μεταβλητή την διάρκεια έντονης άσκησης των εκπαιδευτικών  

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Between Groups 3,105 3 1,035 2,974 ,035 

Within Groups 34,108 98 ,348   

Total 37,213 101    

Ικανοποίηση από τον 

μισθό 

Between Groups 1,980 3 ,660 ,890 ,449 

Within Groups 72,700 98 ,742   

Total 74,680 101    

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 

Between Groups 1,252 3 ,417 ,711 ,548 

Within Groups 57,528 98 ,587   

Total 58,780 101    

Ικανοποίηση από την 

φύση της εργασίας 

Between Groups 3,499 3 1,166 2,840 ,042 

Within Groups 40,241 98 ,411   

Total 43,740 101    

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 

Between Groups 2,229 3 ,743 1,362 ,259 

Within Groups 53,484 98 ,546   

Total 55,713 101    

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 

Between Groups 4,093 3 1,364 2,093 ,106 

Within Groups 63,866 98 ,652   

Total 67,959 101    

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Between Groups 1,357 3 ,452 2,530 ,062 

Within Groups 17,527 98 ,179   

Total 18,885 101    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο παράγοντας «διάρκεια έντονης άσκησης» 

των εκπαιδευτικών επηρεάζει την ικανοποίηση από την φύση της εργασίας  

(F3,99=2,840, p=0. 042 < 0.05)  και την ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, 

(F3,99= 2,97, p=0035 < 0.05)  πραγματοποιήθηκαν λοιπόν πολλαπλές συγκρίσεις ανά 

ζεύγη των μέσων όρων τους όπως φαίνεται στον πίνακα 4.55 

 

Πίνακας 4.55 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης  από την φύση  και τις συνθήκες  

εργασίας με μεταβλητή την διάρκεια έντονης άσκησης  των εκπαιδευτικών 
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Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent 

Variable 

(I) Διάρκεια 

έντονης άσκησης 

(J) Διάρκεια 

έντονης άσκησης 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση από 

τις συνθήκες 

εργασίας 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
-,20678 ,15032 ,172 -,5051 ,0915 

Διάρκεια 1-2 ώρες ,13241 ,16551 ,426 -,1960 ,4608 

Διάρκεια 

περισσότερη από 

δύο ώρες 

-,44167 ,24085 ,070 -,9196 ,0363 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
,20678 ,15032 ,172 -,0915 ,5051 

Διάρκεια 1-2 ώρες ,33919
*
 ,14486 ,021 ,0517 ,6267 

Διάρκεια 

περισσότερη από 

δύο ώρες 

-,23488 ,22715 ,304 -,6857 ,2159 

Διάρκεια 1-2 ώρες Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
-,13241 ,16551 ,426 -,4608 ,1960 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
-,33919

*
 ,14486 ,021 -,6267 -,0517 

Διάρκεια 

περισσότερη από 

δύο ώρες 

-,57407
*
 ,23748 ,017 -1,0453 -,1028 

Διάρκεια 

περισσότερη από 

δύο ώρες 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
,44167 ,24085 ,070 -,0363 ,9196 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
,23488 ,22715 ,304 -,2159 ,6857 

Διάρκεια 1-2 ώρες ,57407
*
 ,23748 ,017 ,1028 1,0453 

Ικανοποίηση από 

την φύση της 

εργασίας 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
-,14995 ,16328 ,361 -,4740 ,1741 

Διάρκεια 1-2 ώρες -,16782 ,17977 ,353 -,5246 ,1889 

Διάρκεια 

περισσότερη από 

δύο ώρες 

-,76042
*
 ,26161 ,005 -1,2796 -,2413 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
,14995 ,16328 ,361 -,1741 ,4740 

Διάρκεια 1-2 ώρες -,01787 ,15735 ,910 -,3301 ,2944 
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Διάρκεια 

περισσότερη από 

δύο ώρες 

-,61047
*
 ,24673 ,015 -1,1001 -,1208 

Διάρκεια 1-2 ώρες Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
,16782 ,17977 ,353 -,1889 ,5246 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
,01787 ,15735 ,910 -,2944 ,3301 

Διάρκεια 

περισσότερη από 

δύο ώρες 

-,59259
*
 ,25795 ,024 -1,1045 -,0807 

Διάρκεια 

περισσότερη από 

δύο ώρες 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
,76042

*
 ,26161 ,005 ,2413 1,2796 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
,61047

*
 ,24673 ,015 ,1208 1,1001 

Διάρκεια 1-2 ώρες ,59259
*
 ,25795 ,024 ,0807 1,1045 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται έντονα 

για περισσότερο από δύο ώρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας του σε σχέση με τους συναδέλφους που γυμνάζονται 31-60 λεπτά, 

ωστόσο οι τελευταίοι παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές ικανοποίησης από τις 

συνθήκες εργασίας του σε σχέση με αυτούς που γυμνάζονται 1-2 ώρες.   Τέλος οι 

εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται περισσότερο από 2 ώρες είναι πιο ικανοποιημένοι 

από την φύση της εργασίας τους σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους 

τους.  

4.3.8 Ανάλυση διακύμανσης με παράγοντα τις ημέρες μέτριας άσκησης 

των εκπαιδευτικών 

Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα (ημέρες μέτριας άσκησης), 

χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθούν πως διαφοροποιούνται η επαγγελματική 

ικανοποίηση, η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, η ικανοποίηση από τον 

μισθό, η ικανοποίηση από τις προαγωγές, η ικανοποίηση από την φύση της εργασίας, 

η ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και η ικανοποίηση από τον οργανισμό. Η 

ανεξάρτητη μεταβλητή είχε οκτώ  επίπεδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε 

εξαρτημένη μεταβλητή τα αποτελέσματα.  
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Στον πίνακα 4.56 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι ανάλογα με τις ημέρες μέτριας 

άσκησης εκπαιδευτικών, οι τυπικές αποκλίσεις και το τυπικό σφάλμα μέσου όρου για 

κάθε μία μεταβλητή. Ως προς τις συνθήκες εργασίας, οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται μέτρια 5 μέρες την εβδομάδα  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση 

(Μ.Ο.=4.20, Τ.Α.=0,55) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί δεν γυμνάζονται μέτρια (Μ.Ο.=3.52, Τ.Α.=0,63). Όσον αφορά στην 

ικανοποίηση από το μισθό οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται μέτρια μια μέρα την 

εβδομάδα  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.61, Τ.Α.=1,00) ενώ την 

μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται μέτρια έξι φορές 

την εβδομάδα (Μ.Ο.=2.08, Τ.Α.=0,38).,.επίσης  όσον αφορά τις προαγωγές, οι 

εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται μέτρια 5 μέρες την εβδομάδα  εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.86, Τ.Α.=0,59) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται μέτρια έξι φορές την εβδομάδα 

(Μ.Ο.=2.11, Τ.Α.=1,17). Σχετικά με την «φύση της εργασίας» οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται μέτρια έξι φορές την εβδομάδα  εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.66, Τ.Α.=0,57) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται μέτρια τέσσερις φορές την εβδομάδα (Μ.Ο.=3.90, 

Τ.Α.=0,54). Σχετικά με την ικανοποίηση από τον προϊστάμενο οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται μέτρια 6 μέρες την εβδομάδα  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση 

(Μ.Ο.=4.33, Τ.Α.=0,57) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί γυμνάζονται που δεν γυμνάζονται μέτρια (Μ.Ο.=3.66, Τ.Α.=0,48), ενώ 

σχετικά με τον «οργανισμό ως σύνολο» οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται μέτρια 5 

φορές την εβδομάδα  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.32, 

Τ.Α.=0,86) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί 

γυμνάζονται μέτρια μια φορά την εβδομάδα (Μ.Ο.=2.90, Τ.Α.=0,68). Τη μεγαλύτερη 

επαγγελματική ικανοποίηση συνολικά εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται 

μέτρια 5 φορές την εβδομάδα (Μ.Ο.=3.54, Τ.Α.=0,37) ενώ την μικρότερη 

ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται μέτρια έξη φορές την 

εβδομάδα (Μ.Ο.=3.18, Τ.Α.=0,41) 

Πίνακας 4.56 

Στατιστικός πίνακας επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών ομαδοποιημένος 

ανά ημέρες μέτριας άσκησης των εκπαιδευτικών  
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Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση από 

τις συνθήκες 

εργασίας 

Καμία 

μέρα 
9 

3,533

3 
,63246 ,21082 3,0472 4,0195 2,60 4,60 

Μια μέρα 
18 

3,755

6 
,52043 ,12267 3,4968 4,0144 2,60 4,80 

Δύο μέρες 
38 

3,805

3 
,55699 ,09036 3,6222 3,9883 2,40 4,80 

Τρεις 

μέρες 
31 

3,741

9 
,81518 ,14641 3,4429 4,0409 2,00 5,00 

Τέσσερις 

μέρες 
19 

3,578

9 
,53289 ,12225 3,3221 3,8358 3,00 4,80 

Πέντε 

μέρες 
10 

4,200

0 
,31269 ,09888 3,9763 4,4237 3,80 4,80 

Έξι μέρες 
3 

3,866

7 
,50332 ,29059 2,6163 5,1170 3,40 4,40 

Καθημεριν

ά 
60 

3,753

3 
,62530 ,08073 3,5918 3,9149 2,00 5,00 

Total 
188 

3,759

6 
,62022 ,04523 3,6703 3,8488 2,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον μισθό 

Καμία 

μέρα 
9 

2,138

9 
,95288 ,31763 1,4064 2,8713 1,00 4,25 

Μια μέρα 
18 

2,611

1 
1,00448 ,23676 2,1116 3,1106 1,00 4,25 

Δύο μέρες 
38 

2,328

9 
,79718 ,12932 2,0669 2,5910 1,00 4,75 

Τρεις 

μέρες 
31 

2,516

1 
,98728 ,17732 2,1540 2,8783 1,00 5,00 

Τέσσερις 

μέρες 
19 

2,250

0 
,58333 ,13383 1,9688 2,5312 1,25 3,50 

Πέντε 

μέρες 
10 

2,350

0 
,79232 ,25055 1,7832 2,9168 1,00 3,75 

Έξι μέρες 
3 

2,083

3 
,38188 ,22048 1,1347 3,0320 1,75 2,50 

Καθημεριν

ά 
60 

2,237

5 
,85795 ,11076 2,0159 2,4591 1,00 4,50 

Total 
188 

2,337

8 
,85375 ,06227 2,2149 2,4606 1,00 5,00 
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Ικανοποίηση από 

τις προαγωγές 

Καμία 

μέρα 
9 

2,407

4 
1,01074 ,33691 1,6305 3,1843 1,00 4,00 

Μια μέρα 
18 

2,648

1 
,91088 ,21470 2,1952 3,1011 1,00 4,33 

Δύο μέρες 
38 

2,333

3 
,68882 ,11174 2,1069 2,5597 1,00 4,00 

Τρεις 

μέρες 
31 

2,397

8 
,81840 ,14699 2,0977 2,6980 1,00 4,00 

Τέσσερις 

μέρες 
19 

2,508

8 
,77275 ,17728 2,1363 2,8812 1,00 4,00 

Πέντε 

μέρες 
10 

2,866

7 
,59213 ,18725 2,4431 3,2903 2,00 4,00 

Έξι μέρες 
3 

2,111

1 
1,17063 ,67586 -,7969 5,0191 1,00 3,33 

Καθημεριν

ά 
60 

2,388

9 
,67555 ,08721 2,2144 2,5634 1,00 3,67 

Total 
188 

2,437

9 
,75702 ,05521 2,3290 2,5469 1,00 4,33 

Ικανοποίηση από 

την φύση της 

εργασίας 

Καμία 

μέρα 
9 

4,083

3 
,67315 ,22438 3,5659 4,6008 3,25 5,00 

Μια μέρα 
18 

4,236

1 
,82459 ,19436 3,8261 4,6462 2,50 5,00 

Δύο μέρες 
38 

3,947

4 
,62913 ,10206 3,7406 4,1542 2,75 5,00 

Τρεις 

μέρες 
31 

4,145

2 
,67012 ,12036 3,8994 4,3910 2,75 5,00 

Τέσσερις 

μέρες 
19 

3,907

9 
,54141 ,12421 3,6469 4,1688 2,75 5,00 

Πέντε 

μέρες 
10 

4,125

0 
,50346 ,15921 3,7648 4,4852 3,25 4,75 

Έξι μέρες 
3 

4,666

7 
,57735 ,33333 3,2324 6,1009 4,00 5,00 

Καθημεριν

ά 
60 

4,154

2 
,67349 ,08695 3,9802 4,3281 2,50 5,00 

Total 
188 

4,097

1 
,65983 ,04812 4,0021 4,1920 2,50 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον προϊστάμενο 

Καμία 

μέρα 
9 

3,666

7 
,48412 ,16137 3,2945 4,0388 3,00 4,50 

Μια μέρα 
18 

4,000

0 
,77649 ,18302 3,6139 4,3861 1,50 5,00 

Δύο μέρες 
38 

4,052

6 
,79304 ,12865 3,7920 4,3133 1,25 5,00 
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Τρεις 

μέρες 
31 

4,169

4 
,73990 ,13289 3,8980 4,4408 2,00 5,00 

Τέσσερις 

μέρες 
19 

3,973

7 
,70166 ,16097 3,6355 4,3119 2,25 5,00 

Πέντε 

μέρες 
10 

4,075

0 
,96501 ,30516 3,3847 4,7653 2,25 5,00 

Έξι μέρες 
3 

4,333

3 
,57735 ,33333 2,8991 5,7676 4,00 5,00 

Καθημεριν

ά 
60 

4,045

8 
,79523 ,10266 3,8404 4,2513 2,00 5,00 

Total 
188 

4,043

9 
,76417 ,05573 3,9339 4,1538 1,25 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον οργανισμό 

Καμία 

μέρα 
9 

3,000

0 
,63738 ,21246 2,5101 3,4899 2,00 3,75 

Μια μέρα 
18 

2,902

8 
,68136 ,16060 2,5639 3,2416 1,50 3,75 

Δύο μέρες 
38 

3,157

9 
,67888 ,11013 2,9348 3,3810 1,75 4,75 

Τρεις 

μέρες 
31 

3,371

0 
,97226 ,17462 3,0143 3,7276 1,25 5,00 

Τέσσερις 

μέρες 
19 

3,171

1 
,60123 ,13793 2,8813 3,4608 2,25 4,00 

Πέντε 

μέρες 
10 

3,325

0 
,86643 ,27399 2,7052 3,9448 1,50 4,25 

Έξι μέρες 
3 

3,250

0 
,66144 ,38188 1,6069 4,8931 2,75 4,00 

Καθημεριν

ά 
60 

3,083

3 
,88618 ,11441 2,8544 3,3123 1,00 5,00 

Total 
188 

3,148

9 
,80259 ,05853 3,0335 3,2644 1,00 5,00 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Καμία 

μέρα 
9 

3,185

2 
,41306 ,13769 2,8677 3,5027 2,67 3,96 

Μια μέρα 
18 

3,405

1 
,45929 ,10826 3,1767 3,6335 2,33 4,13 

Δύο μέρες 
38 

3,332

2 
,36703 ,05954 3,2116 3,4529 2,58 4,42 

Τρεις 

μέρες 
31 

3,446

2 
,56705 ,10185 3,2382 3,6542 2,38 4,50 

Τέσσερις 

μέρες 
19 

3,276

3 
,37659 ,08640 3,0948 3,4578 2,67 3,96 
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Πέντε 

μέρες 
10 

3,545

8 
,37600 ,11890 3,2769 3,8148 2,96 4,00 

Έξι μέρες 
3 

3,458

3 
,46398 ,26788 2,3057 4,6109 3,04 3,96 

Καθημεριν

ά 
60 

3,334

0 
,46038 ,05944 3,2151 3,4530 2,50 4,54 

Total 
188 

3,359

3 
,44758 ,03264 3,2949 3,4237 2,33 4,54 

 

Προκειμένου να γίνει σύγκριση του μέσου όρου των οκτώ επιπέδων της ανεξάρτητης 

μεταβλητής «ημέρες μέτριας άσκησης» για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή την 

επαγγελματική ικανοποίηση και τις έξι διαστάσεις της, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

διακύμανσης ANOVA. Ελέγχθηκε πρώτα η προϋπόθεση της ομοιογένειας των 

διακυμάνσεων της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων μεταβλητών με τη βοήθεια του 

Levene τεστ όπως φαίνεται στον πίνακα 4.49. Όπως φαίνεται από τον πίνακα  γίνεται 

αποδεκτή η ομοιογένεια των διακυμάνσεων για όλες τις μεταβλητές αφού δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές (με p>0.05) . 

 

Πίνακας 4.57 

 Πίνακας ομοιογένειας διακυμάνσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών 

ομαδοποιημένος ανά ημέρες μέτριας άσκησης  των εκπαιδευτικών . 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 
,730 7 180 ,647 

Ικανοποίηση από τον μισθό 1,077 7 180 ,380 

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 
,644 7 180 ,719 

Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας 
1,738 7 180 ,103 

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 
,588 7 180 ,765 

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 
1,188 7 180 ,312 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 1,525 7 180 ,161 

 

Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε παραμετρικός έλεγχος διακύμανσης, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4.58 
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Πίνακας 4.58 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και των συνιστωσών 

της με μεταβλητή τις ημέρες μέτριας άσκησης των εκπαιδευτικών  

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Between Groups 3,146 7 ,449 1,176 ,319 

Within Groups 68,786 180 ,382   

Total 71,933 187    

Ικανοποίηση από τον 

μισθό 

Between Groups 3,635 7 ,519 ,705 ,668 

Within Groups 132,667 180 ,737   

Total 136,302 187    

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 

Between Groups 3,668 7 ,524 ,911 ,499 

Within Groups 103,497 180 ,575   

Total 107,165 187    

Ικανοποίηση από την 

φύση της εργασίας 

Between Groups 3,130 7 ,447 1,028 ,413 

Within Groups 78,286 180 ,435   

Total 81,416 187    

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 

Between Groups 2,161 7 ,309 ,519 ,819 

Within Groups 107,039 180 ,595   

Total 109,200 187    

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 

Between Groups 3,430 7 ,490 ,754 ,627 

Within Groups 117,025 180 ,650   

Total 120,455 187    

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Between Groups 1,119 7 ,160 ,792 ,595 

Within Groups 36,343 180 ,202   

Total 37,462 187    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο παράγοντας «ημέρες μέτριας άσκησης» 

των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση και δεν επηρεάζει 

και καμία από τις διαστάσεις της.  

4.3.9 Ανάλυση διακύμανσης με παράγοντα την διάρκεια  μέτριας 

άσκησης των εκπαιδευτικών 

Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα (διάρκεια μέτριας άσκησης), 

χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθούν πως διαφοροποιούνται η επαγγελματική 

ικανοποίηση, η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, η ικανοποίηση από τον 

μισθό, η ικανοποίηση από τις προαγωγές, η ικανοποίηση από την φύση της εργασίας, 
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η ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και η ικανοποίηση από τον οργανισμό. Η 

ανεξάρτητη μεταβλητή είχε τέσσερα  επίπεδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε 

εξαρτημένη μεταβλητή τα αποτελέσματα.  

Στον πίνακα 4.59 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι ανάλογα με την διάρκεια μέτριας 

άσκησης εκπαιδευτικών, οι τυπικές αποκλίσεις και το τυπικό σφάλμα μέσου όρου για 

κάθε μία μεταβλητή. Ως προς τις συνθήκες εργασίας, οι εκπαιδευτικοί που 

γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 0-30 λεπτά  εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.91, Τ.Α.=0,57) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 1-2 ώρες (Μ.Ο.=3.65, Τ.Α.=0,69). 

Όσον αφορά στην ικανοποίηση από το μισθό οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται 

μέτρια με διάρκεια 0-30 λεπτά εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.69, 

Τ.Α.=0,96) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί 

γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 1-2 ώρες (Μ.Ο.=2.15, Τ.Α.=0,71),.επίσης  όσον 

αφορά τις προαγωγές, οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 

περισσότερη από δύο ώρες  εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.58, 

Τ.Α.=0,64) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί 

γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 0-30 λεπτά (Μ.Ο.=2.38, Τ.Α.=0,81). Σχετικά με την 

«φύση της εργασίας» οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 0-30 

λεπτά εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.24, Τ.Α.=0,67) ενώ την 

μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 

31-60 λεπτά (Μ.Ο.=3.99, Τ.Α.=0,66). Σχετικά με την ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 0-30 λεπτά 

εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.20, Τ.Α.=0,69) ενώ την μικρότερη 

ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 1-2 ώρες 

(Μ.Ο.=3.86, Τ.Α.=0,82), ενώ σχετικά με τον «οργανισμό ως σύνολο» οι 

εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 0-30 λεπτά εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.21, Τ.Α.=0,87) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια περισσότερη από 2 

ώρες (Μ.Ο.=3.01, Τ.Α.=0,84). Τη μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση συνολικά 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 0-30 λεπτά  

(Μ.Ο.=3.50, Τ.Α.=0,40) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι 

εκπαιδευτικοί γυμνάζονται μέτρια με διάρκεια 1-2 ώρες   (Μ.Ο.=3.26, Τ.Α.=0,45). 

Πίνακας 4.59 
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Στατιστικός πίνακας επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών ομαδοποιημένος 

ανά διάρκεια μέτριας άσκησης των εκπαιδευτικών  

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση 

από τις 

συνθήκες 

εργασίας 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
39 

3,912

8 
,57270 

,0917

1 
3,7272 4,0985 2,40 5,00 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
72 

3,747

2 
,61712 

,0727

3 
3,6022 3,8922 2,00 5,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
48 

3,654

2 
,69373 

,1001

3 
3,4527 3,8556 2,00 5,00 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

21 
3,895

2 
,50048 

,1092

1 
3,6674 4,1231 2,60 4,60 

Total 
180 

3,775

6 
,62056 

,0462

5 
3,6843 3,8668 2,00 5,00 

Ικανοποίηση 

από τον μισθό 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
39 

2,692

3 
,96051 

,1538

0 
2,3809 3,0037 1,00 5,00 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
72 

2,243

1 
,75406 

,0888

7 
2,0659 2,4203 1,00 4,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
48 

2,135

4 
,71265 

,1028

6 
1,9285 2,3423 1,00 4,25 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

21 
2,488

1 
1,07667 

,2349

5 
1,9980 2,9782 1,00 4,50 

Total 
180 

2,340

3 
,85375 

,0636

3 
2,2147 2,4658 1,00 5,00 

Ικανοποίηση 

από τις 

προαγωγές 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
39 

2,384

6 
,81125 

,1299

0 
2,1216 2,6476 1,00 4,33 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
72 

2,416

7 
,72026 

,0848

8 
2,2474 2,5859 1,00 4,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
48 

2,451

4 
,77639 

,1120

6 
2,2259 2,6768 1,00 4,00 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

21 
2,587

3 
,64035 

,1397

4 
2,2958 2,8788 1,33 3,67 

Total 
180 

2,438

9 
,74367 

,0554

3 
2,3295 2,5483 1,00 4,33 
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Ικανοποίηση 

από την φύση 

της εργασίας 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
39 

4,243

6 
,67005 

,1072

9 
4,0264 4,4608 2,50 5,00 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
72 

3,996

5 
,66673 

,0785

7 
3,8399 4,1532 2,75 5,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
48 

4,130

2 
,61883 

,0893

2 
3,9505 4,3099 2,75 5,00 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

21 
4,142

9 
,71838 

,1567

6 
3,8159 4,4699 2,50 5,00 

Total 
180 

4,102

8 
,66264 

,0493

9 
4,0053 4,2002 2,50 5,00 

Ικανοποίηση 

από τον 

προϊστάμενο 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
39 

4,205

1 
,69979 

,1120

6 
3,9783 4,4320 1,25 5,00 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
72 

4,107

6 
,72654 

,0856

2 
3,9369 4,2784 2,00 5,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
48 

3,864

6 
,82184 

,1186

2 
3,6259 4,1032 2,25 5,00 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

21 
4,047

6 
,90698 

,1979

2 
3,6348 4,4605 1,50 5,00 

Total 
180 

4,056

9 
,77353 

,0576

6 
3,9432 4,1707 1,25 5,00 

Ικανοποίηση 

από τον 

οργανισμό 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
39 

3,217

9 
,87393 

,1399

4 
2,9347 3,5012 1,00 5,00 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
72 

3,225

7 
,78740 

,0928

0 
3,0407 3,4107 1,25 5,00 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
48 

3,041

7 
,79113 

,1141

9 
2,8119 3,2714 1,50 5,00 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

21 
3,011

9 
,84586 

,1845

8 
2,6269 3,3969 1,75 5,00 

Total 
180 

3,150

0 
,81304 

,0606

0 
3,0304 3,2696 1,00 5,00 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Διάρκεια 0-30 

Λεπτά 
39 

3,506

4 
,40108 

,0642

2 
3,3764 3,6364 2,63 4,42 

Διάρκεια 31-60 

Λεπτά 
72 

3,344

9 
,43155 

,0508

6 
3,2435 3,4463 2,38 4,50 

Διάρκεια 1-2 

ώρες 
48 

3,263

0 
,45189 

,0652

3 
3,1318 3,3942 2,63 4,54 

Διάρκεια 

περισσότερη 

από δύο ώρες 

21 
3,416

7 
,52885 

,1154

1 
3,1759 3,6574 2,33 4,46 



 

117 

 

Total 
180 

3,366

4 
,44778 

,0333

8 
3,3006 3,4323 2,33 4,54 

 

Προκειμένου να γίνει σύγκριση του μέσου όρου των τεσσάρων  επιπέδων της 

ανεξάρτητης μεταβλητής «διάρκεια μέτριας άσκησης» για κάθε εξαρτημένη 

μεταβλητή, δηλαδή την επαγγελματική ικανοποίηση και τις έξι διαστάσεις της, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ANOVA. Ελέγχθηκε πρώτα η προϋπόθεση 

της ομοιογένειας των διακυμάνσεων της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων 

μεταβλητών με τη βοήθεια του Levene τεστ όπως φαίνεται στον πίνακα 4.60. Όπως 

φαίνεται από τον πίνακα  γίνεται αποδεκτή η ομοιογένεια των διακυμάνσεων για όλες 

τις μεταβλητές αφού δεν είναι στατιστικά σημαντικές (με p>0.05).  

 

Πίνακας 4.60 

 Πίνακας ομοιογένειας διακυμάνσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών 

ομαδοποιημένος ανά διάρκεια μέτριας άσκησης  των εκπαιδευτικών . 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 
1,531 3 176 ,208 

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 
,838 3 176 ,475 

Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας 
,236 3 176 ,871 

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 
1,810 3 176 ,147 

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 
,248 3 176 ,862 

Επαγγελματική Ικανοποίηση ,743 3 176 ,528 

Ικανοποίηση από τον μισθό 3,708 3 176 ,113 

 

 

 

Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε παραμετρικός έλεγχος διακύμανσης, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4.62 

 

Πίνακας 4.61 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και των συνιστωσών 

της με μεταβλητή την διάρκεια μέτριας άσκησης των εκπαιδευτικών  

ANOVA 
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Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Between Groups 1,801 3 ,600 1,574 ,197 

Within Groups 67,132 176 ,381   

Total 68,932 179    

Ικανοποίηση από τον 

μισθό 

Between Groups 7,987 3 2,662 3,826 ,011 

Within Groups 122,484 176 ,696   

Total 130,470 179    

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 

Between Groups ,620 3 ,207 ,370 ,775 

Within Groups 98,374 176 ,559   

Total 98,994 179    

Ικανοποίηση από την 

φύση της εργασίας 

Between Groups 1,656 3 ,552 1,263 ,289 

Within Groups 76,943 176 ,437   

Total 78,599 179    

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 

Between Groups 2,819 3 ,940 1,586 ,194 

Within Groups 104,284 176 ,593   

Total 107,104 179    

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 

Between Groups 1,556 3 ,519 ,782 ,505 

Within Groups 116,769 176 ,663   

Total 118,325 179    

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Between Groups 1,364 3 ,455 2,317 ,077 

Within Groups 34,527 176 ,196   

Total 35,891 179    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο παράγοντας «διάρκεια μέτριας άσκησης» 

των εκπαιδευτικών επηρεάζει την ικανοποίηση από τον μισθό  (F3,184=3,82, p=0. 011 

< 0.05)  πραγματοποιήθηκαν λοιπόν πολλαπλές συγκρίσεις ανά ζεύγη των μέσων 

όρων τους όπως φαίνεται στον πίνακα 4.62 

 

Πίνακας 4.62 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης  από τον μισθό με μεταβλητή την 

διάρκεια μέτριας άσκησης  των εκπαιδευτικών 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Ικανοποίηση από τον μισθό   

LSD   

(I) Διάρκεια μέτριας 

άσκησης 

(J) Διάρκεια μέτριας 

άσκησης 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
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Διάρκεια 0-30 Λεπτά Διάρκεια 31-60 Λεπτά ,44925
*
 ,16586 ,007 ,1219 ,7766 

Διάρκεια 1-2 ώρες ,55689
*
 ,17984 ,002 ,2020 ,9118 

Διάρκεια περισσότερη 

από δύο ώρες 
,20421 ,22580 ,367 -,2414 ,6498 

Διάρκεια 31-60 Λεπτά Διάρκεια 0-30 Λεπτά -,44925
*
 ,16586 ,007 -,7766 -,1219 

Διάρκεια 1-2 ώρες ,10764 ,15545 ,490 -,1991 ,4144 

Διάρκεια περισσότερη 

από δύο ώρες 
-,24504 ,20689 ,238 -,6534 ,1633 

Διάρκεια 1-2 ώρες Διάρκεια 0-30 Λεπτά -,55689
*
 ,17984 ,002 -,9118 -,2020 

Διάρκεια 31-60 Λεπτά -,10764 ,15545 ,490 -,4144 ,1991 

Διάρκεια περισσότερη 

από δύο ώρες 
-,35268 ,21826 ,108 -,7834 ,0781 

Διάρκεια περισσότερη 

από δύο ώρες 

Διάρκεια 0-30 Λεπτά -,20421 ,22580 ,367 -,6498 ,2414 

Διάρκεια 31-60 Λεπτά ,24504 ,20689 ,238 -,1633 ,6534 

Διάρκεια 1-2 ώρες ,35268 ,21826 ,108 -,0781 ,7834 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται μέτρια 

0-30 λεπτά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας του 

σε σχέση με τους συναδέλφους που γυμνάζονται 31-60 λεπτά, ωστόσο οι τελευταίοι 

παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας του σε 

σχέση με αυτούς που γυμνάζονται 1-2 ώρες. 

 

4.3.10 Ανάλυση διακύμανσης με παράγοντα την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς 

Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα (υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς), χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθούν πως 

διαφοροποιούνται η επαγγελματική ικανοποίηση, η ικανοποίηση από τις συνθήκες 

εργασίας, η ικανοποίηση από τον μισθό, η ικανοποίηση από τις προαγωγές, η 

ικανοποίηση από την φύση της εργασίας, η ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και η 

ικανοποίηση από τον οργανισμό. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είχε έξι  επίπεδα. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή τα αποτελέσματα.  

Στον πίνακα 4.63 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι ανάλογα με την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς, οι τυπικές αποκλίσεις και το 

τυπικό σφάλμα μέσου όρου για κάθε μία μεταβλητή. Ως προς τις συνθήκες εργασίας, 
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οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα 5 φορές την τελευταία 

πενταετία εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.00, Τ.Α.=0,53) ενώ την 

μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εκπαιδευτικά 

προγράμματα μια φορά (Μ.Ο.=3.67, Τ.Α.=0,64). Όσον αφορά στην ικανοποίηση από 

το μισθό οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα 2 φορές την 

τελευταία πενταετία εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2,43, 

Τ.Α.=0,94) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που 

υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα πέντε φορές  (Μ.Ο.=2.03, 

Τ.Α.=1.02),.επίσης  όσον αφορά τις προαγωγές, οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν 

εκπαιδευτικά προγράμματα 5 φορές την τελευταία πενταετία εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=2.62, Τ.Α.=0,84) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα μια φορά 

(Μ.Ο.=2.37, Τ.Α.=0,67).  Σχετικά με την «φύση της εργασίας» οι εκπαιδευτικοί που 

υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα 5 φορές την τελευταία πενταετία εμφανίζουν 

την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.46, Τ.Α.=0,59) ενώ την μικρότερη 

ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που δεν υλοποίησαν εκπαιδευτικά 

προγράμματα (Μ.Ο.=3.94, Τ.Α.=0,64). Σχετικά με την ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα 5 φορές 

την τελευταία πενταετία εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=4.46, 

Τ.Α.=0,52) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που 

υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα μια φορά (Μ.Ο.=3.92, Τ.Α.=0,93), ενώ 

σχετικά με τον «οργανισμό ως σύνολο» οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν 

εκπαιδευτικά προγράμματα 5 φορές την τελευταία πενταετία εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.32, Τ.Α.=0,85) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα μια φορά 

(Μ.Ο.=3.03, Τ.Α.=0,67). Τη μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση συνολικά 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα 5 φορές 

την τελευταία πενταετία εμφανίζουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση (Μ.Ο.=3.54, 

Τ.Α.=0,46) ενώ την μικρότερη ικανοποίηση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί που 

υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα μια φορά (Μ.Ο.=3.29, Τ.Α.=0,41) 

Πίνακας 4.63 

Στατιστικός πίνακας επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών ομαδοποιημένος 

ανά υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
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Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ικανοποίηση από 

τις συνθήκες 

εργασίας 

Καμία 44 3,7364 ,66090 ,09963 3,5354 3,9373 2,00 5,00 

Μία 42 3,6762 ,64005 ,09876 3,4767 3,8756 2,00 4,80 

Δύο 34 3,7000 ,69326 ,11889 3,4581 3,9419 2,20 5,00 

Τρεις 28 3,8214 ,59713 ,11285 3,5899 4,0530 2,80 5,00 

Τέσσε

ρις 
17 3,7059 ,39445 ,09567 3,5031 3,9087 3,00 4,20 

Πέντε 23 4,0087 ,53760 ,11210 3,7762 4,2412 3,00 5,00 

Total 188 3,7596 ,62022 ,04523 3,6703 3,8488 2,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον μισθό 

Καμία 44 2,3807 ,79878 ,12042 2,1378 2,6235 1,00 4,75 

Μία 42 2,4345 ,74297 ,11464 2,2030 2,6661 1,00 4,50 

Δύο 34 2,4338 ,94410 ,16191 2,1044 2,7632 1,00 5,00 

Τρεις 28 2,3929 ,86181 ,16287 2,0587 2,7270 1,00 4,25 

Τέσσε

ρις 
17 2,1176 ,79115 ,19188 1,7109 2,5244 1,00 4,00 

Πέντε 23 2,0326 1,02054 ,21280 1,5913 2,4739 1,00 4,25 

Total 188 2,3378 ,85375 ,06227 2,2149 2,4606 1,00 5,00 

Ικανοποίηση από 

τις προαγωγές 

Καμία 44 2,4318 ,77286 ,11651 2,1968 2,6668 1,00 4,00 

Μία 42 2,3730 ,67154 ,10362 2,1638 2,5823 1,33 4,00 

Δύο 34 2,4216 ,80113 ,13739 2,1420 2,7011 1,00 4,33 

Τρεις 28 2,3929 ,75932 ,14350 2,0984 2,6873 1,00 4,00 

Τέσσε

ρις 
17 2,4706 ,76430 ,18537 2,0776 2,8636 1,33 4,00 

Πέντε 23 2,6232 ,84867 ,17696 2,2562 2,9902 1,00 3,67 

Total 188 2,4379 ,75702 ,05521 2,3290 2,5469 1,00 4,33 

Ικανοποίηση από 

την φύση της 

εργασίας 

Καμία 44 3,9489 ,64154 ,09672 3,7538 4,1439 2,75 5,00 

Μία 42 4,0000 ,67625 ,10435 3,7893 4,2107 2,50 5,00 

Δύο 34 4,2059 ,72944 ,12510 3,9514 4,4604 2,75 5,00 

Τρεις 28 4,0268 ,61741 ,11668 3,7874 4,2662 2,50 5,00 

Τέσσε

ρις 
17 4,1324 ,52379 ,12704 3,8630 4,4017 3,00 5,00 

Πέντε 23 4,4565 ,59664 ,12441 4,1985 4,7145 3,25 5,00 

Total 188 4,0971 ,65983 ,04812 4,0021 4,1920 2,50 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον προϊστάμενο 

Καμία 44 4,0398 ,75856 ,11436 3,8091 4,2704 2,00 5,00 

Μία 42 3,9226 ,93946 ,14496 3,6299 4,2154 1,25 5,00 
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Δύο 34 4,0588 ,64860 ,11123 3,8325 4,2851 2,50 5,00 

Τρεις 28 3,8929 ,71177 ,13451 3,6169 4,1689 2,50 5,00 

Τέσσε

ρις 
17 4,0000 ,76035 ,18441 3,6091 4,3909 2,25 5,00 

Πέντε 23 4,4674 ,52389 ,10924 4,2408 4,6939 3,25 5,00 

Total 188 4,0439 ,76417 ,05573 3,9339 4,1538 1,25 5,00 

Ικανοποίηση από 

τον οργανισμό 

Καμία 44 3,0625 ,80717 ,12169 2,8171 3,3079 1,00 4,75 

Μία 42 3,0357 ,67302 ,10385 2,8260 3,2454 1,25 4,25 

Δύο 34 3,1544 ,96730 ,16589 2,8169 3,4919 1,25 5,00 

Τρεις 28 3,2232 ,79448 ,15014 2,9151 3,5313 2,00 5,00 

Τέσσε

ρις 
17 3,2794 ,70646 ,17134 2,9162 3,6426 1,75 4,75 

Πέντε 23 3,3261 ,85092 ,17743 2,9581 3,6941 1,50 5,00 

Total 188 3,1489 ,80259 ,05853 3,0335 3,2644 1,00 5,00 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Καμία 44 3,3210 ,47154 ,07109 3,1777 3,4644 2,50 4,42 

Μία 42 3,2946 ,41762 ,06444 3,1645 3,4248 2,33 4,00 

Δύο 34 3,3824 ,46108 ,07907 3,2215 3,5432 2,46 4,54 

Τρεις 28 3,3512 ,48769 ,09216 3,1621 3,5403 2,54 4,50 

Τέσσε

ρις 
17 3,3358 ,29882 ,07248 3,1821 3,4894 2,71 3,83 

Πέντε 23 3,5435 ,46880 ,09775 3,3408 3,7462 2,79 4,46 

Total 188 3,3593 ,44758 ,03264 3,2949 3,4237 2,33 4,54 

 

 

Προκειμένου να γίνει σύγκριση του μέσου όρου των έξι  επιπέδων της ανεξάρτητης 

μεταβλητής «υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» για κάθε εξαρτημένη 

μεταβλητή, δηλαδή την επαγγελματική ικανοποίηση και τις έξι διαστάσεις της, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ANOVA. Ελέγχθηκε πρώτα η προϋπόθεση 

της ομοιογένειας των διακυμάνσεων της ανεξάρτητης και των εξαρτημένων 

μεταβλητών με τη βοήθεια του Levene τεστ όπως φαίνεται στον πίνακα 4.60. Όπως 

φαίνεται από τον πίνακα  γίνεται αποδεκτή η ομοιογένεια των διακυμάνσεων για όλες 

τις μεταβλητές αφού δεν είναι στατιστικά σημαντικές (με p>0.05)  

 

Πίνακας 4.64 

 Πίνακας ομοιογένειας διακυμάνσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και συνιστωσών 

ομαδοποιημένος ανά υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων . 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
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Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 
1,417 5 182 ,220 

Ικανοποίηση από τον μισθό ,911 5 182 ,475 

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 
,680 5 182 ,639 

Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας 
1,177 5 182 ,322 

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 
1,819 5 182 ,111 

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 
,901 5 182 ,482 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 1,073 5 182 ,377 

 

Στη συνέχεια  πραγματοποιήθηκε παραμετρικός έλεγχος διακύμανσης, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4.65 

 

Πίνακας 4.65 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων επαγγελματικής ικανοποίησης και των συνιστωσών 

της με μεταβλητή την διάρκεια μέτριας άσκησης των εκπαιδευτικών  

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Between Groups 2,020 5 ,404 1,052 ,389 

Within Groups 69,913 182 ,384   

Total 71,933 187    

Ικανοποίηση από τον 

μισθό 

Between Groups 3,838 5 ,768 1,055 ,387 

Within Groups 132,463 182 ,728   

Total 136,302 187    

Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές 

Between Groups 1,052 5 ,210 ,361 ,875 

Within Groups 106,113 182 ,583   

Total 107,165 187    

Ικανοποίηση από την 

φύση της εργασίας 

Between Groups 4,896 5 ,979 2,329 ,044 

Within Groups 76,520 182 ,420   

Total 81,416 187    

Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο 

Between Groups 5,423 5 1,085 1,902 ,096 

Within Groups 103,778 182 ,570   

Total 109,200 187    

Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό 

Between Groups 2,034 5 ,407 ,625 ,681 

Within Groups 118,421 182 ,651   

Total 120,455 187    
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Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Between Groups 1,050 5 ,210 1,049 ,390 

Within Groups 36,413 182 ,200   

Total 37,462 187    

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο παράγοντας «υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων» των εκπαιδευτικών επηρεάζει την ικανοποίηση από την φύση της 

εργασίας  (F5,182=2,32, p=0. 044 < 0.05)  πραγματοποιήθηκαν λοιπόν πολλαπλές 

συγκρίσεις ανά ζεύγη των μέσων όρων τους όπως φαίνεται στον πίνακα 4.66 

 

Πίνακας 4.66 

Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης  από τη φύση της εργασίας με 

μεταβλητή την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Ικανοποίηση από την φύση της εργασίας   

LSD   

(I) Συμμετοχή σε 

προγράμματα 

σχολικών 

δραστηριοτήτων κατά 

την τελευταία 

πενταετία 

(J) Συμμετοχή σε 

προγράμματα 

σχολικών 

δραστηριοτήτων κατά 

την τελευταία 

πενταετία 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Καμία Μία -,05114 ,13988 ,715 -,3271 ,2249 

Δύο -,25702 ,14806 ,084 -,5492 ,0351 

Τρεις -,07792 ,15675 ,620 -,3872 ,2314 

Τέσσερις -,18349 ,18517 ,323 -,5488 ,1819 

Πέντε -,50766
*
 ,16684 ,003 -,8368 -,1785 

Μία Καμία ,05114 ,13988 ,715 -,2249 ,3271 

Δύο -,20588 ,14959 ,170 -,5010 ,0893 

Τρεις -,02679 ,15820 ,866 -,3389 ,2853 

Τέσσερις -,13235 ,18639 ,479 -,5001 ,2354 

Πέντε -,45652
*
 ,16820 ,007 -,7884 -,1247 

Δύο Καμία ,25702 ,14806 ,084 -,0351 ,5492 

Μία ,20588 ,14959 ,170 -,0893 ,5010 

Τρεις ,17910 ,16547 ,281 -,1474 ,5056 

Τέσσερις ,07353 ,19261 ,703 -,3065 ,4536 

Πέντε -,25064 ,17506 ,154 -,5960 ,0948 

Τρεις Καμία ,07792 ,15675 ,620 -,2314 ,3872 
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Μία ,02679 ,15820 ,866 -,2853 ,3389 

Δύο -,17910 ,16547 ,281 -,5056 ,1474 

Τέσσερις -,10557 ,19937 ,597 -,4989 ,2878 

Πέντε -,42974
*
 ,18247 ,020 -,7898 -,0697 

Τέσσερις Καμία ,18349 ,18517 ,323 -,1819 ,5488 

Μία ,13235 ,18639 ,479 -,2354 ,5001 

Δύο -,07353 ,19261 ,703 -,4536 ,3065 

Τρεις ,10557 ,19937 ,597 -,2878 ,4989 

Πέντε -,32417 ,20739 ,120 -,7334 ,0850 

Πέντε Καμία ,50766
*
 ,16684 ,003 ,1785 ,8368 

Μία ,45652
*
 ,16820 ,007 ,1247 ,7884 

Δύο ,25064 ,17506 ,154 -,0948 ,5960 

Τρεις ,42974
*
 ,18247 ,020 ,0697 ,7898 

Τέσσερις ,32417 ,20739 ,120 -,0850 ,7334 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν 

εκπαιδευτικά προγράμματα πέντε φορές παρουσιάζουν υψηλότερη ικανοποίηση από 

τους συναδέλφους τους που δεν υλοποίησαν ή που υλοποίησαν μια και τρεις φορές . 

4.4 Γραμμική σχέση ποσοτικών μεταβλητών  

Υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στις διαστάσεις επαγγελματικής 

ικανοποίησης και την ίδια την επαγγελματική ικανοποίηση.  

Πίνακας 4.67 

Πίνακας συσχετίσεων εξαρτημένων μεταβλητών 

 

Correlations 

 

Ικανοποί

ηση από 

τις 

συνθήκες 

εργασίας 

Ικανοποί

ηση από 

τον 

μισθό 

Ικανοποί

ηση από 

τις 

προαγωγ

ές 

Ικανοποί

ηση από 

την φύση 

της 

εργασίας 

Ικανοποί

ηση από 

τον 

προϊστάμ

ενο 

Ικανοποί

ηση από 

τον 

οργανισμ

ό 

Επαγγελ

ματική 

Ικανοποί

ηση 

Ικανοποίηση 

από τις 

συνθήκες 

εργασίας 

Pearson 

Correlation 
1 ,236

**
 ,225

**
 ,220

**
 ,351

**
 ,387

**
 ,681

**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,002 ,002 ,000 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 188 188 
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Ικανοποίηση 

από τον μισθό 

Pearson 

Correlation 
,236

**
 1 ,274

**
 ,055 ,126 ,287

**
 ,579

**
 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,450 ,084 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 188 188 

Ικανοποίηση 

από τις 

προαγωγές 

Pearson 

Correlation 
,225

**
 ,274

**
 1 ,160

*
 ,232

**
 ,312

**
 ,562

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000  ,029 ,001 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 188 188 

Ικανοποίηση 

από την φύση 

της εργασίας 

Pearson 

Correlation 
,220

**
 ,055 ,160

*
 1 ,280

**
 -,010 ,437

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,450 ,029  ,000 ,887 ,000 

N 188 188 188 188 188 188 188 

Ικανοποίηση 

από τον 

προϊστάμενο 

Pearson 

Correlation 
,351

**
 ,126 ,232

**
 ,280

**
 1 ,409

**
 ,666

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,084 ,001 ,000  ,000 ,000 

N 188 188 188 188 188 188 188 

Ικανοποίηση 

από τον 

οργανισμό 

Pearson 

Correlation 
,387

**
 ,287

**
 ,312

**
 -,010 ,409

**
 1 ,681

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,887 ,000  ,000 

N 188 188 188 188 188 188 188 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Pearson 

Correlation 
,681

**
 ,579

**
 ,562

**
 ,437

**
 ,666

**
 ,681

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 188 188 188 188 188 188 188 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας  και στην Ικανοποίηση από 

το μισθό ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,236) είναι χαμηλά θετικός και στατιστικά 

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,005. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας  και στην Ικανοποίηση από 

τις προαγωγές ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,225) είναι χαμηλά θετικός και 

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,005. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας  και στην Ικανοποίηση από 

την φύση της εργασίας ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,220) είναι χαμηλά θετικός και 

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,005. 
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Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας  και στην Ικανοποίηση από 

τον προϊστάμενο ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,220) είναι χαμηλά θετικός και 

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας  και στην Ικανοποίηση από 

τον οργανισμό ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,387) είναι  θετικός και στατιστικά 

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας  και στην  Επαγγελματική 

Ικανοποίηση ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,387) είναι υψηλά θετικός και 

στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τον μισθό  και στην  Ικανοποίηση από τις 

προαγωγές ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,274) είναι υψηλά θετικός και στατιστικά 

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τον μισθό  και στην  Ικανοποίηση από την φύση της 

εργασίας ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,055) είναι χαμηλά θετικός και στατιστικά 

μη σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τον μισθό  και στην  Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,084) είναι χαμηλά θετικός και 

στατιστικά μη σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τον μισθό  και στην  Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,287) είναι χαμηλά θετικός και στατιστικά  

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τον μισθό  και στην  Επαγγελματική Ικανοποίηση ο 

συντελεστής συσχέτισης (r=0,579) είναι χαμηλά θετικός και στατιστικά  σημαντικός 

σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις προαγωγές και στην  Ικανοποίηση από την φύση 

της εργασίας ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,160) είναι χαμηλά θετικός και 

στατιστικά μη σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
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Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις προαγωγές και στην  Ικανοποίηση από τον 

προϊστάμενο ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,232) είναι χαμηλά θετικός και 

στατιστικά μη σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,005. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις προαγωγές και στην  Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,312) είναι  θετικός και στατιστικά  

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις προαγωγές και στην  Επαγγελματική 

Ικανοποίηση ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,562) είναι υψηλά θετικός και 

στατιστικά  σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από την φύση της εργασίας και στην  Ικανοποίηση από 

τον προϊστάμενο ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,280) είναι χαμηλά θετικός και 

στατιστικά  σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από την φύση της εργασίας και στην  Ικανοποίηση από 

τον οργανισμό ο συντελεστής συσχέτισης (r=-0,010) είναι χαμηλά αρνητικός και 

στατιστικά μη σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από την φύση της εργασίας και στην  Επαγγελματική 

Ικανοποίηση ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,437) είναι  θετικός και στατιστικά  

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και στην  Ικανοποίηση από τον 

οργανισμό ο συντελεστής συσχέτισης (r=-0,409) είναι θετικός και στατιστικά  

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τον προϊστάμενο και στην  Επαγγελματική 

Ικανοποίηση ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,66) είναι υψηλα θετικός και στατιστικά  

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

Ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τον οργανισμό και στην  Επαγγελματική 

Ικανοποίηση ο συντελεστής συσχέτισης (r=0,681) είναι υψηλα θετικός και 

στατιστικά  σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,001. 

 



 

129 

 

5. Σχολιασμός – Συμπεράσματα   

 Η παρούσα έρευνα αποτύπωσε  την υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται 

σε αντίθεση με το αποτέλεσμα της έρευνας των Κάμτσιου και Λώλη (2016), όπου 

διαπιστώθηκε μέτρια επαγγελματική ικανοποίηση σε εκπαιδευτικούς στον Ελλαδικό 

χώρο. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και αποτύπωσαν υψηλή (ή σχετικά υψηλή) 

επαγγελματική ικανοποίηση (Μπότσαρη & Ματσαγγούρα,2003, Παπαοικονόμου, 

 Δημητριάδης, κ.συν., 2012). Αντίθετα στο εξωτερικό η﮲Ζουρνατζή κ.συν., 2006﮲2017

πλειοψηφία των ερευνων καταδεικνύει χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση και 

ισχυρή επαγγελματική εξουθένωση που μπορεί να οδηγήσει έως και την εγκατάλειψη 

του επαγγέλματος (Skaalvik & Skaalvik, 2011). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι 

οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την έρευνα μας, αισθάνονται την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την φύση της εργασίας τους και την συνεργασία με το διευθυντή 

τους. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα των Ζουρνατζή, 

Τσιγγίλη, Κουστέλιου και Πιντζοπούλου (2006) και Κουστέλιου (2001). Σημαντικό 

είναι να αναφέρουμε πως το παραπάνω αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με 

τον Πασιαρδή (2004) ο οποίος υπερθεματίζει τον ρόλο του Διευθυντή σαν πηγή 

επαγγελματικής ικανοποίησης και δημιουργία καλού κλίματος στο σχολείο. Τέλος οι 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν την χαμηλότερη ικανοποίηση σε θέματα που αφορούν 

το μισθό και την προαγωγή τους, αποτέλεσμα αναμενόμενο που παρουσιάζεται 

σχεδόν σε όλες τις έρευνες επαγγελματικής ικανοποίησης που διεξήχθησαν  στον 

Ελλαδικό χώρο.  

Ο πρώτος παράγοντας που εξετάστηκε ως προς την επίδραση του στη 

επαγγελματική ικανοποίηση, ήταν το φύλο των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα μας δεν 

εμφανίστηκε στατιστική σημαντική επίδραση του φύλου στην επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα μας. Το αποτέλεσμα 

αυτό έρχεται σε αντίθεση με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια 

(Bogler,2002˙ Gligorović, Bojana & Terek , 2014˙ Koustelios,2001) και που 

δηλώνουν την διαφοροποίηση των επιπέδων της επαγγελματικής ικανοποίησης 

ανάλογα με το φύλο. Υπάρχουν βέβαια αντίστοιχα και πολλές  έρευνες που 

υποστηρίζουν πως το φύλο των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει  την επαγγελματική 

ικανοποίηση τους εκπαιδευτικών (Crossman κ.α 2006 , Menon κ.α. 2011  ﮲
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Σωτηρίου&Ιορδανίδης  2014, ﮲   Οικονόμου  2014,  ﮲ Δημητριάδης κ.α 2012,﮲ 

Κεφαλίδου 2015). 

Η οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών φαίνεται στην έρευνα μας πως 

επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση τους. Συγκεκριμένα  οι άγαμοι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν μεγαλύτερη επαγγελματική  ικανοποίηση  σε σχέση με 

τους έγγαμους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε διαφωνία με την 

έρευνα του Kemunto (2018) όπου διαπιστώθηκε ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί 

παρουσίαζαν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση σε σχέση με τους άγαμους 

συναδέλφους τους. Το ίδιο ισχυρίζεται και ο Βασιλόπουλος (2012) στην έρευνα του. 

Επίσης  στην έρευνα μας διαπιστώσαμε πως οι διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί 

εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις προαγωγές σε σχέση με τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους.  

Στην έρευνα μας διαπιστώθηκε πως οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης. To αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με τα αποτελέσματα ερευνών τόσο στον Ελλαδικό χώρο (Eliophotou-

MenonκαιAthanasoula-Reppa,2011 Κουστέλιος 2001), όσο και στο εξωτερικό 

(Klassen & Chiu, 2010˙ Louther κ.α ,1985. Συνήθως στις έρευνες αποτυπώνεται η 

μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση των μεγαλύτερων σε ηλικία εκπαιδευτικών. 

Η διαφοροποίηση ίσως να έγκειται στην σχέση εργασίας των νέων εκπαιδευτικών της 

έρευνας μας. 

Επίσης διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί με 0-10 έτη υπηρεσίας εμφανίζουν 

μεγαλύτερη επαγγελματική  ικανοποίηση συνολικά αλλά και από την φύση της 

εργασίας τους ειδικά, σε σχέση με τους  συναδέλφους τους με 11-20 έτη υπηρεσίας.  

Σε αντίθεση με το παραπάνω αποτέλεσμα, οι Σωτηρίου και Ιορδανίδης (2015) και 

Οικονόμου (2014)  διαπίστωσαν πως οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια 

υπηρεσίας παρουσίαζαν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση. Σε αντίθεση με τα 

παραπάνω οι Μa και ΜacMillan (1999) παρατήρησαν πως τα χρόνια υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών δεν αποτελούν διαμορφωτικό παράγοντα της επαγγελματικής 

ικανοποίησης. 

O παράγοντας «τύπος σχολείου» των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε στην 

έρευνα μας ότι επηρεάζει την ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας αλλά και την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συνολικά. Το παραπάνω έρχεται σε 

συμφωνία με την έρευνα των Crossman και Harris (2006), όπου διαπιστώθηκε πως ο 
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τύπος του σχολείου ασκεί επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών.  

Στην έρευνα μας διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται σε 

έντονους ρυθμούς καθημερινά παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί που γυμνάζονται έντονα για περισσότερο 

από δύο ώρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας και 

την φύση της εργασίας τους σε σχέση με τους συναδέλφους που γυμνάζονται 31-60 

λεπτά, ωστόσο οι τελευταίοι παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές ικανοποίησης από τις 

συνθήκες εργασίας του σε σχέση με αυτούς που γυμνάζονται 1-2 ώρες. Το παραπάνω 

αποτέλεσμα έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα του Daley (1996) που διαπίστωσε 

ότι η φυσική άσκηση βελτιώνει την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζόμενών και 

συνεπακόλουθα και την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Θα πρέπει να αναφέρουμε 

πως η μέτρια άσκηση δεν επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα μας κάτι που έρχεται σε αντίθεση με 

την έρευνα των Altchiler και Motta. (1994), οι οποίοι διαπίστωσαν πως η μέτρια 

σωματική άσκηση παρουσιάζει σημαντικότερη επίδραση στην επαγγελματική υγεία 

των εργαζομένων. 

Τέλος διαπιστώσαμε πως οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εκπαιδευτικά 

προγράμματα κάθε χρονιά τα τελευταία 5 χρόνια παρουσιάζουν υψηλότερη 

επαγγελματική ικανοποίηση από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους που δεν 

υλοποίησαν ή που υλοποίησαν λιγότερες φορές. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα των ερευνών των Thompson (2013) και Skaalvik 

(2011) σύμφωνα με τα οποία οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες και τα προγράμματα 

συμβάλλουν στην βελτίωση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

6. Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

H παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητας Κοζάνης και η 

διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε μια εβδομάδα μετά πέρας των 

διακοπών των Χριστουγέννων. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επέκταση της έρευνας 

σε μεγαλύτερο πληθυσμό εκπαιδευτικών και ακόμη να πραγματοποιηθούν πολλαπλές 

διανομές του ερωτηματολογίου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.  
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Επίσης θα πρέπει η μελέτη να περιλάβει και πολύ ήπιες μορφές άσκησης καθώς και 

την επίδραση της καλής υγείας του εκπαιδευτικού, στην επαγγελματική ικανοποίηση.                                                                

Τέλος θα μπορούσε να μελετηθεί πέρα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και η επίδραση του είδους τους (υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας, 

περιβάλλοντος, πολιτιστικών κ.α.) στην επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών._ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Ερωτηματολόγιο διανομής αξιοποιώντας και το ερωτηματολόγιο Καταγραφής 

Ικανοποίησης  Εργαζομένων ESI (Employee Satisfaction Inventory) των Koustelios 

και Bagiatis (1997)   
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Επαγγελματική Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  

Αγαπητέ συμμετέχοντα/αγαπητή συμμετέχουσα η παρούσα έρευνα 

διενεργείται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της 

Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική 

Ηγεσία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το παρόν ερωτηματολόγιο 

συντάχθηκε στα πλαίσια της έρευνας με τίτλο «Επαγγελματική 

Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» 

που πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Σκοπός της συγκεκριμένης 

έρευνας είναι να καταγράψει τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από δύο μέρη, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το 

ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ικανοποίησης. Είναι ανώνυμο και τα 

στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς. Απαιτούμενος 

χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι τα 8 λεπτά. Ευχαριστώ 

πολύ για τη συμμετοχή και για το χρόνο σας  

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Φύλο  
  

2. Ηλικία  

 Άνδρας    

 
21-30 ετών    

Γυναίκα    

 
31-40 ετών    

   
41-50 ετών    

3. Οικογενειακή κατάσταση  
  

51-60 ετών    

Άγαμος/η    

 
61+    

Έγγαμος/η    

   Διαζευγμένος/η    

   

     

     

     

     

     

     

4. Έτη υπηρεσίας  

  

5. Τύπος Σχολείου 
υπηρέτησης  

 0-5    
 

Γυμνάσιο    

6-10   
 

Ημερήσιο ΓΕΛ    

11-15   
 

Ημερήσιο ΕΠΑΛ    
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16-20    
 

Εσπερινό ΓΕΛ    

21-25    
 

Εσπερινό ΕΠΑΛ    

26-30    
 

Άλλο    

31-35    
   

Ερωτήσεις που αφορούν φυσική δραστηριότητα και υλοποίηση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

 

1. Κατά τις τελευταίες 7 ημέρες, πόσες ημέρες κάνατε κάποια έντονη σωματική 
δραστηριότητα, όπως σκάψιμο, έντονη άσκηση με βάρη, τρέξιμο σε διάδρομο με 
κλίση, γρήγορο τρέξιμο, αεροβική γυμναστική, γρήγορη ποδηλασία, γρήγορη 
κολύμβηση, τένις μονό, αγώνας σε γήπεδο (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 
βόλεϊ,χάντμπολ); 
 

Καμία μέρα    

   Μία Μέρα    

   Δύο μέρες    

   Τρεις μέρες    

   Τέσσερις μέρες    

   Πέντε Μέρες    

   Έξι μέρες    

   Καθημερινά    

   

      
2. Τις ημέρες που κάνατε κάποια έντονη σωματική δραστηριότητα, πόση ώρα 

αφιερώνατε συνήθως; 

     0-30 Λεπτά    

   31-60 Λεπτά    

   1-2 ώρες    

   Περισσότερες από δύο ώρες    

   

     3. Κατά τις τελευταίες 7 ημέρες, πόσες ημέρες κάνατε κάποια μέτρια σωματική 
δραστηριότητα, όπως το να σηκώσετε και να μεταφέρετε ελαφρά βάρη(μικρότερα 
από 10 κιλά) συνολική καθαριότητα του σπιτιού, ήπιες ρυθμικές ασκήσεις 
σώματος, ποδηλασία αναψυχής με χαμηλή ταχύτητα, χαλαρή κολύμβηση, 
περπάτημα;  
 

Καμία μέρα    

   Μία μέρα    

   Δύο μέρες    

   Τρεις μέρες    

   Τέσσερις μέρες    

   



 

145 

 

Πέντε μέρες    

   Έξι μέρες    

   Καθημερινά    

    
 
4. Τις ημέρες που κάνατε κάποια μέτρια σωματική δραστηριότητα, πόση ώρα 

αφιερώνατε συνήθως ;  

     0-30 Λεπτά    

   31-60 Λεπτά    

   1-2 ώρες    

   Περισσότερες από δύο ώρες 
     

 
5. Κατά την τελευταία πενταετία πόσες φορές υλοποιήσατε προγράμματα 
σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 
Πολιτιστικών Θεμάτων) 

  

Καμία    

Μία    

Δύο    

Τρεις    

Τέσσερις    

Πέντε    
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Ερωτήσεις Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

 

Παρακάτω υπάρχει μια σειρά από προτάσεις με τις οποίες θέλουμε να 
δηλώσετε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Παρακαλώ σημειώστε με 
κύκλο την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. Κάθε αριθμός αντιστοιχεί 
σε άλλη απάντηση Η επεξήγηση για την αντιστοιχία αυτή δίνεται 
παρακάτω. 

 

1 2 3 4 5 

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι σίγουρος  Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

 

 

 

1. Οι συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα ποτέ 1 2 3 4 5 

2. Ο χώρος της εργασίας μου είναι ευχάριστος 1 2 3 4 5 

3. Οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για την υγεία μου 1 2 3 4 5 

4. O εξαερισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς 

μου 

1 2 3 4 5 

5. O φωτισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου 1 2 3 4 5 

6. Πληρώνομαι όσο πρέπει για τη δουλειά που προσφέρω 1 2 3 4 5 

7. Αισθάνομαι ανασφάλεια με τέτοιο μισθό 1 2 3 4 5 

8. Ίσα-ίσα που μπορώ και επιβιώνω μ' αυτό το μισθό 1 2 3 4 5 

9. Πληρώνομαι λιγότερο από ό,τι αξίζω 1 2 3 4 5 

10. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για προαγωγή 1 2 3 4 5 

11. Η πείρα που απέκτησα αυξάνει τις προοπτικές μου για 

προαγωγή 

1 2 3 4 5 

12. Οι προοπτικές για προαγωγή είναι πολύ περιορισμένες 1 2 3 4 5 

13. Η δουλειά μου είναι αξιόλογη 1 2 3 4 5 

14. Η δουλειά μου με ικανοποιεί 1 2 3 4 5 

15. Η δουλειά μου είναι μονότονη (ρουτίνα) 1 2 3 4 5 

16. Η δουλειά μου είναι βαρετή 1 2 3 4 5 

17. Ο προϊστάμενος μου με υποστηρίζει όταν τον χρειάζομαι 1 2 3 4 5 

18. Ο προϊστάμενος μου κατανοεί τα προβλήματά μου 1 2 3 4 5 

19. Ο προϊστάμενος μου είναι αγενής 1 2 3 4 5 

20. Ο προϊστάμενος μου είναι ενοχλητικός 1 2 3 4 5 

21. Η υπηρεσία φροντίζει τους εργαζομένους της 1 2 3 4 5 

22. Είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχω δουλέψει ποτέ 1 2 3 4 5 

23. Υπάρχει ευνοιοκρατία (έλλειψη αξιοκρατίας) στην 

υπηρεσία 

1 2 3 4 5 

24. Η υπηρεσία κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους 

εργαζομένους της 

1 2 3 4 5 


