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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει δυο σημαντικά μέρη του εκπαιδευτικού χώρου που 

είναι αρχικά, το στυλ λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιούν οι διευθυντές/ντριες και 

υποδιευθυντές/ντριες των δημόσιων σχολείων για να διοικήσουν τα σχολεία που έχουν 

υπό την εποπτεία τους και στην συνέχεια την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

που εργάζονται στον εκπαιδευτικό χώρο. Η έρευνα έγινε σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Δυτική Μακεδονία σε όλους τους τύπους που έχουμε (Γυμνάσια, 

Γενικά Λύκεια και Τεχνικά Λύκεια). Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν  ερωτηματολόγια 

που είχαν δοθεί προς συμπλήρωση κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο του 2019 

έως και Δεκέμβριο του 2019. Συμμετείχαν σε αυτή συνολικά ενενήντα επτά (97) 

διευθυντές/ντριες και υποδιευθυντές/ντριες, στους οποίους μοιράστηκε το 

ερωτηματολόγιο των Scott και Bruce (1995) που μελετά τη λήψη γενικών αποφάσεων 

(GDMSQ) και με το οποίο ερευνήσαμε με πιο στυλ λήψης αποφάσεων διοικούνται τα 

σχολεία μας. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ήταν στο σύνολο διακόσιοι είκοσι οκτώ 

(228) από όλους του κλάδους και στους οποίους δόθηκε προς συμπλήρωση το 

ερωτηματολόγιο ικανοποίησης της Μινεσότας (MSQ) του αναπτύχθηκε από τους Weiss 

και Davis (1967). Τα αποτελέσματα της ερευνά μας έδειξαν ότι τα άτομα που έχουν θέση 

ευθύνης υιοθετούν το Ορθολογικό και Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων, δείχνουν 

μια ουδέτερη στάση απέναντι στο Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων και δήλωσαν ότι  

δεν χρησιμοποιήσουν το στυλ του Αποφεύγοντα και του Αυθόρμητου για τη λήψη 

αποφάσεων. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί γενικά δείχνουν να συμφωνούν ότι είναι 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους, με σχετικά μεγάλους μέσους όρους. Όμως 

αρνητικός παράγοντα αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς ο μισθός τους και οι ευκαιρίες 

για προώθηση μέσα στους χώρους του σχολείου. Για τη μελέτη και έκδοση 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά : Λήψη Αποφάσεων, Επαγγελματική Ικανοποίηση, Δυτική Μακεδονία, 

Scott & Bruce, GDMSQ, Weiss & Davis, MSQ, SPSS. 
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Abstract 

 

This paper examines two important parts of the educational space that are initially, 

the decision-making style used by public school principals and deputy principals to 

administer the schools they supervise and then the job satisfaction of teachers working in 

the teacher space. The research was done in Secondary Schools of Western Macedonia in 

all the types we have (Gymnasiums, General Lyceums and Technical Lyceums). The 

questionnaire used questionnaires that had been given to be completed during the period 

from September 2019 to December 2019. A total of ninety-seven (97) principals and 

deputy principals participated, to whom sharing the questionnaire of Scott and Bruce 

(1995) which this studying the General Decision Making Questionnaire (GDMSQ) and 

we researched with them, which decision-making styles our schools are run. The 

participating teachers were a total of two hundred and twenty-eight (228) from all 

disciplines and who were given the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 

developed by Weiss and Davis (1967). The results of our research showed that people in 

positions of responsibility adopt the Rational and Dependent decision-making style, show 

a neutral attitude towards the Instinctive decision-making style and stated that they do not 

use the Avoidant and Spontaneous style of decision-making. On the other hand, teachers 

generally seem to agree that they are satisfied with their work, with relatively high 

averages. However, a negative factor for teachers is their salary and opportunities for 

promotion inside the school premises. The statistical program SPSS was used for the 

study and publication of results. 

 

 

 

 

 

Keywords: Decision – Making, Job Satisfaction, Western Macedonia, Scott & Bruce, 

GDMSQ, Weiss & Davis, MSQ, SPSS. 
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Εισαγωγή 

 

 Στο χώρο της εκπαίδευσης και κυρίως τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουμε 

συνεχείς αλλαγές που άλλες φορές είναι αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και άλλες 

φορές επιβάλλονται από τις οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές συνθήκες που 

διαμορφώνονται κατά το πέρασμα των χρόνων. Ο σχεδιασμός της εκάστοτε κυβέρνησης 

πάνω στην εκπαίδευση συμβάλλου σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο οι 

διευθυντές/ντριες διοικούν τα σχολεία, αλλά και την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από 

την διαφορετική προσωπικότητα που έχει κάθε διευθυντής/ντριας και του τρόπου με τον 

οποίο αυτός επιθυμεί να διοικεί. Οι Gurr, Drysdale και Mulford (2005) και ο Raihani 

(2008) αναφέρουν ότι οι διευθυντές/ντριες έχουν σημαντικές επιπτώσεις και αποτελούν 

βασικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα των σχολείων τους. Ας αναφέρουμε, οι 

Hallinger και Walker (2011) διατυπώνουν την άποψη ότι η σχολική ηγεσία υπήρξε και 

θα συνεχίσει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σχεδίων της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Παρόμοια άποψη έχουν οι Pont, Nusche και Moorman (2008) που διατύπωσαν πως η 

σχολική ηγεσία αποτελεί και θα αποτελεί στο μέλλον σημαντική προτεραιότητα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής σε πολλές χώρες. (Hariri, Monypenny & Prideaux, 2016). Σε 

εργασία των Κουτούζη και Μαλλίαρα (2017), γίνεται αναφορά στη σημαντικότητα του 

στυλ λήψης αποφάσεων των διευθυντών/ντριών των σχολείων και την εργασιακής 

ικανοποίησης. Οι παραπάνω μας αναφέρουν επιπλέον, ότι έχει αποδειχθεί με έρευνες των 

Bogler (2001), Griffith (2004), Hariri (2011, pp 3) και Hui κ.α. (2013), πως δύο 

παράγοντες που συμβάλουν στην αύξηση την εργασιακή ικανοποίησης είναι το στυλ 

ηγεσίας του/της διευθυντή/ντριας και το στυλ λήψης αποφάσεων του/της 

διευθυντή/ντριας. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται και αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί 

την δουλειά τους στα σχολεία, επηρεάζεται σημαντικά από τους παραπάνω δυο 

παράγοντες.  

 

Από την άλλη ο Locke (1976), όρισε την εργασιακή ικανοποίηση ως μια 

ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την αξιολόγηση των 

εμπειριών εργασίας ή την εργασία του. Επιπλέον, ο Kayikci (2005), ως εργασιακή 

ικανοποίηση θεώρησε ότι μπορεί να οριστεί η ικανοποίηση του εργαζόμενου που 
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προκύπτει από την εργασία του. (Olcuma & Titrek, 2015). Ο Lawler (1973) και οι 

Ζεμπύλας και Παπαναστασίου (2004) ανέφεραν ότι, στον κλάδο της εκπαίδευσης η 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναφέρεται στην συναισθηματική σχέση 

ενός δασκάλου που αναπτύσσεται για να τον διδακτικό του ρόλο και είναι συνάρτηση 

της αντιλαμβανόμενης σχέσης ανάμεσα σε αυτό που θέλει από τη διδασκαλία και σε αυτό 

που  αντιλαμβάνεται ότι προσφέρει σαν δάσκαλος. (Κουτούζης & Μαλλιάρα, 2015). Οι 

Barling, Loughlin, και Kelloway (2002), μας αναφέρουν πως η ικανοποίηση από την 

εργασία εξαρτάται από στυλ ηγεσία (Ashar & Oino, 2018). 

 

Ένα στοιχείο που ενισχύει την άποψή μας για την αλληλοσύνδεση της εργασιακής 

ικανοποίησης και του στυλ λήψης αποφάσεων της ηγεσίας του σχολείου είναι η αναφορά 

στο άρθρο των Hinic, Grubor και Brulic (2016) και συγκεκριμένα στην διατύπωση των 

Jennings και Greenberg (2009) ότι ένας δάσκαλος είναι ένα πρόσωπο σε ένα πλαίσιο, και 

η διδασκαλία είναι συνάρτηση του σχολικού περιβάλλοντος, των εσωτερικών και 

εξωτερικών παραγόντων του σχολείου, καθώς και των προσωπικών ιδιοτήτων. 

Επιπρόσθετα, στην έρευνα των Hariri, Monypenny και Prideaux (2012) μας αναφέρουν 

ότι, η εργασιακή ικανοποίηση μαζί με τις ορθές λήψεις αποφάσεων αποτελούν έναν καλό 

συνδυασμό αύξησης των πιθανοτήτων καλύτερης λειτουργίας μια σχολικής μονάδας. 

Σύμφωνα με τον Robbins (2009), το στυλ ηγεσίας έχει σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργικότητα, στα συναισθήματα και την εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων, 

επίσης στη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής για τους διάφορους οργανισμούς. Ο 

Robbins (2009) μας αναφέρει συμπληρωματικά ότι το στυλ ηγεσίας χρησιμοποιείται για 

να μπορέσουμε να περιγράψουμε επιτυχημένους διευθυντές/ντριες και είναι δύσκολο για 

ένα/μία διευθυντή/ντρια να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας, καθώς και τα 

στυλ ηγεσίας διαφέρουν μεταξύ των πολιτισμών. (Al – Daibat, 2017). 

 

Να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι η σχολική ηγεσία αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες ενός αποτελεσματικού σχολείου, σύμφωνα με το 

Φασσουλή (2011) (Λαζάρου, 2018). Επιπρόσθετα όπως αναφέρει ο Σαΐτης (2000), κάθε 

διευθυντής/ντριας σε ένα σχολείο έχει ως στόχο την επιρροή της στάσης και της 

συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών του σχολείου, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτύχει την 
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πρόθυμη και εθελοντική συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στόχων του σχολείου 

(Λαζάρου, 2018). 

 

Όλα τα παραπάνω συντελούν στην ανάγκη από μέρος μου, για την διερεύνηση 

των διαφόρων στυλ λήψης αποφάσεων που εφαρμόζουν οι διευθυντές/ντριες και οι 

υποδιευθυντές/ντριες των σχολείων και της εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από την εφαρμογή αυτών των στυλ.  

 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε μία σειρά από κεφάλαια, που στο πρώτο 

κεφάλαιο θα εξετάσουμε το θεωρητικό μέρος της εργασίας μας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

κάνουμε θεωρητική ανασκόπηση στη βιβλιογραφία αρχικά για τα στυλ λήψης 

αποφάσεων και την ιστορική εξέλιξη αυτών και στη συνέχεια θα αναφερθούμε για την 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και θα αναφερθούμε στην σύνδεσή της με τη 

λήψη αποφάσεων, την μάθηση των μαθητών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την ταυτότητα της έρευνάς μας. Θα 

αρχίσουμε με τον σκοπό της εργασία μας και τα ερευνητικά ερωτήματα που μας 

απασχόλησαν για την συγγραφή της παρούσας εργασίας. Θα συνεχίσουμε με την 

αναφορά των χαρακτηριστικών του δείγματος που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας 

και θα αναφερθούμε στα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήσαμε για αυτή. Στο τέλος του 

δευτέρου κεφαλαίου, θα αναφερθούμε στο λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε για τη 

μελέτη και για την έκδοση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της έρευνας που 

κάναμε. Κλείνοντας το κεφάλαιο, θα αναλύσουμε τη μεθοδολογία της έρευνά μας. 

 

Στα επόμενα τρία κεφάλαιο που αποτελεί και το κύριο μέρος της έρευνάς μας, 

αρχικά θα περιγράψουμε αναλυτικά κάθε ερώτημα των ερωτηματολογίων που δόθηκαν 

στους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, θα γίνει στατιστική ανάλυση των δεδομένων μας 

και θα δούμε πιο στυλ λήψης αποφάσεων χρησιμοποιούν οι διευθυντές/ντριες και οι 

υποδιευθυντές/ντριες για να διοικήσουν τα σχολεία τους. Τέλος, θα εξετάσουμε ποιο από 

τα στυλ λήψης αποφάσεων επιδρά περισσότερο πάνω στην εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών. 
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Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο θα γίνει ο γενικός σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων της έρευνά μας και θα κλείσουμε με μελλοντικές προτάσεις προς έρευνα 

που προκύπτουν μέσα από την παρούσα εργασία.  

 

Κεφάλαιο 1ο – Θεωρητικό μέρος 

 

 Στο 1ο Κεφάλαιο της ερευνάς μας θα ασχοληθούμε με το θεωρητικό μέρος της 

και θα αναφερθούμε αρχικά σε ορισμένες ενδιαφέρουσες ορισμούς και προτάσεις για το 

στυλ λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε μια σειρά από προσεγγίσεις που 

έχουν γίνει ιστορικά για το στυλ λήψης αποφάσεων και θα κλείσουμε την παράγραφο 

αυτή με την αναφορά μας για την επίδραση του τρόπου που λειτουργούν οι 

διευθυντές/ντριες μια την αποτελεσματικότητα των σχολείων. Θα συνεχίσουμε το 

θεωρητικό μέρος με την βιβλιογραφία για την εργασιακή ικανοποίηση και την σύνδεση 

της λήψης αποφάσεων με την εργασιακής ικανοποίησης. Επιπλέον, θα αναφερθούμε 

στην σύνδεση της εργασιακής ικανοποίησης και της μάθησης και θα ολοκληρώσουμε το 

πρώτο κεφάλαιο με την αναφορά μας για την εργασιακή ικανοποίηση και τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν. 

   

1.1 – Στυλ λήψης αποφάσεων 

 

Στην καθημερινή λειτουργικότητα του σχολείου όλα τα μέλη του παίρνουν 

αποφάσεις, άλλοτε σημαντικές για την σωστή λειτουργεία του σχολείου και άλλοτε 

απλές. Στις πιο πολλές και σημαντικές αποφάσεις μέσα σε ένα σχολικό χώρο, έχουν τα 

μέλη που ασκούν διοίκηση σε αυτό. Στα διοικητικά καθήκοντα των διευθυντών/ντριών 

και υποδιευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων είναι η λήψη αποφάσεων. Το στυλ 

λήψης αποφάσεων έχει απασχολήσει αρκετά την επιστημονική κοινότητα διότι δεν 

αποφασίζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και έχουν διατυπωθεί ορισμένοι ορισμοί και 

απόψεις στα οποία αξίζει να αναφερθούμε. Οι Mintzberg, Raisinghani και Theoret (1976) 

αναφέρουν ότι, η λήψη αποφάσεων μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια διαδικαστική 

θεώρηση ενός συνόλου ενεργειών και δυναμικών παραγόντων, που αρχίζουν με τον 

εντοπισμό ενός κινήτρου για δράση και τελειώνουν με τη συγκεκριμένη δέσμευση για 

δράση. Οι Scott και Bruce (1995) ορίζουν το στυλ λήψης αποφάσεων ως ένα πρότυπο 
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αντίδρασης που χρησιμοποιεί ένα άτομο για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Σύμφωνα 

με τους Adair (2000) και Kocoglu (2010) η λήψη αποφάσεων είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία που αποτελείτε από μία σειρά διαφορετικών φάσεων που είναι οι εξής 

παρακάτω :  

(α) Καθορισμός του σκοπού και του προβλήματος,  

(β) Συγκέντρωση δεδομένων,  

(γ) Προσδιορισμός πιθανών λύσεων, 

(δ) Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων,  

(ε) Επιλογή και αξιολόγηση της καλύτερης εναλλακτικής λύσης,  

(στ) Εφαρμογή των αποφάσεων και Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Olcum & Titrek, 

2015). 

 

Ωστόσο, για να έχουμε ένα επιτυχημένο σχολείο, που αποτελεί έναν οργανισμό, 

εξαρτάται από την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνουν οι διοικούντες του σχολείο 

σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με έρευνες των Eberlin και Tatum (2008) και Robbins κ.α. 

(2009) (Hariri, Monypenny & Prideaux, 2014). Επιπλέον οι Bryk κ.α. (2010) μας 

αναφέρουν ότι, οι εκπαιδευτικοί ηγέτες ως διευθυντές/ντριες επηρεάζουν άμεσα το 

οργανωτικό κλίμα μέσα σε ένα σχολείο (Ilgan, Parylo & Sungu, 2015). Επειδή η λήψη 

αποφάσεων είναι μια ευέλικτη συμπεριφορά που αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά άτομα 

μπορούν να ενεργούν και να αποφασίζουν διαφορετικά μεταξύ τους πάνω σε παρόμοιες 

συνθήκες. Το παραπάνω ενισχύεται με τις απόψεις του Howard (1983) που μας αναφέρει 

ότι η λήψη αποφάσεων βασίζεται στις πληροφορίες, τις αξίες και τις προτιμήσεις αυτού 

που παίρνει την απόφαση και των Forman και Selly (2002) που υποστηρίζουν ότι η λήψη 

αποφάσεων αποτελεί την διαδικασία της επιλογής μεταξύ εναλλακτικών τρόπων δράσης 

για την επίτευξη των στόχων (Olcum & Titrek, 2015). Παρόμοια άποψη έχει και ο 

Kreithen (2008) που μας αναφέρει ότι η λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία της μεταξύ 

ενναλακτικών τρόπων δράσης με τρόπο που αρμόζει στις απαιτήσεις της κατάστασης 

(Κουτούζη & Μαλλίαρα, 2017).  O Simon (1965) θεωρεί ότι η λήψη μιας αποφάσεων 

δεν είναι ένα απλό και ενιαίο γεγονός άλλα το προϊόν μιας πολύπλοκης κοινωνικής 

διαδικασίας που βρίσκει έδαφος σε μια σημαντική χρονική στιγμή (Olcum & Titrek, 

2015).   
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Στην έρευνα των Nuaimi κ.α. (2014) παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

συμμετέχουν με διαφορετικό τρόπο στη λήψης αποφάσεων ως προς το φύλο και αυτό 

επιβεβαιώνει μελέτες και άλλων ερευνητών που καταλήξανε στα ίδια συμπεράσματα 

όπως είναι οι μελέτες των Fung Wu και Tseng (2005), Brinia (2012) και Van Der 

Westhuizen κ.α. (2012). Συγκεκριμένα, οι Fung Wu και Tseng (2005), αναφέρουν ότι οι 

υπάρχει σημαντική διαφορά στη συμμετοχή λήψης απόφασης ανάμεσα στα δύο φύλα και 

μάλιστα οι Van Der Westhuizen κ.α. (2012) ανέδειξαν πως οι άνδρες εκπαιδευτικοί είχαν 

μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τις γυναίκες. Η Brinia (2012) 

στην ερευνά που έκανε διαπίστωσε ότι και στην Ελλάδα οι γυναίκες συμμετείχανε 

λιγότερο στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τους άνδρες εκπαιδευτικούς, αλλά αυτό 

εξηγήθηκε από την Brinia (2012) ως αποτέλεσμα των παραδοσιακών πολιτιστικών 

απόψεων που διακατέχονται οι γυναίκες. Υπάρχουν όμως και έρευνες που ανέδειξαν ότι 

δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην συμμετοχή λήψη αποφάσεων σε σχέση με το φύλο 

σύμφωνα με τις έρευνες των Omobude και Igbudu (2012), όπως μας αναφέρουν οι 

Nuaimi, κ.α. (2014).  

 

Τέλος, οι περισσότεροι ηγέτες προσαρμόζουν το στυλ ηγεσίας τους, σύμφωνα με 

το περιβάλλον εργασίας στο οποίο βρίσκονται (Zahari & Shurbagi, 2012). Οι 

διαφορετικοί τρόποι λήψης αποφάσεων, ιστορικά μας έχει δόσεις μια σειρά από 

προσεγγίσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο των Olcum και Titrek (2015) και 

αναλύονται στην παρακάτω ενότητα. 

 

1.1.1 – Προσεγγίσεις και Ιστορική διαδρομή 

 

Για τη λήψη αποφάσεων ενός υπεύθυνου υπάρχουν πολλοί παράγοντες που την 

επηρεάζουν και είναι καλό να έχουμε κατά νου μας. Αυτές είναι οι ατομικές διαφορές 

των υπευθύνων που περιλαμβάνουν διάφορες σε συνήθεις του ατόμου και στις διαφορές 

πάνω στις βασικές γνωστικές ικανότητες, όπως στην ικανότητα επεξεργασία της 

πληροφορίας, στην ικανότητα της αυτοαξιολόγησης και αυτορρύθμισης. Οι διαφορές 

αυτές έχουν δώσει στην βιβλιογραφία μια σειρά από προσεγγίσεις αυτές είναι :  

Προσέγγιση κατά Dinklage : Σύμφωνα με τους Philips και Pazienza (1988) ο Dinklage 

(1968) οκτώ διαφορετικά χαρακτηριστικά για το στυλ λήψης αποφάσεων που είναι 
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ανάλογα με τον τρόπο που προσεγγίσουμε μια απόφαση. Έτσι έχουμε ακόλουθα στυλ, 

του σχεδιασμού, του αποφασιστικού παράγοντα, το καθυστερημένο στυλ, του τρόπου 

παράλυσης, του παρορμητικού υπεύθυνου λήψης αποφάσεων, του διαισθητικού υπεύθυνου 

λήψης αποφάσεων, του μοιρολατρικού τρόπος και του συμμορφούμενου παράγοντα. 

Προσέγγιση κατά Harren : Σύμφωνα με τον Julien (1999) o Harren (1979) 

κατηγοριοποίησε τον τόπο λήψη αποφάσεων με δυο βασικά κριτήρια που είναι τον βαθμό 

ενεργής αναζήτησης πληροφοριών και τον βαθμό αξιοπιστίας στις γνωστικές ή 

συναισθηματικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων. Με βάση αυτά τα δυο κριτήρια, 

ο Harren όρισε τρία στυλ λήψης αποφάσεων που είναι το λογικό, το διαισθητικό και το 

εξαρτώμενο. 

Προσέγγιση κατά Arroba : Σύμφωνα με τους Elander και Wilding (1993) η προσέγγιση 

Arroba (1978) διακρίνει έξι στυλ λήψης αποφάσεων που είναι το συναισθηματικό, το 

διαισθητικό, το λογικό, το διστακτικό, το συμπερασματικό και το χωρίς σκέψη.  

Προσέγγιση κατά Driver : Σύμφωνα με τους Brousseau, Driver, Hourihan, και Larsson 

(2006) η προσέγγιση Driver διακρίνει τέσσερα στυλ λήψης αποφάσεων που είναι  :  

• το αποφασιστικό, στο οποίο λίγες πληροφορίες δίνουν μία πορεία δράσης,  

• το ευέλικτο, στο οποίο ελάχιστες πληροφορίες δίνουν πολλές επιλογές,  

• το ιεραρχικό, στο οποίο άφθονα δεδομένα δίνουν μία πορεία δράσης,  

• το ενσωματωτικό, στο οποίο ολοκληρωμένα δεδομένα δίνουν πολλές επιλογές. 

Προσέγγιση κατά Kuzgun : Ο Kuzgun (2012) όρισε πέντε στυλ λήψης αποφάσεων που 

είναι το διαισθητικό, το εξαρτώμενο, το λογικό, το ανυπόμονο και της ακαταστασίας. 

Προσέγγιση κατά Scott και Bruce : Σύμφωνα με τους Scott και Bruce (1995) η προσέγγιση 

αυτή εστιάζεται στην προσωπικότητα του υπεύθυνου λήψης αποφάσεων και όχι μόνο 

στη δομή της αποφάσεων. Έτσι διακρίνει πέντε διαφορετικά λήψης αποφάσεων που στυλ 

είναι :  

α) Το Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το στυλ χρησιμοποιούνται από 

τον/την υπεύθυνο/η λήψης αποφάσεων χρησιμοποιούνται λογικές μέθοδοι κατά τη 

συλλογή πληροφοριών, τον προσδιορισμό εναλλακτικών λύσεων και την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων με βάση την επιλεγμένη απόφαση (Yildiz, 2012).  

β) Το Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το στυλ, ο/η υπεύθυνος/η λήψης 

αποφάσεων παίρνει ιδέες και γεγονότα που βασίζονται στις αλληλεπιδράσεις του. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται η παραγωγικότητα και να βρίσκουν έδαφος προβλήματα 
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σε ότι έχει να κάνουν σχέση με αυτούς που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (Yaslioglu, 2007), π.χ. σύλλογο διδασκόντων.  

γ) Το Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το στυλ λήψης αποφάσεων ο/η 

υπεύθυνος/η αποφασίζει αποφεύγοντας την ανάληψη ευθύνης, συχνά εμπιστεύονται τις 

ιδέες των άλλων αντί των δικών τους και χρειάζονται μεγάλη κοινωνική στήριξη (Girgin 

& Kocabiyik, 2003). 

δ) Το στυλ του Αποφεύγοντα της λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το στυλ λήψης αποφάσεων 

ο/η υπεύθυνος/η αναβάλει τη λήψη αποφάσεων ή μεταβιβάζει την ευθύνη λήψης 

αποφάσεων σε άλλον. Επιπλέον, τα άτομα αυτά σε περιπτώσεις που οι καταστάσεις είναι 

πολύ δύσκολες και πρέπει να πάρουν απόφαση υπό πίεση χρόνου, εμφανίζουν υψηλά 

επίπεδα στρες.   (Colakkadioglu, 2012). 

ε) Το Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το στυλ λήψης αποφάσεων ο/η 

υπεύθυνος/η χαρακτηρίζεται ως ανυπόμονος και αναποφάσιστος. Καταφεύγουν στην πιο 

ευχάριστη λήψη αποφάσεων προς όλους χωρίς να χρησιμοποιήσει τον χρόνο προς όφελός 

του/της, για να σκεφτεί λογικά και να εξετάσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις (Sardogan, 

Karahan & Kaygusuz, 2006).  

 

1.1.2 – Λήψη αποφάσεων και αποτελεσματικότητα 

 

Το στυλ ηγεσίας μέσα από έρευνες έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με το στυλ λήψης 

αποφάσεων σύμφωνα με Kao και Kao (2007). Στην έρευνά του ο Al – Daibet (2017), μας 

αναφέρει ότι το στυλ ηγεσίας χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να περιγράψουμε 

επιτυχημένους ηγέτες. Από την άλλη όμως είναι δύσκολο για έναν ηγέτη να εφαρμόσει 

ένα συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας, καθώς τα στυλ ηγεσίας διαφέρουν μεταξύ των 

πολιτισμών. Στην ίδια έρευνα, οι Robbins and Coulter, (2009) ορίζουν την ηγεσία ως μια 

διαδικασία για τον επηρεασμό των ανθρώπων προς την επίτευξη των στόχων που 

εκπροσωπούν οι ηγέτες. Επιπλέον, ορίζουν το στυλ ηγεσίας ως ένα σύνολο πράξεων που 

ο ηγέτης εμφανίζει μέσα στον οργανισμό ως αποτέλεσμα εσωτερικής ή εξωτερικής 

πίεσης και επομένως έχει άμεσες επιπτώσεις στη συμπεριφορά των υπαλλήλων του 

οργανισμού, με θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα (Al – Daibet, 2017). Οι έρευνες των 

Barnett και McCormick (2003), Parker και Raihani (2011), Pashiardis (1993) και 

Williams (2006) έχουν δείξει ότι οι αποτελεσματικοί διευθυντές/ντριες των σχολείων 



- 31 - 

 

εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς στη λήψη αποφάσεων (Hariri, Monypenny & Prideaux, 

2016). Επιπλέον, η λήψη αποφάσεων των διευθυντών/ντριών επιδρά σημαντικά πάνω 

στην αποτελεσματικότητα και στην επιτυχία ενός σχολείο (Gurr, Drysdale & Mulford, 

2005 ⋅ Raihani, 2008) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η προετοιμασία των σχολικών ηγετών 

να αποτελεί μια πολύ σοβαρή δραστηριότητα πέρα από μεταπτυχιακές σπουδές και να 

προχωρήσει στην προετοιμασία των οραματικών, ηθικών και μεταμορφωτικών ηγετών 

σύμφωνα με τον Siegrist (1999) (Hariri, Monypenny & Prideaux, 2014).  

 

Από την άλλη όμως οι Josanov – Vrgovic και Pavlovic (2014) στην ερευνά τους 

ισχυρίζονται ότι, από μελέτες ορισμένων ερευνητών έχει διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει 

ομόφωνη άποψη μέσα στην επιστημονική κοινότητα ως προς το ποιο ηγετικό στυλ είναι 

η καλύτερη λύση για την αποτελεσματικότητα των σχολείων. Αυτό το στηρίζουν στην 

άποψη ορισμένων ερευνητών που έχουν διαπιστώσει ότι οι διευθυντές/ντριες που 

επιδεικνύουν μέγιστη μέριμνα για τα καθήκοντα και τους ανθρώπους, είναι πιο 

αποτελεσματικοί (Blake and McCanse, 1991). Ενώ άλλοι, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει 

πλήρης σύνδεση μεταξύ των μέγιστων αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας σε 

όλες τις καταστάσεις (Yukl, 1994). Ολοκληρώνονται την παράγραφο αυτή, να 

αναφέρουμε ότι σε έρευνες του Mbon  (2017) παρατήρησε ότι, η στρατηγική που 

εφαρμόζουν οι διευθυντές/ντριες στη λήψης αποφάσεων, έχει σημαντική επιρροή στην 

απόδοση των καθηγητών, όπως και το ότι το στυλ ηγεσίας που εφαρμόζουν οι 

διευθυντές/ντριες έχει σημαντική επιρροή στο να εκτελέσουν το έργο τους οι 

εκπαιδευτικοί. 

 

1.2 – Η εργασιακή ικανοποίηση 

 

Οι Josanov – Vrgovic και Pavlovic (2014) στην ερευνά τους μας αναφέρουν ότι 

η εργασιακή ικανοποίηση λειτουργεί ως αγάπη του ατόμου για την δουλειά τους ή ως 

ένας βαθμός αρεσκείας του ανθρώπου προς την δουλειά τους. Το παραπάνω ενισχύεται 

από μια σειρά κοινών ορισμών που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, η εργασιακή 

ικανοποίηση του ατόμου είναι ένας γενικό συναισθηματικός προσανατολισμός του προς 

την εργασία και ένα γενικό αίσθημα προς το είδος και το περιεχόμενο της εργασίας 

(Smith, κ. α., 1969 • Guzina, 1980 • Kreitner, κ. α., 1999). O Domovic (2004) μας 
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αναφέρει ότι η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να είναι ένας δείκτης της 

συναισθηματικής κατάστασης του εκπαιδευτικού για την παραγωγικότητά του ή την 

εχθρικότητά του, όταν αυτός αξιολογεί τον ρόλο του στο σχολείο (Josanov – Vrgovic & 

Pavlovic, 2014).  

 

Επιπλέον, όπως μας αναφέρουν στην έρευνα τους οι Saiti και Fassoulis (2012) η 

σχολική ηγεσία είναι ένα σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται ιδιαίτερα με την 

αποτελεσματική σχολική απόδοση (Edmonds, 1979 • Fassoulis, 2001 • Fassoulis κ α., 

2009 • Saitis & Eliophotou – Menon, 2004 • Saiti, 2007 • Stoll & Mortimore, 1997 • 

Theophilidis & Stylianidis, 2000) και την ικανοποίηση από την εργασία αφού, κάτω από 

ορισμένες συνθήκες της έντονης κοινωνικής, τεχνολογικής και οικονομικής αλλαγής, 

βοηθά οποιονδήποτε οργανισμό και ιδιαίτερα μια σχολική μονάδα, να δημιουργήσει έναν 

ικανό διαχειριστή. 

 

1.2.1 – Λήψη αποφάσεων και εργασιακή ικανοποίηση 

 

Στην έρευνα των Ilgan, Parylo και Sungu (2015) γίνονται αναφορές για την 

επιρροή που έχει η λήψη αποφάσεων των διευθυντών/ντριών στην εργασιακή 

ικανοποίηση. Πιο συγκείμενα μας αναφέρουν ότι η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται με 

την απόδοση των εργαζομένων και την επηρεάζει (Fenwick, 2006). O Hsu (2009) μέσα 

από τις μελέτες του υποστηρίζει ότι η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συσχετίζεται με 

τον τρόπο εργασίας τους. Παρόμοια άποψη έχουν και οι Fuming και Jiliang (2007), όπου 

μας τονίζουν πως από την έρευνά τους η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

βοηθάει στην παραγωγικότητα και τον ενθουσιασμό για εργασία, τους εκπαιδευτικούς. 

Επιπλέον, σε έρευνες του Hui κ.α. (2013) που έγιναν στην Κίνα, αναφέρθηκε ότι υπάρχει 

σχέση ανάμεσα στο στυλ λήψης αποφάσεων των διευθυντών/τριών και της εργασιακής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

 

Οι Josanov – Vrgovic και Pavlovic (2014) ισχυρίζονται μέσα από την ερευνά τους 

ότι η  ικανοποίηση των εκπαιδευτικών βρίσκεται κάτω από την επίδραση της σχέσης τους 

με το/τη διευθυντή/ντρια του σχολείου. Οι διευθυντές/ντριες που βοηθούν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τους επιτρέπουν να ανάπτυξη 
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περισσότερο τις δεξιότητές τους πάνω στις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αυτό έχει 

συνήθως ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να αυξάνουν την εργασιακή τους ικανοποίηση 

(Ma & MacMillan, 1999 • Dinham & Scott, 2000 • Bogler, 2001 • Cerit, 2009). Σε έρευνες 

των Kusum και Billingsley (1996), έχουν δείξει ότι η συμπεριφορά των 

διευθυντών/ντριών στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει θετική επίδραση 

στην ικανοποίηση των καθηγητών από την εργασία και στην επιθυμία τους και στην 

απόφαση να παραμείνουν στο ίδρυμα (Josanov – Vrgovic & Pavlovic, 2014). Σε ένα 

περιβάλλον όπου οι διευθυντές/τριες ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν 

στη λήψη αποφάσεων, επιδρά θετικά στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

(Dinham & Scott, 200 • Bogler, 2001 • Griffith, 2004). Επιπλέον από έρευνες που έχουν 

γίνει από τους Timoty και Ronald (2004), τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας δημιουργούν 

διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας και έχουν άμεση επίδραση στην ικανοποίηση από 

την εργασία  των εκπαιδευτικών (Josanov – Vrgovic & Pavlovic, 2014).  

 

Aς αναφέρουμε ότι στην έρευνα των Κουτούζη και Μαλλιάρα (2017) αναφέρουν 

ότι διαπιστώθηκε θετική σχέση ανάμεσα στο ορθολογικό στυλ λήψης απόφασης και στο 

μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας. Επιπλέον, το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας  

εμφανίζει θετική σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση (Bartolo & Furlonger, 2000 • 

Erkutlu, 2008 • Rad & Yarmohammadian, 2006) και οι μετασχηματιστικοί ηγέτες δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ακολούθων του (Hariri, 2011 pp 57). Κλείνοντας 

την παράγραφο αυτή, να αναφέρουμε ότι από έρευνες που έχουν γίνει, παρατηρήθηκε 

θετική συσχέτιση την εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και του ορθολογικού 

στυλ λήψης αποφάσεων που εφαρμόζουν οι διευθυντές των σχολείων (Tambe & 

Krishnam, 2000). 

 

1.2.2 – Εργασιακή ικανοποίηση και μάθηση 

 

Θεωρώ ότι σε όλους μας είναι κατανοητό ότι όταν ένας εκπαιδευτικός είναι 

ικανοποιημένος από την εργασία του τότε αυτό έχει αντίκτυπο και στους μαθητές. Αυτό 

μας το επιβεβαιώνει και ο Chieffo (1991) που μας λέει ότι ό εκπαιδευτικός που δεν είναι 

ικανοποιημένος με την εργασία του, μπορεί να εκτελέσει μια κακή διδασκαλία και να 

έχει κακή σχέση με τους μαθητές του και κατά επέκταση μπορεί να έχει αρνητικά 
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αποτελέσματα στην απόδοση του σχολείου. Ας σημειώσουμε ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση στα σχολεία είναι σημαντική, διότι συμβάλλει στην οργανωτική μάθηση 

και τη διδασκαλία της αποτελεσματικότητας, επηρεάζει τελικά τις επιτεύξεις των ίδιων 

των φοιτητών (Rowan, Correnti & Miller, 2002) και η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να 

έχει τις επιπτώσεις στην εργασία (Lee & Ahmad, 2009) και στο σχολικό έργο (Filak & 

Sheldon, 2003). Επιπλέον, οι ικανοποιημένοι και παραγωγικοί εκπαιδευτικοί αποτελούν 

βασικό παράγοντα για την επιτυχία της εκπαίδευσης και μπορούν να συμβάλουν στην 

επίτευξη των σπουδαστών ως βασικό δείκτη για τις σχολικές επιδόσεις (Firman & Tola, 

2008). Όταν οι εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν τη δουλειά τους, δεν θέλουν να 

εγκαταλείψουν τα σχολεία τους, δεσμεύονται για τη δουλειά και το επάγγελμά τους, 

αναγκάζονται να επιτελούν πολύ καλά την εργασία τους για να επιτύχουν σχολικούς 

στόχους (Hariri, Monypenny & Prideaux, 2012). 

 

1.2.3 – Εργασιακή ικανοποίηση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν  

 

Από την έρευνα που έκαναν οι Josanov – Vrgovic και Pavlovic (2014) 

διαπίστωσαν ότι όπως αναφέρει ο Herzberg (1966), υπάρχουν δύο είδη των παραγόντων 

που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση, οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί 

παράγοντες. Ας αναφέρουμε από ένα παράδειγμα σε κάθε μια από τους παραπάνω 

παράγοντες. Ο/Η διευθυντής/ντρια και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται και διοικεί, 

είναι ένας από τους εξωτερικούς παράγοντες και μάλιστα με ισχυρή επιρροή στη στάση 

των εκπαιδευτικών. Από την άλλη ένας εσωτερικός παράγοντας μπορεί να θεωρηθεί, η 

θετική στάση που δείχνει ο/η διευθυντή/ντρια σε προτάσεις των εκπαιδευτικών, 

βελτιώνει τη σχέση μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να δίνει στους εκπαιδευτικούς εσωτερικά κίνητρα. Όταν υπάρχει μια καλή 

ισορροπία μεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών παραγόντων βελτιώνει την 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Josanov – Vrgovic & Pavlovic, 2014). 

 

Ωστόσο, αρκετά ερευνητικά αποτελέσματα έχουν δείξει ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση συνδέεται περισσότερο με τις εσωτερικές ανταμοιβές (Farrar, 1981 · 

DeJesus, 1991 • Choy κ. α., 1993 • Porter, 1993 • Dinham & Scott, 1996 • Domovic, 2004 

• Noddings, 2006 • Sharma & Jyoti, 2006, 2009) (από το Josanov – Vrgovic, & Pavlovic, 
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2014). Τέλος, να αναφέρουμε πως υπάρχουν αρκετές μελέτες που έχουν εξετάσει την 

εργασιακή ικανοποίηση σε σχέση με το φύλο. Όπως διαπιστώθηκε από έρευνες που 

έγιναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι άντρες ήταν αρκετά πιο ικανοποιημένοι από 

την εργασία τους σε αποφάσεις που σχετίζονται με την διοίκηση, τους συναδέλφους, το 

μέλλον της σταδιοδρομίας, τις συνθήκες εργασίας, της κοινωνικότητας και τις αποδοχές 

Nuaimi κ.α. (2014). Αντίθετα σε άλλη έρευνα από τον Ahammed (2011) στη ίδια 

περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί να δηλώσουν πως ήταν πιο 

ικανοποιημένες από την εργασία τους, όσο αφορά την διδασκαλία. Επιπλέον, οι έρευνες 

έδειξαν ότι η εργασιακή ικανοποίηση ποικίλει ανάλογα με το φύλο (Mahmood κ.α., 

2011).  

 

Κεφάλαιο 2ο – Ταυτότητα της έρευνας 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί την ταυτότητα της έρευνας, οπότε θα ξεκινήσουμε 

με τον σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν για την συγγραφή της 

παρούσας εργασία. Θα συνεχίσουμε με τα χαρακτηριστικά του δείγματος, θα 

αναφερθούμε στα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήσαμε και τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήσαμε για την διανομή και την συλλογή αυτών. Θα κλείσουμε το δεύτερο 

κεφάλαιο με την αναφερθούμε στο λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε για την ανάλυση 

των δεδομένων και την έκδοση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της έρευνάς 

μας. 

 

2.1 – Ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

 Ζώντας και καταναλώνοντας ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας μέσα σε ένα 

κοινωνικό περιβάλλον όπως είναι ο σχολικός χώρος, διαπιστώσαμε ότι καθημερινά και 

συνεχώς οι υπεύθυνοι της διοίκησης των σχολείων, που είναι οι διευθυντές/ντριες, 

αναλαμβάνουν να παίρνουν συνεχώς αποφάσεις. Σε όλους μας είναι κατανοητό ότι όλοι 

οι άνθρωποι δεν αντιδρούν και αποφασίζουν με τον ίδιο τρόπο κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες και καταστάσεις. Οι αποφάσεις των υπεύθυνων διοίκησης όμως έχουν 

αντίκτυπο στο προσωπικό και στην εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού, όπως 

έχουμε αναφέρει παραπάνω. Τα δυο αυτά θεωρητικά αντικείμενα, η λήψη αποφάσεων 
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και η εργασιακή ικανοποίηση, μας προξένησαν το ενδιαφέρον και θελήσαμε να τα 

εξετάσουμε στην έρευνά μας. Έχοντας όλο το παραπάνω θεωρητικό μέρος μας 

προξένησε ενδιαφέρον η προσέγγιση των Scott και Bruce (1995), η οποία εκτός από να 

εξετάζει την δομή της λήψης αποφάσεων επικεντρώνεται στην προσωπικότητα αυτού 

που κάνει χρήση λήψης αποφάσεων. Με αυτό το τρόπο οι Scott και Bruce όρισαν πέντε 

διαφορετικά στυλ λήψης αποφάσεων που είναι το α) Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων, 

στο οποίο ο υπεύθυνος για τη λήψης αποφάσεων χρησιμοποιεί λογικές μεθόδους για τη 

συλλογή πληροφοριών, τον προσδιορισμό εναλλακτικών λύσεων και την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων στη συνέχεια με βάση την απόφαση που έχει πάρει. β) Ενστικτώδες 

στυλ λήψης αποφάσεων, στο οποίο ο υπεύθυνος για τη λήψης αποφάσεων στηρίζεται στις 

ιδέες και γεγονότα από το περιβάλλον του και τις αλληλεπιδράσεις του. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας και ανάδειξη προβλημάτων ως προς 

την συμμετοχή για λήψη αποφάσεων όπως μπορεί να είναι οι εκπαιδευτικοί σε ένα 

σύλλογο διδασκόντων. γ) Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων, στο οποίο ο υπεύθυνος 

αποφασίζει αποφεύγοντας την ανάληψη ευθύνης και συχνά εμπιστεύονται τις ιδέες και 

προτάσεις των άλλων αντί των δικών τους, με αποτέλεσμα ο υπεύθυνος να χρειάζεται 

μεγάλη κοινωνική στήριξη. δ) Το στυλ αυτού που Αποφεύγει τη λήψη αποφάσεων, στο 

οποίο ο υπεύθυνος αναβάλει συνεχώς τη λήψη αποφάσεων ή μεταβιβάζει την ευθύνη 

λήψης αποφάσεων σε κάποιον άλλον και καταστάσεις που είναι πολύ δύσκολες για να 

παρθούν σημαντικές αποφάσεις κάτω από την πίεση του χρόνου, ο υπεύθυνος εμφανίζει 

πολύ υψηλά επίπεδα στρες και ε) Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων, στο οποίο ο 

υπεύθυνος χαρακτηρίζεται ως ανυπόμονος και αναποφάσιστος, με αποτέλεσμα να 

καταλήγει σε μια λύση η οποία να είναι ευνοϊκή και ευχάριστη σε όλους, χωρίς όμως να 

χρησιμοποιήσει τον χρόνο προς όφελός τους και να σκεφτεί λογικά εξετάζοντας 

εναλλακτικές λύσεις.  

 

2.1.1 – Ο σκοπός της έρευνας 

 

Έχοντας ως υπόβαθρο τα παραπάνω, δημιουργείται ο αρχικός σκοπός της 

παρούσας έρευνας μας που είναι να δούμε ποιο από τα παραπάνω πέντε στυλ λήψης 

αποφάσεων υιοθετείται περισσότερο από τους υπεύθυνους διοίκησης και ποιο 

αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν. Ο δεύτερος σκοπός της έρευνά μας είναι να 
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διαπιστώνουμε, μέσα από το ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους εκπαιδευτικούς, 

πόσο ικανοποιημένοι είναι από την καθημερινή τους εργασία τους οι εκπαιδευτικοί. Ένας 

άλλος σκοπός της έρευνά μας είναι να εξετάσουμε αν το στυλ λήψης αποφάσεων και η 

εργασιακή ικανοποίηση εξαρτάται και επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία και τα έτη 

υπηρεσίας. Επιπλέον, σκοπός μας είναι να διαπιστώσουμε πόσο ευχαριστημένοι είναι 

από τους εσωτερικούς και πόσο από τους εξωτερικούς παράγοντες του ερωτηματολογίου 

της εργασιακής ικανοποίησης. Τέλος, σκοπός της εργασίας μας είναι να διαπιστώσουμε 

αν υπάρχει μια γραμμική συσχέτιση της εργασιακής ικανοποίησης με τα πέντε στυλ 

λήψης αποφάσεων. Συνεπώς, τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στην 

παρούσα εργασία αναλύονται στην επόμενη ακριβώς παράγραφο. 

 

 

2.1.2 – Τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

1. Ποιο το στυλ λήψης αποφάσεων προτιμούν να χρησιμοποιούν οι διευθυντές/ντριες 

για να διοικήσουν τα σχολεία τους; 

2. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο κάθε στυλ λήψης αποφάσεων που επιλέγει ο 

υπεύθυνος διοίκησης με την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας των υπεύθυνων διοίκησης; 

3. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το φύλο, την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας 

επηρεάζουν το στυλ λήψης αποφάσεων που επιλέγει ο υπεύθυνος διοίκησης; 

4. Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους; 

5. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το φύλο, την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας 

επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών; 

6. Υπάρχει συσχέτιση της εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τους 

εσωτερικούς και τους εξωτερικούς παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης;  

7. Υπάρχει συσχέτιση της εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τα πέντε 

στυλ λήψης αποφάσεων των ατόμων που έχουν θέση ευθύνης; 

8. Ποια είναι η γραμμική συσχέτιση της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

και των πέντε στυλ λήψης αποφάσεων των ατόμων που έχουν θέση ευθύνης; 
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2.2.3 – Οι ερευνητικές υποθέσεις 

 

Από τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, έχουμε τις ακόλουθες ερευνητικές 

υποθέσεις: 

 

1. Το στυλ λήψης αποφάσεων δεν διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το φύλο των υπεύθυνων  

    διοίκησης. 

2. Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δεν διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το  

    φύλο των εκπαιδευτικών. 

3. Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δεν διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με την  

    ηλικία των εκπαιδευτικών. 

4. Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ως  

    προς τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. 

5. Να προσδιοριστεί η συσχέτιση μεταξύ των πέντε στυλ λήψης αποφάσεων των  

     διευθυντών/ντριων και της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών.  

 

2.2 – Τα χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

 Ας αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά του δείγματος που είχαμε για την ερευνά 

μας. Το δείγμα μας χωρίζεται σε δυο ομάδες : 

α) στην ομάδα των ατόμων που είχαν θέση ευθύνης, όπως ήταν οι διευθυντές/ντριες, 

υποδιευθυντές/ντριες και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές αυτών, στους οποίους μοιράστηκε 

το ερωτηματολόγιο για το στυλ λήψης αποφάσεων και  

β) στην ομάδα των εκπαιδευτικών, στους οποίους μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο για 

την εργασιακή ικανοποίηση. 

 

Οι παραπάνω ομάδες αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε όλους 

τους τύπους σχολείων, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια και στα 

Εσπερινά αυτών, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία. Η ομάδα 

των ατόμων που κατείχαν θέση ευθύνης αποτελούνταν συνολικά από ενενήντα επτά (97) 

άτομα και η ομάδα των εκπαιδευτικών που απάντησε στο ερωτηματολόγιο της 

εργασιακής ικανοποίησης ήταν συνολικά διακόσια είκοσι οκτώ 228. 
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 Όλοι οι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε όλες τις ειδικοτήτων που μπορούμε να βρούμε 

σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσφέρθηκαν με μεγάλη προθυμία να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια. Στα σχολεία του Νομού Καστοριάς έγινε 

προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς, ενώ στα σχολεία των άλλων νομών 

μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια μέσω κοινών γνωστών που υπηρετούν στους νομούς 

αυτούς. Μια μικρή μερίδα ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε μέσω Google Forms που 

είχαν αποσταλεί στα σχολεία της Κοζάνης και των Γρεβενών, μέσω του Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου κ. Δημητρίου Τζήμα, ΠΕ86 Πληροφορικής. 

 

 Θεωρώ σε αυτό το σημείο σημαντικό να αναφέρουμε την χρονική περίοδος που 

διεξαχθεί  η έρευνά μας για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που ήταν από τον 

Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Δεκέμβριο 2019.   

 

2.3 – Τα ερωτηματολόγια 

 

 Σε αύτη την παράγραφο θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των 

ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήσαμε, για να μετρήσουμε το στυλ λήψης αποφάσεων 

των υπευθύνων διοίκησης και την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

 

2.3.1 – Ερωτηματολόγιο Στυλ Λήψης Αποφάσεων 

 

Το ερωτηματολόγιο που διαχειριστήκαμε για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και 

να αναλύσουμε το στυλ λήψης αποφάσεων που εφαρμόζουν οι υπεύθυνοι διοίκησης των 

σχολείων, είναι το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από τους Scott και Bruce το 1995 

και το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μελετάει τη γενικό στυλ λήψης αποφάσεων 

(General Decision Making Style Questionnaire ≡ GDMSQ). Πιο αναλυτικά το GDMSQ, 

στοχεύει στον προσδιορισμό των προσωπικών διαφορών της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων, δηλαδή το διαφορετικό τρόπο – στυλ λήψης απόφασης που ασκούν οι 

διευθυντές/ντριες για να διοικήσουν τις σχολικές μονάδες τους. Όπως μας αναφέρουν 

από την βιβλιογραφία, οι Scott και Bruce (1995) προσδιόρισαν πέντε διαφορετικά στυλ 

λήψης αποφάσεων όπως έχουν αναλυθεί παραπάνω στη παράγραφο 1.1.1 και τα οποία 

περιγράφονται με τους ακόλουθους όρους συμπεριφοράς : 
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α) Το Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων (Rasional DMS ≡ RDMS) 

β) Το Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων (Intuitive DMS ≡ IDMS) 

γ) Το Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων (Dependent DMS ≡ DDMS) 

δ) Το στυλ του Αποφεύγοντα της λήψης αποφάσεων (Avoidant DMS ≡ ADMS) 

ε) Το Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων (Spontaneous DMS ≡ SDMS) 

 

Ο κάθε ένας από τους παραπάνω όρους μελετήθηκε, από τις απαντήσεις που 

έδωσαν οι υπεύθυνοι που ασκούν διοίκηση στα σχολεία, σε μια σειρά από ερωτήσεις και 

βέβαια χωρίς να γνωρίζουν οι παραπάνω ότι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις εξετάζουν ένα 

συγκεκριμένο μοντέλο στυλ λήψης αποφάσεων. Οι ομάδες ερωτήσεις που δόθηκαν σε 

κάθε από τις παραπάνω κατηγορίες είναι : 

Για το Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων (Rasional DMS ≡ RDMS) 

1. Ελέγχω τις πηγές πληροφοριών μου για να είμαι σίγουρος.   

2. Έχω τα σωστά γεγονότα πριν λάβω αποφάσεις. 

3. Λαμβάνω αποφάσεις κατά λογικό και συστηματικό τρόπο. 

4. Η λήψη αποφάσεών μου απαιτεί προσεκτική σκέψη. 

5. Κατά τη λήψη μιας απόφασης, εξετάζω διάφορες επιλογές όσον αφορά ένα 

συγκεκριμένο στόχο. 

Για το Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων (Intuitive DMS ≡ IDMS) 

6. Όταν αποφασίζω, υποστηρίζω τα ένστικτά μου. 

7. Όταν λαμβάνω αποφάσεις, τείνω να βασίζομαι στη διαίσθησή μου. 

8. Κατά γενικό κανόνα, οι αποφάσεις μου είναι σωστές. 

9. Όταν παίρνω μια απόφαση, είναι πιο σημαντικό για μένα να αισθάνομαι ότι η 

απόφαση είναι σωστή από το να υπάρχει ένας λογικός λόγος για αυτή. 

10. Όταν παίρνω μια απόφαση, εμπιστεύομαι τα εσωτερικά μου συναισθήματα και 

αντιδράσεις.     

Για το Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων (Dependent DMS ≡ DDMS) 

11. Χρειάζομαι συχνά τη βοήθεια άλλων ανθρώπων όταν λαμβάνω σημαντικές 

αποφάσεις. 

12. Σπάνια λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύομαι άλλους 

ανθρώπους. 
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13. Χρησιμοποιώ τη συμβουλή άλλων ανθρώπων για τη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων. 

14. Εάν έχω την υποστήριξη άλλων, είναι ευκολότερο να λάβω σημαντικές 

αποφάσεις. 

15. Μου αρέσει να έχω κάποιον που να με κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση 

όταν είμαι αντιμέτωπος με σημαντικές αποφάσεις. 

Για το στυλ του Αποφεύγοντα της λήψης αποφάσεων (Avoidant DMS ≡ ADMS) 

16. Αποφεύγω να λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις έως ότου αρχίσει η πίεση. 

17. Αναβάλλω τη λήψη αποφάσεων όποτε είναι δυνατόν. 

18. Συχνά χρονοτριβώ όταν είναι να αναλάβω σημαντικές λήψεις αποφάσεων. 

19. Γενικά λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις την τελευταία στιγμή. 

20. Αναβάλλω τη λήψη πολλών αποφάσεων, επειδή το να σκέφτομαι για άλλους με 

κάνει να νιώθω άβολα. 

Για το Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων (Spontaneous DMS ≡ SDMS) 

21. Γενικά λαμβάνω γρήγορες αποφάσεις. 

22. Συχνά παίρνω αποφάσεις με το κίνητρο της στιγμής. 

23. Παίρνω γρήγορες αποφάσεις. 

24. Συχνά παίρνω παρορμητικές αποφάσεις. 

 

Στις παραπάνω ερωτήσεις εφαρμόστηκε μια πεντάβαθμη διαβαθμισμένη κλίμακα 

Likert με τις παρακάτω διαβαθμίσεις : 1) Διαφωνώ έντονα.                   2) Κάπως διαφωνώ.                     

3) Αναποφάσιστος.               4) Κάπως συμφωνώ.                     5) Συμφωνώ απόλυτα. 

 

Επιπλέον, στην αρχή του παραπάνω ερωτηματολογίου εξετάστηκα τα 

δημοσκοπικά στοιχεία του δείγματος, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, 

το σχολείο εργασίας, τα έτη υπηρεσίας, η θέση ευθύνης που κατείχαν και τα έτη που 

κατείχαν την συγκεκριμένη θέση.   

 

Τέλος, αφού είχαμε περάσεις όλα τα δεδομένα στο SPSS εξετάσαμε την 

αξιοπιστία του ερωτηματολογίου μας με το άλφα του Cronbach (Cronbach’s alpha). Για 

να εκτελέσουμε το παραπάνω ακολουθούμε την παρακάτω ακολουθία εντολών  

Analyze → Scale → Reliability Analysis, στο πεδία Items βάζουμε όλες τις ερωτήσεις 
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q1 έως q24 του ερωτηματολογίου μας, εκτός από τα δημογραφικά, στο πεδίο Model 

επιλέγουμε το Alpha, στο Statistics επιλέγουμε στο πεδίο Descriptives for το Scale if item 

deleted και τέλος Continue και Ok. Τα αποτελέσματα του Cronbach’s Alpha τεστ 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και η τιμή του είναι ίση με 0,734. Αυτή η τιμή μας δείχνει 

ότι το ερωτηματολόγιο μας είναι αξιόπιστο εφόσον ένα ερωτηματολόγιο για να θεωρηθεί 

αξιόπιστο απαιτεί η τιμή του  Cronbach’s Alpha τεστ να είναι μεγαλύτερη του 0,7. 

 

 

 

Πίνακας 1 – Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου GDMSQ 

 

Επιπλέον παραθέτουμε στον Πίνακα 2, ο οποίος μας δείχνει αν παραλείψουμε μια 

ερώτηση από το ερωτηματολόγιο μας. πόσο θα αλλάξει η συνολική αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου μας.   

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Ελέγχω τις πηγές πληροφορίων μου για να 
είμαι σίγουρος. 

71,25 51,209 -,022 ,738 

Έχω τα σωστά γεγονότα πριν λάβω 
αποφάσεις. 

71,52 52,169 -,155 ,746 

Λαμβάνω αποφάσεις κατά λογικό και 
συστηματικό τρόπο. 

71,70 52,149 -,143 ,748 

Η λήψη αποφάσεών μου απαιτεί προσεκτική 
σκέψη. 

71,38 50,030 ,122 ,733 

Κατά τη λήψη μιας απόφασης, εξετάζω 
διάφορες επιλογές όσον αφορά ένα 
συγκεκριμένο στόχο. 

71,54 50,626 ,031 ,738 

Όταν αποφασίζω, υποστηρίζω τα ένστικτά 
μου. 

73,08 44,993 ,381 ,715 

Όταν λαμβάνω αποφάσεις, τείνω να 
βασίζομαι στη διαίσθησή μου. 

73,29 46,291 ,378 ,717 

Κατά γενικό κανόνα, οι αποφάσεις μου είναι 
σωστές. 

72,26 49,985 ,096 ,735 

Όταν παίρνω μια απόφαση, είναι πιο 
σημαντικό για μένα να αισθάνομαι ότι η 
απόφαση είναι σωστή από το να υπάρχει 
ένας λογικός λόγος για αυτή. 

72,84 46,660 ,272 ,725 

Όταν παίρνω μια απόφαση, εμπιστεύομαι τα 
εσωτερικά μου συναισθήματα και 
αντιδράσεις. 

72,96 46,915 ,317 ,721 

Χρειάζομαι συχνά τη βοήθεια άλλων 
ανθρώπων όταν λαμβάνω σημαντικές 
αποφάσεις. 

72,34 48,748 ,215 ,728 

Σπάνια λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις 
χωρίς να συμβουλεύομαι άλλους 
ανθρώπους. 

72,46 46,210 ,372 ,717 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,733 24 
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Χρησιμοποιώ τη συμβουλή άλλων 
ανθρώπων για τη λήψη σημαντικών 
αποφάσεων. 

72,37 47,465 ,267 ,725 

Εάν έχω την υποστήριξη άλλων, είναι 
ευκολότερο να λάβω σημαντικές αποφάσεις. 

72,18 46,917 ,345 ,719 

Μου αρέσει να έχω κάποιον που να με 
κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση όταν 
είμαι αντιμέτωπος με σημαντικές 
αποφάσεις. 

72,98 46,104 ,397 ,715 

Αποφεύγω να λαμβάνω σημαντικές 
αποφάσεις έως ότου αρχίσει η πίεση. 

73,57 43,686 ,483 ,705 

Αναβάλλω τη λήψη αποφάσεων όποτε είναι 
δυνατόν. 

73,58 41,017 ,578 ,693 

Συχνά χρονοτριβώ όταν είναι να αναλάβω 
σημαντικές λήψεις αποφάσεων. 

74,00 43,000 ,611 ,695 

Γενικά λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις την 
τελευταία στιγμή. 

74,07 45,297 ,477 ,709 

Αναβάλλω τη λήψη πολλών αποφάσεων, 
επειδή το να σκέφτομαι για άλλους με κάνει 
να νιώθω άβολα. 

73,79 44,165 ,541 ,703 

Γενικά λαμβάνω γρήγορες αποφάσεις. 74,16 51,764 -,100 ,746 

Συχνά παίρνω αποφάσεις με το κίνητρο της 
στιγμής. 

73,77 48,865 ,148 ,734 

Παίρνω γρήγορες αποφάσεις. 73,80 50,763 ,011 ,739 

Συχνά παίρνω παρορμητικές αποφάσεις. 74,06 47,684 ,306 ,723 

Πίνακας 2 – Αξιοπιστίας Ερωτηματολογίου αν απορριφθεί μια ερώτηση. 

 

2.3.2 – Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Ικανοποίησης 

 

 Το ερωτηματολόγιο που είχαμε στην διάθεσή μας για να εξετάσουμε την 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ήταν το σύντομο ερωτηματολόγιο 

ικανοποίησης από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα (Minnesota Satisfaction Questionnaire 

≡ MSQ) και το οποίο αναπτύχθηκε από τους Weiss και Davis το 1967 και το ανακτήσαμε 

από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα 

(http://vpr.psych.umn.edu/instruments/msq-minnesota-satisfaction-questionnaire).  

Το MSQ χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, που η μεν πρώτη εξετάζει τους εσωτερικούς 

παράγοντες ικανοποίησης από την εργασία (Intrinsic Job Satisfaction ≡ IJS) και η δε 

δεύτερη τους εξωτερικούς παράγοντες ικανοποίησης από την εργασία (Extrinsic Job 

Satisfaction ≡ EJS). 

 

Οι εσωτερικοί παράγοντες (Intrinsic Job Satisfaction ≡ IJS) ικανοποίησης από την 

εργασία των εκπαιδευτικών στο σχολείο τους, εξετάστηκαν με τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Αυτή η δουλειά μου παρέχει πάντα δραστηριότητες που με κρατούν φρέσκο. 

2. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να δουλεύω μόνος (ανεξάρτητος). 

http://vpr.psych.umn.edu/instruments/msq-minnesota-satisfaction-questionnaire
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3. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω διάφορα πράγματα περιστασιακά. 

4. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να γίνω σεβαστός άνθρωπος στην 

κοινωνία. 

9. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω κάτι χρήσιμο για τους άλλους. 

10. Έχω αρκετές ευκαιρίες να πω σε άλλους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν σε αυτή 

τη δουλειά. 

      11. Έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές μου σε αυτή τη  

            δουλειά. 

      15. Σε αυτή τη δουλειά, έχω αρκετή ελευθερία να εκδηλώσω τις δικές μου αποφάσεις. 

      16. Κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας έχω αρκετές ευκαιρίες να χρησιμοποιήσω  

            τις δικές μου μεθόδους και δημιουργικότητα. 

      20. Η εργασία σε αυτό το επάγγελμα μου δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης. 

Ενώ, για τους εξωτερικούς παράγοντες (Extrinsic Job Satisfaction ≡ EJS), που 

επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την ενασχόληση τους 

στο σχολείο, κάναμε χρήση των παρακάτω ερωτήσεις :  

5. Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του/της διευθυντή/ντριας και των εργαζομένων 

βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

6. Η καθοδήγηση και η υποστήριξη του/της διευθυντή/ντριάς μου, μου παρέχονται 

σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

12. Είμαι ικανοποιημένος με το στυλ και τις πρακτικές διαχείρισης του/της   

διευθυντή/ντριάς μου. 

13. Ο μισθός μου με ικανοποιεί. 

14. Έχω αρκετές ευκαιρίες να προωθηθώ σε αυτή τη δουλειά. 

17. Είμαι ικανοποιημένος με τις συνθήκες εργασίας. 

19. Δεν είμαι αρκετά ευχαριστημένος σε αυτή τη δουλειά. 

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις που συμμετείχαν στην έκδοση του μέσου όρου για τη συνολική 

εκτίμηση της εργασιακής ικανοποίησης (Total Job Satisfaction ≡ TJS) είναι εξής :  

7. Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να κάνω πράγματα σύμφωνα με την 

συνείδησή μου.   

8. Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να έχω σταθερή απασχόληση. 

18. Είμαι ικανοποιημένος με τις σχέσεις που έχω με τους συναδέλφους μου. 



- 45 - 

 

O παραπάνω διαχωρισμός σε εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες έγινε βάση της 

εργασίας των Olcum και Titrek  (2015).  

 

Σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις εφαρμόστηκε και εδώ μια πεντάβαθμη 

διαβαθμισμένη κλίμακα Likert με τις παρακάτω διαβαθμίσεις :  

1) Διαφωνώ έντονα.                   2) Κάπως διαφωνώ.                     3) Αναποφάσιστος.        

                         4) Κάπως συμφωνώ.                     5) Συμφωνώ απόλυτα. 

 

Επιπλέον, στην αρχή του ερωτηματολογίου για την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, εξετάστηκα τα δημοσκοπικά στοιχεία του δείγματος, όπως είναι το φύλο, 

η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, το σχολείο εργασίας, το είδος της εργασίας στους στο 

σχολείο, τα έτη υπηρεσίας, και τα έτη που είναι στο ίδιο σχολείο. 

 

Αφού περάσαμε όλα τα δεδομένα μας στο SPSS εξετάσαμε την αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου μας με το άλφα του Cronbach (Cronbach’s alpha). Στον Πίνακα 3 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Cronbach’s Alpha τεστ, το οποίο μας δείχνει ότι 

το ερωτηματολόγιο μας είναι αρκετά αξιόπιστο με τιμή ίση με 0,827, αρκετά μεγαλύτερη 

από το 0,7 που αποτελεί την βάση για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ένα 

ερωτηματολόγιο αξιόπιστο. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,827 20 

Πίνακας 3 – Αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου MSQ. 

 

Επιπλέον παραθέτουμε στον Πίνακα 4, ο οποίος μας δείχνει αν παραλείψουμε μια 

ερώτηση από το ερωτηματολόγιο μας. πόσο θα αλλάξει η συνολική αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου μας.   

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Αυτή η δουλειά μου παρέχει πάντα 
δραστηριότητες που με κρατούν φρέσκο. 

66,55 72,495 ,440 ,817 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να 
δουλεύω μόνος (ανεξάρτητος). 

67,27 72,076 ,387 ,820 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να 
κάνω διάφορα πράγματα περιστασιακά. 

67,11 74,013 ,280 ,826 
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Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να γίνω 
σεβαστός άνθρωπος στην κοινωνία. 

67,01 71,264 ,435 ,817 

Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του/της 
διευθυντή/ντριας και των εργαζομένων 
βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

66,22 72,976 ,504 ,815 

Η καθοδήγηση και η υποστήριξη του/της 
διευθυντή/ντριάς μου, μου παρέχονται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. 

66,26 72,853 ,458 ,816 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να 
κάνω πράγματα σύμφωνα με την συνείδησή 
μου. 

66,53 70,585 ,609 ,809 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να 
έχω σταθερή απασχόληση. 

66,09 74,119 ,330 ,822 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να 
κάνω κάτι χρήσιμο για τους άλλους. 

66,01 73,000 ,610 ,813 

Έχω αρκετές ευκαιρίες να πω σε άλλους 
ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν σε αυτή τη 
δουλειά. 

67,33 76,426 ,156 ,832 

Είμαι ικανοποιημένος με το στυλ και τις 
πρακτικές διαχείρισης του/της 
διευθυντή/ντριάς μου. 

66,89 74,251 ,327 ,823 

Έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι 
χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές μου σε αυτή 
τη δουλειά. 

66,47 71,316 ,624 ,810 

Ο μισθός μου με ικανοποιεί. 67,93 74,770 ,250 ,827 

Έχω αρκετές ευκαιρίες να προωθηθώ σε αυτή 
τη δουλειά. 

67,65 71,470 ,483 ,815 

Σε αυτή τη δουλειά, έχω αρκετή ελευθερία να 
εκδηλώσω τις δικές μου αποφάσεις. 

67,51 70,145 ,529 ,812 

Κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας έχω 
αρκετές ευκαιρίες να χρησιμοποιήσω τις δικές 
μου μεθόδους και δημιουργικότητα. 

66,54 69,633 ,667 ,806 

Είμαι ικανοποιημένος με τις συνθήκες 
εργασίας. 

66,85 70,577 ,543 ,812 

Είμαι ικανοποιημένος με τις σχέσεις που έχω 
με τους συναδέλφους μου. 

66,47 72,303 ,528 ,814 

Δεν είμαι αρκετά ευχαριστημένος σε αυτή τη 
δουλειά. 

68,05 87,372 -,439 ,860 

Η εργασία σε αυτό το επάγγελμα μου δίνει μια 
αίσθηση ολοκλήρωσης. 

66,75 69,098 ,640 ,807 

Πίνακας 4 – Αξιοπιστίας Ερωτηματολογίου αν απορριφθεί μια ερώτηση. 

 

2.4 – Το Λογισμικό 

 

Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνά μας είναι το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS, στην έκδοση 25. Το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, μας βοήθησε στην 

περιγραφική στατιστική για κάθε μεταβλητή των ερωτηματολογίων, στην παραγωγή 

γραφημάτων, στη δημιουργία ελέγχων υποθέσεων και στη δημιουργία της γραμμής 

παλινδρόμησης που εξετάζει την σύνδεση της εργασιακή ικανοποίηση με τα πέντε στυλ 

λήψης αποφάσεων. 
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2.5 – Η μεθοδολογία έρευνας 

 

 Για την μεθοδολογία της ερευνάς ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα. Αρχικά, 

αποφασίσαμε για τα κατάλληλα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιήσουμε και στη 

συνέχεια έγινε ο διαμοιρασμός τους και η συλλογή τους. Ακολούθησε, η δημιουργία δυο 

αρχείων με το παραπάνω στατιστικό πρόγραμμα SPSS για καθένα από τα δυο 

ερωτηματολόγια που διαχειριστήκαμε στην ερευνά μας. Μέσα σε αυτά, δημιουργήσαμε 

μεταβλητές για τα δημοσκοπικά στοιχεία των ερωτηματολογίων και μεταβλητές για κάθε 

ένα από τα ερώτημα που ερευνήσαμε. Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε περιγραφικά 

ορισμένες μεταβλητές των δημοσκοπικών στοιχείων, χρειάστηκε να γίνει ομαδοποίηση 

αυτών. Επιπρόσθετα, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ερευνητικά μας 

ερωτήματα, ήταν απαραίτητο να δημιουργήσαμε επιπλέον μεταβλητές που περιείχαν ίδια 

χαρακτηριστικά.  

 

Συγκεκριμένα στο ερωτηματολόγιο για το στυλ λήψης αποφάσεων 

δημιουργήσαμε τις μεταβλητές : 

α) RDMS , για να εξετάσουμε το ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων που 

περιλαμβάνουν τα ερωτήματα από το 1ο έως και το 5ο , 

β) IDMS , για να εξετάσουμε το ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνουν 

τα ερωτήματα από το 6ο έως και το 10ο , 

γ) DDMS , για να εξετάσουμε το εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων που 

περιλαμβάνουν τα ερωτήματα από το 11ο έως και το 15ο , 

δ) ADMS , για να εξετάσουμε το στυλ του αποφεύγοντα της λήψης αποφάσεων που 

περιλαμβάνουν τα ερωτήματα από το 16ο έως και το 20ο και 

ε) SDMS , για να εξετάσουμε το αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνουν 

τα ερωτήματα από το 20ο έως και το 24ο. 

Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να ομαδοποιήσαμε τις απαντήσεις για κάθε στυλ λήψης 

αποφάσεων και αυτό μας βοήθησε για να ελέγξουμε ποιο στυλ λήψης αποφάσεων 

χρησιμοποιούν οι διευθυντές/ντριες και την σχέση που μπορεί να έχει η εργασιακή 

ικανοποίηση με καθένα από τα πέντε στυλ λήψης αποφάσεων των υπεύθυνων διοίκησης. 
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 Στο ερωτηματολόγιο της εργασιακής ικανοποίησης δημιουργήσαμε δύο επιπλέον 

μεταβλητές. Αρχικά, τη μεταβλητή IJS που εξετάζει τους εσωτερικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν της εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, όπως είναι η 

δημιουργικότητα, το επίτευγμα, η υπευθυνότητα, η ανεξαρτησία, η προώθηση, η 

αναγνώριση και η εκτίμηση, που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16 

και 20. Tη μεταβλητή EJS, που εξετάζει τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

της εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, όπως είναι η εποπτεία, η διαχείριση, οι 

συνθήκες εργασίας, η οργανωτική πολιτική και η επικοινωνία, που περιλαμβάνει τις 

ερωτήσεις 5, 6, 12, 13, 14, 17 και 19. Καθώς και τη μεταβλητή ΤJS που εξετάζει την 

συνολική ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών. Αυτές οι δυο μεταβλητές 

μας έδωσαν την δυνατότητα να μελετήσουμε την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών ως προς τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες.  

 

 Στη συνέχεια έγινε η περιγραφική ανάλυση κάθε μεταβλητής των 

ερωτηματολογίων και των μεταβλητών που δημιουργήσαμε. Ολοκληρώσαμε την 

εργασία μας, με τους ελέγχους υποθέσεων για να δώσουμε και τις απαντήσεις μας στα 

ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε παραπάνω. Η μεθοδολογία της εργασίας μας κλείνει 

με την συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα από την έρευνά μας. 

 

Κεφάλαιο 3ο – Αποτελέσματα έρευνας για το GDMSQ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά θα περιγράψουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα κάθε 

ερώτησης από το ερωτηματολόγιο που εξετάζει το γενικό στυλ λήψης αποφάσεων, 

δηλαδή το GDMSQ. Στη συνέχεια θα ελέγξουμε αν κάθε στυλ λήψης αποφάσεων αν 

εξαρτάται και επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας. 

 

3.1 – Περιγραφική ανάλυση ανά ερώτημα 

 

3.1.1 – Φύλο 

 

Για να μελετήσουμε την ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή κατηγορίας φύλο (sex) 

εκτελέσαμε τις εντολές Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies, στο πεδίο 
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Variable τοποθετούμε την μεταβλητή Φύλο, στο πεδίο Charts επιλέγουμε το Bar Charts 

και τέλος Continue και Ok. 

 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γυναίκα 38 39,2 39,2 39,2 

Άνδρας 59 60,8 60,8 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 5 – Περιγραφή του Φύλου. 

 

   Γράφημα 1 – Φύλο. 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 5 και 

το Γράφημα 1 παρατηρούμε ότι το 

δείγμα μας αποτελείται από 97 

άτομα και σε αυτό συμμετείχαν 38 

γυναίκες που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 39,2% του συνόλου και 

από 59 άνδρες που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 60,8% του συνόλου.    

 

 

3.1.2 – Ηλικία 

 

Οι εκπαιδευτικοί μας σημειώσανε την ηλικία τους, οπότε για να μελετήσουμε την 

ανεξάρτητη ποσοτική συνεχής μεταβλητή ηλικία (age), αρχικά εκτελέσαμε τις εντολές 

Analyze → Descriptive Statistics → Descriptives, στο πεδίο Variable τοποθετούμε την 

μεταβλητή Ηλικία, στο πεδίο Options επιλέγουμε τη μέση τιμή (Mean), την τυπική 

απόκλιση (Std. Deviation), την ελάχιστη τιμή (Minimum), τη μέγιστη τιμή (Maximum), 

το εύρος των τιμών (Range) και τέλος Continue και Ok. Τα αποτελέσματα της παραπάνω 

εντολής είναι τα ακόλουθα : 
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Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ηλικία 97 28 37 65 52,76 6,699 

Valid N (listwise) 97      

Πίνακας 6 – Περιγραφής της Ηλικίας. 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 6, διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή της ηλικίας είναι  

Mean = 52,76 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 6,699, η ελάχιστη τιμή είναι 

Minimum = 37, η μέγιστη τιμή Maximum = 65 και το εύρος των τιμών Range = 28. 

  

Στη συνέχεια, θα κατηγοριοποιήσουμε την παραπάνω μεταβλητή σε μια νέα 

ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή διάταξης με το όνομα new_age. Για καλύτερο 

προσδιορισμό του αριθμού των κλάσεων θα χρησιμοποιούμε τον κανόνας του Sturges 

και σύμφωνα με αυτόν ο ιδανικός αριθμός κλάσεων για Ν = 97 μετρήσεις είναι ο 

πλησιέστερος ακέραιος αριθμός προς τον αριθμό k, που παρέχεται από τη σχέση : 

k = 1 + log2(N) = 1 + log10(N) / log10(2) = 1 + 3,322 * log10(N) ,  με 1 / log10(2) = 3,322. 

k = 1 + 3,322 * log10(97) ≅ 7,6   Άρα θα χρησιμοποιήσουμε k = 8 κλάσεις. 

Το πλάτος των κλάσεων καθορίζεται από τον πλησιέστερο ακέραιο του πηλίκο του 

εύρους των τιμών (range) προς το πλήθος των κλάσεων (k)  
𝛦ύ𝜌𝜊𝜍 (𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒)

𝜋𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝜅𝜆ά𝜎𝜀𝜔𝜈 (𝑘)
=  

28

8
 

≅ 3,5, άρα το πλάτος κάθε κλάσης θα είναι 4. Οπότε δημιουργούμε τις παρακάτω οκτώ 

κλάσεις και στις αντιστοιχίζουμε στους αριθμούς από 1 έως και 8 ως εξής : 

[36 , 39] → 1 ,    [40 , 43] → 2 ,     [44 , 47] → 3 ,     [48 , 51] → 4 ,    [52 , 55] → 5 ,    

[56 , 59] → 6 ,     [60 , 63] → 7 ,      [64 , 67] → 8   

 

Για τη δημιουργία της new_age εκτελέσαμε τις εντολές Transform → Recode into 

Different Variables, στο πεδίο Into Variable τοποθετούμε τη μεταβλητή Ηλικία, στο 

πεδίο Output Variable → Name γράφουμε new_age, στο Label γράφουμε 

Ομαδοποιημένη ηλικία. Στην συνέχεια επιλέγουμε το Old and New Values για να 

μπορέσει να δημιουργήσουμε τις οκτώ κλάσεις της new_age, από το Old Value 

επιλέγουμε το εύρος Range και βάζουμε τις τιμές κάθε διαστήματος π.χ. 36 through 39, 

στο New Value επιλέγουμε Value και βάζουμε την αντίστοιχη νέα τιμή για το διάστημα 

όπως έχουμε ορίσει παραπάνω δηλαδή το 1. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το Add στο πεδίο 
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Old → New, συνεχίζουμε με τον ίδιο παραπάνω τρόπο και φτιάχνουμε και τα οκτώ 

διαστήματα. Τέλος, επιλέγουμε Continue και Ok. Τα αποτελέσματα της εντολής είναι : 

 

Ομαδοποιημένη ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid [36,39] 5 5,2 5,2 5,2 

[40,43] 7 7,2 7,2 12,4 

[44,47] 10 10,3 10,3 22,7 

[48,51] 12 12,4 12,4 35,1 

[52,55] 22 22,7 22,7 57,7 

[56,59] 31 32,0 32,0 89,7 

[60,63] 9 9,3 9,3 99,0 

[64,67] 1 1,0 1,0 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 7 - Περιγραφής της Ηλικίας σε κλάσεις. 

 

Γράφημα 2 - Ηλικία σε κλάσεις. 

 

Από τον Πίνακα 7 και το Γράφημα 2, παρατηρούμε ότι οι κλάσεις των ηλικιών 

που εμφανίζουν την μεγαλύτερη συχνότητα είναι οι ηλικίες [56, 59] με συχνότητα 31 που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 32% και οι ηλικίες [52, 55] με συχνότητα 22 που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 22,7%. Ακολουθούν οι κλάσεις των [48, 51], [44, 47] και [60, 63] με συχνότητες 
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12, 10 και 9 αντίστοιχα, που σε ποσοστά είναι 12,4%, 10,3% και 9,3% αντίστοιχα. Τέλος, 

το μικρότερο ποσοστό παρουσιάζουν οι κλάσεις [40, 43], [36, 39] και [64, 67] με 

αντίστοιχες τιμές 7,2%, 5,2% και 1% και συχνότητες 7, 5 και 1.  

  

3.1.3 – Επίπεδο σπουδών   

 

Η επόμενη μεταβλητή που ελέγξαμε είναι η ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή 

κατηγορίας επίπεδο σπουδών (ptyxio). Σε αυτή τη μεταβλητή δημιουργήσαμε τις 

κατηγορίες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο κάθε αριθμός να αντιστοιχεί στον ανώτερο τίτλο 

σπουδών που κατέχει. Οπότε έχουμε τις κατηγορίες : 

• 1 → Αν κάποιος είχε μόνο το Βασικό Πτυχίο 

• 2 → Αν κάποιος είχε Βασικό Πτυχίο και Δεύτερο Πτυχίο 

• 3 → Αν κάποιος είχε Βασικό Πτυχίο και Μεταπτυχιακό 

• 4 → Αν κάποιος είχε Βασικό Πτυχίο και Διδακτορικό 

• 5 → Αν κάποιος είχε Βασικό Πτυχίο και Άλλο πτυχίο. 

• 6 → Αν κάποιος είχε Βασικό Πτυχίο και περισσότερους από δυο από τους  

          παραπάνω τίτλους πτυχίων 

 

Για να πάρουμε τα αποτελέσματα, εκτελέσαμε τις εντολές Analyze → Descriptive 

Statistics → Frequencies, στο πεδίο Variable τοποθετούμε την μεταβλητή Επίπεδο 

σπουδών (ptyxio), στο πεδίο Charts επιλέγουμε το Bar Charts και τέλος Continue και Ok. 

 

Επίπεδο σπουδών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Βασικό Πτυχίο 31 32,0 32,0 32,0 

Δεύτερο Πτυχίο 10 10,3 10,3 42,3 

Μεταπτυχιακό 39 40,2 40,2 82,5 

Διδακτορικό 6 6,2 6,2 88,7 

Άλλο 3 3,1 3,1 91,8 

Περισσότερους από 2 τίτλους 8 8,2 8,2 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 8 – Περιγραφή του Επιπέδου σπουδών. 
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Γράφημα 3 – Επίπεδο σπουδών. 

 

Από τον Πίνακα 8 και το Γράφημα 3 παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες έχουν μεταπτυχιακό ή μόνο το βασικό πτυχίο με συχνότητες 39 και 31 που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,2% και 32% αντίστοιχα. Ακολουθούν αυτοί που έχουν 

δεύτερο πτυχίο αλλά και αυτοί με περισσοτέρους τίτλους, με συχνότητα 10 και 8 

αντίστοιχα και ποσοστά 10,3% και 8,2%. Τέλος, 6 εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 6,2%, 

δήλωσαν ότι έχουν εκτός από το βασικό πτυχίο και διδακτορικό και 3 εκπαιδευτικοί σε 

ποσοστό 3,1% δήλωσαν ότι κατέχουν και κάποιο άλλου είδος πτυχίου. Γενικά, μπορούμε 

να πούμε ότι τα άτομα που έχουν θέση ευθύνης διαθέτουν πλούσιο βιογραφικό αφού 

σχεδόν το 2/3 (68%) του δείγματος εκτός από το βασικό τους πτυχίο, κατείχαν και άλλους 

τίτλους πτυχίων όπως μεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεύτερο πτυχίο ή άλλα πτυχία.   

 

3.1.4 – Σχολείο εργασίας 

 

Συνεχίζουμε με την ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή κατηγορίας σχολείο εργασίας 

(school). Σε αυτή τη μεταβλητή δημιουργήσαμε τις κατηγορίες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

ο κάθε αριθμός να αντιστοιχεί ένα τύπο σχολείου. Οπότε έχουμε τις κατηγορίες : 

• 1 → Αν το σχολείο εργασίας είναι το Γυμνάσιο 
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• 2 → Αν το σχολείο εργασίας είναι το Λύκειο 

• 3 → Αν το σχολείο εργασίας είναι το ΕΠΑΛ 

• 4 → Αν το σχολείο εργασίας είναι κάποιο Ειδικό Σχολείο 

Εκτελώντας την εντολή Frequencies όπως περιγράψαμε πιο πάνω έχουμε τα 

αποτελέσματα. 

Σχολείο εργασίας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γυμνάσιο 45 46,4 46,4 46,4 

Λύκειο 31 32,0 32,0 78,4 

ΕΠΑΛ 17 17,5 17,5 95,9 

Ειδικό σχολείο 4 4,1 4,1 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 9 – Περιγραφής του Σχολείου εργασίας. 

Γράφημα 4 – Σχολείο εργασίας. 

 

Από τον Πίνακα 9 και το Γράφημα 4, παρατηρούμε οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες εργάζονται σε Γυμνάσιο με συχνότητα 45 και αντίστοιχο ποσοστό 46,4%, 

ακολουθούν αυτοί που εργάζονται σε Λύκειο και σε ΕΠΑΛ με συχνότητες 31 και 17 

αντίστοιχα και με ποσοστά 32% και 17,5%. Τέλος υπήρχε και ένα μικρό ποσοστό 4,1% 

εκπαιδευτικών που ήταν σε Ειδικά σχολεία με συχνότητα 4. 
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3.1.5 – Έτη υπηρεσίας 

 

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου ζητήσαμε να μας αναφέρουν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα τα έτη υπηρεσίας (years_of_service) που εργάζονται ως 

εκπαιδευτικοί και για αυτή τη μεταβλητή εργαστήκαμε όπως στη μεταβλητή Ηλικία 

(age). Έχουμε μια ανεξάρτητη ποσοτική συνεχής μεταβλητή και αρχικά εκτελέσαμε την 

εντολή Descriptives, για να βρούμε τα μέτρα θέσης και διασποράς. Τα αποτελέσματα της 

παραπάνω εντολής είναι τα ακόλουθα : 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Έτη υπηρεσίας 97 30 9 39 23,54 7,373 

Valid N (listwise) 97      

Πίνακας 10 – Περιγραφής των Ετών υπηρεσίας. 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 10, διαπιστώνουμε ότι η μεταβλητή Έτη υπηρεσίας 

έχει μέση τιμή Mean = 23,54 έτη με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 7,373 έτη, η 

ελάχιστη τιμή της είναι Minimum = 9, η μέγιστη τιμή της Maximum = 39 και το εύρος 

της Range = 30 έτη.  

 

Στη συνέχεια, θα κατηγοριοποιήσουμε την παραπάνω μεταβλητή σε μια νέα 

ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή διάταξης με το όνομα new_years_of_service. Θα 

χρησιμοποιήσουμε k = 8 κλάσεις, που το πλάτος των κλάσεων καθορίζεται από τον 

πλησιέστερο ακέραιο του πηλίκο του εύρους των τιμών (range) προς το πλήθος των 

κλάσεων (k)  
𝛦ύ𝜌𝜊𝜍 (𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒)

𝜋𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝜅𝜆ά𝜎𝜀𝜔𝜈 (𝑘)
=  

30

8
≅ 3,75, άρα το πλάτος κάθε κλάσης θα είναι 4. 

Οπότε δημιουργούμε τις παρακάτω οκτώ κλάσεις και στις αντιστοιχίζουμε στους 

αριθμούς από 1 έως και 8 ως εξής : 

[8 , 11] → 1 ,    [12 , 15] → 2 ,     [16 , 19] → 3 ,     [20 , 23] → 4 ,    [24 , 27] → 5 ,    

 [28 , 31] → 6 ,     [32 , 35] → 7 ,       [36, 39] → 8   

Για τη δημιουργία της new_years_of_service εκτελέσαμε τις εντολές Transform → 

Recode into Different Variables, και εργαζόμαστε όπως ακριβώς στην new_age. Τα 

αποτελέσματα της εντολής είναι τα εξής : 
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Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid [8,11] 7 7,2 7,2 7,2 

[12,15] 12 12,4 12,4 19,6 

[16,19] 9 9,3 9,3 28,9 

[20.23] 15 15,5 15,5 44,3 

[24,27] 20 20,6 20,6 64,9 

[28,31] 19 19,6 19,6 84,5 

[32,35] 13 13,4 13,4 97,9 

[36,39] 2 2,1 2,1 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 11 – Περιγραφής των Ετών υπηρεσίας σε κλάσεις. 

 

 

Γράφημα 5 – Έτη υπηρεσίας σε κλάσεις. 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 11 και το Γράφημα 5 παρατηρούμε πως οι κλάσεις 

[24, 27] και [28, 31] ετών υπηρεσίας να εμφανίζουν την μεγαλύτερη συχνότητα με τιμές 

20 και 19 αντίστοιχα, που εκφράζουν το 20,6% και 19,6% επί του δείγματος. 
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Ακολουθούν οι κλάσεις [20, 23], [32, 35] και [12, 15] με αντίστοιχες συχνότητες 15, 13 

και 12 και σε ποσοστά 15,5%, 13,4% και 12,4%. Στην συνέχεια έχουμε τις κλάσεις των 

[16, 19] και [8, 11] με συχνότητα 9 και 7 αντίστοιχα που αναλογούν σε ποσοστά 9,3% 

και 7,2%. Η κλάση [36, 39] παρουσιάζει το ποσοστό 2,1% και συχνότητα 2. Τέλος,  

μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα ευθύνης έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας αφού σχεδόν 

τα 2/3 του δείγματος με ποσοστό 71,2% έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας. 

 

3.1.6 – Θέση ευθύνης 

 

Η προτελευταία μεταβλητή που εξετάσαμε στα δημηγαφικά στοιχεία του δείγματος 

ήταν η ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή κατηγορίας θέση ευθύνης 

(responsible_posision). Σε αυτή τη μεταβλητή δημιουργήσαμε τις κατηγορίες με τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε ο κάθε αριθμός να αντιστοιχεί ένα τύπο θέσης ευθύνης. Οπότε έχουμε 

τις κατηγορίες : 

• 1 → Αν ήταν Διευθυντής/ντρια. 

• 2 → Αν ήταν Υποδιευθυντής/ντρια 

• 3 → Αν ήταν Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια 

 

Εκτελώντας την εντολή Frequencies έχουμε τα εξής αποτελέσματα : 

 

Θέση ευθύνης 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διευθυντής/ντρια 59 60,8 60,8 60,8 

Υποδιευθυντής/ντρια 24 24,7 24,7 85,6 

Αναπληρωτής Διευθυντής/ντρια 14 14,4 14,4 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 12 – Περιγραφής της Θέσης ευθύνης. 
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Γράφημα 6 – Θέση ευθύνης. 

 

Από τον Πίνακα 12 και το Γράφημα 6 

έχουμε ότι περισσότεροι ερωτηθέντες 

ήταν Διευθυντές/ντριες με ποσοστό 

60,8% και συχνότητα 59, ακολουθούν οι 

Υποδιευθυντές/ντριες με ποσοστό 24,7& 

και συχνότητα και 14 Αναπληρωτές 

Διευθυντές/ντριες που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 14%.   

 
 

3.1.7 – Έτη του κατέχουν την θέση ευθύνης. 

 

Τέλος, εξετάσαμε την ανεξάρτητη ποσοτική συνεχής μεταβλητή 

years_in_position που εξετάζει τα χρόνια που κατείχαν την παραπάνω θέση ευθύνης. Για 

την παραπάνω εντολή αρχικά τρέξαμε την εντολή Frequencies και στο Statistics 

επιλέξαμε τη Μέση τιμή (Mean), την τυπική απόκλιση (Std. Deviation), την ελάχιστη 

τιμή (Minimum), τη μέγιστη τιμή (Maximum), το εύρος των τιμών (Range). Τα 

αποτελέσματα είναι τα παρακάτω : 

 

Πίνακας 13 – Μέτρα θέσης και διασποράς στα έτη 

που κατείχαν την θέση ευθύνης. 

 

 

 

 

 

Statistics 

Έτη που κατέχετε την παραπάνω θέση.   

N Valid 97 

Missing 0 

Mean 6,44 

Std. Deviation 3,730 

Range 17 

Minimum 1 

Maximum 18 

Έτη που κατέχετε την παραπάνω θέση. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 2,1 2,1 2,1 

2 9 9,3 9,3 11,3 

3 13 13,4 13,4 24,7 
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 Πίνακας 14 – Περιγραφή των ετών στη Θέσης ευθύνης. 

 

 

Γράφημα 7 – Έτη που κατέχει τη Θέση ευθύνης. 

4 5 5,2 5,2 29,9 

5 21 21,6 21,6 51,5 

6 5 5,2 5,2 56,7 

7 14 14,4 14,4 71,1 

8 7 7,2 7,2 78,4 

9 5 5,2 5,2 83,5 

10 2 2,1 2,1 85,6 

11 2 2,1 2,1 87,6 

12 2 2,1 2,1 89,7 

13 3 3,1 3,1 92,8 

14 2 2,1 2,1 94,8 

15 3 3,1 3,1 97,9 

16 1 1,0 1,0 99,0 

18 1 1,0 1,0 100,0 

Total 97 100,0 100,0  
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Από τον παραπάνω Πίνακα 13, παρατηρούμε ότι η Μέση τιμή (Mean) = 6,44 έτη 

με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 3,730 έτη, η ελάχιστη τιμή της είναι Minimum = 1, 

η μέγιστη τιμή της Maximum = 18 και το εύρος της Range = 17 έτη. Από τον Πίνακα 14 

και το Γράφημα 7, παρατηρούμε πως τα περισσότερα άτομα κατέχουν την Θέση ευθύνης 

για 5 έτη με συχνότητα 21 και ποσοστό 21,6%, ακολουθούν τα άτομα με 7 και 3 έτη στη 

ίδια Θέση ευθύνης με συχνότητες 14 και 13 αντίστοιχα και ποσοστά 14,4% και 13,4%. 

Στη συνέχεια είναι τα άτομα με 2 και 8 έτη στη Θέση ευθύνης με συχνότητες 9 και 7, που 

αντιστοιχούν σε ποσοστά 9,3% και 7,2%. Με συχνότητα 5 και ποσοστό 5,2 είναι τα 

άτομα με 4, 6 έτη 9 στην ίδια Θέση ευθύνης και με συχνότητα 3 και ποσοστό 3,1% είναι 

τα άτομα με 13 και 15 έτη. Τέλος, με συχνότητα 2 και ποσοστό 2,1% είναι τα άτομα που 

είχαν την ίδια Θέση ευθύνης με 1, 10, 11, 12, 14 έτη και με συχνότητα 1 και ποσοστό 1% 

είναι τα άτομα με 16 και 18 έτη. Από τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι τα 

περισσότερα άτομα της ερευνάς μας, σε ποσοστό 81,5 %, κατέχουν την Θέση ευθύνης 

από 2 έως και 9 έτη.  

 

3.1.8 – Περιγραφική ανάλυση της ομάδας ερωτήσεων για το Ορθολογικό στυλ 

λήψης αποφάσεων (Rasional DMS ≡ RDMS) 

 

Σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε να αναλύουμε κάθε μια ομάδα ερωτήσεων από 

τα πέντε στυλ λήψης αποφάσεων. Κάθε ερώτηση έχει απαντηθεί με την πεντάβαθμη 

διαβαθμισμένη κλίμακα Likert με τις διαβαθμίσεις :  

1) Διαφωνώ έντονα.                  2) Κάπως διαφωνώ.             3) Αναποφάσιστος.                   

            4) Κάπως συμφωνώ.                   5) Συμφωνώ απόλυτα. 

 Για κάθε μια από τις ερωτήσεις έχει εκτελεστεί η εντολή Frequency και για 

γράφημα έχει επιλεγεί η πίτα. 

 

3.1.8.1 – Q1 – Ελέγχω τις πηγές πληροφοριών μου για να είμαι σίγουρος. 

 

Ελέγχω τις πηγές πληροφορίων μου για να είμαι σίγουρος. 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συμφωνώ 20 20,6 20,6 20,6 

Συμφωνώ απόλυτα 77 79,4 79,4 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 15 – Ερώτησης Q1. 
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Γράφημα 8 – Ερώτησης Q1. 

  

Από τον Πίνακα 15 και το Γράφημα 8, για 

την ερώτηση «Ελέγχω τις πηγές 

πληροφοριών μου για να είμαι σίγουρος», 

77 μας απάντησαν ότι Συμφωνούν 

απόλυτα και 20 ότι Συμφωνούν με 

αντίστοιχα ποσοστά 79,4% και 20,6%. 

 

 

3.1.8.2 – Q2 – Έχω τα σωστά γεγονότα πριν λάβω αποφάσεις 

 

Έχω τα σωστά γεγονότα πριν λάβω αποφάσεις. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 2 2,1 2,1 2,1 

Συμφωνώ 42 43,3 43,3 45,4 

Συμφωνώ απόλυτα 53 54,6 54,6 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 16 – Ερώτησης Q2. 

 

Γράφημα 9 – Ερώτησης Q2. 

 

Από τον Πίνακα 16 και το Γράφημα 9, 

για την ερώτηση «Έχω τα σωστά 

γεγονότα πριν λάβω αποφάσεις», 53 

μας απάντησαν ότι Συμφωνούν 

απόλυτα και 42 ότι Συμφωνούν με 

αντίστοιχα ποσοστά 54,6% και 43,3%. 

Μόνο 2 (2,1%) δείξαν ουδέτερη σταση 

και είπαν ότι ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν.  
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3.1.8.3 – Q3 – Λαμβάνω αποφάσεις κατά λογικό και συστηματικό τρόπο. 

 

Λαμβάνω αποφάσεις κατά λογικό και συστηματικό τρόπο. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 1 1,0 1,0 1,0 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 5 5,2 5,2 6,2 

Συμφωνώ 51 52,6 52,6 58,8 

Συμφωνώ απόλυτα 40 41,2 41,2 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 17 – Ερώτησης Q3. 

 

Γράφημα 10 – Ερώτησης Q3. 

 

Από τον Πίνακα 17 και το Γράφημα 10, για 

την ερώτηση «Λαμβάνω αποφάσεις κατά 

λογικό και συστηματικό τρόπο», 

παρατηρούμε ότι το 52,6% και με 

συχνότητα 51, δήλωσε ότι Συμφωνεί και 

ακολουθούν αυτοί που Συμφωνούν 

απόλυτα με ποσοστό  41,2% και συχνότητα 

40. Μόλις 5, ποσοστού 5,2%, δείξαν ουδέτερη στάση και είπαν ότι ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν και άτομο 1 (1%) είπε ότι Διαφωνεί.  

 

3.1.8.4 – Q4 – Η λήψη αποφάσεών μου απαιτεί προσεκτική σκέψη 

 

Η λήψη αποφάσεών μου απαιτεί προσεκτική σκέψη. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 3 3,1 3,1 3,1 

Συμφωνώ 27 27,8 27,8 30,9 

Συμφωνώ απόλυτα 67 69,1 69,1 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 18 – Ερώτησης Q4. 
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Γράφημα 11 – Ερώτησης Q4. 

 

Από τον Πίνακα 18 και το Γράφημα 11, 

για την ερώτηση «Η λήψη αποφάσεών 

μου απαιτεί προσεκτική σκέψη», 

παρατηρούμε ότι το 69,1% και με 

συχνότητα 67, δήλωσε ότι Συμφωνεί 

απόλυτα και ακολουθούν αυτοί που 

Συμφωνούν με ποσοστό  27,8%% και συχνότητα 27. Μόλις 3, ποσοστού 3,1%, δείξαν 

ουδέτερη στάση και είπαν ότι ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν.  

 

3.1.8.5 – Q5 – Κατά τη λήψη μιας απόφασης, εξετάζω διάφορες επιλογές όσον αφορά ένα 

συγκεκριμένο στόχο 

 

Κατά τη λήψη μιας απόφασης, εξετάζω διάφορες επιλογές όσον αφορά ένα 

συγκεκριμένο στόχο. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 5 5,2 5,2 5,2 

Συμφωνώ 38 39,2 39,2 44,3 

Συμφωνώ απόλυτα 54 55,7 55,7 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 19 – Ερώτησης Q5. 

 

Γράφημα 12 – Ερώτησης Q5. 

 

Από τον Πίνακα 19 και το Γράφημα 12, για 

την ερώτηση «Κατά τη λήψη μιας απόφασης, 

εξετάζω διάφορες επιλογές όσον αφορά ένα 

συγκεκριμένο στόχο», παρατηρούμε ότι το 

55.7% και με συχνότητα 54, δήλωσε ότι 

Συμφωνεί απόλυτα, ακολουθούν αυτοί που Συμφωνούν με ποσοστό  39,2%% και 

συχνότητα 38 και 5 δείξαν ουδέτερη στάση και είπαν ότι ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν, σε ποσοστό 5,2% επί του δείγματος.  
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3.1.8.6 – Ομαδοποίηση του Ορθολογικού στυλ λήψης αποφάσεων (RDMS) 

 

Δημιουργούμε μια νέα μεταβλητή την RDMS που εκφράζει συνολικά το 

ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων, στην οποία βάζουμε τον μέσο όρο των απαντήσεων 

από τις πέντε προηγούμενες ερωτήσεις. Αυτό το καταφέρνουμε μέσω της εντολής 

Compute Variable από το μενού Transform → Compute Variable, στο πεδίο Target 

Variable βάζουμε το όνομα της νέας μεταβλητής, δηλαδή RDMS, στο πεδίο Numeric 

Expression περνάμε τις ερωτήσεις Q1, Q2, Q3, Q4 και Q5 με δημιουργούμε την πράξη 

(Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5) / 5 και στο τέλος Οk. Στην συνέχεια παίρνουμε μόνο τους 

μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις των Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 και RDMS με την εντολή 

Descriptives. 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Ελέγχω τις πηγές πληροφορίων μου για να είμαι σίγουρος. 97 4,79 ,407 

Έχω τα σωστά γεγονότα πριν λάβω αποφάσεις. 97 4,53 ,542 

Λαμβάνω αποφάσεις κατά λογικό και συστηματικό τρόπο. 97 4,34 ,627 

Η λήψη αποφάσεών μου απαιτεί προσεκτική σκέψη. 97 4,66 ,538 

Κατά τη λήψη μιας απόφασης, εξετάζω διάφορες επιλογές όσον αφορά 

ένα συγκεκριμένο στόχο. 

97 4,51 ,597 

Ορθολογικό Στυλ Λήψης Αποφάσεων 97 4,5649 ,36744 

Valid N (listwise) 97   

Πίνακας 20 – Μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων για το Ορθολογικό στυλ λήψης 

αποφάσεων. 

 

Από τον Πίνακα 20 παρατηρούμε ότι όλες οι ερωτήσεις παρουσιάζουν υψηλό 

μέσο όρο, με τη μεγαλύτερη τιμή από την ερώτηση «Ελέγχω τις πηγές πληροφοριών μου 

για να είμαι σίγουρος» με μέση τιμή ίση με 4,79 και τυπική απόκλιση 0,407, ακολουθεί 

η ερώτηση «Η λήψη αποφάσεών μου απαιτεί προσεκτική σκέψη» με μέση τιμή ίση με 

4,66 και τυπική απόκλιση 0,538, μετά η ερώτηση «Έχω τα σωστά γεγονότα πριν λάβω 

αποφάσεις»  με μέση τιμή ίση με 4,53 και τυπική απόκλιση 0,542. Οι μικρότερες τιμές 

παρατηρήθηκαν στην ερώτηση «Κατά τη λήψη μιας απόφασης, εξετάζω διάφορες 

επιλογές όσον αφορά ένα συγκεκριμένο στόχο» με μέση τιμή ίση με 4,51 και τυπική 

απόκλιση 0,597 και η ερώτηση «Λαμβάνω αποφάσεις κατά λογικό και συστηματικό 

τρόπο» με μέση τιμή ίση με 4,34 και τυπική απόκλιση 0,627. Όσο αφορά την 

ομαδοποιημένη μεταβλητή για το Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων RDMS, 
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παρουσιάζει μέση τιμή 4,56 και τυπική απόκλιση 0,367. Σε αυτό το σημείο, θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως τα άτομα που έχουν θέση ευθύνης προτιμούν να 

χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

 

3.1.9 – Περιγραφική ανάλυση της ομάδας ερωτήσεων για το Ενστικτώδες στυλ 

λήψης αποφάσεων (Intuitive DMS ≡ IDMS) 

 

3.1.9.1 – Q6 – Όταν αποφασίζω, υποστηρίζω τα ένστικτά μου 

 

Όταν αποφασίζω, υποστηρίζω τα ένστικτά μου. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 8 8,2 8,2 8,2 

Διαφωνώ 23 23,7 23,7 32,0 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 36 37,1 37,1 69,1 

Συμφωνώ 25 25,8 25,8 94,8 

Συμφωνώ απόλυτα 5 5,2 5,2 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 21 – Ερώτησης Q6. 

 

Γράφημα 13 – Ερώτησης Q6. 

 

Από τον Πίνακα 21 και το Γράφημα 13, 

για την ερώτηση «Όταν αποφασίζω, 

υποστηρίζω τα ένστικτά μου», 36 

άτομα με ποσοστό 37,1% δήλωσαν 

ουδέτερη στάση και είπαν ότι ούτε 

διαφωνούν ούτε συμφωνούν, 

ακολουθούν αυτοί που μας δήλωσαν 

ότι Συμφωνούν με συχνότητα 25 και ποσοστό 25,8% και από την άλλη 23 άτομα 

δήλωσαν ότι Διαφωνούν με ποσοστό 23,7%. Το 8,2% δήλωσε ότι Διαφωνεί απόλυτα με 

συχνότητα 8 και το 5,2% δήλωσε ότι Συμφωνεί απόλυτα με συχνότητα 5.  
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3.1.9.2 – Q7 – Όταν λαμβάνω αποφάσεις, τείνω να βασίζομαι στη διαίσθησή μου  

 

Όταν λαμβάνω αποφάσεις, τείνω να βασίζομαι στη διαίσθησή μου. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 5 5,2 5,2 5,2 

Διαφωνώ 31 32,0 32,0 37,1 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 46 47,4 47,4 84,5 

Συμφωνώ 13 13,4 13,4 97,9 

Συμφωνώ απόλυτα 2 2,1 2,1 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 22 – Ερώτησης Q7. 

 

Γράφημα 14 – Ερώτησης Q7. 

 

Από τον Πίνακα 22 και το Γράφημα 14, 

για την ερώτηση «Όταν λαμβάνω 

αποφάσεις, τείνω να βασίζομαι στη 

διαίσθησή μου», 46 άτομα με ποσοστό 

47,4% δήλωσαν ουδέτερη στάση και 

είπαν ότι ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν, ακολουθούν αυτοί που 

μας δήλωσαν ότι Διαφωνούν με συχνότητα 31 και ποσοστό 32% και στη συνέχεια 13 

άτομα δήλωσαν ότι Συμφωνούν με ποσοστό 13,4%. Το 5,2% δήλωσε ότι Διαφωνεί 

απόλυτα με συχνότητα 5 και το 2,1% δήλωσε ότι Συμφωνεί απόλυτα με συχνότητα 2. 

 

3.1.9.3 – Q8 – Κατά γενικό κανόνα, οι αποφάσεις μου είναι σωστές 

 

Κατά γενικό κανόνα, οι αποφάσεις μου είναι σωστές. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 1 1,0 1,0 1,0 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 29 29,9 29,9 30,9 

Συμφωνώ 57 58,8 58,8 89,7 

Συμφωνώ απόλυτα 10 10,3 10,3 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 23 – Ερώτησης Q8. 
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Γράφημα 15 – Ερώτησης Q8. 

 

Από τον Πίνακα 23 και το Γράφημα 

15, για την ερώτηση «Κατά γενικό 

κανόνα, οι αποφάσεις μου είναι 

σωστές», το 58,8% και με συχνότητα 

57 των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 

Συμφωνούν, ακολουθούν αυτοί που 

μας δήλωσαν ότι ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν με ποσοστό 29,9% και συχνότητα 29. 

Το 10,3% δήλωσε ότι Συμφωνεί απόλυτα με συχνότητα 10 και τέλος 1 (1%) άτομο 

δήλωσε ότι Διαφωνεί.  

 

3.1.9.4 – Q9 – Όταν παίρνω μια απόφαση, είναι πιο σημαντικό για μένα να αισθάνομαι ότι 

η απόφαση είναι σωστή από το να υπάρχει ένας λογικός λόγος για αυτή 

 

Όταν παίρνω μια απόφαση, είναι πιο σημαντικό για μένα να αισθάνομαι ότι η 

απόφαση είναι σωστή από το να υπάρχει ένας λογικός λόγος για αυτή. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,0 1,0 1,0 

Διαφωνώ 26 26,8 26,8 27,8 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 31 32,0 32,0 59,8 

Συμφωνώ 30 30,9 30,9 90,7 

Συμφωνώ απόλυτα 9 9,3 9,3 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 24 – Ερώτησης Q9. 

 

Γράφημα 16 – Ερώτησης Q9. 

 

Από τον Πίνακα 24 και το Γράφημα 16, 

για την ερώτηση «Όταν παίρνω μια 

απόφαση, είναι πιο σημαντικό για μένα να 

αισθάνομαι ότι η απόφαση είναι σωστή 

από το να υπάρχει ένας λογικός λόγος για 

αυτή», οι 31 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 

ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν με ποσοστό 32%, ακολουθούν αυτοί που μας δήλωσαν 
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ότι Συμφωνούν με ποσοστό 30,9% και με συχνότητα 30 και αυτοί που μας δήλωσαν ότι 

Διαφωνούν με ποσοστό 26,8% και συχνότητα 26. Το 9,3% δήλωσε ότι Συμφωνεί 

απόλυτα με συχνότητα 9 και τέλος το 1% (1 άτομο) δήλωσε ότι Διαφωνεί απόλυτα.  

 

3.1.9.5 – Q10 – Όταν παίρνω μια απόφαση, εμπιστεύομαι τα εσωτερικά μου συναισθήματα 

και αντιδράσεις 
 

Όταν παίρνω μια απόφαση, εμπιστεύομαι τα εσωτερικά μου συναισθήματα και 

αντιδράσεις. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 5 5,2 5,2 5,2 

Διαφωνώ 13 13,4 13,4 18,6 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 50 51,5 51,5 70,1 

Συμφωνώ 27 27,8 27,8 97,9 

Συμφωνώ απόλυτα 2 2,1 2,1 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 25 – Ερώτησης Q10. 

 

Γράφημα 17 – Ερώτησης Q10. 

 

Από τον Πίνακα 25 και το Γράφημα 17, για 

την ερώτηση «Όταν παίρνω μια απόφαση, 

εμπιστεύομαι τα εσωτερικά μου 

συναισθήματα και αντιδράσεις», οι 50 

συμμετέχοντες δήλωσαν ουδέτερη στάση 

δηλαδή ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν με ποσοστό 51,5%, ακολουθούν αυτοί που μας 

δήλωσαν ότι Συμφωνούν με συχνότητα 27 και με ποσοστό 27,8% και αυτοί που μας 

δήλωσαν ότι Διαφωνούν συχνότητα 13 και με ποσοστό 13,4%. Το 5,2% δήλωσε ότι 

Διαφωνεί απόλυτα με συχνότητα 5 και τέλος το 2,1% και με συχνότητα 2 δήλωσε ότι 

Συμφωνεί απόλυτα.  

 

3.1.9.6 – Ομαδοποίηση του Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων (IDMS) 

 

Δημιουργούμε μια νέα μεταβλητή την IDMS που εκφράζει συνολικά το 

ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων, στην οποία βάζουμε τον μέσο όρο των απαντήσεων 
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από τις πέντε προηγούμενες ερωτήσεις. Αυτό το καταφέρνουμε μέσω της εντολής 

Compute Variable στην οπαία δημιουργούμε την πράξη (Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10) / 5. 

Στην συνέχεια παίρνουμε μόνο τους μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις των Q6, Q7, 

Q8, Q9, Q10 και ΙDMS με την εντολή Descriptives. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Όταν αποφασίζω, υποστηρίζω τα ένστικτά μου. 97 2,96 1,020 

Όταν λαμβάνω αποφάσεις, τείνω να βασίζομαι στη διαίσθησή μου. 97 2,75 ,830 

Κατά γενικό κανόνα, οι αποφάσεις μου είναι σωστές. 97 3,78 ,633 

Όταν παίρνω μια απόφαση, είναι πιο σημαντικό για μένα να 

αισθάνομαι ότι η απόφαση είναι σωστή από το να υπάρχει ένας 

λογικός λόγος για αυτή. 

97 3,21 ,978 

Όταν παίρνω μια απόφαση, εμπιστεύομαι τα εσωτερικά μου 

συναισθήματα και αντιδράσεις. 

97 3,08 ,838 

Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων 97 3,1567 ,56879 

Valid N (listwise) 97   

Πίνακας 26 – Μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων για το Ενστικτώδεις στυλ λήψης 

αποφάσεων. 

 

Από τον Πίνακα 26, παρατηρούμε ότι τον μεγαλύτερο μέσο όρο παρουσιάζει η 

ερώτηση «Κατά γενικό κανόνα, οι αποφάσεις μου είναι σωστές» ίσο με 3,21 και τυπική 

απόκλιση 0,633, ακολουθεί η ερώτηση «Όταν παίρνω μια απόφαση, είναι πιο σημαντικό 

για μένα να αισθάνομαι ότι η απόφαση είναι σωστή από το να υπάρχει ένας λογικός λόγος 

για αυτή» με μέση τιμή ίση με 3,21 και τυπική απόκλιση 0,978 και η ερώτηση «Όταν 

παίρνω μια απόφαση, εμπιστεύομαι τα εσωτερικά μου συναισθήματα και αντιδράσεις» 

με μέση τιμή ίση με 3,08 και τυπική απόκλιση 0,838. Τέλος, έχουμε τις ερωτήσεις «Όταν 

αποφασίζω, υποστηρίζω τα ένστικτά μου» με μέση τιμή ίση με 2,96 και τυπική απόκλιση 

ίση με 1,020 και η ερώτηση «Όταν λαμβάνω αποφάσεις, τείνω να βασίζομαι στη 

διαίσθησή μου» με μέση τιμή 2,75 και τυπική απόκλιση 0,83. Η συνολική μεταβλητή για 

το Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων IDMS έχει μέση τιμή 3,16 και τυπική απόκλιση 

0,569. Παρατηρώντας την τιμή της μέσης τιμής για την ομαδοποιημένη μεταβλητή, 

μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι συμμετέχοντες κρατούν ουδέτερη στάση απέναντι 

στη χρήση του Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 



- 70 - 

 

3.1.10 – Περιγραφική ανάλυση της ομάδας ερωτήσεων για το Εξαρτώμενο στυλ 

λήψης αποφάσεων (Dependent DMS ≡ DDMS) 

 

3.1.10.1 – Q11 – Χρειάζομαι συχνά τη βοήθεια άλλων ανθρώπων όταν λαμβάνω 

σημαντικές αποφάσεις 

 

Χρειάζομαι συχνά τη βοήθεια άλλων ανθρώπων όταν λαμβάνω 
σημαντικές αποφάσεις. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 2 
2,1 2,1 2,1 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 35 
36,1 36,1 38,1 

Συμφωνώ 50 
51,5 51,5 89,7 

Συμφωνώ απόλυτα 10 
10,3 10,3 100,0 

Total 97 
100,0 100,0  

Πίνακας 27 – Ερώτησης Q11. 

Γράφημα 18 – Ερώτησης Q11. 

 

Από τον Πίνακα 27 και το Γράφημα 

18, έχουμε ότι οι περισσότεροι 

δείξανε ότι συμφωνούν με την 

ερώτηση «Χρειάζομαι συχνά τη 

βοήθεια άλλων ανθρώπων όταν 

λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις» με 

συχνότητα 50 και ποσοστό 51,5%, ακολουθούν αυτοί που δείξανε ουδετερότητα ούτε 

διαφώνησαν ούτε συμφώνησαν με ποσοστό 36,1% και συχνότητα 35 και αυτοί που 

Συμφωνούν απόλυτα με συχνότητα 10 και ποσοστό 10,3%. Την μικρότερη συχνότητα 

είχε η απάντηση Διαφωνώ με ποσοστό 2,1% και συχνότητα 2. 

 

3.1.10.2 – Q12 – Σπάνια λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύομαι άλλους 

ανθρώπους 

 

Σπάνια λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύομαι 

άλλους ανθρώπους. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,0 1,0 1,0 
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Διαφωνώ 9 9,3 9,3 10,3 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 31 32,0 32,0 42,3 

Συμφωνώ 45 46,4 46,4 88,7 

Συμφωνώ απόλυτα 11 11,3 11,3 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 28 – Ερώτησης Q12. 

 

Γράφημα 19 – Ερώτησης Q12. 

 

Από τον Πίνακα 28 και το Γράφημα 19 

οι περισσότεροι Συμφωνήσαν με την 

ερώτηση «Σπάνια λαμβάνω 

σημαντικές αποφάσεις χωρίς να 

συμβουλεύομαι άλλους ανθρώπους» 

με συχνότητα 45 και ποσοστό 46,4%, 

ακολουθούν οι απαντήσεις Ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ με συχνότητα 31 και ποσοστό 32% και Συμφωνώ απόλυτα με 

συχνότητα 11 και ποσοστό 11,3%. Τις μικρότερες συχνότητες είχαν οι απαντήσεις 

Διαφωνώ με συχνότητα 9 και ποσοστό 9,3% και Διαφωνώ απόλυτα με συχνότητα 1 και 

ποσοστό 1%. 

 

3.1.10.3 – Q13 – Χρησιμοποιώ τη συμβουλή άλλων ανθρώπων για τη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων 

 

Χρησιμοποιώ τη συμβουλή άλλων ανθρώπων για τη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,0 1,0 1,0 

Διαφωνώ 9 9,3 9,3 10,3 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 22 22,7 22,7 33,0 

Συμφωνώ 54 55,7 55,7 88,7 

Συμφωνώ απόλυτα 11 11,3 11,3 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 29 – Ερώτησης Q13. 
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Γράφημα 20 – Ερώτησης Q13. 

 

Από τον Πίνακα 29 και το Γράφημα 

20, την μεγαλύτερη συχνότητα 

στην ερώτηση «Χρησιμοποιώ τη 

συμβουλή άλλων ανθρώπων για τη 

λήψη σημαντικών αποφάσεων»  

είχε η απάντηση Συμφωνώ ίση με 

54 και ποσοστό 55,7%, ακολουθούν η απάντηση ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με 

συχνότητα 22 και ποσοστό 22,7% και το Συμφωνώ απόλυτα με συχνότητα 11 και 

ποσοστό 11,3%. Τέλος, το Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα εμφανίζουν την μικρότερη 

συχνότητα ίση με 9 και 1 αντίστοιχα και ποσοστά 9,3% και 1%. 

 

3.1.10.4 – Q14 – Εάν έχω την υποστήριξη άλλων, είναι ευκολότερο να λάβω σημαντικές 

αποφάσεις 

 

Εάν έχω την υποστήριξη άλλων, είναι ευκολότερο να λάβω σημαντικές 
αποφάσεις. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 5 5,2 5,2 5,2 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 22 22,7 22,7 27,8 

Συμφωνώ 51 52,6 52,6 80,4 

Συμφωνώ απόλυτα 19 19,6 19,6 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 30 – Ερώτησης Q14. 

 

Γράφημα 21 – Ερώτησης Q14. 

 

Από τον Πίνακα 30 και το Γράφημα 21, 

την μεγαλύτερη συχνότητα στην ερώτηση 

«Εάν έχω την υποστήριξη άλλων, είναι 

ευκολότερο να λάβω σημαντικές 

αποφάσεις»  είχε η απάντηση Συμφωνώ 

ίση με 51 και ποσοστό 52,6%, ακολουθούν 

η απάντηση ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με συχνότητα 22 και ποσοστό 22,7% και το 
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Συμφωνώ απόλυτα με συχνότητα 19 και ποσοστό 19,6%. Τέλος, το Διαφωνώ εμφανίζει 

την μικρότερη συχνότητα ίση με 5 και ποσοστά 5,2%. 

 

3.1.10.5 – Q15 – Μου αρέσει να έχω κάποιον που να με κατευθύνει προς τη σωστή 

κατεύθυνση όταν είμαι αντιμέτωπος με σημαντικές αποφάσεις 

 

Μου αρέσει να έχω κάποιον που να με κατευθύνει προς τη σωστή 

κατεύθυνση όταν είμαι αντιμέτωπος με σημαντικές αποφάσεις. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 3,1 3,1 3,1 

Διαφωνώ 17 17,5 17,5 20,6 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 52 53,6 53,6 74,2 

Συμφωνώ 21 21,6 21,6 95,9 

Συμφωνώ απόλυτα 4 4,1 4,1 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 31 – Ερώτησης Q15. 

Γράφημα 22 – Ερώτησης Q15. 

 

Από τον Πίνακα 31 και το Γράφημα 22, 

στην ερώτηση «Μου αρέσει να έχω 

κάποιον που να με κατευθύνει προς τη 

σωστή κατεύθυνση όταν είμαι 

αντιμέτωπος με σημαντικές αποφάσεις»  

τη μεγαλύτερη συχνότητα έχει η 

ουδέτερη απάντηση ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ ίση με 52 και ποσοστό 53,6%, 

ακολουθεί η απάντηση Συμφωνώ με συχνότητα 21 και ποσοστό 21,6% και το Διαφωνώ 

με συχνότητα 17 και ποσοστό 17,5%. Τέλος, τη μικρότερη συχνότητα έχουν οι 

απαντήσεις Συμφωνώ απόλυτα και Διαφωνώ απόλυτα με τιμές ίσες με 4 και 3 αντίστοιχα 

και ποσοστά 4,1% και 3,1%.  

 

3.1.10.6 – Ομαδοποίηση του Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων (DDMS) 

 

Δημιουργούμε μια νέα μεταβλητή την DDMS που εκφράζει συνολικά το 

εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων, στην οποία βάζουμε τον μέσο όρο των απαντήσεων 
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από τις πέντε προηγούμενες ερωτήσεις. Αυτό το καταφέρνουμε μέσω της εντολής 

Compute Variable στην οπαία δημιουργούμε την πράξη  (Q11 + Q12 + Q13 + Q14 + 

Q15) / 5. Στην συνέχεια παίρνουμε μόνο τους μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις των 

Q11, Q12, Q13, Q14, Q15 και DDMS με την εντολή Descriptives. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Χρειάζομαι συχνά τη βοήθεια άλλων ανθρώπων όταν λαμβάνω 

σημαντικές αποφάσεις. 

97 3,70 ,680 

Σπάνια λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύομαι 

άλλους ανθρώπους. 

97 3,58 ,852 

Χρησιμοποιώ τη συμβουλή άλλων ανθρώπων για τη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων. 

97 3,67 ,838 

Εάν έχω την υποστήριξη άλλων, είναι ευκολότερο να λάβω 

σημαντικές αποφάσεις. 

97 3,87 ,786 

Μου αρέσει να έχω κάποιον που να με κατευθύνει προς τη σωστή 

κατεύθυνση όταν είμαι αντιμέτωπος με σημαντικές αποφάσεις. 

97 3,06 ,827 

Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων 97 3,5753 ,54334 

Valid N (listwise) 97   

Πίνακας 32 – Μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων για το Εξαρτώμενο στυλ λήψης 

αποφάσεων. 

 

Από τον Πίνακα 32 παρατηρούμε ότι τον μεγαλύτερο μέσο όρο έχει η ερώτηση 

«Εάν έχω την υποστήριξη άλλων, είναι ευκολότερο να λάβω σημαντικές αποφάσεις» με 

τιμή ίση 3,87 και τυπική απόκλιση 0,786 και ακολουθεί η ερώτηση «Χρειάζομαι συχνά 

τη βοήθεια άλλων ανθρώπων όταν λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις» με μέσο όρο 3,70 

και τυπική απόκλιση 0,680. Στη συνέχεια έχουμε τις ερωτήσεις «Χρησιμοποιώ τη 

συμβουλή άλλων ανθρώπων για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων» και «Σπάνια 

λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύομαι άλλους ανθρώπους» με 

μέσους όρους 3,67 και 3,58 αντίστοιχα και τυπικές αποκλίσεις 0,852 και 0,838 

αντίστοιχα. Τέλος, το μικρότερο μέσο όρο έχει η ερώτηση «Μου αρέσει να έχω κάποιον 

που να με κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση όταν είμαι αντιμέτωπος με σημαντικές 

αποφάσεις» με τιμή 3,06 και τυπική απόκλιση 0,827. Η ομαδοποιημένη μεταβλητή 

DDMS που εξετάζει το Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων, έχει μέση τιμή 3,58 και 

τυπική απόκλιση 0,543. Από την τιμή της μέσης τιμής θα μπορούσα με να πούμε ότι οι 



- 75 - 

 

ερωτηθέντες εξέφρασαν μια τάση προτίμησης του Εξαρτώμενου στυλ λήψης 

αποφάσεων, με αρκετά στοιχεία ουδετερότητας.   

 

3.1.11 – Περιγραφική ανάλυση της ομάδας ερωτήσεων του Αποφεύγοντα της 

λήψης αποφάσεων (Avoidant DMS ≡ ADMS) 

 

3.1.11.1 – Q16 – Αποφεύγω να λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις έως ότου αρχίσει η πίεση 

Αποφεύγω να λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις έως ότου αρχίσει η πίεση. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 14 14,4 14,4 14,4 

Διαφωνώ 43 44,3 44,3 58,8 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 24 24,7 24,7 83,5 

Συμφωνώ 12 12,4 12,4 95,9 

Συμφωνώ απόλυτα 4 4,1 4,1 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 33 – Ερώτησης Q16 

 

Γράφημα 23 – Ερώτησης Q16. 

 

Από τον Πίνακα 33 και το Γράφημα 

23,  στην ερώτηση «Αποφεύγω να 

λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις έως 

ότου αρχίσει η πίεση» το μεγαλύτερο 

ποσοστό το έχει η απάντηση 

Διαφωνώ με τιμή ίση με 44,3% και 

συχνότητα 43. Ακολουθούν οι 

απαντήσεις Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με ποσοστό 24,7% και συχνότητα 24 και το 

Διαφωνώ απόλυτα με ποσοστό 14,4% και συχνότητα 14. Οι απαντήσεις Συμφωνώ και 

Συμφωνώ απόλυτα εμφανίζουν την μικρότερη συχνότητα με τιμές 12 και 4 και 

αντίστοιχα ποσοστά 12,4% και 4,1%. 
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3.1.11.2 – Q17 – Αναβάλλω τη λήψη αποφάσεων όποτε είναι δυνατόν 

 

Αναβάλλω τη λήψη αποφάσεων όποτε είναι δυνατόν. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 20 20,6 20,6 20,6 

Διαφωνώ 41 42,3 42,3 62,9 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 14 14,4 14,4 77,3 

Συμφωνώ 15 15,5 15,5 92,8 

Συμφωνώ απόλυτα 7 7,2 7,2 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 34 – Ερώτησης Q17. 

Γράφημα 24 – Ερώτησης Q17. 

 

Από τον Πίνακα 34 και το Γράφημα 

24,  στην ερώτηση «Αναβάλλω τη 

λήψη αποφάσεων όποτε είναι 

δυνατόν» το μεγαλύτερο ποσοστό το 

έχει η απάντηση Διαφωνώ με τιμή 

ίση με 42,3% και συχνότητα 41. 

Ακολουθούν οι απαντήσεις Διαφωνώ απόλυτα με ποσοστό 20,6% και συχνότητα 20 και 

το Συμφωνώ με ποσοστό 15,5% και συχνότητα 15. Οι απαντήσεις Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ και Συμφωνώ απόλυτα εμφανίζουν την μικρότερη συχνότητα με τιμές 14 και 

7 και αντίστοιχα ποσοστά 14,4% και 7,2%. 

 

3.1.11.3 – Q18 – Συχνά χρονοτριβώ όταν είναι να αναλάβω σημαντικές λήψεις αποφάσεων 

 

Συχνά χρονοτριβώ όταν είναι να αναλάβω σημαντικές λήψεις αποφάσεων. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 29 29,9 29,9 29,9 

Διαφωνώ 44 45,4 45,4 75,3 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 16 16,5 16,5 91,8 

Συμφωνώ 7 7,2 7,2 99,0 

Συμφωνώ απόλυτα 1 1,0 1,0 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 35 – Ερώτησης Q18. 
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Γράφημα 25 – Ερώτησης Q18. 

 

Από τον Πίνακα 35 και το Γράφημα 25,  

στην ερώτηση «Συχνά χρονοτριβώ 

όταν είναι να αναλάβω σημαντικές 

λήψεις αποφάσεων» το μεγαλύτερο 

ποσοστό το έχει η απάντηση Διαφωνώ 

με τιμή ίση με 45,4% και συχνότητα 44. 

Ακολουθούν οι απαντήσεις Διαφωνώ απόλυτα με ποσοστό 29,9% και συχνότητα 29 και 

το Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με ποσοστό 16,5% και συχνότητα 16. Οι απαντήσεις 

Συμφωνώ και Συμφωνώ απόλυτα εμφανίζουν την μικρότερη συχνότητα με τιμές 7 και 1 

και αντίστοιχα ποσοστά 7,2% και 1%. 

 

3.1.11.4 – Q19 – Γενικά λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις την τελευταία στιγμή 

 

Γενικά λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις την τελευταία στιγμή. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 26 26,8 26,8 26,8 

Διαφωνώ 54 55,7 55,7 82,5 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 13 13,4 13,4 95,9 

Συμφωνώ 2 2,1 2,1 97,9 

Συμφωνώ απόλυτα 2 2,1 2,1 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 36 – Ερώτησης Q19. 

Γράφημα 26 – Ερώτησης Q19. 

 

Από τον Πίνακα 36 και το Γράφημα 26,  

στην ερώτηση «Γενικά λαμβάνω 

σημαντικές αποφάσεις την τελευταία 

στιγμή» το μεγαλύτερο ποσοστό το 

έχει η απάντηση Διαφωνώ με τιμή ίση 

με 55,7% και συχνότητα 54. Ακολουθούν οι απαντήσεις Διαφωνώ απόλυτα με ποσοστό 

26,8% και συχνότητα 26 και το Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με ποσοστό 13,4% και 

συχνότητα 13. Οι απαντήσεις Συμφωνώ και Συμφωνώ απόλυτα εμφανίζουν την 

μικρότερη συχνότητα με τιμές 2 και αντίστοιχα ποσοστά 2,1%. 
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3.1.11.5 – Q20 – Αναβάλλω τη λήψη πολλών αποφάσεων, επειδή το να σκέφτομαι για 

άλλους με κάνει να νιώθω άβολα 

 

Αναβάλλω τη λήψη πολλών αποφάσεων, επειδή το να σκέφτομαι για 

άλλους με κάνει να νιώθω άβολα. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 16 16,5 16,5 16,5 

Διαφωνώ 53 54,6 54,6 71,1 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 16 16,5 16,5 87,6 

Συμφωνώ 12 12,4 12,4 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 37 – Ερώτησης Q20. 

 

Γράφημα 27 – Ερώτησης Q20. 

 

Από τον Πίνακα 37 και το 

Γράφημα 27,  στην ερώτηση 

«Αναβάλλω τη λήψη πολλών 

αποφάσεων, επειδή το να 

σκέφτομαι για άλλους με κάνει να 

νιώθω άβολα» το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει η απάντηση Διαφωνώ με τιμή ίση με 

54.6% και συχνότητα 53. Ακολουθούν οι απαντήσεις Διαφωνώ απόλυτα και το Ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ με ποσοστά 16,5% και συχνότητες 16. Η απάντηση Συμφωνώ 

εμφανίζει την μικρότερη συχνότητα με τιμές 12 και ποσοστό 12,4%. 

 

3.1.11.6 – Ομαδοποίηση του στυλ του Αποφεύγοντα της λήψης αποφάσεων (ADMS) 

 

Δημιουργούμε μια νέα μεταβλητή την ADMS που εκφράζει συνολικά το στυλ 

του Αποφεύγοντα λήψης αποφάσεων, στην οποία βάζουμε τον μέσο όρο των 

απαντήσεων από τις πέντε προηγούμενες ερωτήσεις. Αυτό το καταφέρνουμε μέσω της 

εντολής Compute Variable στην οπαία δημιουργούμε την πράξη (Q16 + Q17 + Q18 + 

Q19 + Q20) / 5. Στην συνέχεια παίρνουμε μόνο τους μέσους όρους και τυπικές 

αποκλίσεις των Q16, Q17, Q18, Q19, Q20 και ΑDMS με την εντολή Descriptives. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Αποφεύγω να λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις έως ότου 

αρχίσει η πίεση. 

97 2,47 1,022 

Αναβάλλω τη λήψη αποφάσεων όποτε είναι δυνατόν. 97 2,46 1,191 

Συχνά χρονοτριβώ όταν είναι να αναλάβω σημαντικές 

λήψεις αποφάσεων. 

97 2,04 ,923 

Γενικά λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις την τελευταία 

στιγμή. 

97 1,97 ,822 

Αναβάλλω τη λήψη πολλών αποφάσεων, επειδή το να 

σκέφτομαι για άλλους με κάνει να νιώθω άβολα. 

97 2,25 ,878 

Αποφεύγοντα της λήψης αποφάσεων 97 2,2392 ,76193 

Valid N (listwise) 97   

Πίνακας 38 – Μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων για το στυλ του Αποφεύγοντα λήψης 

αποφάσεων. 

 

Από τον Πίνακα 38 παρατηρούμε ότι τον μεγαλύτερο μέσο όρο έχει η ερώτηση 

«Αποφεύγω να λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις έως ότου αρχίσει η πίεση» με τιμή ίση 

2,47 και τυπική απόκλιση 1,022 και ακολουθεί η ερώτηση «Αναβάλλω τη λήψη 

αποφάσεων όποτε είναι δυνατόν» με μέσο όρο 2,46 και τυπική απόκλιση 1,191. Στη 

συνέχεια έχουμε τις ερωτήσεις «Αναβάλλω τη λήψη πολλών αποφάσεων, επειδή το να 

σκέφτομαι για άλλους με κάνει να νιώθω άβολα» και «Συχνά χρονοτριβώ όταν είναι να 

αναλάβω σημαντικές λήψεις αποφάσεων» με μέσους όρους 2,25 και 2,04 αντίστοιχα και 

τυπικές αποκλίσεις 0,878 και 0,923 αντίστοιχα. Τέλος, το μικρότερο μέσο όρο έχει η 

ερώτηση «Γενικά λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις την τελευταία στιγμή» με τιμή 1,97 

και τυπική απόκλιση 0,822. Η ομαδοποιημένη μεταβλητή ΑDMS που εξετάζει το στυλ 

του Αποφεύγοντα λήψης αποφάσεων, έχει μέση τιμή 2,24 και τυπική απόκλιση 0,762. 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το στυλ του Αποφεύγοντα λήψης αποφάσεων δεν 

βρίσκει αποδοχή χρήσης από τα άτομα που έχουν θέση ευθύνη.  

 

3.1.12 – Περιγραφική ανάλυση της ομάδας των ερωτήσεων για το Αυθόρμητο 

στυλ λήψης αποφάσεων (Spontaneous DMS ≡ SDMS) 

 

3.1.12.1 – Q21 – Γενικά λαμβάνω γρήγορες αποφάσεις 
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Γενικά λαμβάνω γρήγορες αποφάσεις. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 23 23,7 23,7 23,7 

Διαφωνώ 67 69,1 69,1 92,8 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 3 3,1 3,1 95,9 

Συμφωνώ 4 4,1 4,1 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 Πίνακας 39 – Ερώτησης Q21. 

 

Γράφημα 28 – Ερώτησης Q21. 

 

Από τον Πίνακα 39 και το Γράφημα 

28,  στην ερώτηση «Γενικά λαμβάνω 

γρήγορες αποφάσεις» τη μεγαλύτερη 

συχνότητα την έχει η απάντηση 

Διαφωνώ με τιμή ίση με 67 και 

ποσοστό 69,1% και ακολουθεί η 

απάντηση Διαφωνώ απόλυτα με συχνότητα 23 και ποσοστό 23,7%. Τέλος, οι απαντήσεις 

Συμφωνώ και Ούτε διαφωνώ και ούτε συμφωνώ εμφανίζουν την μικρότερη συχνότητα 

με τιμές ίσες με 4 και 3 αντίστοιχα και αντίστοιχα ποσοστά 4,1% και 3,1%. 

 

3.1.12.2 – Q22 – Συχνά παίρνω αποφάσεις με το κίνητρο της στιγμής 

 

Συχνά παίρνω αποφάσεις με το κίνητρο της στιγμής. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 16 16,5 16,5 16,5 

Διαφωνώ 46 47,4 47,4 63,9 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

28 28,9 28,9 92,8 

Συμφωνώ 7 7,2 7,2 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 40 – Ερώτησης Q22. 
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Γράφημα 29 – Ερώτησης Q22. 

 

Από τον Πίνακα 40 και το Γράφημα 29,  

στην ερώτηση «Συχνά παίρνω 

αποφάσεις με το κίνητρο της στιγμής» 

τη μεγαλύτερη συχνότητα την έχει η 

απάντηση Διαφωνώ με τιμή ίση με 46 

και ποσοστό 47,4% και ακολουθεί η 

απάντηση ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με συχνότητα 28 και ποσοστό 28,9%. Οι 

απαντήσεις Διαφωνώ απόλυτα και συμφωνώ εμφανίζουν την μικρότερη συχνότητα με 

τιμές ίσε με 16 και 7 αντίστοιχα και αντίστοιχα ποσοστά 16,5% και 7,2%. 

 

3.1.12.3 – Q23 – Παίρνω γρήγορες αποφάσεις 

 

Παίρνω γρήγορες αποφάσεις. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 10 10,3 10,3 10,3 

Διαφωνώ 54 55,7 55,7 66,0 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 33 34,0 34,0 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 41 – Ερώτησης Q23. 

 

Γράφημα 30 – Ερώτησης Q23. 

 

Από τον Πίνακα 41 και το Γράφημα 30,  

στην ερώτηση «Παίρνω γρήγορες 

αποφάσεις» τη μεγαλύτερη συχνότητα 

την έχει η απάντηση Διαφωνώ με τιμή 

ίση με 54 και ποσοστό 55,7% και 

ακολουθεί η απάντηση ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ με συχνότητα 33 και ποσοστό 34%. Η απάντηση Διαφωνώ απόλυτα 

εμφανίζει την μικρότερη συχνότητα με τιμή ίση με 10 και ποσοστό 10,3%. 
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3.1.12.4 – Q24 – Συχνά παίρνω παρορμητικές αποφάσεις 

 

Συχνά παίρνω παρορμητικές αποφάσεις. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 23 23,7 23,7 23,7 

Διαφωνώ 56 57,7 57,7 81,4 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 15 15,5 15,5 96,9 

Συμφωνώ 3 3,1 3,1 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

Πίνακας 42 – Ερώτησης Q24. 

Γράφημα 31 – Ερώτησης Q24. 

 

Από τον Πίνακα 42 και το Γράφημα 31,  

στην ερώτηση «Συχνά παίρνω 

παρορμητικές αποφάσεις» τη 

μεγαλύτερη συχνότητα την έχει η 

απάντηση Διαφωνώ με τιμή ίση με 56 

και ποσοστό 57,7%. Ακολουθεί η απάντηση Διαφωνώ απόλυτα με συχνότητα 23 και 

ποσοστό 23,7% και η απάντηση ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με συχνότητα 15 και 

ποσοστό 15,5%. Η απάντηση Συμφωνώ εμφανίζει την μικρότερη συχνότητα με τιμή ίση 

με 3 και ποσοστό 3,1%. 

 

3.1.12.5 – Ομαδοποίηση του Αυθόρμητου στυλ λήψης αποφάσεων (SDMS) 

 

Δημιουργούμε μια νέα μεταβλητή την SDMS που εκφράζει συνολικά το στυλ του 

Αποφεύγοντα λήψης αποφάσεων, στην οποία βάζουμε τον μέσο όρο των απαντήσεων 

από τις τέσσερις προηγούμενες ερωτήσεις. Αυτό το καταφέρνουμε μέσω της εντολής 

Compute Variable στην οπαία δημιουργούμε την πράξη (Q21 + Q22 + Q23 + Q24) / 4. 

Στην συνέχεια παίρνουμε μόνο τους μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις των Q21, Q22, 

Q23, Q24 και SDMS με την εντολή Descriptives. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Γενικά λαμβάνω γρήγορες αποφάσεις. 97 1,88 ,650 

Συχνά παίρνω αποφάσεις με το κίνητρο της στιγμής. 97 2,27 ,823 
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Παίρνω γρήγορες αποφάσεις. 97 2,24 ,625 

Συχνά παίρνω παρορμητικές αποφάσεις. 97 1,98 ,721 

Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων 97 2,0902 ,40695 

Valid N (listwise) 97   

Πίνακας 43 – Μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων για το Αυθόρμητο στυλ λήψης 

αποφάσεων. 

Από τον Πίνακα 43, παρατηρούμε ότι την μεγαλύτερη μέση τιμή έχει η ερώτηση 

«Συχνά παίρνω αποφάσεις με το κίνητρο της στιγμής» ίση με 2,27 και τυπική απόκλιση 

0,823 και ακολουθεί η ερώτηση «Παίρνω γρήγορες αποφάσεις» με τιμή 2,24 και τυπική 

απόκλιση 0,625. Στη συνέχεια έχουμε την ερώτηση «Συχνά παίρνω παρορμητικές 

αποφάσεις» με τιμή 1,98 και τυπική απόκλιση 0,721 και την μικρότερη μέση τιμή 

παρουσιάζει η ερώτηση «Γενικά λαμβάνω γρήγορες αποφάσεις» με τιμή 1,88 και τυπική 

απόκλιση 0,650. Κλείνοντας, η ομαδοποιημένη μεταβλητή SDMS που εξετάζει το 

Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων, έχει μέση τιμή 2,09 και τυπική απόκλιση 0,407. 

Όπως παρατηρούμε από την τιμή της μέσης τιμής μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι οι 

ερωτηθέντες δεν δείχνουν θετική στάση στην χρήση του Αυθόρμητου στυλ λήψης 

αποφάσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 

3.2 – Στατιστικοί Έλεγχοι 

 

Σε αυτή την παράγραφο θα κάνουμε στους στατιστικούς ελέγχους για τις 

μεταβλητές που δημιουργήσαμε στο ερωτηματολόγιο GDMSQ, δηλαδή οι μεταβλητές 

RDMS, IDMS, DDMS, ADMS και SDMS. Αρχικά θα ελέγξουμε αν υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα σε κάθε στυλ λήψης αποφάσεων που επιλέγει ο υπεύθυνος διοίκησης από την 

ηλικία και τα έτη υπηρεσίας των υπεύθυνων διοίκησης. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την 

μέση τιμή κάθε μια από τις μεταβλητές RDMS, IDMS, DDMS, ADMS και SDMS πόσο 

επηρεάζεται από προς το φύλο, την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας των υπεύθυνων 

διοίκησης.  

 

3.2.1 – Συσχέτιση Στυλ λήψης αποφάσεων και Ηλικία 

 

Ελέγχουμε το κάθε ένα από τα πέντε διαφορετικά στυλ λήψης αποφάσεων αν 

συσχετίζεται με την ηλικία των ατόμων που έχουν θέση ευθύνη. Για να το επιτύχουμε 
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αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή του συντελεστή συσχέτισης Pearson, ο οποίος είναι 

ένας δείκτης για την γραμμική συσχέτιση μεταξύ δυο ποσοτικών μεταβλητών, που 

συμβολίζεται με r και παίρνει τιμές από –1 έως και 1 ( –1 ≤  r  ≤ 1).  

Τα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα, αν η τιμή τους είναι από : 

• –1 έως –0,5  : θεωρούμε ότι είναι υψηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης 

• –0,5 έως –0,2  : θεωρούμε ότι είναι χαμηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης 

• –0,2 έως 0,2  : θεωρούμε ότι ο συντελεστής συσχέτισης είναι μηδενικός 

• 0,2 έως 0,5  : θεωρούμε ότι είναι χαμηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης 

• 0,5 έως 1  : θεωρούμε ότι είναι υψηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης 

Σε αυτό το σημείο θα έχουμε τον έλεγχο υποθέσεων για τον συντελεστή Pearson :  

Η0 : Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, δηλαδή r = 0 

Η1 : Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, δηλαδή  r ≠ 0.   

 

Η ακολουθία επιλογών για τον την εκτέλεση του παραπάνω ελέγχου είναι η 

εντολή Analyze → Correlate → Bivariate και στο πεδίο Variables επιλέγουμε την 

ποσοτική μεταβλητή Ηλικία και τις ποσοτικές RDMS, IDMS, DDMS, ADMS και 

SDMS, στο πεδίο Correlation Coefficients επιλέγουμε Pearson και τέλος Ok. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου είναι ο παρακάτω Πίνακας 44. 

 

 RDMS IDMS DDMS ADMS SDMS 

Ηλικία 0,144 0,038 0,003 –0,134 0,037 

Sig. 0,159 0,709 0,975 0,189 0,721 

Πίνακας 44 - Συσχέτιση ανάμεσα στο Στυλ λήψης αποφάσεων και την Ηλικία 

 

Από  τον Πίνακα 44, παρατηρούμε ότι οι συντελεστές Pearson είναι όλοι μέσα 

στο διάστημα  –0,2 < r < 0,2 και μάλιστα μη στατιστικά σημαντικοί, εφόσον όλες οι τιμές 

των Sig. είναι μεγαλύτερες της στάθμης σημαντικότητας α = 0,05. Αναλυτικά ο Πίνακας 

44 υπάρχει στο Παράρτημα 4 Α. Επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα στο κάθε Στυλ λήψης αποφάσεων και στην ηλικία των ατόμων 

που έχουν θέση ευθύνης, δηλαδή μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το Στυλ λήψης 

αποφάσεων και η ηλικία είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.  
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3.2.3 – Συσχέτιση Στυλ λήψης απόφασης και Έτη υπηρεσίας 

 

Σε αυτό έλεγχο θα εργαστούμε όπως και προηγούμενα και θα εξετάσουμε αν οι 

RDMS, IDMS, DDMS, ADMS και SDMS και τα έτη υπηρεσίας αυτών που έχουν θέση 

ευθύνης μπορούν να συσχετιστούν. Τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ο παρακάτω 

Πίνακας 45. 

 RDMS IDMS DDMS ADMS SDMS 

Έτη υπηρεσίας 0,251 0,037 0,007 –0,175 –0,049 

Sig. 0,013 0,718 0,948 0,087 0,633 

Πίνακας 45 – Συσχέτισης Στυλ λήψης αποφάσεων και Έτη υπηρεσίας 

 

Από  τον Πίνακα 45, παρατηρούμε ότι οι συντελεστές Pearson είναι όλοι, εκτός 

του RDMS, μέσα στο διάστημα  –0,2 < r < 0,2 και μάλιστα μη στατιστικά σημαντικοί, 

εφόσον όλες οι τιμές των Sig. είναι μεγαλύτερες της στάθμης σημαντικότητας α = 0,05. 

Όμως, για την σχέση του RDMS και των ετών υπηρεσία μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 

υπάρχει μια πολύ χαμηλή συσχέτιση, η οποία είναι σημαντική σε στάθμη 

σημαντικότητας α = 0,01. Αναλυτικά ο Πίνακας 45 υπάρχει στο Παράρτημα 4 Α. 

Επομένως γενικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο 

κάθε στυλ λήψης αποφάσεων και στα έτη υπηρεσίας των ατόμων που έχουν θέση 

ευθύνης, δηλαδή μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το Στυλ λήψης αποφάσεων και τα 

έτη υπηρεσίας είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

 

3.3 – Έλεγχος κανονικότητας  

 

Σε αυτή την παράγραφο θα ελέγξουμε αν οι μεταβλητές οι μεταβλητές RDMS, 

IDMS, DDMS, ADMS και SDMS, χωριστούν ως προς το φύλο, την ηλικία και τα έτη 

υπηρεσία των ατόμων που έχουν θέση ευθύνης, αν ακολουθούν κανονική κατανομή.  

Αρχικά με την εντολή Data → Split File, επιλέγουμε στο Organize output by groups να 

τοποθετήσουμε κάθε φορά μην μεταβλητή ως προς την οποία θέλουμε να χωρίσουμε το 

δείγμα μας, π.χ. Φύλο και Ok. Θέλουμε να εκτελέσουμε τον έλεγχο υποθέσεων για κάθε 

ομάδα :  
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Η0 : Η ομάδα της μεταβλητής ακολουθεί κανονική κατανομή 

Η1 : Η ομάδα της μεταβλητής δεν ακολουθεί κανονική κατανομή 

 

Για να γίνει ο παραπάνω έλεγχος εκτελούμε τις εντολές Analyze → Non-

parametric tests → Legacy Dialogs → One-Sample K-S Test, επιλέγουμε για έλεγχο τις 

μεταβλητές RDMS, IDMS, DDMS, ADMS και SDMS, στο Exact Test επιλέγουμε το 

Monte Carlo Test και στο πεδίο test Distribution επιλέγουμε το Normal. Όλοι έλεγχοι 

υποθέσεων γίνονται με στάθμη σημαντικότητας α = 0,05 

 

3.3.1 – Κανονικότητα ως προς το Φύλο 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 38 38 38 38 38 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,6263 3,2368 3,6526 2,2421 2,1184 

Std. Deviation ,33586 ,53998 ,48920 ,83071 ,37550 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,179 ,133 ,119 ,188 ,203 

Positive ,133 ,133 ,118 ,188 ,203 

Negative -,179 -,093 -,119 -,096 -,111 

Test Statistic ,179 ,133 ,119 ,188 ,203 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003d ,088d ,197d ,002d ,000d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,152e ,471e ,615e ,120e ,074e 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,143 ,458 ,602 ,112 ,067 

Upper 

Bound 

,162 ,484 ,628 ,128 ,081 

a. Φύλο = Γυναίκα 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 334431365. 

Πίνακας 46 – Έλεγχος κανονικότητα Γυναίκες και Στυλ λήψης αποφάσεων. 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 46 παρατηρούμε ότι όλες οι μεταβλητές RDMS, 

IDMS, DDMS, ADMS και SDMS στην ομάδα των Γυναικών ακολουθούν κανονική 
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κατανομή αφού η τιμή του Sig. από το Monte Carlo είναι μεγαλύτερες από το α = 0,05 

με αντίστοιχες τιμές  p1 = 0,152,    p2 = 0,471,    p3 = 0,615,   p4 = 0,120  και  p5 = 0,074. 

Άρα δεχόμαστε την Η0, τα δείγματα ακολουθούν κανονική κατανομή αν χωριστούν 

ως προς τις γυναίκες.  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 59 59 59 59 59 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,5254 3,1051 3,5254 2,2373 2,0720 

Std. Deviation ,38399 ,58529 ,57403 ,72156 ,42813 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,136 ,124 ,128 ,137 ,194 

Positive ,108 ,060 ,075 ,137 ,194 

Negative -,136 -,124 -,128 -,095 -,128 

Test Statistic ,136 ,124 ,128 ,137 ,194 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008d ,025d ,017d ,007d ,000d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,199e ,295e ,259e ,194e ,022e 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,189 ,284 ,247 ,184 ,019 

Upper 

Bound 

,210 ,307 ,270 ,204 ,026 

a. Φύλο = Άνδρας 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 334431365. 

Πίνακας 47 – Έλεγχος κανονικότητα Άνδρες και Στυλ λήψης αποφάσεων. 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 47 παρατηρούμε ότι όλες οι μεταβλητές RDMS, 

IDMS, DDMS, ADMS και SDMS στην ομάδα των Ανδρών ακολουθούν κανονική 

κατανομή αφού η τιμή του Sig. από το Monte Carlo είναι μεγαλύτερες από το α = 0,05 

με αντίστοιχες τιμές  p1 = 0,199,    p2 = 0,295,    p3 = 0,259,   p4 = 0,194  και  p5 = 0,022. 

Άρα δεχόμαστε την Η0, τα δείγματα ακολουθούν κανονική κατανομή αν χωριστούν 

ως προς τους άνδρες.  
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3.3.2 – Κανονικότητα ως προς την Ηλικία 

 

Χωρίσουμε το δείγμα μας ως προς ομαδοποιημένη μεταβλητή της ηλικίας των 

ατόμων που έχουν μια θέση ευθύνης και κάνουμε τον έλεγχο κανονικότητα των 

μεταβλητών RDMS, IDMS, DDMS, ADMS και SDMS. Από τους πίνακες που υπάρχουν 

στο Παράρτημα 4 Β, παρατηρούμε ότι για όλες τις μεταβλητές RDMS, IDMS, DDMS, 

ADMS και SDMS αν χωριστούν στις ομάδες της μεταβλητής ηλικία, το Sig. του Monte 

Carlo είναι μεγαλύτερο από το α = 0,05. Άρα δεχόμαστε την Η0, δηλαδή όλα τα υπό 

μέρους δείγματα ακολουθούν κανονική κατανομή αν χωριστούν ως προς τις ομάδες 

της ηλικίας. 

 

3.3.3 – Κανονικότητα ως προς τα Έτη υπηρεσίας 

 

Χωρίσουμε το δείγμα μας ως προς ομαδοποιημένη μεταβλητή των ετών υπηρεσία 

των ατόμων που έχουν μια θέση ευθύνης και κάνουμε τον έλεγχο κανονικότητα των 

μεταβλητών RDMS, IDMS, DDMS, ADMS και SDMS. Από τους πίνακες που υπάρχουν 

στο Παράρτημα 4 Γ, παρατηρούμε ότι για όλες τις μεταβλητές RDMS, IDMS, DDMS, 

ADMS και SDMS αν χωριστούν στις ομάδες της μεταβλητής έτη υπηρεσίας, το Sig. του 

Monte Carlo είναι μεγαλύτερο από το α = 0,05. Άρα δεχόμαστε την Η0, δηλαδή όλα τα 

υπό μέρους δείγματα ακολουθούν κανονική κατανομή αν χωριστούν ως προς τις 

ομάδες των ετών υπηρεσίας. 

 

3.4 – Έλεγχος μέσων τιμών 

 

Σε αυτή την παράγραφο θα κάνουμε τους ελέγχους μέσων τιμών για να 

μπορέσουμε να απαντήσουμε στο 3 ερευνητικό μας ερώτημα αν οι κατηγορίες του 

φύλου, της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας επηρεάζουν κάθε ένα από τα στυλ λήψης 

αποφάσεων, δηλαδή της μεταβλητές RDMS, IDMS, DDMS, ADMS και SDMS.  

 

3.4.1 – Στυλ λήψης αποφάσεων και Φύλο 
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Για τον έλεγχο αυτό εκτελούμε τις εντολές Analyze → Compare Means → 

Independent Samples T-test, στο πεδίο Test Variable θέτουμε τις μεταβλητές RDMS, 

IDMS, DDMS, ADMS και SDMS και στο Grouping Variable το Φύλο με Group 1 = 0 

(Γυναίκα) και Group 2 = 1 (Άνδρας) στο Define Groups. Σε όλους τους ελέγχους έχουμε 

τις υποθέσεις :   

Η0 : μ0 = μ1  (οι δυο ομάδες έχουν την ίδια μέση τιμή)  

 Η0 : μ0 ≠ μ1 (οι δυο ομάδες έχουν διαφορετικές μέσες τιμές) 

 

Τα αποτελέσματα είναι ο παρακάτω Πίνακας : 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ορθολογικό 
Στυλ Λήψης 
Αποφάσεων 

Equal 
variances 
assumed 

1,374 ,244 1,325 95 ,188 ,10089 ,07613 -,05024 ,25203 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

1,364 86,440 ,176 ,10089 ,07394 -,04609 ,24788 

Ενστικτώδες 
στυλ λήψης 
αποφάσεων 

Equal 
variances 
assumed 

,446 ,506 1,115 95 ,268 ,13176 ,11816 -,10282 ,36633 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

1,135 83,632 ,260 ,13176 ,11610 -,09914 ,36265 

Εξαρτώμενο 
στυλ λήψης 
αποφάσεων 

Equal 
variances 
assumed 

,809 ,371 1,127 95 ,263 ,12721 ,11286 -,09684 ,35126 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

1,167 87,716 ,246 ,12721 ,10901 -,08943 ,34385 

Αποφεύγοντα 
της λήψης 
αποφάσεων 

Equal 
variances 
assumed 

,003 ,955 ,030 95 ,976 ,00482 ,15931 -,31146 ,32109 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

,029 71,001 ,977 ,00482 ,16427 -,32273 ,33236 

Αυθόρμητο 
στυλ λήψης 
αποφάσεων 

Equal 
variances 
assumed 

,307 ,581 ,546 95 ,586 ,04639 ,08496 -,12227 ,21505 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

,562 86,301 ,576 ,04639 ,08257 -,11774 ,21052 

Πίνακας 48 – Αποτελέσματα του Independent Samples T-test για κάθε Στυλ λήψης αποφάσεων. 
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Στις παρακάτω παραγράφους εξηγούμε τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα. 

Αρχικά παρατηρούμε ότι η τιμή του Sig. για το Levene’s Test, που εξετάζει την 

ομοιογένεια των διακυμάνσεων, είναι σε όλα p > 0,05. Άρα, υπάρχει ομοιογένεια στις 

διακυμάνσεις, οπότε παρατηρούμε το Sig. της πρώτης γραμμής του κάθε ένα t-test. 

Group Statistics 

 Φύλο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ορθολογικό Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Γυναίκα 38 4,6263 ,33586 ,05448 

Άνδρας 59 4,5254 ,38399 ,04999 

Ενστικτώδες στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Γυναίκα 38 3,2368 ,53998 ,08760 

Άνδρας 59 3,1051 ,58529 ,07620 

Εξαρτώμενο στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Γυναίκα 38 3,6526 ,48920 ,07936 

Άνδρας 59 3,5254 ,57403 ,07473 

Αποφεύγοντα της λήψης 

αποφάσεων 

Γυναίκα 38 2,2421 ,83071 ,13476 

Άνδρας 59 2,2373 ,72156 ,09394 

Αυθόρμητο στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Γυναίκα 38 2,1184 ,37550 ,06091 

Άνδρας 59 2,0720 ,42813 ,05574 

Πίνακας 49 – Μέσων τιμών Στυλ λήψης αποφάσεων και Φύλο. 

 

3.4.1.1 – RDMS και Φύλο 

 

Θέλουμε να κάνουμε τον έλεγχο αν η ποιοτική μεταβλητή Φύλο επηρεάζει την 

ποσοτική μεταβλητή Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων (RDMS). Από τον Πίνακα 48, 

έχουμε t = 1,325, df = 95 και p = 0,188 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την 

H0. Δηλαδή, οι γυναίκες και οι άντρες εκφράζουν με τον ίδια τρόπο την επιλογή τους 

για το Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων και το διαπιστώνουμε από τον Πίνακα 49, 

όπου οι μέσες τιμές τους είναι πολύ κοντά με μ0 = 4,6263 και μ1 = 4,5254.    

 

3.4.1.2 – IDMS και Φύλο 

 

Θέλουμε να κάνουμε τον έλεγχο αν η ποιοτική μεταβλητή Φύλο επηρεάζει την 

ποσοτική μεταβλητή Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων (IDMS). Από τον Πίνακα 48, 

έχουμε t = 1,115, df = 95 και p = 0,268 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την 

H0. Δηλαδή, οι γυναίκες και οι άντρες εκφράζουν με τον ίδια τρόπο την επιλογή τους 

για το Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων και το διαπιστώνουμε από τον Πίνακα 49, 

όπου οι μέσες τιμές τους είναι πολύ κοντά με μ0 = 3,2368 και μ1 = 3,1051. 
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3.4.1.3 – DDMS και Φύλο 

 

Θέλουμε να κάνουμε τον έλεγχο αν η ποιοτική μεταβλητή Φύλο επηρεάζει την 

ποσοτική μεταβλητή Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων (DDMS). Από τον Πίνακα 48, 

έχουμε t = 1,127, df = 95 και p = 0,263 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την 

H0. Δηλαδή, οι γυναίκες και οι άντρες εκφράζουν με τον ίδια τρόπο την επιλογή τους 

για το Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων και το διαπιστώνουμε από τον Πίνακα 49, 

όπου οι μέσες τιμές τους είναι πολύ κοντά με μ0 = 3,6526 και μ1 = 3,5254. 

 

3.4.1.4 – ADMS και Φύλο 

 

Θέλουμε να κάνουμε τον έλεγχο αν η ποιοτική μεταβλητή Φύλο επηρεάζει την 

ποσοτική μεταβλητή του Αποφεύγοντα λήψης αποφάσεων (ΑDMS). Από τον Πίνακα 48, 

έχουμε t = 0.30, df = 95 και p = 0,976 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την H0. 

Δηλαδή, οι γυναίκες και οι άντρες εκφράζουν με τον ίδια τρόπο την επιλογή τους για 

το στυλ του Αποφεύγοντα λήψης αποφάσεων και το διαπιστώνουμε από τον Πίνακα 

49, όπου οι μέσες τιμές τους είναι πολύ κοντά με μ0 = 2,2473 και μ1 = 2.2373. 

 

3.4.1.5 – SDMS και Φύλο 

 

Θέλουμε να κάνουμε τον έλεγχο αν η ποιοτική μεταβλητή Φύλο επηρεάζει την 

ποσοτική μεταβλητή Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων (SDMS). Από τον Πίνακα 48, 

έχουμε t = 0.546, df = 95 και p = 0,586 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την 

H0. Δηλαδή, οι γυναίκες και οι άντρες εκφράζουν με τον ίδια τρόπο την επιλογή τους 

για το Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων και το διαπιστώνουμε από τον Πίνακα 49, 

όπου οι μέσες τιμές τους είναι πολύ κοντά με μ0 = 2,1184 και μ1 = 2.0720. 

 

3.4.2 – Στυλ λήψης αποφάσεων και Ηλικία 

 

Για τον έλεγχο αυτό εκτελούμε τις εντολές Analyze → Compare Means → One-

Way Anova, στο πεδίο Dependent List θέτουμε τις μεταβλητές RDMS, IDMS, DDMS, 

ADMS και SDMS και στο πεδίο Factor την ομαδοποιημένη μεταβλητή της ηλικίας, από 
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το Post Hoc επιλέγουμε LSD και στο Options επιλέγουμε Descriptive και Homogenety 

of variance test. Σε όλους τους ελέγχους έχουμε τις υποθέσεις : 

Η0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 = μ6 = μ7 = μ8 (οι οκτώ ομάδες έχουν την ίδια μέση τιμή)  

Η0 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5 ≠ μ6 ≠ μ7 ≠ μ8 (οι οκτώ ομάδες έχουν διαφορετικές μέσες 

τιμές) 

Αρχικά παρατηρούμε τις τιμή του Sig. για το Levene’s Test στον 1ο Πίνακα που 

υπάρχει στο Παράρτημα 4 Δ, που εξετάζει την ομοιογένεια των διακυμάνσεων και όπως 

διαπιστώνουμε είναι παντού p > 0,05. Άρα, υπάρχει ομοιογένεια στις διακυμάνσεις. 

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Ορθολογικό Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Between Groups ,950 7 ,136 1,006 ,433 

Within Groups 12,011 89 ,135   

Total 12,961 96    

Ενστικτώδες στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Between Groups 2,484 7 ,355 1,105 ,367 

Within Groups 28,574 89 ,321   

Total 31,058 96    

Εξαρτώμενο στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Between Groups ,537 7 ,077 ,246 ,972 

Within Groups 27,803 89 ,312   

Total 28,341 96    

Αποφεύγοντα της λήψης 

αποφάσεων 

Between Groups 2,862 7 ,409 ,688 ,682 

Within Groups 52,869 89 ,594   

Total 55,731 96    

Αυθόρμητο στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Between Groups ,216 7 ,031 ,175 ,990 

Within Groups 15,682 89 ,176   

Total 15,898 96    

Πίνακας 50 – ANOVA στο Στυλ λήψης αποφάσεων και τις ομάδες ηλικιών των ατόμων 

που έχουν θέση ευθύνης. 

 

Από τον Πίνακα 50, έχουμε ότι τιμές του Sig. είναι όλες μεγαλύτερες τις στάθμης 

σημαντικότητας α = 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. Αυτό σημαίνει ότι 

κάθε Στυλ λήψης αποφάσεων δεν παρουσιάζει διαφορά στις μέσες τιμές που 

επιλέγουν οι ομάδες ηλικιών αυτών που έχουν θέση ευθύνης, δηλαδή κάθε Στυλ 

λήψης αποφάσεων επιλέγεται με τον ίδιο τρόμο από τις ομάδες ηλικία των ατόμων 

που έχουν θέση ευθύνης. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τον Πίνακα 
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Descriptives που υπάρχει στο Παράρτημα 4 Δ, όπου οι μέσες τιμές δεν παρουσιάζουν 

μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.   

3.4.3 – Στυλ λήψης αποφάσεων και Έτη υπηρεσίας 

 

Για τον έλεγχο αυτό εργαζόμαστε όπως προηγούμενα και έχουμε τους ελέγχους 

υποθέσεων : 

Η0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 = μ6 = μ7 = μ8 (οι οκτώ ομάδες έχουν την ίδια μέση τιμή)  

Η0 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5 ≠ μ6 ≠ μ7 ≠ μ8 (οι οκτώ ομάδες έχουν διαφορετικές μέσες 

τιμές) 

Αρχικά παρατηρούμε τις τιμή του Sig. για το Levene’s Test στον 1ο Πίνακα που 

υπάρχει στο Παράρτημα 4 Ε, που εξετάζει την ομοιογένεια των διακυμάνσεων με στάθμη 

σημαντικότητας α = 0,01 και όπως διαπιστώνουμε είναι παντού p > 0,01. Άρα, υπάρχει 

ομοιογένεια στις διακυμάνσεις. 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Between Groups 1,166 7 ,167 1,257 ,281 

Within Groups 11,795 89 ,133   

Total 12,961 96    

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Between Groups 1,120 7 ,160 ,476 ,850 

Within Groups 29,938 89 ,336   

Total 31,058 96    

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Between Groups 2,276 7 ,325 1,110 ,364 

Within Groups 26,064 89 ,293   

Total 28,341 96    

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Between Groups 8,951 7 1,279 2,433 ,025 

Within Groups 46,780 89 ,526   

Total 55,731 96    

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Between Groups ,975 7 ,139 ,830 ,565 

Within Groups 14,923 89 ,168   

Total 15,898 96    

Πίνακας 51 – ANOVA στο Στυλ λήψης αποφάσεων και τις ομάδες ετών υπηρεσίας των 

ατόμων που έχουν θέση ευθύνης. 

Από τον Πίνακα 51, έχουμε ότι τιμές του Sig. είναι όλες μεγαλύτερες τις στάθμης 

σημαντικότητας α = 0,01, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. Αυτό σημαίνει ότι 

κάθε Στυλ λήψης αποφάσεων δεν παρουσιάζει διαφορά στις μέσες τιμές που 

επιλέγουν οι ομάδες των ετών υπηρεσίας αυτών που έχουν θέση ευθύνης, δηλαδή 
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κάθε Στυλ λήψης αποφάσεων επιλέγεται με τον ίδιο τρόμο από τις ομάδες των ετών 

υπηρεσίας των ατόμων που έχουν θέση ευθύνης. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε 

και από τον Πίνακα Descriptives που υπάρχει στο Παράρτημα 4 Ε, όπου οι μέσες τιμές 

δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. 

Κεφάλαιο 4ο – Αποτελέσματα έρευνας για το MSQ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα συνεχίσουμε αρχικά να περιγράψουμε αναλυτικά τα 

αποτελέσματα κάθε ερώτησης από το ερωτηματολόγιο που εξετάζει το ερωτηματολόγια 

για την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, δηλαδή το JSQ. Στη συνέχεια θα 

ελέγξουμε αν το στυλ λήψης αποφάσεων διαφέρει ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. 

 

4.1 – Περιγραφική ανάλυση ανά ερώτηση 

 

Ο τρόπος εργασίας μας και η εκτέλεση των εντολών, σε αυτό το σημείο είναι 

ακριβώς ο ίδιος με το Κεφάλαιο 3. Για αυτό τον λόγο παραθέτουμε μόνο τους πίνακες 

και τα γραφήματα με την ανάλυση πάνω σε αυτά. 

 

4.1.1 – Φύλο 

 

Φύλο 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γυναίκα 147 64,5 64,5 64,5 

Άνδρας 81 35,5 35,5 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

           Πίνακας 52 – Περιγραφής του Φύλου. 

 

                                                        Γράφημα 32 – Φύλο. 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 52 και το Γράφημα 32 παρατηρούμε ότι το δείγμα μας 

αποτελείται από 228 άτομα και σε αυτό συμμετείχαν 147 γυναίκες που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 64,5% του συνόλου και από 81 άνδρες που αντιστοιχεί σε ποσοστό 35,5% του 

συνόλου. 
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4.1.2 – Ηλικία  

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ηλικία 228 41 24 65 47,75 8,012 

Valid N (listwise) 228      

Πίνακας 53 – Περιγραφής της Ηλικίας. 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 53, διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή της ηλικίας είναι  

Mean = 47,75 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 8,012, η ελάχιστη τιμή είναι 

Minimum = 24, η μέγιστη τιμή Maximum = 65 και το εύρος των τιμών Range = 41. 

  

Στη συνέχεια, θα κατηγοριοποιήσουμε την παραπάνω μεταβλητή σε μια νέα 

ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή διάταξης με το όνομα new_age. Για καλύτερο 

προσδιορισμό του αριθμού των κλάσεων θα χρησιμοποιούμε τον κανόνας του Sturges 

και σύμφωνα με αυτόν ο ιδανικός αριθμός κλάσεων για Ν = 228 μετρήσεις είναι ο 

πλησιέστερος ακέραιος αριθμός προς τον αριθμό k, που παρέχεται από τη σχέση : 

k = 1 + 3,322*log10(228) ≅ 8,8   Άρα θα χρησιμοποιήσουμε k = 9 κλάσεις. 

Το πλάτος των κλάσεων καθορίζεται από τον πλησιέστερο ακέραιο του πηλίκο του 

εύρους των τιμών (range) προς το πλήθος των κλάσεων (k)  
𝛦ύ𝜌𝜊𝜍 (𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒)

𝜋𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝜅𝜆ά𝜎𝜀𝜔𝜈 (𝑘)
=  

41

9
 

≅ 4,56, άρα το πλάτος κάθε κλάσης θα είναι 5. Οπότε δημιουργούμε τις παρακάτω οκτώ 

κλάσεις και στις αντιστοιχίζουμε στους αριθμούς από 1 έως και 9 ως εξής : 

[23 , 27] → 1 ,    [28 , 32] → 2 ,     [33 , 37] → 3 ,     [38 , 42] → 4 ,    [43 , 47] → 5 ,    

[48 , 52] → 6 ,     [53 , 57] → 7 ,      [58 , 62] → 8  ,      [63 , 67] → 9  

 

 Για τη δημιουργία της new_age εκτελέσαμε τις εντολές Transform → Recode into 

Different Variables και τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω : 

 

Ομαδοποιημένη Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid [23, 27] 3 1,3 1,3 1,3 

[28, 32] 8 3,5 3,5 4,8 

[33, 37] 12 5,3 5,3 10,1 

[38, 42] 34 14,9 14,9 25,0 
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[43, 47] 41 18,0 18,0 43,0 

[48, 52] 58 25,4 25,4 68,4 

[53, 57] 52 22,8 22,8 91,2 

[58, 62] 17 7,5 7,5 98,7 

[63, 67] 3 1,3 1,3 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Πίνακας 54 – Περιγραφής της Ηλικίας σε κλάσεις. 

 

 
Γράφημα 33 – Ηλικία σε κλάσεις. 

 

Από τον Πίνακα 54 και το Γράφημα 33, παρατηρούμε ότι οι κλάσεις των ηλικιών 

που εμφανίζουν την μεγαλύτερη συχνότητα είναι οι ηλικίες [48, 52] με συχνότητα 58 που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 25,4% και οι ηλικίες [53, 57] με συχνότητα 52 που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 22,8%. Ακολουθούν οι κλάσεις των [43, 47] και [38, 42] με συχνότητες 41 

και 34 αντίστοιχα, που σε ποσοστά είναι 18%, και 14,9% αντίστοιχα. Στη συνέχεια 

έχουμε τις κλάσεις των [58, 62], [33, 37] και [28,32] με συχνότητες 17, 12 και 8 

αντίστοιχα, που αναλογούν σε ποσοστά 7,5%, 5,3% και 3,5 αντίστοιχα. Τέλος, το 

μικρότερο ποσοστό παρουσιάζουν οι κλάσεις [23, 27] και [63, 67] με τιμές 1,3% και 

συχνότητες 3. 
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4.1.3 – Επίπεδο σπουδών 

 

Η επόμενη μεταβλητή που ελέγξαμε είναι η ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή 

κατηγορίας επίπεδο σπουδών (ptyxio). Σε αυτή τη μεταβλητή δημιουργήσαμε τις 

κατηγορίες όπως και στο προηγούμενο ερωτηματολόγιο, δηλαδή, με τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε ο κάθε αριθμός να αντιστοιχεί στον ανώτερο τίτλο σπουδών που κατέχει και τα 

αποτελέσματα ήταν : 

 

Επίπεδο σπουδών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Βασικό Πτυχίο 118 51,8 51,8 51,8 

Δεύτερο πτυχίο 12 5,3 5,3 57,0 

Μεταπτυχιακό 74 32,5 32,5 89,5 

Διδακτορικό 8 3,5 3,5 93,0 

Άλλο 3 1,3 1,3 94,3 

Περισσότερους από 2 τίτλους 13 5,7 5,7 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Πίνακας 55 – Περιγραφής του Επίπεδου σπουδών. 

 

 
Γράφημα 34 – Επίπεδο σπουδών. 
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Από τον Πίνακα 55 και το Γράφημα 34 παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι από 

τους εκπαιδευτικούς έχουν μόνο το βασικό πτυχίο και εμφανίζονται με συχνότητες 118 

που σε ποσοστό αντιστοιχεί σε 51,8%. Ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

μεταπτυχιακό με συχνότητα 74 και αντίστοιχο ποσοστό 32,5%. Σχεδόν με ίδια ποσοστό 

είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν περισσοτέρους από δύο τίτλους και αυτοί που έχουν 

δεύτερο πτυχίο, με αντίστοιχα ποσοστά 5,7% και 5,3% και συχνότητες 13 και 12 

αντίστοιχα. Τέλος, 8 εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 3,5%, δήλωσαν ότι έχουν εκτός από το 

βασικό πτυχίο και διδακτορικό και 3 εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 1,3% δήλωσαν ότι 

κατέχουν και κάποιο άλλου είδος πτυχίου. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι και εδώ ότι οι 

εκπαιδευτικοί διαθέτουν πλούσιο βιογραφικό αφού σχεδόν το 1/2 (48,2%) του δείγματος 

εκτός από το βασικό τους πτυχίο, κατείχαν και άλλους τίτλους πτυχίων όπως 

μεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεύτερο πτυχίο ή άλλα πτυχία.   

 

4.1.4 – Σχολείο εργασίας 

 

Σχολείο εργασίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Γυμνάσιο 105 46,1 46,1 46,1 

Λύκειο 75 32,9 32,9 78,9 

ΕΠΑΛ 21 9,2 9,2 88,2 

Ειδικό σχολείο 18 7,9 7,9 96,1 

Άλλο 9 3,9 3,9 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Πίνακας 56 – Περιγραφής του Σχολείου εργασίας. 

 

Από τον Πίνακα 56 και το Γράφημα 35, παρατηρούμε οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες εργάζονται σε Γυμνάσιο με συχνότητα 105 και αντίστοιχο ποσοστό 

46,1% και ακολουθούν αυτοί που εργάζονται σε Λύκειο με συχνότητα 75 και με 

αντίστοιχο ποσοστό 32,9%. Επιπλέον, ένα μικρό μέρος του δείγματος μας δήλωσε ότι 

εργάζεται σε ΕΠΑΛ και με σε Ειδικό σχολείο με συχνότητες 21 και 18 αντίστοιχα και με 

ποσοστά 9,2% και 7,9%. Τέλος, υπήρχε και ένα μικρό ποσοστό 3,9% εκπαιδευτικών που 

δήλωσαν ότι εργάζονται σε άλλο τύπου σχολείου  με συχνότητα 4. 
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Γράφημα 35 – Σχολείο εργασίας. 

 

4.1.5 – Σχέση εργασίας 

Σχέση εργασίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Μόνιμος/η 191 83,8 83,8 83,8 

Αναπληρωτής/τρια 33 14,5 14,5 98,2 

Ωρομίσθιος/ια 4 1,8 1,8 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Πίνακας 57 – Περιγραφής της Σχέσης εργασίας. 

 

Γράφημα 36 – Σχέση εργασίας. 

 

Από τον Πίνακα 57 και το 

Γράφημα 36, παρατηρούμε ότι 

κατά πλειοψηφία οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

στας σχολεία είναι μόνιμοι σε 

ποσοστό 83,8% και συχνότητα 

191. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό 
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εκπαιδευτικών 14,5% που εργάζονται ως αναπληρωτές και 1,8 % ως ωρομίσθιοι,  με 

αντίστοιχες συχνότητες 33 και 4. 

 

4.1.6 – Έτη υπηρεσίας 

 

Για την ανεξάρτητη ποσοτική συνεχής μεταβλητή έτη υπηρεσίας 

(years_of_service) εργαστήκαμε όπως στη μεταβλητή Ηλικία. Αρχικά εκτελέσαμε την 

εντολή Descriptives, για να βρούμε τα μέτρα θέσης και διασποράς. Τα αποτελέσματα της 

παραπάνω εντολής είναι τα ακόλουθα : 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Έτη υπηρεσίας 228 39 1 40 16,86 8,067 

Valid N (listwise) 228      

Πίνακας 58 – Περιγραφής των Ετών υπηρεσίας. 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 58, διαπιστώνουμε ότι η μεταβλητή Έτη υπηρεσίας 

έχει μέση τιμή Mean = 16,86 έτη με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 8,067 έτη, η 

ελάχιστη τιμή της είναι Minimum = 1, η μέγιστη τιμή της Maximum = 40 και το εύρος 

της Range = 39 έτη.  

Στη συνέχεια, θα κατηγοριοποιήσουμε την παραπάνω μεταβλητή σε μια νέα 

ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή διάταξης με το όνομα new_years_of_service. Θα 

χρησιμοποιήσουμε k = 9 κλάσεις, που το πλάτος των κλάσεων καθορίζεται από τον 

πλησιέστερο ακέραιο του πηλίκο του εύρους των τιμών (range) προς το πλήθος των 

κλάσεων (k)  
𝛦ύ𝜌𝜊𝜍 (𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒)

𝜋𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝜅𝜆ά𝜎𝜀𝜔𝜈 (𝑘)
=  

39

9
≅ 4,33, άρα το πλάτος κάθε κλάσης θα είναι 5 

(διότι το 4 όπως διαπιστώσαμε δεν αρκεί για να καλύψει όλες τις τιμές από το 1  έως το 

40). Οπότε δημιουργούμε τις παρακάτω οκτώ κλάσεις και στις αντιστοιχίζουμε στους 

αριθμούς από 1 έως και 9 ως εξής : 

[0 , 4] → 1 ,      [5 , 9] → 2 ,      [10 , 14] → 3 ,     [15 , 19] → 4 ,    [20 , 24] → 5 ,    

[25 , 29] → 6 ,     [30 , 34] → 7 ,       [35 , 39] → 8,     [40 , 44] → 9   
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Για τη δημιουργία της new_years_of_service εκτελέσαμε τις εντολές Transform 

→ Recode into Different Variables και στη συνέχεια το Frequencies. Τα αποτελέσματα 

των παραπάνω εντολών είναι τα ακόλουθα. 

 

Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid [0, 4] 16 7,0 7,0 7,0 

[5, 9] 17 7,5 7,5 14,5 

[10, 14] 52 22,8 22,8 37,3 

[15, 19] 69 30,3 30,3 67,5 

[20, 24] 30 13,2 13,2 80,7 

[25, 29] 23 10,1 10,1 90,8 

[30, 34] 18 7,9 7,9 98,7 

[35, 39] 2 ,9 ,9 99,6 

[40, 44] 1 ,4 ,4 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Πίνακας 59 – Περιγραφής των Ετών υπηρεσίας σε κλάσεις. 

 

 
Γράφημα 37 – Έτη υπηρεσίας σε κλάσεις. 
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 Από το παραπάνω Πίνακα 59 και το Γράφημα 37, παρατηρούμε ότι τις 

μεγαλύτερες συχνότητες έχουν οι κλάσεις [15, 19] και [10, 14] με τιμές 69 και 52 

αντίστοιχα και ποσοστά 30,3% και 22,8%. Ακολουθούν οι κλάσεις [20, 24] και [30, 34] 

με συχνότητες 30 και 23 αντίστοιχα και ποσοστά 13,2% και 10,1%. Στην συνέχεια 

έχουμε τις κλάσεις [30, 34], [5, 9] και [0, 4] με συχνότητες 18, 17 και 16 αντίστοιχα και 

ποσοστά 7,9%, 7,5% και 7%. Τα χαμηλότερα ποσοστά 0,9% και 0,4% τα έχουμε στις 

κλάσεις [35, 39] και [40, 44] με αντίστοιχες συχνότητες 2 και 1.  

 

4.1.7 – Έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο 

 

Για την ανεξάρτητη ποσοτική συνεχής μεταβλητή έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο 

(years_at_school) εργαστήκαμε όπως προηγούμενα. Αρχικά εκτελέσαμε την εντολή 

Descriptives, για να βρούμε τα μέτρα θέσης και διασποράς. Τα αποτελέσματα της 

παραπάνω εντολής είναι τα ακόλουθα : 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Έτη στο ίδιο το σχολείο 228 30 1 31 8,99 7,598 

Valid N (listwise) 228      

Πίνακας 60 – Περιγραφής των Ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο. 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 60, διαπιστώνουμε ότι η μεταβλητή Έτη υπηρεσίας 

στο ίδιο σχολείο έχει μέση τιμή Mean = 8,99 έτη με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 

7,598 έτη, η ελάχιστη τιμή της είναι Minimum = 1, η μέγιστη τιμή της Maximum = 31 

και το εύρος της Range = 30 έτη.  

Στη συνέχεια, θα κατηγοριοποιήσουμε την παραπάνω μεταβλητή σε μια νέα 

ανεξάρτητη ποιοτική μεταβλητή διάταξης με το όνομα new_years_of_service. Θα 

χρησιμοποιήσουμε k = 9 κλάσεις, που το πλάτος των κλάσεων καθορίζεται από τον 

πλησιέστερο ακέραιο του πηλίκο του εύρους των τιμών (range) προς το πλήθος των 

κλάσεων (k)  
𝛦ύ𝜌𝜊𝜍 (𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒)

𝜋𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝜅𝜆ά𝜎𝜀𝜔𝜈 (𝑘)
=  

30

9
≅ 3,33, άρα το πλάτος κάθε κλάσης θα είναι 4 

(διότι το 3 όπως διαπιστώσαμε δεν αρκεί για να καλύψει όλες τις τιμές από το 1  έως το 

31). Οπότε δημιουργούμε τις παρακάτω οκτώ κλάσεις και στις αντιστοιχίζουμε στους 

αριθμούς από 1 έως και 9 ως εξής : 
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[0 , 3] → 1 ,      [4 , 7] → 2 ,      [8, 11] → 3 ,     [12 , 15] → 4 ,    [16 , 19] → 5 ,    

[20 , 23] → 6 ,     [24 , 27] → 7 ,       [28 , 31] → 8,     [32 , 35] → 9   

 

Για τη δημιουργία της new_years_of_service εκτελέσαμε τις εντολές Transform 

→ Recode into Different Variables και στη συνέχεια το Frequencies. Τα αποτελέσματα 

των παραπάνω εντολών είναι τα ακόλουθα. 

 

Ομοδοποίηση στα έτη υπηρεσίας στο ίδιο το σχολείο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid [0, 3] 69 30,3 30,3 30,3 

[4, 7] 47 20,6 20,6 50,9 

[8, 11] 41 18,0 18,0 68,9 

[12, 15] 31 13,6 13,6 82,5 

[16, 19] 11 4,8 4,8 87,3 

[20, 23] 15 6,6 6,6 93,9 

[24, 27] 8 3,5 3,5 97,4 

[28, 31] 6 2,6 2,6 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Πίνακας 61 – Περιγραφής των Ετών υπηρεσία στο ίδιο σχολείο σε κλάσεις. 

 

 
Γράφημα 38 – Έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο σε κλάσεις. 
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 Όπως παρατηρούμε από τον Πίνακα 61 και το Γράφημα 38, την μεγαλύτερη 

συχνότητα την έχει η κλάση [0, 3] με τιμή 69 και ποσοστό 30,3%, ακολουθούν οι κλάσεις 

[4, 7], [8, 11] και [12, 15] με αντίστοιχες συχνότητες 47, 41 και 31 και με ποσοστά 20,6%, 

18% και 13,6%. Στην συνέχει έχουμε την κλάση [20, 23] και [16, 19] με συχνότητες 15 

και 11 αντίστοιχα και ποσοστά 6,6% και 4,8%. Τις μικρότερες συχνότητες παρουσιάζουν 

οι κλάσεις [24, 27] και [28, 31] με τιμές 8 και 6 αντίστοιχα και ποσοστά 3,5% και 2,6. 

Μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν 7 στους 10 εκπαιδευτικούς, για την ακρίβεια 68,9%, 

βρίσκεται στο ίδιο σχολείο λιγότερο από 12 έτη. 

  

4.1.8 – Περιγραφή της ομάδας των ερωτήσεων για τους εσωτερικούς παράγοντες  

της εργασιακής ικανοποίησης (Intrinsic Job Satisfaction ≡ IJS) 

 

Σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε να αναλύουμε κάθε μια ομάδα ερωτήσεων από 

τα πέντε στυλ λήψης αποφάσεων. Κάθε ερώτηση έχει απαντηθεί με την πεντάβαθμη 

διαβαθμισμένη κλίμακα Likert με τις διαβαθμίσεις :  

1) Διαφωνώ έντονα.                  2) Κάπως διαφωνώ.             3) Αναποφάσιστος.                   

            4) Κάπως συμφωνώ.                   5) Συμφωνώ απόλυτα. 

 Για κάθε μια από τις ερωτήσεις έχει εκτελεστεί η εντολή Frequency, επιλέξαμε 

να πάρουμε τις τιμές της μέσης τιμής (Mean) και της τυπικής απόκλισης (Std. Deviation) 

και για γράφημα έχει επιλέξαμε την πίτα. 

 

4.1.8.1 – Q1 – Αυτή η δουλειά μου παρέχει πάντα δραστηριότητες που με κρατούν φρέσκο 

 

 

 

 

 

Πίνακας 62 – Πίνακες Ερώτησης Q1. 

Statistics 

Αυτή η δουλειά μου παρέχει πάντα δραστηριότητες που με κρατούν φρέσκο.   
N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,84 

Std. Deviation ,916 

Αυτή η δουλειά μου παρέχει πάντα δραστηριότητες που με κρατούν φρέσκο. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 4 1,8 1,8 1,8 

Διαφωνώ 15 6,6 6,6 8,3 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 47 20,6 20,6 28,9 



- 105 - 

 

 

Γράφημα 39 – Ερώτησης Q1. 

 

Από τους Πίνακες 62 και το Γράφημα 39, 

παρατηρούμε ότι 109 (47,8%) 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι Συμφωνούν 

με την Ερώτηση Q1, 53 (23,2%) 

Συμφωνούν απόλυτα, 47 (20,6%) Ούτε 

διαφωνούν ούτε συμφωνούν, 15 (6,6%) 

εξέφρασαν την Διαφωνία τους και 4 

(1,8%) Διαφώνησαν απόλυτα. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q1 είναι Mean = 3,84 με 

τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,916. 

 

4.1.8.2 – Q2 – Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να δουλεύω μόνος (ανεξάρτητος) 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 63 - Πίνακες Ερώτησης Q2. 

 

 

Από τους Πίνακες 63 και το Γράφημα 40, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί 70 με αντίστοιχο ποσοστό  30,7% εκπαιδευτικοί δήλωσαν ουδέτερη στάση 

ως προς την Ερώτηση Q2, δηλαδή Ούτε διαφώνησαν ούτε συμφώνησαν. Ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί που Συμφώνησαν και αυτοί που Διαφώνησαν με ποσοστά 28,9% και 

Συμφωνώ 109 47,8 47,8 76,8 

Συμφωνώ απόλυτα 53 23,2 23,2 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Statistics 
Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να δουλεύω μόνος (ανεξάρτητος).   
N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,12 

Std. Deviation 1,063 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να δουλεύω μόνος (ανεξάρτητος). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 12 5,3 5,3 5,3 

Διαφωνώ 58 25,4 25,4 30,7 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 70 30,7 30,7 61,4 

Συμφωνώ 66 28,9 28,9 90,4 

Συμφωνώ απόλυτα 22 9,6 9,6 100,0 

Total 228 100,0 100,0  
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25,4% αντίστοιχα και συχνότητες 66 και 

58. Τα μικρότερα ποσοστά 

συγκεντρώνουν οι απαντήσεις Συμφωνώ 

απόλυτα και Διαφωνώ απόλυτα με τιμές 

9,6% και 5,3% και συχνότητες 22 και 12 

αντίστοιχα. Η μέση τιμής της Ερώτησης 

Q2 είναι Mean = 3,12 με τυπική 

απόκλιση Std. Deviation = 1,063. 

         Γράφημα 40 – Ερώτησης Q2. 

 

4.1.8.3 – Q3 – Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω διάφορα πράγματα 

περιστασιακά 

 

Statistics 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω διάφορα πράγματα περιστασιακά.   
N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,28 

Std. Deviation 1,054 
 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω διάφορα πράγματα περιστασιακά. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 11 4,8 4,8 4,8 

Διαφωνώ 47 20,6 20,6 25,4 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 60 26,3 26,3 51,8 

Συμφωνώ 87 38,2 38,2 89,9 

Συμφωνώ απόλυτα 23 10,1 10,1 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

 

Πίνακας 64 - Πίνακες Ερώτησης Q3. 

 

 

Γράφημα 41 – Ερώτησης Q3. 

 

Από τους Πίνακες 64 και το 

Γράφημα 41, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών 38,2% Συμφώνησαν 

με την Ερώτηση Q3 με συχνότητα 
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87 και ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι Ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν 

με ποσοστό 26,3% και συχνότητα 60. Οι εκπαιδευτικοί που Διαφώνησαν ήταν 47 και 

αυτοί που Συμφώνησαν απόλυτα ήταν 23, με αντίστοιχα ποσοστά 20,6% και 10,1%. Το 

μικρότερο ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση Διαφωνώ απόλυτα σε ποσοστό 4,8% και 

συχνότητα 11. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q3 είναι Mean = 3,28 με τυπική απόκλιση 

Std. Deviation = 1,054. 

 

4.1.8.4 – Q4 – Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να γίνω σεβαστός άνθρωπος στην 

κοινωνία 

 

Statistics 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να γίνω σεβαστός άνθρωπος στην κοινωνία.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,38 

Std. Deviation 1,062 

Πίνακας 65 – Πίνακες Ερώτησης Q4. 

 

Γράφημα 42 – Ερώτησης Q4. 

 

Από τους Πίνακες 65 και το Γράφημα 

42, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό 37,7% των εκπαιδευτικών 

δήλωσαν ότι  Ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν με την Ερώτηση Q4 και 

με συχνότητα 86. Ακολουθούν οι 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να γίνω σεβαστός άνθρωπος στην 

κοινωνία. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 13 5,7 5,7 5,7 

Διαφωνώ 26 11,4 11,4 17,1 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 86 37,7 37,7 54,8 

Συμφωνώ 67 29,4 29,4 84,2 

Συμφωνώ απόλυτα 36 15,8 15,8 100,0 

Total 228 100,0 100,0  
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εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι Συμφωνούν με ποσοστό 29,4% και συχνότητα 67 και 

αυτοί που Συμφωνούν απόλυτα με ποσοστό 15,8 και συχνότητα 36. Τα μικρότερα 

ποσοστά συγκέντρωσαν οι απαντήσεις Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα με ποσοστά 

11,4% και 5,7% αντίστοιχα και συχνότητες 26 και 13. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q4 

είναι Mean = 3,38 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 1,062. 

 

4.1.8.5 – Q9 – Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω κάτι χρήσιμο για τους άλλους 

 

 

Πίνακας 66 – Πίνακες 

Ερώτησης Q9. 

 

 

Γράφημα 43 – Ερώτησης Q9 

 

Από τους Πίνακες 66 και το 

Γράφημα 43, παρατηρούμε ότι 

τα μεγαλύτερα ποσοστά για την 

Ερώτηση Q9, συγκέντρωσαν οι 

απαντήσεις Συμφωνώ και 

Συμφωνώ απόλυτα με τιμές 49,6% και 45,2% και αντίστοιχες συχνότητες 113 και 103. 

Οι απαντήσεις Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα 

εμφανίζουν πολύ μικρά ποσοστά με τιμές 3,9%, 0,9% και 0,4% αντίστοιχα και 

συχνότητες 9, 2 και 1. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q9 είναι Mean = 4,38 με τυπική 

απόκλιση Std. Deviation = 0,650. 

 

Statistics 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την 

ευκαιρία να κάνω κάτι χρήσιμο 

για τους άλλους.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 4,38 

Std. Deviation ,650 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω κάτι 

χρήσιμο για τους άλλους. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 ,4 ,4 ,4 

Διαφωνώ 2 ,9 ,9 1,3 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 

9 3,9 3,9 5,3 

Συμφωνώ 113 49,6 49,6 54,8 

Συμφωνώ απόλυτα 103 45,2 45,2 100,0 

Total 228 100,0 100,0  
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4.1.8.6 – Q10 – Έχω αρκετές ευκαιρίες να πω σε άλλους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν 

σε αυτή τη δουλειά 

 

 Πίνακας 67 – Πίνακες Ερώτησης Q10 

 

 

Γράφημα 44 – Ερώτησης Q10. 

 

Από τους Πίνακες 67 και το Γράφημα 

44, παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα 

ποσοστά για την Ερώτηση Q10, 

συγκέντρωσαν οι απαντήσεις Ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ και το 

Συμφωνώ με τιμές 39% και 30,7% και 

αντίστοιχες συχνότητες 89 και 70. 

Ακολουθούν οι απαντήσεις Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα εμφανίζονται με ποσοστά 

16,7% και 8,8% αντίστοιχα και συχνότητες 38 και 20. Η απάντηση Συμφωνώ απόλυτα 

συγκέντρωσε το μικρότερο ποσοστό με τιμή 4,8% και συχνότητα 11. Η μέση τιμής της 

Ερώτησης Q10 είναι Mean = 3,06 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 1,009. 

Statistics 

Έχω αρκετές ευκαιρίες να πω σε άλλους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν σε αυτή τη δουλειά.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,06 

Std. Deviation 1,009 

Έχω αρκετές ευκαιρίες να πω σε άλλους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν σε 

αυτή τη δουλειά. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 20 8,8 8,8 8,8 

Διαφωνώ 38 16,7 16,7 25,4 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 89 39,0 39,0 64,5 

Συμφωνώ 70 30,7 30,7 95,2 

Συμφωνώ απόλυτα 11 4,8 4,8 100,0 

Total 228 100,0 100,0  
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4.1.8.7 – Q11 – Έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές μου σε 

αυτή τη δουλειά 

 

Statistics 

Έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές μου σε αυτή τη δουλειά.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,93 

Std. Deviation ,785 

  

Πίνακας 68 - Πίνακες Ερώτησης Q11. 

 

 

Γράφημα 45 – Ερώτησης Q11. 

 

Από τους Πίνακες 68 και το 

Γράφημα 45, παρατηρούμε ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι Συμφωνούν με την 

Ερώτηση Q11 με ποσοστό 57,9 

και συχνότητα 132. Ακολουθούν 

οι απαντήσεις Συμφωνώ απόλυτα και Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με αντίστοιχα 

ποσοστά 20,2% και 17,5% και αντίστοιχες συχνότητες 46 και 40. Οι απαντήσεις 

Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα εμφανίζονται με τα μικρότερα ποσοστά 3,1% και 1,3% 

αντίστοιχα και συχνότητες 7 και 3. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q11 είναι Mean = 3,93 

με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,785. 

Έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές μου σε αυτή 

τη δουλειά. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ 7 3,1 3,1 4,4 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 40 17,5 17,5 21,9 

Συμφωνώ 132 57,9 57,9 79,8 

Συμφωνώ απόλυτα 46 20,2 20,2 100,0 

Total 228 100,0 100,0  
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4.1.8.8 – Q15 – Σε αυτή τη δουλειά, έχω αρκετή ελευθερία να εκδηλώσω τις δικές μου 

αποφάσεις 

 

Statistics 

Σε αυτή τη δουλειά, έχω αρκετή ελευθερία να εκδηλώσω τις δικές μου αποφάσεις.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 2,89 

Std. Deviation 1,018 

Πίνακας 69 – Πίνακες Ερώτησης Q15. 

 

Σε αυτή τη δουλειά, έχω αρκετή ελευθερία να εκδηλώσω τις δικές μου αποφάσεις. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 21 9,2 9,2 9,2 

Διαφωνώ 56 24,6 24,6 33,8 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 92 40,4 40,4 74,1 

Συμφωνώ 46 20,2 20,2 94,3 

Συμφωνώ απόλυτα 13 5,7 5,7 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

 

Γράφημα 46 - Ερώτησης Q15. 

 

Από τους Πίνακες 69 και το 

Γράφημα 46, παρατηρούμε ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι Ούτε διαφωνούν 

ούτε συμφωνούν στην Ερώτηση 

Q15 με ποσοστό 40,4% και 

συχνότητα 92. Ακολουθούν οι 

απαντήσεις Διαφωνώ και Συμφωνώ με αντίστοιχα ποσοστά 24,6% και 20,2% και 

αντίστοιχες συχνότητες 56 και 46. Οι απαντήσεις Διαφωνώ απόλυτα και Συμφωνώ 

απόλυτα εμφανίζονται με τα μικρότερα ποσοστά 9,2% και 5,7% αντίστοιχα και 

συχνότητες 21 και 13. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q15 είναι Mean = 2,89 με τυπική 

απόκλιση Std. Deviation = 1,018. 
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4.1.8.9 – Q16 – Κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας έχω αρκετές ευκαιρίες να 

χρησιμοποιήσω τις δικές μου μεθόδους και δημιουργικότητα 

 

Statistics 

Κατά την εκτέλεση αυτής της 

εργασίας έχω αρκετές ευκαιρίες 

να χρησιμοποιήσω τις δικές 

μου μεθόδους και 

δημιουργικότητα.   
N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,85 

Std. Deviation ,854 

Πίνακας 70 – Πίνακες 

Ερώτησης Q16. 

Γράφημα 47 – Ερώτησης 

Q16. 

 

Από τους Πίνακες 70 και το 

Γράφημα 47, παρατηρούμε 

ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπαιδευτικών Συμφώνησαν 

με την Ερώτηση Q16 με 

ποσοστό 56,6% και 

συχνότητα 129. Ακολουθούν οι απαντήσεις Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ και Συμφωνώ 

με σχεδόν ίσες συχνότητες 43 και 42 αντίστοιχα που σε ποσοστά είναι 18,9% και 18,4% 

αντίστοιχα. Οι απαντήσεις Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα εμφανίζονται με τα 

μικρότερα ποσοστά 3,5% και 2,6% αντίστοιχα και συχνότητες 8 και 6. Η μέση τιμής της 

Ερώτησης Q16 είναι Mean = 3,85 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,854. 

 

4.1.8.10 – Q20 – Η εργασία σε αυτό το επάγγελμα μου δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 71 – Πίνακες Ερώτησης Q20. 

Κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας έχω αρκετές ευκαιρίες να 

χρησιμοποιήσω τις δικές μου μεθόδους και δημιουργικότητα. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 6 2,6 2,6 2,6 

Διαφωνώ 8 3,5 3,5 6,1 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 
43 18,9 18,9 25,0 

Συμφωνώ 129 56,6 56,6 81,1 

Συμφωνώ απόλυτα 42 18,4 18,4 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Statistics 

Η εργασία σε αυτό το επάγγελμα μου δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης.   
N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,65 

Std. Deviation ,957 
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Γράφημα 48 – Ερώτησης Q20. 

 

Από τους Πίνακες 71 και το Γράφημα 

48, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των εκπαιδευτικών 

Συμφώνησαν με την Ερώτηση Q20 με 

ποσοστό 45,6% και συχνότητα 104. 

Ακολουθούν οι απαντήσεις Ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ και Συμφωνώ με συχνότητες 62 και 38 αντίστοιχα και ποσοστά 

27,2% και 16,7% αντίστοιχα. Οι απαντήσεις Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα 

εμφανίζονται με τα μικρότερα ποσοστά 7% και 3,5% αντίστοιχα και συχνότητες 16 και 

8. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q20 είναι Mean = 3,65 με τυπική απόκλιση Std. Deviation 

= 0,957. 

 

4.1.9 – Περιγραφή της ομάδας των ερωτήσεων για τους εξωτερικούς παράγοντες 

της εργασιακής ικανοποίησης (Extrinsic Job Satisfaction ≡ EJS) 

 

4.1.9.1 – Q5 – Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του/της διευθυντή/ντριας και των 

εργαζομένων βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο 

 

Η εργασία σε αυτό το επάγγελμα μου δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 8 3,5 3,5 3,5 

Διαφωνώ 16 7,0 7,0 10,5 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 62 27,2 27,2 37,7 

Συμφωνώ 104 45,6 45,6 83,3 

Συμφωνώ απόλυτα 38 16,7 16,7 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Statistics 

Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του/της διευθυντή/ντριας και των εργαζομένων βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 4,17 

Std. Deviation ,769 
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Πίνακας 72 – Πίνακες Ερώτησης Q5. 

 

Γράφημα 49 – Ερώτησης Q5. 

 

Από τους Πίνακες 72 και το 

Γράφημα 49, παρατηρούμε ότι 

το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπαιδευτικών Συμφώνησαν με 

την Ερώτηση Q5 με ποσοστό 

53,1% και συχνότητα 121 και 

ακολουθεί η απάντηση Συμφωνώ απόλυτα με ποσοστό 34,2% και συχνότητα 78. Οι 

απαντήσεις Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα έχουν μικρά 

ποσοστά 9,2%, 2,6% και 0,9% αντίστοιχα και συχνότητες 21, 6 και 2. Η μέση τιμής της 

Ερώτησης Q5 είναι Mean = 4,17 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,769. 

 

4.1.9.2 – Q6 – Η καθοδήγηση και η υποστήριξη του/της διευθυντή/ντριάς μου, μου 

παρέχονται σε ικανοποιητικό επίπεδο 

 

Statistics 

Η καθοδήγηση και η υποστήριξη του/της διευθυντή/ντριάς μου, μου παρέχονται σε ικανοποιητικό επίπεδο.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 4,14 

Std. Deviation ,847 

Πίνακας 73 – Πίνακες Ερώτησης Q6. 

Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του/της διευθυντή/ντριας και των εργαζομένων 

βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 ,9 ,9 ,9 

Διαφωνώ 6 2,6 2,6 3,5 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 21 9,2 9,2 12,7 

Συμφωνώ 121 53,1 53,1 65,8 

Συμφωνώ απόλυτα 78 34,2 34,2 100,0 

Total 228 100,0 100,0  
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Γράφημα 50 – Ερώτησης Q6. 

 

Από τους Πίνακες 73 και το 

Γράφημα 50, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των 

εκπαιδευτικών Συμφώνησαν με την 

Ερώτηση Q6 με ποσοστό 44,3% και 

συχνότητα 101. Ακολουθούν οι 

απαντήσεις Συμφωνώ απόλυτα και 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με 

αντίστοιχα ποσοστά 37,3% και 14% και συχνότητες 85 και 32. Οι απαντήσεις Διαφωνώ 

και Διαφωνώ απόλυτα εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά με τιμές 3,5% και 0,9% 

αντίστοιχα και συχνότητες 8 και 2. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q5 είναι Mean = 4,14 με 

τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,847. 

 

4.1.9.3 – Q12 – Είμαι ικανοποιημένος με το στυλ και τις πρακτικές διαχείρισης του/της   

διευθυντή/ντριάς μου 

 

Statistics 

Είμαι ικανοποιημένος με το στυλ και τις πρακτικές διαχείρισης του/της διευθυντή/ντριάς μου.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,51 

Std. Deviation ,908 

Πίνακας 74 – Πίνακες Ερώτησης Q12. 

Η καθοδήγηση και η υποστήριξη του/της διευθυντή/ντριάς μου, μου 

παρέχονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 ,9 ,9 ,9 

Διαφωνώ 8 3,5 3,5 4,4 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 32 14,0 14,0 18,4 

Συμφωνώ 101 44,3 44,3 62,7 

Συμφωνώ απόλυτα 85 37,3 37,3 100,0 

Total 228 100,0 100,0  
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Είμαι ικανοποιημένος με το στυλ και τις πρακτικές διαχείρισης του/της διευθυντή/ντριάς μου. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 4 1,8 1,8 1,8 

Διαφωνώ 20 8,8 8,8 10,5 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 93 40,8 40,8 51,3 

Συμφωνώ 78 34,2 34,2 85,5 

Συμφωνώ απόλυτα 33 14,5 14,5 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

 

Γράφημα 51 – Ερώτησης Q12. 

 

Από τους Πίνακες 74 και το Γράφημα 

51, παρατηρούμε ότι τις μεγαλύτερες 

συχνότητες στην Ερώτηση Q12 έχουν 

οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που 

Ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν και 

Συμφωνούν με τιμές 93 και 78 

αντίστοιχα και ποσοστά 40,8% και 

34,2% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι απαντήσεις Συμφωνώ απόλυτα και Διαφωνώ με 

αντίστοιχες συχνότητες 33 και 20 και ποσοστά 14,5% και 8,8%. Ένα πολύ μικρό ποσοστό 

εκπαιδευτικών απάντησε ότι Διαφωνεί απόλυτα με τιμή 1,8% και συχνότητα 4. Η μέση 

τιμής της Ερώτησης Q12 είναι Mean = 3,51 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,908. 

 

4.1.9.4 – Q13 – Ο μισθός μου με ικανοποιεί 

 

 

Πίνακας 75 – Πίνακες 

Ερώτησης Q13. 

Ο μισθός μου με ικανοποιεί. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 38 16,7 16,7 16,7 

Διαφωνώ 91 39,9 39,9 56,6 

Ούτε Διαφωνώ, 

ούτε συμφωνώ 

60 26,3 26,3 82,9 

Συμφωνώ 33 14,5 14,5 97,4 

Συμφωνώ απόλυτα 6 2,6 2,6 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Statistics 

Ο μισθός μου με ικανοποιεί.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 2,46 

Std. Deviation 1,017 
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Γράφημα 52 – Ερώτησης Q13. 

 

Από τους Πίνακες 75 και το Γράφημα 52, 

παρατηρούμε ότι τις μεγαλύτερες 

συχνότητες στην Ερώτηση Q13 έχουν οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών Διαφωνώ 

και Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ με τιμές 

91 και 60 αντίστοιχα και ποσοστά 39,9% και 26,3% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι 

απαντήσεις Διαφωνώ απόλυτα και Συμφωνώ με αντίστοιχες συχνότητες 38 και 33 και 

ποσοστά 16,7% και 14,5%. Ένα πολύ μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών απάντησε ότι 

Συμφωνεί απόλυτα με τιμή 2,6% και συχνότητα 6. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q13 είναι 

Mean = 2,46 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 1,017. 

 

4.1.9.5 – Q14 – Έχω αρκετές ευκαιρίες να προωθηθώ σε αυτή τη δουλειά 

 

 

Πίνακας 76 – Πίνακες 

Ερώτησης Q14. 

 

Γράφημα 53 – Ερώτησης Q14. 

 

Από τους Πίνακες 76 και το 

Γράφημα 53, παρατηρούμε ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην 

Ερώτηση Q14 απάντησαν ότι 

Ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν 

με ποσοστό 41,7% και συχνότητα 

Έχω αρκετές ευκαιρίες να προωθηθώ σε αυτή τη δουλειά. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 22 9,6 9,6 9,6 

Διαφωνώ 67 29,4 29,4 39,0 

Ούτε Διαφωνώ, 

ούτε συμφωνώ 

95 41,7 41,7 80,7 

Συμφωνώ 36 15,8 15,8 96,5 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

8 3,5 3,5 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

Statistics 

Έχω αρκετές ευκαιρίες να 

προωθηθώ σε αυτή τη 

δουλειά.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 2,74 

Std. Deviation ,957 
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95, ακολουθούν αυτοί που Διαφωνούν με ποσοστό 29,4% και συχνότητα 67. Στη 

συνέχεια έχουμε αυτούς που Συμφωνούν με ποσοστό 15,8% και συχνότητα 36 και αυτούς 

που Διαφωνούν απόλυτα με ποσοστό 9,6% και συχνότητα 22. Το μικρότερο ποσοστό 

έχει η απάντηση Συμφωνώ απόλυτα με τιμή 3,5% και συχνότητα 8. Η μέση τιμής της 

Ερώτησης Q14 είναι Mean = 2,74 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,957. 

 

4.1.9.6 – Q17 – Είμαι ικανοποιημένος με τις συνθήκες εργασίας 

 

 

Πίνακας 77 – Πίνακές 

Ερώτησης Q17. 

 

 

Γράφημα 54 – Ερώτησης Q17. 

 

Από τους Πίνακες 77 και το 

Γράφημα 54, παρατηρούμε ότι 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

στην Ερώτηση Q17 

απάντησαν ότι Συμφωνούν με 

ποσοστό 46,1% και συχνότητα 105, ακολουθούν αυτοί που Ούτε διαφωνούν ούτε 

συμφωνούν με ποσοστό 27,2% και συχνότητα 62. Στη συνέχεια έχουμε αυτούς που 

Συμφωνούν απόλυτα με ποσοστό 12,7% και συχνότητα 29 και αυτούς που Διαφωνούν 

με ποσοστό 11% και συχνότητα 25. Το μικρότερο ποσοστό έχει η απάντηση Διαφωνώ 

απόλυτα με τιμή 3,1% και συχνότητα 7. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q17 είναι Mean = 

3,54 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,954. 

Statistics 

Είμαι ικανοποιημένος με 

τις συνθήκες εργασίας.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,54 

Std. Deviation ,954 

Είμαι ικανοποιημένος με τις συνθήκες εργασίας. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 7 3,1 3,1 3,1 

Διαφωνώ 25 11,0 11,0 14,0 

Ούτε Διαφωνώ, 

ούτε συμφωνώ 

62 27,2 27,2 41,2 

Συμφωνώ 105 46,1 46,1 87,3 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

29 12,7 12,7 100,0 

Total 228 100,0 100,0  
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4.1.9.7 – Q19 – Δεν είμαι αρκετά ευχαριστημένος σε αυτή τη δουλειά 

 

 

Πίνακας 78 – Πίνακες 

Ερώτησης Q19. 

 

Γράφημα 55 – Ερώτησης Q19. 

 

Από τους Πίνακες 78 και το 

Γράφημα 55, παρατηρούμε ότι 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι Διαφωνούν στην 

Ερώτηση Q19 με ποσοστό 

48,7% και συχνότητα 111. 

Ακολουθούν αυτοί που Ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν και αυτοί που Διαφωνούν 

απόλυτα με ποσοστά 18,5% και 17,5% αντίστοιχα και συχνότητες 42 και 40. Τα 

μικρότερα ποσοστά τα συναντάμε στις απαντήσεις Συμφωνώ και Συμφωνώ απόλυτα με 

τιμές 12,7% και 2,6% και συχνότητες 29 και 6 αντίστοιχα. Η μέση τιμής της Ερώτησης 

Q19 είναι Mean = 2,34 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,996. 

 

 

4.1.10 – Περιγραφή των ερωτήσεων που συντελούν στην συνολική εκτίμηση της 

εργασιακής ικανοποίησης.  

 

4.1.10.1 – Q7 – Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να κάνω πράγματα σύμφωνα με 

την συνείδησή μου 

 

Statistics 

Δεν είμαι αρκετά ευχαριστημένος 

σε αυτή τη δουλειά.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 2,34 

Std. Deviation ,996 

Δεν είμαι αρκετά ευχαριστημένος σε αυτή τη δουλειά. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 40 17,5 17,5 17,5 

Διαφωνώ 111 48,7 48,7 66,2 

Ούτε Διαφωνώ, 

ούτε συμφωνώ 

42 18,4 18,4 84,6 

Συμφωνώ 29 12,7 12,7 97,4 

Συμφωνώ απόλυτα 6 2,6 2,6 100,0 

Total 228 100,0 100,0  
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Statistics 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να κάνω πράγματα σύμφωνα με την συνείδησή μου.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,87 

Std. Deviation ,866 

Πίνακας 79 – Πίνακες Ερώτησης Q7. 

 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να κάνω πράγματα σύμφωνα με την 

συνείδησή μου. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ 13 5,7 5,7 7,0 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 45 19,7 19,7 26,8 

Συμφωνώ 117 51,3 51,3 78,1 

Συμφωνώ απόλυτα 50 21,9 21,9 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 56 – Ερώτησης Q7. 

 

Από τους Πίνακες 79 και το 

Γράφημα 56, παρατηρούμε ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

απάντησα ότι Συμφωνούν στην 

Ερώτηση Q7 με ποσοστό 51,3% 

και συχνότητα 117. Ακολουθούν 

αυτοί που Συμφωνούν απόλυτα 

και αυτοί που Ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν με ποσοστά 21,9% και 19,7% 

αντίστοιχα και συχνότητες 50 και 45. Τα μικρότερα ποσοστά τα συναντάμε στις 

απαντήσεις Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα με τιμές 5,7% και 1,3% και συχνότητες 13 

και 3 αντίστοιχα. Η μέση τιμής της Ερώτησης Q7 είναι Mean = 3,87 με τυπική απόκλιση 

Std. Deviation = 0,866. 
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4.1.10.2 – Q8 – Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να έχω σταθερή απασχόληση 

 

Statistics 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να έχω σταθερή απασχόληση.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 4,30 

Std. Deviation ,920 

Πίνακας 80 – Πίνακες Ερώτησης Q8. 

Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να έχω σταθερή απασχόληση. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 5 2,2 2,2 2,2 

Διαφωνώ 8 3,5 3,5 5,7 

Ούτε Διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 18 7,9 7,9 13,6 

Συμφωνώ 79 34,6 34,6 48,2 

Συμφωνώ απόλυτα 118 51,8 51,8 100,0 

Total 228 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 57 – Ερώτησης Q8. 

 

Από τους Πίνακες 80 και το 

Γράφημα 57, παρατηρούμε 

ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί Συμφωνούν 

απόλυτα με την Ερώτηση Q8 

με ποσοστό 51,8% και 

συχνότητα 118, ακολουθούν 

αυτοί που Συμφωνούν με ποσοστό 34,6% και συχνότητα 79. Οι απαντήσεις Ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ, Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα εμφανίζονται με μικρά 

ποσοστά με τιμές 7,9%, 3,5% και 2,2% αντίστοιχα και συχνότητες 18, 8 και 5. Η μέση 

τιμής της Ερώτησης Q8 είναι Mean = 4,30 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,920. 
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4.1.10.3 – Q18 – Είμαι ικανοποιημένος με τις σχέσεις που έχω με τους συναδέλφους μου 

 

 

Πίνακας 81 - Πίνακες 

Ερώτησης Q18. 

 

Γράφημα 58 – Ερώτησης Q18. 

 

Από τους Πίνακες 81 και το 

Γράφημα 58, παρατηρούμε ότι 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

Συμφώνησαν με την Ερώτηση 

Q18 με ποσοστό 54,4% και 

συχνότητα 124. Ακολουθούν αυτοί που Συμφωνούν απόλυτα και αυτοί που Ούτε 

διαφωνούν ούτε συμφωνούν με αντίστοιχα ποσοστά 21,9% και 19,3% και συχνότητες 50 

και 44. Οι απαντήσεις Διαφωνώ και Διαφωνώ απόλυτα εμφανίζονται με πολύ μικρά 

ποσοστά 3,1% και 1,3% αντίστοιχα και συχνότητες 7 και 3. Η μέση τιμής της Ερώτησης 

Q18 είναι Mean = 3,93 με τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,807. 

 

4.1.11 – Δημιουργία και Περιγραφή των νέων μεταβλητών 

 

Σε αυτό το σημείο θα δημιουργήσουμε και θα μελετήσουμε τις μεταβλητές : 

• IJS, που θα εκφράζει την συνολική εργασιακή ικανοποίησης από τους 

εσωτερικούς παράγοντες (Intrinsic Job Satisfaction) 

• EJS, που θα εκφράζει την συνολική εργασιακή ικανοποίησης τους εξωτερικούς 

παράγοντες (Extrinsic Job Satisfaction) και  

Statistics 

Είμαι ικανοποιημένος με τις 

σχέσεις που έχω με τους 

συναδέλφους μου.   

N Valid 228 

Missing 0 

Mean 3,93 

Std. Deviation ,807 

Είμαι ικανοποιημένος με τις σχέσεις που έχω με τους 

συναδέλφους μου. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 3 1,3 1,3 1,3 

Διαφωνώ 7 3,1 3,1 4,4 

Ούτε Διαφωνώ, 

ούτε συμφωνώ 

44 19,3 19,3 23,7 

Συμφωνώ 124 54,4 54,4 78,1 

Συμφωνώ απόλυτα 50 21,9 21,9 100,0 

Total 228 100,0 100,0  
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• TJS, που θα εκφράσουμε την συνολική εργασιακή ικανοποίησης από όλους τους 

παράγοντες. 

 

4.1.11.1 – Η μεταβλητή IJS 

 

Η μεταβλητή IJS δημιουργείται με την εντολή Compute Variable στην οποία 

κατασκευάζουμε την πράξη (Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q9 + Q10 + Q11 + Q15 + Q16 + 

Q20) / 10. Στην συνέχεια παίρνουμε τους μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις της IJS 

και όλων των παραπάνω ερωτήσεων με την εντολή Descriptives. 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Q1. Αυτή η δουλειά μου παρέχει πάντα δραστηριότητες που με κρατούν 

φρέσκο. 

228 3,84 ,916 

Q2. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να δουλεύω μόνος (ανεξάρτητος). 228 3,12 1,063 

Q3. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω διάφορα πράγματα 

περιστασιακά. 

228 3,28 1,054 

Q4. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να γίνω σεβαστός άνθρωπος 

στην κοινωνία. 

228 3,38 1,062 

Q9. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω κάτι χρήσιμο για τους 

άλλους. 

228 4,38 ,650 

Q10. Έχω αρκετές ευκαιρίες να πω σε άλλους ανθρώπους τι πρέπει να 

κάνουν σε αυτή τη δουλειά. 

228 3,06 1,009 

Q11. Έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές μου σε 

αυτή τη δουλειά. 

228 3,93 ,785 

Q15. Σε αυτή τη δουλειά, έχω αρκετή ελευθερία να εκδηλώσω τις δικές μου 

αποφάσεις. 

228 2,89 1,018 

Q16. Κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας έχω αρκετές ευκαιρίες να 

χρησιμοποιήσω τις δικές μου μεθόδους και δημιουργικότητα. 

228 3,85 ,854 

Q17. Η εργασία σε αυτό το επάγγελμα μου δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης. 228 3,65 ,957 

IJS. Εσωτερική εργασιακή ικανοποίηση. 228 3,5377 ,55131 

Valid N (listwise) 228   

Πίνακας 82 – Μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων για τους εσωτερικούς παράγοντες 

της εργασιακής ικανοποίησης. 

Από τον Πίνακα 82, παρατηρούμε ότι οι τέσσερις μεγαλύτερες τιμές της μέσης τιμής τις 

συναντάμε στις ερώτηση Q9, Q11, Q16 και Q1 με τιμές 4,38 , 3,93 ,  3,85 και 3,84. Από 

την άλλη οι τρεις μικρότερες μέσες τιμές τις έχουν οι ερωτήσεις Q2, Q10 και Q15 με 

τιμές 3,12 , 3,06 και 2,89. Η συνολική εργασιακή ικανοποίηση από τους εσωτερικούς 

παράγοντες έχει μέση τιμή ίση με Mean = 3,54 και τυπική απόκλιση Std.Deviation =  

0,551. Από τις παραπάνω τιμές μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν ικανοποιημένοι από τους εσωτερικούς παράγοντες της εργασίας τους.  
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4.1.11.2 – Η μεταβλητή EJS 

 

Η μεταβλητή EJS δημιουργείται με την εντολή Compute Variable στην οποία 

κατασκευάζουμε την πράξη (Q5 + Q6 + Q12 + Q13 + Q14 + Q17 + Q19) / 7. Στην 

συνέχεια παίρνουμε τους μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις της EJS και όλων των 

παραπάνω ερωτήσεων με την εντολή Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Q5. Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του/της διευθυντή/ντριας και των 

εργαζομένων βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

228 4,17 ,769 

Q6. Η καθοδήγηση και η υποστήριξη του/της διευθυντή/ντριάς μου, 

μου παρέχονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

228 4,14 ,847 

Q12. Είμαι ικανοποιημένος με το στυλ και τις πρακτικές διαχείρισης 

του/της διευθυντή/ντριάς μου. 

228 3,51 ,908 

Q13. Ο μισθός μου με ικανοποιεί. 228 2,46 1,017 

Q14. Έχω αρκετές ευκαιρίες να προωθηθώ σε αυτή τη δουλειά. 228 2,74 ,957 

Q17. Είμαι ικανοποιημένος με τις συνθήκες εργασίας. 228 3,54 ,954 

Q19. Δεν είμαι αρκετά ευχαριστημένος σε αυτή τη δουλειά. 228 2,34 ,996 

EJS. Εξωτερική εργασιακή ικανοποίηση. 228 3,2726 ,46712 

Valid N (listwise) 228   

Πίνακας 83 – Μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων για τους εσωτερικούς παράγοντες 

της εργασιακής ικανοποίησης. 

Από τον Πίνακα 83, παρατηρούμε ότι οι τρεις μεγαλύτερες τιμές της μέσης τιμής τις 

συναντάμε στις ερώτηση Q5, Q6 και Q17 με τιμές 4,17 , 4,11 και 3,54. Από την άλλη οι 

χαμηλότερες μέσες τιμές τις έχουν οι ερωτήσεις Q14 και Q13 με τιμές 2,74 και 2,46. 

Δηλαδή ο μισθός και η προώθηση μέσα στους χώρους εργασίας είναι τα αγκάθια της 

εργασιακής ικανοποίησης. Στην Ερώτηση 19 οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την 

αρνητικότητα τους σε αυτή την ερώτηση και με αυτό τον τρόπο δείχνουν ότι είναι 

ευχαριστημένοι από την δουλεία τους. Η συνολική εργασιακή ικανοποίηση από τους 

εσωτερικούς παράγοντες έχει μέση τιμή ίση με Mean = 3,27 και τυπική απόκλιση 

Std.Deviation =  0,467. Από τις παραπάνω τιμές μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ικανοποιημένοι και από τους εξωτερικούς παράγοντες της 

εργασίας τους.  
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4.1.11.3 – Η μεταβλητή TJS 

 

Η μεταβλητή TJS δημιουργείται με την εντολή Compute Variable στην οποία 

κατασκευάζουμε την πράξη (Q1 + … + Q2) / 20. Στην συνέχεια παίρνουμε τους μέσους 

όρους και τυπικές αποκλίσεις της EJS και όλων των παραπάνω ερωτήσεων με την εντολή 

Descriptives. Από τον παρακάτω πίνακα έχουμε ότι η συνολική εργασιακή ικανοποίηση 

(TJS) έχει μέση τιμή Mean = 3,52 και 

τυπική απόκλιση Std. Deviation = 0,446. 

Άρα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί αισθάνονται  ικανο-

ποιημένοι από την εργασίας τους.  

 

 

4.2 – Έλεγχος κανονικότητας 

 

Σε αυτή την παράγραφο θα ελέγξουμε αν οι μεταβλητές οι μεταβλητές IJS, EJS 

και TJS, χωριστούν ως προς το φύλο, την ηλικία και τα έτη υπηρεσία των εκπαιδευτικών, 

αν ακολουθούν κανονική κατανομή.  

Αρχικά με την εντολή Split File χωρίσουμε το δείγμα μας, π.χ. ως προς Φύλο και στη 

συνέχεια με το One-Sample K-S Test εκτελέσουμε τον έλεγχο υποθέσεων για κάθε μια 

από τις μεταβλητές IJS, EJS και TJS:  

Η0 : Οι IJS, EJS και TJS ακολουθούν κανονική κατανομή 

Η1 : Οι IJS, EJSκαι TJS δεν ακολουθεί κανονική κατανομή 

Οι έλεγχοι γίνονται κοιτώντας το Sig. του Monte Carlo Test με στάθμη σημαντικότητας 

α = 0,05. 

 

4.2.1 – Κανονικότητα ως προς το Φύλο 

 

Από τον παρακάνω Πίνακα 84 παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές IJS, EJS και TJS 

στην ομάδα των Γυναικών ακολουθούν κανονική κατανομή αφού η τιμή του Sig. από το 

Monte Carlo είναι μεγαλύτερες από το α = 0,05 με αντίστοιχες τιμές p(IJS) = 0,456 ,     

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Συνολική εργασιακή 

ικανοποίηση 

228 3,5191 ,44627 

Valid N (listwise) 228   
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p(EJS) = 0,165 και p(TJS) = 0,614. Άρα δεχόμαστε την Η0, τα δείγματα ακολουθούν 

κανονική κατανομή αν χωριστούν ως προς την ομάδα των Γυναικών. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 147 147 147 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,5633 3,3158 3,5456 

Std. Deviation ,50315 ,42570 ,41951 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,070 ,091 ,061 

Positive ,070 ,086 ,039 

Negative -,065 -,091 -,061 

Test Statistic ,070 ,091 ,061 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,079d ,005d ,200d,f 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. ,456e ,165e ,614e 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,443 ,155 ,601 

Upper Bound ,469 ,174 ,626 

a. Φύλο = Γυναίκα 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 126474071. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 84 - Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS στην ομάδα των Γυναικών. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 81 81 81 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,4914 3,1940 3,4710 

Std. Deviation ,63012 ,52795 ,49021 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,109 ,085 ,088 

Positive ,050 ,077 ,088 

Negative -,109 -,085 -,083 

Test Statistic ,109 ,085 ,088 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,018d ,200d,f ,192d 

Sig. ,268e ,573e ,538e 
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Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,257 ,560 ,525 

Upper Bound ,280 ,586 ,550 

a. Φύλο = Άνδρας 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 126474071. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 85 – Έλεγχος κανονικότητας IJS,EJS και TJS στην ομάδα των Ανδρών. 

Από τον παραπάνω Πίνακα 85 παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές IJS, EJS και TJS 

στην ομάδα των Ανδρών ακολουθούν κανονική κατανομή αφού η τιμή του Sig. από το 

Monte Carlo είναι μεγαλύτερες από το α = 0,05 με αντίστοιχες τιμές p(IJS) = 0,268,  

p(EJS) = 0,573 και p(TJS) = 0,538. Άρα δεχόμαστε την Η0, τα δείγματα ακολουθούν 

κανονική κατανομή αν χωριστούν ως προς την ομάδα των Ανδρών. 

 

4.2.2 – Κανονικότητα ως προς την Ηλικία 

 

Χωρίσουμε το δείγμα μας ως προς ομαδοποιημένη μεταβλητή της ηλικίας των 

εκπαιδευτικών και κάνουμε τον έλεγχο κανονικότητα των μεταβλητών IJS, EJS και TJS. 

Από τους πίνακες που υπάρχουν στο Παράρτημα 5 Α, παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές 

IJS, EJS και TJS αν χωριστούν στις ομάδες της μεταβλητής ηλικία, το Sig. του Monte 

Carlo είναι μεγαλύτερο από το α = 0,05. Άρα δεχόμαστε την Η0, δηλαδή όλα τα υπό 

μέρους δείγματα ακολουθούν κανονική κατανομή αν χωριστούν ως προς τις ομάδες της 

ηλικίας των εκπαιδευτικών. 

 

4.2.3 – Κανονικότητα ως προς τα Έτη υπηρεσίας 

 

Χωρίσουμε το δείγμα μας ως προς ομαδοποιημένη μεταβλητή των ετών 

υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και κάνουμε τον έλεγχο κανονικότητα των μεταβλητών 

IJS, EJS και TJS. Από τους πίνακες που υπάρχουν στο Παράρτημα 5 Β, παρατηρούμε ότι 

οι μεταβλητές IJS, EJS και TJS αν χωριστούν στις ομάδες της μεταβλητής έτη υπηρεσίας, 

το Sig. του Monte Carlo είναι μεγαλύτερο από το α = 0,05. Άρα δεχόμαστε την Η0, 

δηλαδή όλα τα υπό μέρους δείγματα ακολουθούν κανονική κατανομή αν χωριστούν ως 

προς τις ομάδες των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. 
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4.3 – Έλεγχος μέσων τιμών 

 

Σε αυτή την παράγραφο θα κάνουμε τους ελέγχους μέσων τιμών για να 

μπορέσουμε να απαντήσουμε στο 6 ερευνητικό μας ερώτημα αν οι κατηγορίες του 

φύλου, της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση. 

 

4.3.1 – Εργασιακή ικανοποίηση και Φύλο 

 

Για τον έλεγχο αυτό εκτελούμε τις εντολές Independent Samples T-test για τις 

μεταβλητές IJS, EJS και TJS ως προς το Φύλο με Group 1 = 0 (Γυναίκα) και  

Group 2 = 1 (Άνδρας). Σε όλους τους ελέγχους έχουμε τις υποθέσεις : 

 

Η0 : μ0 = μ1  (οι δυο ομάδες έχουν την ίδια μέση τιμή)  

 Η0 : μ0 ≠ μ1 (οι δυο ομάδες έχουν διαφορετικές μέσες τιμές) 

Σε όλους τους ελέγχους θα χρησιμοποιήσουμε στάθμη σημαντικότητας α = 0,05. Τα 

αποτελέσματα των ελέγχων είναι τα ακόλουθα : 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Equal variances 

assumed 

2,477 ,117 ,942 226 ,347 ,07191 ,07631 -,07846 ,22227 

Equal variances 

not assumed 
  

,884 136,834 ,379 ,07191 ,08139 -,08903 ,23285 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Equal variances 

assumed 

3,656 ,057 1,896 226 ,059 ,12184 ,06427 -,00481 ,24849 

Equal variances 

not assumed 
  

1,782 137,892 ,077 ,12184 ,06837 -,01334 ,25702 

Equal variances 

assumed 

,882 ,349 1,209 226 ,228 ,07459 ,06169 -,04697 ,19616 
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Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Equal variances 

not assumed   

1,156 144,685 ,250 ,07459 ,06453 -,05295 ,20213 

Πίνακας 86 – Αποτελέσματα του Independent Samples T-test για την εργασιακή ικανοποίηση 

 

Αρχικά παρατηρούμε ότι η τιμή του Sig. για το Levene’s Test, που εξετάζει την 

ομοιογένεια των διακυμάνσεων, είναι p > 0,05. Άρα, υπάρχει ομοιογένεια στις 

διακυμάνσεις, οπότε παρατηρούμε το Sig. της πρώτης γραμμής του κάθε ένα t-test. 

  

Από τον Πίνακα 86, έχουμε t = 0,942, df = 226 και p = 0,347 > 0,05, άρα δεν 

μπορούμε να απορρίψουμε την H0. Δηλαδή, οι γυναίκες και οι άντρες εκφράζονται με 

τον ίδια τρόπο ως προς τους εσωτερικούς παράγοντες (IJS) της εργασιακής 

ικανοποίησης. ΄Όπως διαπιστώνουμε από τον παρακάτω Πίνακα 87, οι μέσες τιμές τους 

είναι πολύ κοντά με μ0 = 3,5633 και μ1 = 3,4914. 

 

Από τον Πίνακα 86, έχουμε t = 1,896, df = 226 και p = 0,059 > 0,05, άρα δεν 

μπορούμε να απορρίψουμε την H0. Δηλαδή, οι γυναίκες και οι άντρες εκφράζονται με 

τον ίδια τρόπο ως προς τους εξωτερικούς παράγοντες (EJS) της εργασιακής 

ικανοποίησης. ΄Όπως διαπιστώνουμε από τον παρακάτω Πίνακα 87, οι μέσες τιμές τους 

είναι πολύ κοντά με μ0 = 3,3158 και μ1 = 3,1940. 

 

Group Statistics 

 Φύλο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Εσωτερική εργασιακή 

ικανοποίηση 

Γυναίκα 147 3,5633 ,50315 ,04150 

Άνδρας 81 3,4914 ,63012 ,07001 

Εξωτερική εργασιακή 

ικανοποίηση 

Γυναίκα 147 3,3158 ,42570 ,03511 

Άνδρας 81 3,1940 ,52795 ,05866 

Συνολική εργασιακή 

ικανοποίηση 

Γυναίκα 147 3,5456 ,41951 ,03460 

Άνδρας 81 3,4710 ,49021 ,05447 

Πίνακας 87 – Μέσων τιμών της εργασιακής ικανοποίησης και του Φύλου 

 

Από τον Πίνακα 86, έχουμε t = 1,209, df = 226 και p = 0,228 > 0,05, άρα δεν 

μπορούμε να απορρίψουμε την H0. Δηλαδή, οι γυναίκες και οι άντρες εκφράζονται με 

τον ίδια τρόπο ως προς τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση. ΄Όπως διαπιστώνουμε 
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από τον παραπάνω Πίνακα 87, οι μέσες τιμές τους είναι πολύ κοντά με μ0 = 3,5456 και 

μ1 = 3,4710. 

 

4.3.2 – Εργασιακή ικανοποίηση και Ηλικία 

 

Για τον έλεγχο αυτό θα κάνουμε One-Way Anova όπου στο πεδίο Dependent List 

θα θέσουμε τις μεταβλητές IJS, EJS και TJS και στο πεδίο Factor την ομαδοποιημένη 

μεταβλητή της ηλικίας των εκπαιδευτικών. Σε όλους τους ελέγχους έχουμε τις υποθέσεις: 

Η0 : μ1 = … = μ9 (οι εννέα ομάδες έχουν την ίδια μέση τιμή)  

Η0 : μ1 ≠ … ≠ μ9 (οι εννέα ομάδες έχουν διαφορετικές μέσες τιμές) 

Σε όλους τους ελέγχους θα χρησιμοποιήσουμε στάθμη σημαντικότητας α = 0,01  

 

Αρχικά παρατηρούμε τις τιμή του Sig. για το Levene’s Test στον 1ο Πίνακα που 

υπάρχει στο Παράρτημα 5 Γ, που εξετάζει την ομοιογένεια των διακυμάνσεων και όπως 

διαπιστώνουμε είναι παντού p > 0,01. Άρα, υπάρχει ομοιογένεια στις διακυμάνσεις. 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Between Groups 4,371 8 ,546 1,852 ,069 

Within Groups 64,624 219 ,295   

Total 68,996 227    

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Between Groups 3,558 8 ,445 2,119 ,035 

Within Groups 45,974 219 ,210   

Total 49,532 227    

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Between Groups 2,987 8 ,373 1,937 ,056 

Within Groups 42,223 219 ,193   

Total 45,210 227    
Πίνακας 88 – ANOVA των μεταβλητών IJS, EJS και TJS με τις ομάδες των ηλικιών των εκπαιδευτικών 

 

Από τον Πίνακα 88, έχουμε ότι τιμές του Sig. είναι όλες μεγαλύτερες τις στάθμης 

σημαντικότητας α = 0,01, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. Αυτό σημαίνει ότι 

οι εσωτερικοί παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης, οι εξωτερικοί παράγοντες 

εργασιακής ικανοποίησης και η συνολική εργασιακή ικανοποίηση εμφανίζουν 

σχεδόν τις ίδιες μέσες τιμές ως προς τις ομάδες των ηλικιών των εκπαιδευτικών, 

δηλαδή η εργασιακή ικανοποίηση επιλέγεται με τον ίδιο τρόμο από τις ομάδες 
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ηλικία των εκπαιδευτικών. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τον Πίνακα 

Descriptives που υπάρχει στο Παράρτημα 5 Γ, όπου οι μέσες τιμές δεν παρουσιάζουν 

μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.   

 

4.3.3 – Εργασιακή ικανοποίηση και Έτη υπηρεσίας 

 

Για τον έλεγχο αυτό θα κάνουμε One-Way Anova όπου στο πεδίο Dependent List 

θα θέσουμε τις μεταβλητές IJS, EJS και TJS και στο πεδίο Factor την ομαδοποιημένη 

μεταβλητή των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Σε όλους τους ελέγχους έχουμε τις 

υποθέσεις: 

Η0 : μ1 = … = μ9 (οι εννέα ομάδες έχουν την ίδια μέση τιμή)  

Η0 : μ1 ≠ … ≠ μ9 (οι εννέα ομάδες έχουν διαφορετικές μέσες τιμές) 

Σε όλους τους ελέγχους θα χρησιμοποιήσουμε στάθμη σημαντικότητας α = 0,01  

Αρχικά παρατηρούμε τις τιμή του Sig. για το Levene’s Test στον 1ο Πίνακα που 

υπάρχει στο Παράρτημα 5 Δ, που εξετάζει την ομοιογένεια των διακυμάνσεων και όπως 

διαπιστώνουμε είναι παντού p > 0,01. Άρα, υπάρχει ομοιογένεια στις διακυμάνσεις. 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Between Groups 2,729 8 ,341 1,128 ,346 

Within Groups 66,266 219 ,303   

Total 68,996 227    

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Between Groups 3,984 8 ,498 2,395 ,017 

Within Groups 45,548 219 ,208   

Total 49,532 227    

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Between Groups 2,062 8 ,258 1,309 ,240 

Within Groups 43,147 219 ,197   

Total 45,210 227    

Πίνακας 89 - ANOVA των μεταβλητών IJS, EJS και TJS με τις ομάδες των ετών υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών 

 

Από τον Πίνακα 89, έχουμε ότι τιμές του Sig. είναι όλες μεγαλύτερες τις στάθμης 

σημαντικότητας α = 0,01, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. Αυτό σημαίνει ότι 

οι εσωτερικοί παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης, οι εξωτερικοί παράγοντες 

εργασιακής ικανοποίησης και η συνολική εργασιακή ικανοποίηση εμφανίζουν 
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σχεδόν τις ίδιες μέσες τιμές ως προς τις ομάδες των ετών υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών, δηλαδή η εργασιακή ικανοποίηση επιλέγεται με τον ίδιο τρόμο από 

τις ομάδες των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Αυτό μπορούμε να το 

διαπιστώσουμε και από τον Πίνακα Descriptives που υπάρχει στο Παράρτημα 5 Δ, όπου 

οι μέσες τιμές δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. 

 

Κεφάλαιο 5ο – Συσχέτιση μεταβλητών 

 

5.1 – Συσχέτιση της TJS με τις ISJ και RJS 

 

Σε αυτή την παράγραφο θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση και το είδος της 

μεταξύ της της συνολικής εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (TJS) από τους 

εσωτερικούς (IJS) και τους εξωτερικούς (EJS) παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. 

Για να το επιτύχουμε αυτό εκτελούμε τις εντολές Analyze → Correlate → Bivariate, στο 

πεδίο Variables τοποθετούμε τις μεταβλητές IJS, EJS και TJS και τα αποτελέσματα της 

εντολής είναι ο παρακάτω Πίνακας 90  

 

 TJS IJS EJS 

TJS 1   

IJS 0,921* (Sig. = 0,000) 1  

EJS 0,735* (Sig. = 0,000) 0,451* (Sig. = 0,000) 1 

*. Η συσχέτιση έγινε με στάθμη σημαντικότητας α = 0,01 

Πίνακας 90 – Συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές TJS, IJS και EJS. 

  

O Πίνακας 90 μας δίνει τα παρακάτω συμπεράσματα :  

• ανάμεσα στη συνολική εργασιακή ικανοποίηση (TJS) και στους εσωτερικούς 

παράγοντες (IJS) ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson είναι θετικά υψηλός με 

τιμή r = 0,921 και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο στάθμης σημαντικότητας 

0,01 ( p = Sig. = 0,000 < 0,01, άρα απορρίπτουμε της H0). 

• ανάμεσα στη συνολική εργασιακή ικανοποίηση (TJS) και στους εξωτερικούς 

παράγοντες (ΕJS) ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson είναι θετικά υψηλός με 
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τιμή r = 0,735 και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο στάθμης σημαντικότητας 

0,01 ( p = Sig. = 0,000 < 0,01, άρα απορρίπτουμε της H0). 

• ανάμεσα στους εσωτερικούς παράγοντες (IJS) και στους εξωτερικούς παράγοντες 

(ΕJS) ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson είναι θετικά υψηλός με τιμή  

r = 0,451 και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο στάθμης σημαντικότητας 0,01  

(p = Sig. = 0,000 < 0,01, άρα απορρίπτουμε της H0). 

Αναλυτικά ο Πίνακας 90 υπάρχει στο Παράρτημα 6 Α.  

 

5.2 – Συσχέτιση της TJS με τις RDMS, IDMS, DDMS,ADMS και SDMS 

 

Σε αυτή την παράγραφο θα εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση και το είδος της 

μεταξύ της της συνολικής εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (TJS) από τα πέντε 

στυλ λήψης αποφάσεων του Ορθολογικού (RDMS), του Ενστικτώδες (IDMS), του  

Εξαρτώμενου (DDMS), του Αποφεύγοντα (ADMS) και του Αυθόρμητου (SDMS). 

 

 RDMS IDMS DDMS ADMS SDMS 

TJS –0,011 0,102 –0,068 0,060 0,096 

Sig. 0,868 0,124 0,309 0,366 0,150 

Πίνακας 91 – Συσχετίσεις ανάμεσα στη TJS και τα πέντε Στυλ λήψης αποφάσεων. 

 

Επομένως από τον Πίνακα 91 έχουμε τα συμπεράσματα :  

• ανάμεσα στη συνολική εργασιακή ικανοποίηση (TJS) και στου Ορθολογικού στυλ 

λήψης αποφάσεων (RDMS) ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson μπορεί να 

θεωρηθεί μηδέν αφού η τιμή του είναι r = – 0,011 και p = Sig. = 0,868. 

• ανάμεσα στη συνολική εργασιακή ικανοποίηση (TJS) και στου Ενστικτώδες στυλ 

λήψης αποφάσεων (IDMS) ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson μπορεί να 

θεωρηθεί μηδέν αφού η τιμή του είναι r =  0,102 και p = Sig. = 0,124.  

• ανάμεσα στη συνολική εργασιακή ικανοποίηση (TJS) και στου Εξαρτώμενου στυλ 

λήψης αποφάσεων (DDMS) ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson μπορεί να 

θεωρηθεί μηδέν αφού η τιμή του είναι r = – 0,068 και p = Sig. = 0,309.  

• ανάμεσα στη συνολική εργασιακή ικανοποίηση (TJS) και στο στυλ του Αποφεύγοντα 

λήψης αποφάσεων (ADMS) ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson μπορεί να 

θεωρηθεί μηδέν αφού η τιμή του είναι r = 0,060 και p = Sig. = 0,366. 



- 134 - 

 

• ανάμεσα στη συνολική εργασιακή ικανοποίηση (TJS) και στου Αυθόρμητου στυλ 

λήψης αποφάσεων (SDMS) ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson μπορεί να 

θεωρηθεί μηδέν αφού η τιμή του είναι r = 0,096 και p = Sig. = 0,150.  

 

Όλες οι παραπάνω συσχετίσεις όμως είναι στατιστικά ασήμαντες διότι το p = Sig. > 0,05 

σε κάθε ένα από τα παραπάνω. Αναλυτικά ο Πίνακας 91 υπάρχει στο Παράρτημα 6 Α. 

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συνολική 

εργασιακή  ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δεν εξαρτάται άμεσα από το Στυλ 

λήψης αποφάσεων των διευθυντών/ντριών των σχολείων στα οποία υπηρετούν. 

Επιπλέον αν αναζητήσουμε μια σχέση γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης, όλων 

των παραπάνω μεταβλητών, οι συντελεστές παλινδρόμησης  θα έχουν μικρές τιμές. 

5.3 – Γραμμική παλινδρόμηση της TJS με τα πέντε στυλ λήψης 

αποφάσεων. 

  

Σε αυτή την παράγραφο θα κατασκευάσουμε μια γραμμική εξίσωση η οποία θα 

εκφράζει την σχέση που μπορεί να έχει η συνολική εργασιακή ικανοποίηση από τα πέντε 

στυλ λήψης αποφάσεων. η γραμμική σχέση αυτή εκφράζεται από την σχέση  

Υ = b0 + b1 • X1 + b2 • X2 + b3 • X3 + b4 • X4 + b5 • X4 + e , όπου 

Υ = TJS (συνολική εργασιακή ικανοποίηση) 

X1 = RDMS (το Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων) 

X2 = IDMS (το Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων) 

X3 = DDMS (το Εξαρτώμενο στυλ λήψης αποφάσεων) 

X4 = ADMS (στυλ του Αποφεύγοντα λήψης αποφάσεων) 

X5 = SDMS (το Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων) 

 

Για να το καταφέρουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Analyze → 

Regression → Linear, στο πεδίο Dependent τοποθετούμε την εξαρτημένη μεταβλητή 

συνολική εργασιακή ικανοποίηση (TJS) και στο πεδίο Independent(s) τοποθετούμε τις 

πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές που εκφράζουν τα στυλ λήψης αποφάσεων, μέσα στο 

πεδίο Statistics επιλέγουμε το Estimates, το Covariance matrix, το Model fit, το Part and 

partial correlations και το Collinearity diagnostics και Οk.  
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta   

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,231 ,804  4,016 ,000      

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

,026 ,127 ,016 ,201 ,841 -,011 ,014 ,013 ,661 1,513 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

,048 ,068 ,058 ,704 ,482 ,102 ,047 ,047 ,647 1,547 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

-,046 ,067 -,054 -,692 ,490 -,068 -,046 -,046 ,717 1,395 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

,009 ,056 ,015 ,152 ,879 ,060 ,010 ,010 ,476 2,102 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

,082 ,118 ,069 ,694 ,488 ,096 ,047 ,046 ,446 2,244 

a. Dependent Variable: Συνολική εργασιακή ικανοποίηση 

Πίνακας 92 – Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. 

 

 Από την Πίνακα 92 στην πρώτη στήλη έχουμε τις τιμές της σταθεράς b0 και των 

συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών, με b0 = 3,231 , b1 = 0,026 , b2 = 0,048 ,  

b3 = – 0,046 , b4 = 0,009 και b5 = 0,082.  Σε όλους τους παραπάνω συντελεστές 

παρατηρούμε ότι το Sig > 0,05, άρα για όλου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι bi ≠ 0.  

Οπότε το μοντέλο που έχουμε είναι το : 

 

TJS = 3,231 + 0,026*RDMS + 0,048*IDMS – 0,046*DDMS + 0,009*ADMS + 

0,082*SDMS 

 

Από τις τιμές των συντελεστών έχουμε μπορούμε να πούμε ότι η Εργασιακή 

Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών εκφράζεται θετικά ως προς όλα τα Στυλ λήψης 

αποφάσεων, έκτος του Εξαρτώμενου στυλ λήψης αποφάσεων, με πολύ χαμηλούς 

όμως συντελεστές. Οπότε επιβεβαιώνουμε ότι η εργασιακή ικανοποίηση των 
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εκπαιδευτικών, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν επηρεάζεται από τα Στυλ λήψης 

αποφάσεων των διευθυντών/ντριών. 

 

Παρατηρώντας την τελευταία στήλη του Πίνακα 92, παρατηρούμε ότι οι τιμές 

του VIF (Variation Inflation Factor) είναι μέτρο διάγνωσης συγγραμμικότητας και τιμές 

μεγαλύτερες του δύο αποτελούν μια ένδειξη ότι έχουμε πρόβλημα συγγραμμικότητας. 

Επιπλέον, στην προτελευταία στήλη συναντάμε τις τιμές της Tolerance, που η τιμή της 

φανερώνει το ποσοστό της διακύμανσης της μεταβλητής που εξηγείται από τις υπόλοιπες 

ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα ισχύει ότι το ποσοστό αυτό είναι 

ίσο με (1 – Tolerance)%. Τιμές της Tolerance μικρότερες του 0,5 αποτελούν ένδειξη του 

προβλήματος. Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 92 οι τιμές για το στυλ του Αποφεύγοντα 

και του Αυθόρμητου οι τιμές παρουσιάζουν οριακά μια ένδειξη προβλήματος στο μοντέλο 

μας, Αυτό ίσος οφείλεται στην μικρή συσχέτιση που έχουν τα Στυλ λήψης αποφάσεων με 

την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και του μικρού ποσοστού ερμηνείας  

R2 = 0,017. Οι υπόλοιποι Πίνακες της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι στο 

Παράρτημα 6 Β.  

 

Κεφάλαιο 6ο – Συζήτηση 

 

6.1 – Περιορισμοί 

 

Στην συγκεκριμένη έρευνα υπήρξαν ορισμένοι περιορισμοί. Αρχικά να 

αναφέρουμε ότι τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από ένα δείγμα εκπαιδευτικών της 

Δυτικής Μακεδονίας και συμμετείχαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τα σχολεία του Νομού 

Καστοριάς. Αυτό όμως, θεωρούμε ότι δεν επηρεάζει τον γενικό χαρακτήρα της έρευνά 

μας, αφού οι κανόνες και η νομοθεσία ισχύουν για όλων τον πληθυσμό και κατά 

αποτέλεσμα οι διευθυντές γενικά δρουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Επιπλών, να 

αναφέρουμε ότι το χρονικό διάστημα που έγινε η ερευνά μας ήταν από το Σεπτέμβριο 

2019 έως το Δεκέμβριο 2019. Περίοδος πριν την πανδημία του COVID-19 που ίσος τα 

αποτελέσματα να ήταν τελείως διαφορετικά, διότι η λειτουργία των σχολείων άλλαξε 

ραγδαία τόσο ως προς τον τρόπο διοίκησης από τους/τις διευθυντές/ντριες αυτών, όσο 

και από την πλευρά των εκπαιδευτικών που είδαν ένα άλλο τρόπο διδασκαλίας και 
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συνεργασίας με τους/τις διευθυντές/ντριες τους. Κατά επέκταση το τελευταίο να είχε 

επίδραση στη εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 

   

6.2 – Συμπεράσματα 

 

 Σε αυτή την εργασία εξετάσαμε δυο παράγοντες, αρχικά ποια από τα πέντε Στυλ 

λήψης αποφάσεων που προτείνουν οι Scott και Bruce (1995), το Ορθολογικό, το 

Ενστικτώδες, το Εξαρτώμενο, του Αποφεύγοντα και το Αυθόρμητο, χρησιμοποιούν τα 

άτομα που διευθύνουν μια σχολική δομή. Στη συνέχεια εξετάσαμε την εργασιακή 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και προσπαθήσαμε να την συνδυάσουμε με τα Στυλ 

λήψης αποφάσεων.  

 

 Όπως διαπιστώσαμε μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων που πήραμε στο 

ερωτηματολόγιο για το στυλ λήψης αποφάσεων που προτιμούν τα άτομα που φέρουν την 

ευθύνη διοίκησης, ότι το Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων δείχνει μεγάλης αποδοχής 

από αυτούς και το επόμενο στυλ που βρίσκει αποδοχή είναι το Εξαρτώμενο. Έδειξαν μια 

ουδέτερη στάση, ούτε διαφώνησαν – ούτε συμφώνησαν, με το Ενστικτώδες στυλ λήψης 

αποφάσεων και γενικά εξέφρασαν την διαφωνία - αρνητικότητά τους για το στυλ του 

Αποφεύγοντα λήψης αποφάσεων και για το Αυθόρμητο. Έρευνες που έχουν γίνει έχουν 

γίνει από τους Olcum και Titrek (2015), Hariri, Monypenny και Prideaux (2014, 2016). 

δείξει ότι το Ορθολογικό στυλ λήψης αποφάσεων χρησιμοποιείται από τα άτομα που 

έχουν θέση ευθύνης.  

 

Διαπιστώσαμε μέσα από τους ελέγχους υποθέσεων που εκτελέσαμε  στα 

παραπάνω Στυλ λήψης αποφάσεων, ότι δεν επηρεάζονται από το φύλο, την ηλικία και τα 

έτη υπηρεσίας των ατόμων που διευθύνουν ένα σχολείο. Παρόμοια, είναι η άποψη των 

Ilgan, Parylo,και Sungu (2015) κατά την οποία οι συμπεριφορές των διευθυντών δεν 

επηρεάζεται από το φύλο αυτών. Από την άλλη διαπίστωσαν ότι τα έτη εμπειρίας 

επηρέαζε γενικά την συμπεριφορά των ατόμων που συμμετέχουν σε ένα ερωτηματολόγιο 

και κατά επέκταση και το στυλ λήψης αποφάσεων. 
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Για την εργασιακή ικανοποίηση τους οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν, μέσω της 

περιγραφικής ανάλυσης των απαντήσεων τους, ότι είναι ικανοποιημένοι από την εργασία 

τους, τόσο από τους εσωτερικούς παράγοντες που εκφραζόταν με τα «προνόμια» που 

μπορεί να τους προσφέρει ή να προσφέρουν στην εργασία τους, όσο και από τους 

εξωτερικούς παράγοντες που εκφραζόταν με την σχέση τους με την διεύθυνση του 

σχολείου και τις συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι  από 

τον μισθός τους και από τις ευκαιρίες για προώθηση μέσα στους χώρους εργασίας τους. 

Η έρευνα των Olcum και Titrek (2015) ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί της Τουρκίας, 

εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, μέσα από τους ελέγχους υποθέσεων 

διαπιστώσαμε ότι η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζεται από το 

φύλο, την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ερευνά 

μας. Οι Ilgan, Parylo και Sungu (2015), μας αναφέρουν ότι στην βιβλιογραφία υπάρχουν 

έρευνες που ελέγχουν την επίδραση του φύλου πάνω στην εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, δείχνουν μια ποικιλία που ξεκινά 

από το μηδενικό αντίκτυπο στης εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών ως προς 

το φύλο (π.χ., Canbay 2007, Hsu 2009, Strydom κ.ά., 2012), άλλες σε υψηλότερο επίπεδο 

ικανοποίησης γυναικών εκπαιδευτικών (π.χ Bogler 2002, McConaghy 1993, MacMillan 

1999, Tunacan 2005) και άλλες αναφέροντας ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί ήταν 

περισσότερο ικανοποιημένοι (π.χ. Aydınay 1996, Kınalı 2000) και στην έρευνα των 

Nuaimi, Chowdhury,  Eleftheriou και Katsioloudes (2014). Κατά επέκταση και 

δεδομένων όλων των παραπάνω ποικίλων αποτελεσμάτων, οδηγούμαστε να 

συμφωνήσουμε με την άποψη του Griffin (2010), ότι η εργασιακή ικανοποίηση δεν 

επηρεάζεται από το φύλο. Επιπρόσθετα, στην έρευνα των Ilgan, Parylo και Sungu (2015) 

και σε άλλες παλαιότερες έρευνες που έγιναν στη Τουρκία, τα έτη υπηρεσία επηρέαζαν 

την εργασιακή ικανοποίηση. Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι η συνολική εργασιακή 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είχε μεγάλη θετική και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση, τόσο με τους εσωτερικούς (r = 0,921), όσο και με τους εξωτερικούς (r = 

0,735) παράγοντες που την επηρεάζουν, στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα κατέληξε και 

η έρευνα των Olcum και Titrek (2015).  

 

Τέλος, η συνολική εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, μετά από τους 

ελέγχους που κάναμε, μας έδειξαν ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν συσχετίζονται 
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με τα στυλ λήψης αποφάσεων των ατόμων που διευθύνουν τα σχολεία. Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα του Thunholm’s (2008) σύμφωνα με τους Hariri, 

Monypenny και Prideaux (2012). Στην έρευνα των Hariri, Monypenny και Prideaux 

(2012) έδειξε ότι υπήρχε ισχυρή και θετική σχέση είναι μεταξύ του Ορθολογικού στυλ 

λήψης αποφάσεων και της ικανοποίησης από την εργασία των εκπαιδευτικών και 

ακολουθούν με αρνητική όμως σχέση το στυλ του Αποφεύγοντα λήψης αποφάσεων του 

Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων. Οι μικρότερες συσχετίσεις ήταν το Εξαρτώμενου 

στυλ λήψης αποφάσεων με θετική συσχέτιση και του Αυθόρμητου στυλ λήψης 

αποφάσεων με αρνητική συσχέτιση. 

 

6.3 – Μελλοντικές έρευνες 

 

 Θα αποτελούσε ενδιαφέρον να εξετάζουμε το Στυλ λήψης αποφάσεων που 

χρησιμοποίησαν οι διευθυντές/ντριες των σχολείων και την εργασιακή ικανοποίηση, 

κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι Μάιο 2021. Δηλαδή, μια περίοδο που 

στη χώρα μας επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργία των σχολείων λόγω του 

COVID-19. Θα αποτελούσε επιπλέον ενδιαφέρον, να εξετάσουμε την εργασιακή 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ως προς τον τύπο του σχολείου που εργάζονται, δηλαδή 

αν εργάζονται στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο. 
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Παράρτημα 1ο – Συνοδευτική Επιστολή 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Αξιότιμοι και αξιότιμες κ.κ. διευθυντές/ντριες, 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι/ισσες 

 

 

Τα ερωτηματολόγια που έχετε στα χέρια σας δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες 

υλοποίησης της έρευνάς μου και αποτελούν μέρος της διπλωματικής μου εργασίας με 

τίτλο  «Διερεύνηση της επίδρασης των διαφορετικών στυλ λήψης αποφάσεων των 

διευθυντών στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης», στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: 

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Η ερευνά μου αποτελείται από δυο ερωτηματολόγια. Το «Ερωτηματολόγιο 1» 

απευθύνεται μόνο στους εκπαιδευτικούς που έχουν θέση ευθύνης (Διευθυντές/τριες, 

Υποδιευθυντές/ντριες, Αναπληρωτές/τριες Διευθυντών/ντριων.) και εξετάζει το στυλ 

λήψης αποφάσεων. Το «Ερωτηματολόγιο 2» απευθύνεται γενικά στους εκπαιδευτικούς 

και εξετάζει την εργασιακή ικανοποίησή τους. 

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα για να την διασφάλιση των προσωπικών σας 

δεδομένων και απόψεων. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ιδιαίτερα σημαντική για 

τη διεξαγωγή της έρευνας μου. Οι ερωτήσεις στοχεύουν στην καταγραφή των 

προσωπικών σας απόψεων, γι’ αυτό μπορείτε να επιλέξετε τις απαντήσεις που σας 

εκφράζουν περισσότερο. Οι ειλικρινείς αποκρίσεις σας θα συμβάλλουν στην ολόπλευρη 

διερεύνηση του θέματος και θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς. 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και, εφόσον το επιθυμείτε, θα σας κοινοποιηθούν τα 

αποτελέσματά της. 

Ο χρόνος που πρόκειται να διαθέσετε για τη συμπλήρωσή του είναι 5 – 6 λεπτά. 

Σας παρακαλώ να το συμπληρώσετε εντός 10 ημερών, ώστε να είναι δυνατή η 

επεξεργασία των δεδομένων εντός του προκαθορισμένου χρόνου για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της έρευνας. 
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Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας και την πολύτιμη βοήθειά σας.  

 

Με εκτίμηση 

 

Δημήτριος Τσατσαρώνης 
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Παράρτημα 2ο – Ερωτηματολόγιο 1ο – Στυλ Λήψης Αποφάσεων 

 

Ερωτηματολόγιο 1ο 

Ερωτήσεις για το Προφίλ για τους εκπαιδευτικούς που έχουν θέση ευθύνης 

 

Σημειώστε με ένα Χ σε όσες απαντήσεις συμφωνούν περισσότερο με το προφίλ σας.   

1. Φύλο :   Άνδρας  Γυναίκα 

2. Ηλικία :  

3. Επίπεδο σπουδών : Βασικό πτυχίο             Δεύτερο πτυχίο       

Μεταπτυχιακό                       Διδακτορικό             Άλλο 

4. Εργασία : Γυμνάσιο             Λύκειο                 ΕΠΑΛ          Ειδικό σχολείο 

5. Έτη Υπηρεσίας :    

6. Θέση Ευθύνης : Διευθυντής/ντρια                             Υποδιευθυντής/ντρια               

Αναπληρωτής Διευθυντής/τρια 

7. Έτη που κατέχετε την παραπάνω θέση :   

 

Ερωτηματολόγιο για το στυλ Λήψης Αποφάσεων 

 

Σημειώστε μέσα σε κάθε κουτάκι τον αριθμό που σας εκφράζει περισσότερο από την 

παρακάτω κλίμακα Likert 

1. Διαφωνώ απόλυτα     2.Διαφωνώ    3. Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ    

4. Συμφωνώ      5. Συμφωνώ απόλυτα. 

 

1. Ελέγχω τις πηγές πληροφοριών μου για να είμαι σίγουρος.   

2. Έχω τα σωστά γεγονότα πριν λάβω αποφάσεις. 

3. Λαμβάνω αποφάσεις κατά λογικό και συστηματικό τρόπο. 

4. Η λήψη αποφάσεών μου απαιτεί προσεκτική σκέψη. 

5. Κατά τη λήψη μιας απόφασης, εξετάζω διάφορες επιλογές όσον αφορά ένα 

συγκεκριμένο στόχο. 

6. Όταν αποφασίζω, υποστηρίζω τα ένστικτά μου. 

7. Όταν λαμβάνω αποφάσεις, τείνω να βασίζομαι στη διαίσθησή μου. 

8. Κατά γενικό κανόνα, οι αποφάσεις μου είναι σωστές. 

1

1 
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9. Όταν παίρνω μια απόφαση, είναι πιο σημαντικό για μένα να αισθάνομαι ότι η 

απόφαση είναι σωστή από το να υπάρχει ένας λογικός λόγος για αυτή. 

10. Όταν παίρνω μια απόφαση, εμπιστεύομαι τα εσωτερικά μου συναισθήματα και 

αντιδράσεις.     

11. Χρειάζομαι συχνά τη βοήθεια άλλων ανθρώπων όταν λαμβάνω σημαντικές 

αποφάσεις. 

12. Σπάνια λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύομαι άλλους 

ανθρώπους. 

13. Χρησιμοποιώ τη συμβουλή άλλων ανθρώπων για τη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων. 

14. Εάν έχω την υποστήριξη άλλων, είναι ευκολότερο να λάβω σημαντικές 

αποφάσεις. 

15. Μου αρέσει να έχω κάποιον που να με κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση 

όταν είμαι αντιμέτωπος με σημαντικές αποφάσεις. 

16. Αποφεύγω να λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις έως ότου αρχίσει η πίεση. 

17. Αναβάλλω τη λήψη αποφάσεων όποτε είναι δυνατόν. 

18. Συχνά χρονοτριβώ όταν είναι να αναλάβω σημαντικές λήψεις αποφάσεων. 

19. Γενικά λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις την τελευταία στιγμή. 

20. Αναβάλλω τη λήψη πολλών αποφάσεων, επειδή το να σκέφτομαι για άλλους με 

κάνει να νιώθω άβολα. 

21. Γενικά λαμβάνω γρήγορες αποφάσεις. 

22. Συχνά παίρνω αποφάσεις με το κίνητρο της στιγμής. 

23. Παίρνω γρήγορες αποφάσεις. 

24. Συχνά παίρνω παρορμητικές αποφάσεις. 

 

 

Κλίμακα Likert 

1. Διαφωνώ απόλυτα     2.Διαφωνώ    3. Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ    

4. Συμφωνώ      5. Συμφωνώ απόλυτα. 

 

 

Σας ευχαριστώ 
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Παράρτημα 3ο – Ερωτηματολόγιο 2ο – Εργασιακής Ικανοποίησης 

 

Ερωτηματολόγιο 2ο 

Ερωτήσεις για το Προφίλ για τους εκπαιδευτικούς 

 

Σημειώστε με ένα Χ σε όσες απαντήσεις συμφωνούν περισσότερο με το προφίλ σας.   

1. Φύλο :   Άνδρας        Γυναίκα 

2. Ηλικία : 

3. Επίπεδο σπουδών : Βασικό πτυχίο                Δεύτερο πτυχίο  

Μεταπτυχιακό                Διδακτορικό          Άλλο 

4. Εργασία : Γυμνάσιο               Λύκειο                 ΕΠΑΛ        

Ειδικό σχολείο                       Άλλο 

5. Σχέση Εργασίας : Μόνιμος             Αναπληρωτής                  Ωρομίσθιος 

6. Έτη υπηρεσίας :    

7. Έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο :  

 

 

Ερωτηματολόγιο για την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

 

Σημειώστε μέσα σε κάθε κουτάκι τον αριθμό που σας εκφράζει περισσότερο από την 

παρακάτω κλίμακα Likert 

1. Διαφωνώ απόλυτα    2.Διαφωνώ    3. Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ    

4. Συμφωνώ      5. Συμφωνώ απόλυτα. 

 

1. Αυτή η δουλειά μου παρέχει πάντα δραστηριότητες που με κρατούν φρέσκο.   

2. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να δουλεύω μόνος (ανεξάρτητος). 

3. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω διάφορα πράγματα 

περιστασιακά. 

4. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να γίνω σεβαστός άνθρωπος στην 

κοινωνία. 

5. Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του/της διευθυντή/ντριας και των εργαζομένων 

βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
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6. Η καθοδήγηση και η υποστήριξη του/της διευθυντή/ντριάς μου, μου παρέχονται 

σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

7. Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να κάνω πράγματα σύμφωνα με την 

συνείδησή μου.   

8. Αυτή η δουλειά μου δίνει την δυνατότητα να έχω σταθερή απασχόληση. 

9. Αυτή η δουλειά μου δίνει την ευκαιρία να κάνω κάτι χρήσιμο για τους άλλους. 

10. Έχω αρκετές ευκαιρίες να πω σε άλλους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν σε αυτή 

τη δουλειά. 

11. Έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές μου σε αυτή τη 

δουλειά.  

12. Είμαι ικανοποιημένος με το στυλ και τις πρακτικές διαχείρισης του/της 

διευθυντή/ντριάς μου. 

13. Ο μισθός μου με ικανοποιεί. 

14. Έχω αρκετές ευκαιρίες να προωθηθώ σε αυτή τη δουλειά. 

15. Σε αυτή τη δουλειά, έχω αρκετή ελευθερία να εκδηλώσω τις δικές μου 

αποφάσεις. 

16. Κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας έχω αρκετές ευκαιρίες να 

χρησιμοποιήσω τις δικές μου μεθόδους και δημιουργικότητα. 

17. Είμαι ικανοποιημένος με τις συνθήκες εργασίας. 

18. Είμαι ικανοποιημένος με τις σχέσεις που έχω με τους συναδέλφους μου.  

19. Δεν είμαι αρκετά ευχαριστημένος σε αυτή τη δουλειά. 

20. Η εργασία σε αυτό το επάγγελμα μου δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης. 

 

 

 

Κλίμακα Likert 

1. Διαφωνώ απόλυτα     2.Διαφωνώ    3. Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ    

4. Συμφωνώ      5. Συμφωνώ απόλυτα. 

 

 

Σας ευχαριστώ 
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Παράρτημα 4ο  

Α. Πίνακες συσχετίσεων Στυλ λήψης αποφάσεων με ηλικία και έτη 

υπηρεσίας.  

 

Correlations 

 

Ομαδοποι

ημένη 

ηλικία 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Ομαδοποιημέ

νη ηλικία 

Pearson 

Correlation 

1 ,144 ,038 ,003 -,134 ,037 

Sig. (2-tailed)  ,159 ,709 ,975 ,189 ,721 

N 97 97 97 97 97 97 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

,144 1 ,019 ,062 -,235* -,456** 

Sig. (2-tailed) ,159  ,857 ,544 ,021 ,000 

N 97 97 97 97 97 97 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

,038 ,019 1 ,083 ,324** ,055 

Sig. (2-tailed) ,709 ,857  ,420 ,001 ,591 

N 97 97 97 97 97 97 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

,003 ,062 ,083 1 ,327** ,062 

Sig. (2-tailed) ,975 ,544 ,420  ,001 ,546 

N 97 97 97 97 97 97 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

-,134 -,235* ,324** ,327** 1 ,346** 

Sig. (2-tailed) ,189 ,021 ,001 ,001  ,001 

N 97 97 97 97 97 97 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

,037 -,456** ,055 ,062 ,346** 1 

Sig. (2-tailed) ,721 ,000 ,591 ,546 ,001  

N 97 97 97 97 97 97 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 93 – Συσχέτιση Στυλ λήψης αποφάσεων και Ηλικία των ατόμων που έχουν θέση 

ευθύνης. 
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Correlations 

 

Ομαδοποίη

ση στα έτη 

υπηρεσίας 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Ομαδοποίηση 

στα έτη 

υπηρεσίας 

Pearson 

Correlation 

1 ,251* ,037 ,007 -,175 -,049 

Sig. (2-tailed)  ,013 ,718 ,948 ,087 ,633 

N 97 97 97 97 97 97 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

,251* 1 ,019 ,062 -,235* -,456** 

Sig. (2-tailed) ,013  ,857 ,544 ,021 ,000 

N 97 97 97 97 97 97 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

,037 ,019 1 ,083 ,324** ,055 

Sig. (2-tailed) ,718 ,857  ,420 ,001 ,591 

N 97 97 97 97 97 97 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

,007 ,062 ,083 1 ,327** ,062 

Sig. (2-tailed) ,948 ,544 ,420  ,001 ,546 

N 97 97 97 97 97 97 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

-,175 -,235* ,324** ,327** 1 ,346** 

Sig. (2-tailed) ,087 ,021 ,001 ,001  ,001 

N 97 97 97 97 97 97 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

-,049 -,456** ,055 ,062 ,346** 1 

Sig. (2-tailed) ,633 ,000 ,591 ,546 ,001  

N 97 97 97 97 97 97 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 94 – Συσχέτιση Στυλ λήψης αποφάσεων και Έτη υπηρεσίας των ατόμων που 

έχουν θέση ευθύνης. 

Επιστροφή στην Παράγραφο 3.2.3. 

 

Β. Πίνακες κανονικότητα ως προς την Ηλικία 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 
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Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 5 5 5 5 5 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,5600 3,0800 3,7200 2,2800 2,0500 

Std. Deviation ,49800 ,80747 ,57619 ,30332 ,44721 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,212 ,164 ,245 ,404 ,345 

Positive ,188 ,146 ,245 ,404 ,345 

Negative -,212 -,164 -,218 -,196 -,255 

Test Statistic ,212 ,164 ,245 ,404 ,345 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,200d,e ,200d,e ,008d ,053d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,945f ,996f ,862f ,300f ,500f 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,939 ,994 ,853 ,288 ,487 

Upper 

Bound 

,951 ,997 ,871 ,312 ,512 

a. Ομαδοποιημένη ηλικία = [36,39] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1535910591. 

Πίνακας 95 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [36, 39] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 7 7 7 7 7 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,2571 3,0857 3,3429 2,4000 2,1071 

Std. Deviation ,19024 ,38048 ,27603 ,81650 ,28347 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,332 ,332 ,269 ,357 ,362 

Positive ,332 ,239 ,269 ,357 ,362 

Negative -,239 -,332 -,160 -,231 -,210 

Test Statistic ,332 ,332 ,269 ,357 ,362 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,019d ,019d ,135d ,007d ,006d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,344e ,344e ,602e ,263e ,251e 

Lower 

Bound 

,332 ,332 ,589 ,251 ,240 
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99% 

Confidence 

Interval 

Upper 

Bound 

,356 ,356 ,614 ,274 ,262 

a. Ομαδοποιημένη ηλικία = [40,43] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1535910591. 

Πίνακας 96 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [40, 43] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 10 10 10 10 10 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,6200 3,2400 3,6400 2,4200 2,1000 

Std. Deviation ,34577 ,56411 ,58727 1,00863 ,41164 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,177 ,212 ,227 ,208 ,202 

Positive ,136 ,182 ,227 ,208 ,202 

Negative -,177 -,212 -,127 -,141 -,142 

Test Statistic ,177 ,212 ,227 ,208 ,202 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,200d,e ,154d ,200d,e ,200d,e 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,859f ,693f ,609f ,711f ,741f 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,850 ,681 ,596 ,700 ,730 

Upper 

Bound 

,868 ,705 ,621 ,723 ,752 

a. Ομαδοποιημένη ηλικία = [44,47] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1535910591. 

Πίνακας 97 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [44, 47] 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 
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Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 12 12 12 12 12 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,5833 2,9500 3,6000 2,1333 1,9792 

Std. Deviation ,54910 ,56003 ,36181 ,59289 ,39107 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,345 ,172 ,250 ,256 ,221 

Positive ,224 ,123 ,250 ,256 ,221 

Negative -,345 -,172 -,167 -,118 -,112 

Test Statistic ,345 ,172 ,250 ,256 ,221 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000d ,200d,f ,037d ,029d ,109d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,086e ,810e ,378e ,354e ,528e 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,079 ,800 ,365 ,341 ,515 

Upper 

Bound 

,094 ,820 ,390 ,366 ,540 

a. Ομαδοποιημένη ηλικία = [48,51] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1535910591. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 98 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [48, 51] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 22 22 22 22 22 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,5455 3,1909 3,5727 2,3909 2,1250 

Std. Deviation ,34466 ,58709 ,52841 ,88689 ,51611 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,160 ,143 ,145 ,132 ,187 

Positive ,160 ,134 ,116 ,132 ,187 

Negative -,134 -,143 -,145 -,058 -,132 

Test Statistic ,160 ,143 ,145 ,132 ,187 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,148d ,200d,f ,200d,f ,200d,f ,045d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,572e ,708e ,694e ,787e ,372e 

Lower 

Bound 

,559 ,696 ,682 ,776 ,360 
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99% 

Confidence 

Interval 

Upper 

Bound 

,585 ,719 ,705 ,797 ,385 

a. Ομαδοποιημένη ηλικία = [52,55] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1535910591. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 99 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [52, 55] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 31 31 31 31 31 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,5935 3,2968 3,5806 2,2000 2,0968 

Std. Deviation ,32035 ,57241 ,67400 ,70616 ,40144 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,160 ,162 ,240 ,130 ,144 

Positive ,102 ,162 ,115 ,130 ,144 

Negative -,160 -,153 -,240 -,128 -,100 

Test Statistic ,160 ,162 ,240 ,130 ,144 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043d ,037d ,000d ,192d ,103d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,369e ,351e ,045e ,615e ,497e 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,357 ,338 ,040 ,603 ,484 

Upper 

Bound 

,382 ,363 ,051 ,628 ,510 

a. Ομαδοποιημένη ηλικία = [56,59] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1535910591. 

Πίνακας 100 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [56, 59] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 
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N 9 9 9 9 9 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,6222 2,8222 3,5556 1,8667 2,1389 

Std. Deviation ,32318 ,46308 ,49777 ,70711 ,30901 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,153 ,316 ,155 ,314 ,340 

Positive ,121 ,133 ,131 ,314 ,340 

Negative -,153 -,316 -,155 -,173 -,215 

Test Statistic ,153 ,316 ,155 ,314 ,340 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,010d ,200d,e ,011d ,003d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,960f ,272f ,957f ,279f ,203f 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,955 ,260 ,951 ,268 ,193 

Upper 

Bound 

,965 ,283 ,962 ,291 ,214 

a. Ομαδοποιημένη ηλικία = [60,63] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1535910591. 

Πίνακας 101 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [60, 63] 

Επιστροφή στην Παράγραφο 3.3.2. 

 

 

Γ. Πίνακες κανονικότητας ως προς τα Έτη υπηρεσίας 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 7 7 7 7 7 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,4000 3,0000 3,4000 2,4571 2,1786 

Std. Deviation ,20000 ,62183 ,28284 ,78921 ,34503 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,270 ,198 ,189 ,386 ,269 

Positive ,270 ,167 ,189 ,386 ,269 

Negative -,270 -,198 -,189 -,281 -,160 

Test Statistic ,270 ,198 ,189 ,386 ,269 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,133d ,200d,f ,200d,f ,002d ,135d 

Sig. ,594e ,904e ,930e ,191e ,599e 
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Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,581 ,896 ,923 ,181 ,586 

Upper 

Bound 

,606 ,911 ,937 ,201 ,612 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [8,11] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 272886377. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 102 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [8, 11] 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 12 12 12 12 12 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,3500 3,1500 3,4833 2,5000 2,0000 

Std. Deviation ,56003 ,45227 ,56862 ,63532 ,35355 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,127 ,207 ,191 ,265 ,250 

Positive ,123 ,207 ,191 ,265 ,250 

Negative -,127 -,136 -,142 -,152 -,171 

Test Statistic ,127 ,207 ,191 ,265 ,250 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,166d ,200d,e ,020d ,037d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,976f ,613f ,710f ,316f ,380f 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,972 ,600 ,698 ,304 ,367 

Upper 

Bound 

,980 ,625 ,721 ,328 ,393 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [12,15] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 272886377. 

Πίνακας 103 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [12, 15] 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 9 9 9 9 9 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,6000 3,0444 3,7556 1,7111 2,0278 

Std. Deviation ,26458 ,40961 ,29627 ,20276 ,38415 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,278 ,203 ,256 ,264 ,210 

Positive ,167 ,194 ,256 ,264 ,210 

Negative -,278 -,203 -,189 -,181 -,163 

Test Statistic ,278 ,203 ,256 ,264 ,210 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,044d ,200d,f ,092d ,071d ,200d,f 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,416e ,780e ,512e ,477e ,748e 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,403 ,769 ,499 ,464 ,736 

Upper 

Bound 

,428 ,790 ,525 ,489 ,759 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [16,19] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 272886377. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 104 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [16, 19] 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 15 15 15 15 15 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,6000 3,2533 3,8400 2,5867 2,2667 

Std. Deviation ,29277 ,61163 ,50256 1,00418 ,42748 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,153 ,163 ,124 ,187 ,200 

Positive ,153 ,135 ,108 ,187 ,200 

Negative -,153 -,163 -,124 -,120 -,138 

Test Statistic ,153 ,163 ,124 ,187 ,200 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,200d,e ,200d,e ,166d ,108d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,829f ,770f ,954f ,603f ,518f 

Lower 

Bound 

,820 ,759 ,949 ,591 ,505 
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99% 

Confidence 

Interval 

Upper 

Bound 

,839 ,780 ,960 ,616 ,530 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [20.23] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 272886377. 

Πίνακας 105 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [20, 23] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 20 20 20 20 20 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,5400 3,2900 3,4100 2,2300 2,0500 

Std. Deviation ,37892 ,56373 ,52905 ,78747 ,47016 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,163 ,127 ,142 ,141 ,192 

Positive ,123 ,104 ,087 ,115 ,192 

Negative -,163 -,127 -,142 -,141 -,162 

Test Statistic ,163 ,127 ,142 ,141 ,192 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,172d ,200d,f ,200d,f ,200d,f ,051d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,608e ,861e ,760e ,770e ,398e 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,596 ,852 ,749 ,759 ,385 

Upper 

Bound 

,621 ,870 ,771 ,781 ,410 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [24,27] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 272886377. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 106 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [24, 27] 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 19 19 19 19 19 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,6632 3,0526 3,5789 2,3474 2,1447 

Std. Deviation ,34675 ,60311 ,63209 ,71131 ,45120 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,255 ,166 ,197 ,155 ,153 

Positive ,166 ,166 ,163 ,155 ,099 

Negative -,255 -,121 -,197 -,108 -,153 

Test Statistic ,255 ,166 ,197 ,155 ,153 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002d ,176d ,049d ,200d,f ,200d,f 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,143e ,614e ,396e ,699e ,713e 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,134 ,602 ,384 ,687 ,702 

Upper 

Bound 

,152 ,627 ,409 ,711 ,725 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [28,31] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 272886377. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

 Πίνακας 107 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [28, 31]  

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 13 13 13 13 13 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,6462 3,1231 3,6000 1,7692 1,9615 

Std. Deviation ,33817 ,71432 ,65828 ,51540 ,32026 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,214 ,158 ,227 ,225 ,221 

Positive ,148 ,152 ,150 ,225 ,221 

Negative -,214 -,158 -,227 -,135 -,178 

Test Statistic ,214 ,158 ,227 ,225 ,221 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,106d ,200d,f ,066d ,072d ,081d 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,521e ,853e ,451e ,463e ,477e 

Lower 

Bound 

,508 ,844 ,438 ,450 ,464 



- 166 - 

 

99% 

Confidence 

Interval 

Upper 

Bound 

,534 ,862 ,464 ,475 ,490 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [32,35] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 272886377. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 108 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [32, 35] 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

N 2 2 2 2 2 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,8000 3,4000 3,4000 1,8000 2,0000 

Std. Deviation ,28284 ,28284 ,28284 ,28284 ,00000g 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,260 ,260 ,260 ,260  

Positive ,260 ,260 ,260 ,260  

Negative -,260 -,260 -,260 -,260  

Test Statistic ,260 ,260 ,260 ,260  

Asymp. Sig. (2-tailed) .d,e .d,e .d,e .d,e  

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. ,999f ,999f ,999f ,999f  

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,998 ,998 ,998 ,998 
 

Upper 

Bound 

1,000 1,000 1,000 1,000 
 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [36,39] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Significance can not be computed because sum of case weights is less than 5. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 272886377. 

g. The distribution has no variance for this variable. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test cannot be 

performed. 

Πίνακας 109 – Έλεγχος κανονικότητας των Στυλ λήψης αποφάσεων και της ομάδας [36, 39] 

Επιστροφή στην Παράγραφο 3.3.3 
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Δ. Πίνακες για τον έλεγχο των μέσων τιμών του Στυλ λήψης αποφάσεων 

και της Ηλικίας 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Based on Mean ,977 6 89 ,446 

Based on Median ,925 6 89 ,481 

Based on Median and with 

adjusted df 

,925 6 51,025 ,485 

Based on trimmed mean ,873 6 89 ,518 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Based on Mean ,754 6 89 ,608 

Based on Median ,862 6 89 ,526 

Based on Median and with 

adjusted df 

,862 6 79,552 ,527 

Based on trimmed mean ,777 6 89 ,590 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Based on Mean 1,651 6 89 ,142 

Based on Median ,898 6 89 ,500 

Based on Median and with 

adjusted df 

,898 6 73,648 ,501 

Based on trimmed mean 1,435 6 89 ,210 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Based on Mean 1,279 6 89 ,275 

Based on Median 1,163 6 89 ,333 

Based on Median and with 

adjusted df 

1,163 6 74,281 ,335 

Based on trimmed mean 1,293 6 89 ,269 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Based on Mean ,782 6 89 ,586 

Based on Median ,776 6 89 ,591 

Based on Median and with 

adjusted df 

,776 6 74,758 ,591 

Based on trimmed mean ,781 6 89 ,587 

Πίνακας 110 – Ομοιογένεια διακυμάνσεων 

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound   

[36,39] 5 4,5600 ,49800 ,22271 3,9417 5,1783 3,80 5,00 

[40,43] 7 4,2571 ,19024 ,07190 4,0812 4,4331 4,00 4,60 
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Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

[44,47] 10 4,6200 ,34577 ,10934 4,3727 4,8673 4,00 5,00 

[48,51] 12 4,5833 ,54910 ,15851 4,2344 4,9322 3,20 5,00 

[52,55] 22 4,5455 ,34466 ,07348 4,3926 4,6983 4,00 5,00 

[56,59] 31 4,5935 ,32035 ,05754 4,4760 4,7111 3,80 5,00 

[60,63] 9 4,6222 ,32318 ,10773 4,3738 4,8706 4,00 5,00 

[64,67] 1 5,0000 . . . . 5,00 5,00 

Total 97 4,5649 ,36744 ,03731 4,4909 4,6390 3,20 5,00 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

[36,39] 5 3,0800 ,80747 ,36111 2,0774 4,0826 2,00 4,20 

[40,43] 7 3,0857 ,38048 ,14381 2,7338 3,4376 2,40 3,60 

[44,47] 10 3,2400 ,56411 ,17839 2,8365 3,6435 2,40 4,20 

[48,51] 12 2,9500 ,56003 ,16167 2,5942 3,3058 2,00 3,60 

[52,55] 22 3,1909 ,58709 ,12517 2,9306 3,4512 1,80 4,40 

[56,59] 31 3,2968 ,57241 ,10281 3,0868 3,5067 2,20 4,20 

[60,63] 9 2,8222 ,46308 ,15436 2,4663 3,1782 2,00 3,40 

[64,67] 1 3,6000 . . . . 3,60 3,60 

Total 97 3,1567 ,56879 ,05775 3,0421 3,2713 1,80 4,40 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

[36,39] 5 3,7200 ,57619 ,25768 3,0046 4,4354 3,00 4,60 

[40,43] 7 3,3429 ,27603 ,10433 3,0876 3,5981 3,00 3,80 

[44,47] 10 3,6400 ,58727 ,18571 3,2199 4,0601 2,80 4,80 

[48,51] 12 3,6000 ,36181 ,10445 3,3701 3,8299 3,00 4,40 

[52,55] 22 3,5727 ,52841 ,11266 3,3384 3,8070 2,40 4,60 

[56,59] 31 3,5806 ,67400 ,12105 3,3334 3,8279 1,80 4,40 

[60,63] 9 3,5556 ,49777 ,16592 3,1729 3,9382 2,60 4,20 

[64,67] 1 3,6000 . . . . 3,60 3,60 

Total 97 3,5753 ,54334 ,05517 3,4658 3,6848 1,80 4,80 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

[36,39] 5 2,2800 ,30332 ,13565 1,9034 2,6566 2,00 2,80 

[40,43] 7 2,4000 ,81650 ,30861 1,6449 3,1551 1,80 4,20 

[44,47] 10 2,4200 1,00863 ,31896 1,6985 3,1415 1,20 4,20 

[48,51] 12 2,1333 ,59289 ,17115 1,7566 2,5100 1,40 3,20 

[52,55] 22 2,3909 ,88689 ,18909 1,9977 2,7841 1,00 4,40 

[56,59] 31 2,2000 ,70616 ,12683 1,9410 2,4590 1,00 3,40 

[60,63] 9 1,8667 ,70711 ,23570 1,3231 2,4102 1,20 3,60 

[64,67] 1 1,6000 . . . . 1,60 1,60 

Total 97 2,2392 ,76193 ,07736 2,0856 2,3927 1,00 4,40 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

[36,39] 5 2,0500 ,44721 ,20000 1,4947 2,6053 1,50 2,75 

[40,43] 7 2,1071 ,28347 ,10714 1,8450 2,3693 1,75 2,50 

[44,47] 10 2,1000 ,41164 ,13017 1,8055 2,3945 1,50 2,75 

[48,51] 12 1,9792 ,39107 ,11289 1,7307 2,2276 1,50 2,75 

[52,55] 22 2,1250 ,51611 ,11003 1,8962 2,3538 1,25 3,25 

[56,59] 31 2,0968 ,40144 ,07210 1,9495 2,2440 1,25 2,75 
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[60,63] 9 2,1389 ,30901 ,10300 1,9014 2,3764 1,75 2,75 

[64,67] 1 2,0000 . . . . 2,00 2,00 

Total 97 2,0902 ,40695 ,04132 2,0082 2,1722 1,25 3,25 

Πίνακας 111 – Descriptives για το Στυλ λήψης αποφάσεων και των ομάδων της ηλικία 

αυτών που έχουν θέση ευθύνης 

Επιστροφή στην Παράγραφο 3.4.2 

 

 

Ε. Πίνακες για τον έλεγχο των μέσων τιμών του Στυλ λήψης αποφάσεων 

και των Ετών υπηρεσίας 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Based on Mean 2,195 7 89 ,042 

Based on Median 1,786 7 89 ,100 

Based on Median and with adjusted df 1,786 7 68,103 ,104 

Based on trimmed mean 2,145 7 89 ,047 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Based on Mean ,913 7 89 ,501 

Based on Median ,694 7 89 ,677 

Based on Median and with adjusted df ,694 7 83,700 ,677 

Based on trimmed mean ,889 7 89 ,519 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Based on Mean ,912 7 89 ,501 

Based on Median ,749 7 89 ,631 

Based on Median and with adjusted df ,749 7 71,743 ,632 

Based on trimmed mean ,866 7 89 ,537 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Based on Mean 2,732 7 89 ,013 

Based on Median 2,215 7 89 ,040 

Based on Median and with adjusted df 2,215 7 70,896 ,043 

Based on trimmed mean 2,676 7 89 ,015 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Based on Mean 1,077 7 89 ,385 

Based on Median ,881 7 89 ,525 

Based on Median and with adjusted df ,881 7 78,237 ,526 

Based on trimmed mean 1,025 7 89 ,419 

Πίνακας 112 – Ομοιογένειας διακυμάνσεων 
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Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

[8,11] 7 4,4000 ,20000 ,07559 4,2150 4,5850 4,20 4,60 

[12,15] 12 4,3500 ,56003 ,16167 3,9942 4,7058 3,20 5,00 

[16,19] 9 4,6000 ,26458 ,08819 4,3966 4,8034 4,20 5,00 

[20.23] 15 4,6000 ,29277 ,07559 4,4379 4,7621 4,20 5,00 

[24,27] 20 4,5400 ,37892 ,08473 4,3627 4,7173 3,80 5,00 

[28,31] 19 4,6632 ,34675 ,07955 4,4960 4,8303 4,00 5,00 

[32,35] 13 4,6462 ,33817 ,09379 4,4418 4,8505 3,80 5,00 

[36,39] 2 4,8000 ,28284 ,20000 2,2588 7,3412 4,60 5,00 

Total 97 4,5649 ,36744 ,03731 4,4909 4,6390 3,20 5,00 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

[8,11] 7 3,0000 ,62183 ,23503 2,4249 3,5751 2,00 3,60 

[12,15] 12 3,1500 ,45227 ,13056 2,8626 3,4374 2,40 4,20 

[16,19] 9 3,0444 ,40961 ,13654 2,7296 3,3593 2,60 3,60 

[20.23] 15 3,2533 ,61163 ,15792 2,9146 3,5920 2,00 4,40 

[24,27] 20 3,2900 ,56373 ,12605 3,0262 3,5538 2,00 4,00 

[28,31] 19 3,0526 ,60311 ,13836 2,7619 3,3433 1,80 4,20 

[32,35] 13 3,1231 ,71432 ,19812 2,6914 3,5547 2,00 4,20 

[36,39] 2 3,4000 ,28284 ,20000 ,8588 5,9412 3,20 3,60 

Total 97 3,1567 ,56879 ,05775 3,0421 3,2713 1,80 4,40 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

[8,11] 7 3,4000 ,28284 ,10690 3,1384 3,6616 3,00 3,80 

[12,15] 12 3,4833 ,56862 ,16415 3,1220 3,8446 2,60 4,60 

[16,19] 9 3,7556 ,29627 ,09876 3,5278 3,9833 3,40 4,40 

[20.23] 15 3,8400 ,50256 ,12976 3,5617 4,1183 2,80 4,80 

[24,27] 20 3,4100 ,52905 ,11830 3,1624 3,6576 2,40 4,20 

[28,31] 19 3,5789 ,63209 ,14501 3,2743 3,8836 1,80 4,20 

[32,35] 13 3,6000 ,65828 ,18257 3,2022 3,9978 2,20 4,60 

[36,39] 2 3,4000 ,28284 ,20000 ,8588 5,9412 3,20 3,60 

Total 97 3,5753 ,54334 ,05517 3,4658 3,6848 1,80 4,80 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

[8,11] 7 2,4571 ,78921 ,29829 1,7272 3,1870 2,00 4,20 

[12,15] 12 2,5000 ,63532 ,18340 2,0963 2,9037 1,80 4,20 

[16,19] 9 1,7111 ,20276 ,06759 1,5553 1,8670 1,40 2,00 

[20.23] 15 2,5867 1,00418 ,25928 2,0306 3,1428 1,20 4,40 

[24,27] 20 2,2300 ,78747 ,17608 1,8615 2,5985 1,00 3,40 

[28,31] 19 2,3474 ,71131 ,16319 2,0045 2,6902 1,00 3,60 

[32,35] 13 1,7692 ,51540 ,14295 1,4578 2,0807 1,20 2,80 

[36,39] 2 1,8000 ,28284 ,20000 -,7412 4,3412 1,60 2,00 
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Total 97 2,2392 ,76193 ,07736 2,0856 2,3927 1,00 4,40 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

[8,11] 7 2,1786 ,34503 ,13041 1,8595 2,4977 1,75 2,75 

[12,15] 12 2,0000 ,35355 ,10206 1,7754 2,2246 1,50 2,50 

[16,19] 9 2,0278 ,38415 ,12805 1,7325 2,3231 1,50 2,75 

[20.23] 15 2,2667 ,42748 ,11037 2,0299 2,5034 1,50 3,00 

[24,27] 20 2,0500 ,47016 ,10513 1,8300 2,2700 1,25 3,25 

[28,31] 19 2,1447 ,45120 ,10351 1,9273 2,3622 1,25 2,75 

[32,35] 13 1,9615 ,32026 ,08882 1,7680 2,1551 1,50 2,75 

[36,39] 2 2,0000 ,00000 ,00000 2,0000 2,0000 2,00 2,00 

Total 97 2,0902 ,40695 ,04132 2,0082 2,1722 1,25 3,25 

Πίνακας 113 – Descriptives για το Στυλ λήψης αποφάσεων και των ομάδων των ετών 

υπηρεσίας αυτών που έχουν θέση ευθύνης 

Επιστροφή στην Παράγραφο 3.4.3 

 

Παράρτημα 5ο 

Α. Πίνακες κανονικότητας ως προς την Ηλικία 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 3 3 3 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 4,0333 3,7619 3,9667 

Std. Deviation ,45092 ,16496 ,32532 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,196 ,385 ,187 

Positive ,196 ,282 ,187 

Negative -,183 -,385 -,181 

Test Statistic ,196 ,385 ,187 

Asymp. Sig. (2-tailed) .d,e .d,e .d,e 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. ,999f ,640f 1,000f 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,998 ,628 ,999 

Upper Bound 1,000 ,652 1,000 

a. Ομαδοποιημένη Ηλικία = [23, 27] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Significance can not be computed because sum of case weights is less than 5. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 754262874. 

Πίνακας 114 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας ηλικίας [23, 27] 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 8 8 8 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,6250 3,5179 3,6688 

Std. Deviation ,57009 ,61058 ,50138 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,254 ,177 ,118 

Positive ,254 ,177 ,109 

Negative -,163 -,126 -,118 

Test Statistic ,254 ,177 ,118 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,136d ,200d,f ,200d,f 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,595e ,930e ,999e 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,583 ,923 ,998 

Upper Bound ,608 ,936 1,000 

a. Ομαδοποιημένη Ηλικία = [28, 32] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 754262874. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 115 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας ηλικίας [28, 32] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 12 12 12 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,8833 3,6548 3,8208 

Std. Deviation ,57340 ,34166 ,44131 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,126 ,181 ,103 

Positive ,096 ,181 ,102 

Negative -,126 -,094 -,103 

Test Statistic ,126 ,181 ,103 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,200d,e ,200d,e 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,976f ,764f ,998f 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,972 ,753 ,996 

Upper Bound ,980 ,775 ,999 

a. Ομαδοποιημένη Ηλικία = [33, 37] 

b. Test distribution is Normal. 
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c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 754262874. 

Πίνακας 116 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας ηλικίας [33, 37] 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 34 34 34 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,6265 3,2563 3,5691 

Std. Deviation ,60868 ,59349 ,50393 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,090 ,079 ,083 

Positive ,090 ,073 ,074 

Negative -,083 -,079 -,083 

Test Statistic ,090 ,079 ,083 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,200d,e ,200d,e 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,926f ,975f ,959f 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,919 ,971 ,954 

Upper Bound ,933 ,979 ,964 

a. Ομαδοποιημένη Ηλικία = [38, 42] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 754262874. 

Πίνακας 117 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας ηλικίας [38, 42] 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 41 41 41 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,5244 3,2056 3,4841 

Std. Deviation ,38457 ,33358 ,29207 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,115 ,154 ,083 

Positive ,115 ,154 ,083 

Negative -,062 -,132 -,069 

Test Statistic ,115 ,154 ,083 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,197d ,015d ,200d,f 
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Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,611e ,254e ,916e 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,598 ,243 ,909 

Upper Bound ,623 ,265 ,923 

a. Ομαδοποιημένη Ηλικία = [43, 47] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 754262874. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 118 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας ηλικίας [43, 47] 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 58 58 58 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,5259 3,2759 3,5207 

Std. Deviation ,58296 ,42971 ,45219 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,133 ,113 ,071 

Positive ,087 ,077 ,058 

Negative -,133 -,113 -,071 

Test Statistic ,133 ,113 ,071 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,012d ,065d ,200d,f 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,238e ,429e ,912e 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,227 ,416 ,904 

Upper Bound ,249 ,442 ,919 

a. Ομαδοποιημένη Ηλικία = [48, 52] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 754262874. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 119 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας ηλικίας [48, 52] 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 52 52 52 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,3654 3,2115 3,3913 

Std. Deviation ,55480 ,47800 ,46943 
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Most Extreme 

Differences 

Absolute ,133 ,098 ,114 

Positive ,059 ,091 ,059 

Negative -,133 -,098 -,114 

Test Statistic ,133 ,098 ,114 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,023d ,200d,f ,092d 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,293e ,661e ,479e 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,281 ,648 ,466 

Upper Bound ,305 ,673 ,492 

a. Ομαδοποιημένη Ηλικία = [53, 57] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 754262874. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 120 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας ηλικίας [53, 57] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 17 17 17 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,6294 3,2101 3,5588 

Std. Deviation ,56099 ,44066 ,46038 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,115 ,138 ,128 

Positive ,097 ,138 ,111 

Negative -,115 -,109 -,128 

Test Statistic ,115 ,138 ,128 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,200d,e ,200d,e 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,958f ,861f ,908f 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,953 ,852 ,900 

Upper Bound ,963 ,870 ,915 

a. Ομαδοποιημένη Ηλικία = [58, 62] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 754262874. 

Πίνακας 121 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας ηλικίας [58, 62] 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 3 3 3 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,3000 3,0476 3,3333 

Std. Deviation ,20000 ,57735 ,12583 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,175 ,232 ,219 

Positive ,175 ,192 ,189 

Negative -,175 -,232 -,219 

Test Statistic ,175 ,232 ,219 

Asymp. Sig. (2-tailed) .d,e .d,e .d,e 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. 1,000f ,988f ,994f 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound 1,000 ,985 ,992 

Upper Bound 1,000 ,990 ,996 

a. Ομαδοποιημένη Ηλικία = [63, 67] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Significance can not be computed because sum of case weights is less than 5. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 754262874. 

Πίνακας 122 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας ηλικίας [63, 67] 

Επιστροφή στην Παράγραφο 4.2.2 

 

Β. Πίνακες κανονικότητας ως προς τα Έτη υπηρεσίας 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 16 16 16 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,8375 3,6518 3,8156 

Std. Deviation ,45735 ,45764 ,38372 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,220 ,132 ,193 

Positive ,220 ,132 ,193 

Negative -,114 -,108 -,147 

Test Statistic ,220 ,132 ,193 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,037d ,200d,f ,114d 

Sig. ,369e ,916e ,540e 
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Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,356 ,908 ,527 

Upper Bound ,381 ,923 ,553 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [0, 4] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 440131537. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 123 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας έτη υπηρεσίας [0, 4] 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 17 17 17 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,5765 3,3193 3,5235 

Std. Deviation ,66570 ,48584 ,56323 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,116 ,117 ,099 

Positive ,116 ,117 ,099 

Negative -,103 -,079 -,085 

Test Statistic ,116 ,117 ,099 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,200d,e ,200d,e 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,955f ,951f ,989f 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,950 ,945 ,986 

Upper Bound ,960 ,956 ,992 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [5, 9] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 440131537. 

Πίνακας 124 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας έτη υπηρεσίας [5, 9] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 52 52 52 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,4288 3,2445 3,4442 

Std. Deviation ,54569 ,39640 ,42928 
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Most Extreme 

Differences 

Absolute ,145 ,102 ,131 

Positive ,117 ,086 ,083 

Negative -,145 -,102 -,131 

Test Statistic ,145 ,102 ,131 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008d ,200d,f ,026d 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,194e ,606e ,296e 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,184 ,593 ,284 

Upper Bound ,204 ,618 ,308 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [10, 14] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 440131537. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 125 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας έτη υπηρεσίας [10, 14] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 69 69 69 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,5565 3,2029 3,5080 

Std. Deviation ,56451 ,51648 ,45363 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,107 ,100 ,073 

Positive ,064 ,078 ,073 

Negative -,107 -,100 -,062 

Test Statistic ,107 ,100 ,073 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,047d ,085d ,200d,f 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,374e ,465e ,841e 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,361 ,452 ,832 

Upper Bound ,386 ,478 ,851 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [15, 19] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 440131537. 

f. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 126 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας έτη υπηρεσίας [15, 19] 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 30 30 30 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,4800 3,3190 3,5100 

Std. Deviation ,57977 ,45591 ,47605 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,089 ,123 ,142 

Positive ,079 ,123 ,085 

Negative -,089 -,116 -,142 

Test Statistic ,089 ,123 ,142 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,200d,e ,126d 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,955f ,710f ,532f 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,949 ,699 ,519 

Upper Bound ,960 ,722 ,545 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [20, 24] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 440131537. 

Πίνακας 127 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας έτη υπηρεσίας [20, 24] 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 23 23 23 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,4870 3,0994 3,4413 

Std. Deviation ,43516 ,38147 ,34134 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,101 ,168 ,124 

Positive ,101 ,168 ,108 

Negative -,081 -,083 -,124 

Test Statistic ,101 ,168 ,124 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,091d ,200d,e 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,952f ,488f ,836f 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,946 ,475 ,826 

Upper Bound ,957 ,500 ,845 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [25, 29] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 
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d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 440131537. 

Πίνακας 128 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας έτη υπηρεσίας [25, 29] 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 18 18 18 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,6611 3,3175 3,6083 

Std. Deviation ,52372 ,43429 ,42642 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,134 ,193 ,133 

Positive ,102 ,107 ,119 

Negative -,134 -,193 -,133 

Test Statistic ,134 ,193 ,133 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200d,e ,075d ,200d,e 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,866f ,458f ,871f 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,858 ,445 ,862 

Upper Bound ,875 ,471 ,880 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [30, 34] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. This is a lower bound of the true significance. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 440131537. 

Πίνακας 129 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας έτη υπηρεσίας [30, 34] 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

N 2 2 2 

Normal 

Parametersb,c 

Mean 3,5500 3,7143 3,7000 

Std. Deviation ,77782 ,20203 ,49497 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,260 ,260 ,260 

Positive ,260 ,260 ,260 

Negative -,260 -,260 -,260 

Test Statistic ,260 ,260 ,260 

Asymp. Sig. (2-tailed) .d,e .d,e .d,e 
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Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. ,999f ,999f ,999f 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,998 ,998 ,998 

Upper Bound 1,000 1,000 1,000 

a. Ομαδοποίηση στα έτη υπηρεσίας = [35, 39] 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Lilliefors Significance Correction. 

e. Significance can not be computed because sum of case weights is less than 5. 

f. Based on 10000 sampled tables with starting seed 440131537. 

Πίνακας 130 – Έλεγχος κανονικότητας IJS, EJS και TJS και της ομάδας έτη υπηρεσίας [35, 39] 

Επιστροφή στην Παράγραφο 4.2.3 

 

Γ. Πίνακες για τον έλεγχο των μέσων τιμών των IJS, EJS και TJS με την 

Ηλικία των εκπαιδευτικών 

 

Πίνακας 131 – Ομοιογένεια διακυμάνσεων 

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound   

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

[23, 27] 3 4,0333 ,45092 ,26034 2,9132 5,1535 3,60 4,50 

[28, 32] 8 3,6250 ,57009 ,20156 3,1484 4,1016 2,70 4,70 

[33, 37] 12 3,8833 ,57340 ,16553 3,5190 4,2477 2,90 4,70 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Based on Mean ,951 8 219 ,476 

Based on Median ,946 8 219 ,480 

Based on Median and with adjusted df ,946 8 197,828 ,480 

Based on trimmed mean ,958 8 219 ,470 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Based on Mean 2,130 8 219 ,034 

Based on Median 2,078 8 219 ,039 

Based on Median and with adjusted df 2,078 8 200,013 ,039 

Based on trimmed mean 2,105 8 219 ,036 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Based on Mean 1,395 8 219 ,200 

Based on Median 1,385 8 219 ,204 

Based on Median and with adjusted df 1,385 8 200,670 ,205 

Based on trimmed mean 1,404 8 219 ,196 
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[38, 42] 34 3,6265 ,60868 ,10439 3,4141 3,8388 2,50 4,70 

[43, 47] 41 3,5244 ,38457 ,06006 3,4030 3,6458 2,90 4,40 

[48, 52] 58 3,5259 ,58296 ,07655 3,3726 3,6791 1,40 4,60 

[53, 57] 52 3,3654 ,55480 ,07694 3,2109 3,5198 1,90 4,40 

[58, 62] 17 3,6294 ,56099 ,13606 3,3410 3,9178 2,40 4,50 

[63, 67] 3 3,3000 ,20000 ,11547 2,8032 3,7968 3,10 3,50 

Total 228 3,5377 ,55131 ,03651 3,4658 3,6097 1,40 4,70 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

[23, 27] 3 3,7619 ,16496 ,09524 3,3521 4,1717 3,57 3,86 

[28, 32] 8 3,5179 ,61058 ,21587 3,0074 4,0283 2,71 4,43 

[33, 37] 12 3,6548 ,34166 ,09863 3,4377 3,8718 3,14 4,29 

[38, 42] 34 3,2563 ,59349 ,10178 3,0492 3,4634 1,71 4,57 

[43, 47] 41 3,2056 ,33358 ,05210 3,1003 3,3109 2,43 4,29 

[48, 52] 58 3,2759 ,42971 ,05642 3,1629 3,3888 2,00 4,14 

[53, 57] 52 3,2115 ,47800 ,06629 3,0785 3,3446 2,00 4,43 

[58, 62] 17 3,2101 ,44066 ,10687 2,9835 3,4366 2,29 3,86 

[63, 67] 3 3,0476 ,57735 ,33333 1,6134 4,4818 2,43 3,57 

Total 228 3,2726 ,46712 ,03094 3,2116 3,3335 1,71 4,57 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

[23, 27] 3 3,9667 ,32532 ,18782 3,1585 4,7748 3,65 4,30 

[28, 32] 8 3,6688 ,50138 ,17727 3,2496 4,0879 2,80 4,45 

[33, 37] 12 3,8208 ,44131 ,12739 3,5404 4,1012 3,10 4,55 

[38, 42] 34 3,5691 ,50393 ,08642 3,3933 3,7449 2,55 4,65 

[43, 47] 41 3,4841 ,29207 ,04561 3,3920 3,5763 3,05 4,40 

[48, 52] 58 3,5207 ,45219 ,05938 3,4018 3,6396 1,90 4,40 

[53, 57] 52 3,3913 ,46943 ,06510 3,2607 3,5220 1,95 4,30 

[58, 62] 17 3,5588 ,46038 ,11166 3,3221 3,7955 2,40 4,25 

[63, 67] 3 3,3333 ,12583 ,07265 3,0208 3,6459 3,20 3,45 

Total 228 3,5191 ,44627 ,02956 3,4608 3,5773 1,90 4,65 

Πίνακας 132 – Descriptives για τις μεταβλητές IJS, EJS και TJS και των ομάδων της ηλικίας των 

εκπαιδευτικών 

Επιστροφή στην Παράγραφο 4.3.2 

 

Δ. Πίνακες για τον έλεγχο των μέσων τιμών των IJS, EJS και TJS με τα 

Έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Based on Mean ,904 7 219 ,504 

Based on Median ,908 7 219 ,501 

Based on Median and with adjusted df ,908 7 210,090 ,501 

Based on trimmed mean ,936 7 219 ,480 
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Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Based on Mean ,702 7 219 ,670 

Based on Median ,634 7 219 ,727 

Based on Median and with adjusted df ,634 7 202,871 ,727 

Based on trimmed mean ,687 7 219 ,683 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Based on Mean ,748 7 219 ,632 

Based on Median ,696 7 219 ,676 

Based on Median and with adjusted df ,696 7 205,320 ,676 

Based on trimmed mean ,743 7 219 ,635 

Πίνακας 133 – Ομοιογένεια διακυμάνσεων 

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound   

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

[0, 4] 16 3,8375 ,45735 ,11434 3,5938 4,0812 3,20 4,70 

[5, 9] 17 3,5765 ,66570 ,16146 3,2342 3,9187 2,70 4,70 

[10, 14] 52 3,4288 ,54569 ,07567 3,2769 3,5808 1,40 4,60 

[15, 19] 69 3,5565 ,56451 ,06796 3,4209 3,6921 1,90 4,70 

[20, 24] 30 3,4800 ,57977 ,10585 3,2635 3,6965 2,00 4,30 

[25, 29] 23 3,4870 ,43516 ,09074 3,2988 3,6751 2,50 4,40 

[30, 34] 18 3,6611 ,52372 ,12344 3,4007 3,9216 2,40 4,50 

[35, 39] 2 3,5500 ,77782 ,55000 -3,4384 10,5384 3,00 4,10 

[40, 44] 1 3,1000 . . . . 3,10 3,10 

Total 228 3,5377 ,55131 ,03651 3,4658 3,6097 1,40 4,70 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

[0, 4] 16 3,6518 ,45764 ,11441 3,4079 3,8956 3,00 4,43 

[5, 9] 17 3,3193 ,48584 ,11783 3,0695 3,5691 2,57 4,29 

[10, 14] 52 3,2445 ,39640 ,05497 3,1341 3,3549 2,29 4,00 

[15, 19] 69 3,2029 ,51648 ,06218 3,0788 3,3270 1,71 4,57 

[20, 24] 30 3,3190 ,45591 ,08324 3,1488 3,4893 2,00 4,29 

[25, 29] 23 3,0994 ,38147 ,07954 2,9344 3,2643 2,57 4,00 

[30, 34] 18 3,3175 ,43429 ,10236 3,1015 3,5334 2,29 3,86 

[35, 39] 2 3,7143 ,20203 ,14286 1,8991 5,5295 3,57 3,86 

[40, 44] 1 3,5714 . . . . 3,57 3,57 

Total 228 3,2726 ,46712 ,03094 3,2116 3,3335 1,71 4,57 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

[0, 4] 16 3,8156 ,38372 ,09593 3,6112 4,0201 3,30 4,45 

[5, 9] 17 3,5235 ,56323 ,13660 3,2339 3,8131 2,75 4,55 

[10, 14] 52 3,4442 ,42928 ,05953 3,3247 3,5637 1,90 4,40 

[15, 19] 69 3,5080 ,45363 ,05461 3,3990 3,6169 2,25 4,65 

[20, 24] 30 3,5100 ,47605 ,08691 3,3322 3,6878 1,95 4,40 
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[25, 29] 23 3,4413 ,34134 ,07117 3,2937 3,5889 2,75 4,00 

[30, 34] 18 3,6083 ,42642 ,10051 3,3963 3,8204 2,40 4,25 

[35, 39] 2 3,7000 ,49497 ,35000 -,7472 8,1472 3,35 4,05 

[40, 44] 1 3,4500 . . . . 3,45 3,45 

Total 228 3,5191 ,44627 ,02956 3,4608 3,5773 1,90 4,65 

Πίνακας 134 – Descriptives για τις μεταβλητές IJS, EJS και TJS και των ομάδων των ετών 

υπηρεσίας  των εκπαιδευτικών 

Επιστροφή στην Παράγραφο 4.4.3 

 

Παράρτημα 6ο 

Α. 

Correlations 

 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Εσωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Pearson Correlation 1 ,451** ,921** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

Sum of Squares and Cross-products 68,996 26,342 51,416 

Covariance ,304 ,116 ,227 

N 228 228 228 

Εξωτερική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Pearson Correlation ,451** 1 ,735** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

Sum of Squares and Cross-products 26,342 49,532 34,800 

Covariance ,116 ,218 ,153 

N 228 228 228 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Pearson Correlation ,921** ,735** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Sum of Squares and Cross-products 51,416 34,800 45,210 

Covariance ,227 ,153 ,199 

N 228 228 228 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 135 – Συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές TJS, IJS και EJS. 

Επιστροφή στην Παράγραφο 5.1 
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Correlations 

 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

Pearson 

Correlation 

1 -,011 ,102 -,068 ,060 ,096 

Sig. (2-

tailed) 
 

,868 ,124 ,309 ,366 ,150 

N 228 228 228 228 228 228 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

-,011 1 ,053 -,115 -,173** -,497** 

Sig. (2-

tailed) 

,868 
 

,422 ,084 ,009 ,000 

N 228 228 228 228 228 228 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

,102 ,053 1 -,179** ,459** ,385** 

Sig. (2-

tailed) 

,124 ,422 
 

,007 ,000 ,000 

N 228 228 228 228 228 228 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

-,068 -,115 -,179** 1 ,294** -,077 

Sig. (2-

tailed) 

,309 ,084 ,007 
 

,000 ,249 

N 228 228 228 228 228 228 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

,060 -,173** ,459** ,294** 1 ,544** 

Sig. (2-

tailed) 

,366 ,009 ,000 ,000 
 

,000 

N 228 228 228 228 228 228 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Pearson 

Correlation 

,096 -,497** ,385** -,077 ,544** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,150 ,000 ,000 ,249 ,000 
 

N 228 228 228 228 228 228 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 136 – Συσχετίσεις ανάμεσα στην TJS και τα πέντε στυλ λήψης αποφάσεων. 

 

Επιστροφή στην Παράγραφο 5.2  
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Β. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,130a ,017 -,005 ,44743 

a. Predictors: (Constant), Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων , Εξαρτώμενο στυλ 

λήψης αποφάσεων, Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων , Ορθολογικό Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων, Αποφεύγοντα της λήψης αποφάσεων 

b. Dependent Variable: Συνολική εργασιακή ικανοποίηση 

Πίνακας 137 – Προσαρμογής μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,766 5 ,153 ,766 ,575b 

Residual 44,443 222 ,200   

Total 45,210 227    

a. Dependent Variable: Συνολική εργασιακή ικανοποίηση 

b. Predictors: (Constant), Αυθόρμητο στυλ λήψης αποφάσεων , Εξαρτώμενο στυλ λήψης 

αποφάσεων, Ενστικτώδες στυλ λήψης αποφάσεων , Ορθολογικό Στυλ Λήψης Αποφάσεων, 

Αποφεύγοντα της λήψης αποφάσεων 

Πίνακας 138 - ANOVA πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

 

Coefficient Correlationsa 

Model 

Αυθόρμητο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Εξαρτώμενο 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Ενστικτώδες 

στυλ λήψης 

αποφάσεων 

Ορθολογικό 

Στυλ Λήψης 

Αποφάσεων 

Αποφεύγοντα 

της λήψης 

αποφάσεων 

1 Correlations Αυθόρμητο στυλ 

λήψης αποφάσεων 

1,000 ,302 -,184 ,550 -,481 

Εξαρτώμενο στυλ 

λήψης αποφάσεων 

,302 1,000 ,286 ,176 -,495 

Ενστικτώδες στυλ 

λήψης αποφάσεων 

-,184 ,286 1,000 -,213 -,390 

Ορθολογικό Στυλ 

Λήψης 

Αποφάσεων 

,550 ,176 -,213 1,000 -,121 

Αποφεύγοντα της 

λήψης αποφάσεων 

-,481 -,495 -,390 -,121 1,000 

Covariances Αυθόρμητο στυλ 

λήψης αποφάσεων 

,014 ,002 -,001 ,008 -,003 

Εξαρτώμενο στυλ 

λήψης αποφάσεων 

,002 ,004 ,001 ,001 -,002 
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Ενστικτώδες στυλ 

λήψης αποφάσεων 

-,001 ,001 ,005 -,002 -,001 

Ορθολογικό Στυλ 

Λήψης 

Αποφάσεων 

,008 ,001 -,002 ,016 -,001 

Αποφεύγοντα της 

λήψης αποφάσεων 

-,003 -,002 -,001 -,001 ,003 

a. Dependent Variable: Συνολική εργασιακή ικανοποίηση 

Πίνακας 139 – Συσχετίσεων 

Επιστροφή στην Παράγραφο 5.3  

 

 

 


