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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

μελετάται συστηματικά τόσο στο διεθνή όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Το θέμα της 

έρευνας είναι από τα πλέον δημοφιλή, αλλά και επίκαιρο, αφού μελετά μια δυναμική 

κατάσταση που αλλάζει ανάλογα με το κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο 

στο οποίο διαμορφώνεται. 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η 

καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την επαγγελματική τους 

ικανοποίηση, σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους και ποιοι από 

τους τομείς της εργασίας των εκπαιδευτικών τους ικανοποιούν περισσότερο ή 

λιγότερο. 

Για τη συλλογή στοιχείων της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

MSQ. Η έρευνα διενεργήθηκε το Νοέμβριο του 2016 σε σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της πόλης της Πτολεμαΐδας. Ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά 

σε 5 γυμνάσια, 3 γενικά λύκεια και 2 επαγγελματικά λύκεια της πόλης. Το δείγμα 

αποτέλεσαν 108  «εν ενεργεία» εκπαιδευτικοί  όλων των κλάδων.  

Συμπερασματικά, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

δείχνουν αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Εκφράζουν ιδιαίτερη 

ικανοποίηση από τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία, ενώ ικανοποιημένοι είναι 

και από τη δυνατότητα να δρουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους κατά την εργασία 

τους. Αντίθετα, δυσαρεστημένοι δηλώνουν τόσο από τις απολαβές τους όσο και από 

τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης που έχουν. 

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ικανοποίηση, ερωτηματολόγιο MSQ, 

εκπαιδευτικοί. 
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ABSTRACT 

Last decades, the teachers’ job satisfaction is investigated systematically either 

around the world or in Greece. The subject of the research is the most popular and 

topical issues nowadays since it is studying a dynamic state that changes depending on 

the social, cultural and economical context in which is formed. 

The purpose of the present study is firstly to investigate the factors which affect 

the job satisfaction of Secondary School teachers. Secondly, to record their perceptions 

about their job’s fulfilment and the level of their work pleasure. Finally, it records their 

more or less satisfied sections in it. 

Primary elements were collected by  Minnesota Satisfaction Questionnaire. The 

survey was conducted in November 2016 in secondary schools of the town of 

Ptolemaida. Questionnaires were electronically distributed in 5  junior high schools, 3 

senior high schools and 2 vocational  schools of the town. The sample was consisted of 

108 “active” teachers of all disciplines. 

In conclusion, Greek Secondary School teachers seem to be quite satisfied by 

their job. They are warmly welcomed by the ability to act according to their conscience 

in their job and much more by the opportunity to have a permanent job. However, they 

declare dissatisfaction by both their earnings and the professional development 

opportunities. 

Key words: job satisfaction, MSQ questionnaire, Secondary School teachers.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τη θεώρηση του ανθρώπινου δυναμικού ως κύριου πόρου της Ε.Ε., 

η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών της συστημάτων   

προβάλλεται ως μοχλός ανάπτυξης . Από την έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της Λισαβόνας  , η Ε.Ε. θέτει ως στόχο την ανταγωνιστικότερη οικονομία 

της γνώσης για οικονομική ανάπτυξη , με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 

και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή . Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί καταλύτη 

για την ανάπτυξη κοινής Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής . Η ποιότητα της 

εκπαίδευσης εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από το επίπεδο και την απόδοση του 

προσωπικού που την υπηρετεί. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

θεωρείται σημαντικότατος παράγοντας για την επίτευξη ποιοτικής διδασκαλίας 

(Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρας, 2003) και (Griva, Panitsidou, & Chostelidou, 

2012).  

Οι έρευνες για τη μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης έχουν ξεπεράσει 

τις 5.000 τις τελευταίες δεκαετίες γεγονός που μαρτυρά τη σημασία του παράγοντα 

αυτού τόσο στην απόδοση της εργασίας όσο και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία 

της κοινωνίας . Στην εκπαίδευση, ειδικότερα, η μελέτη της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Παράλληλα, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού, αν και στρεσογόνο λόγω των διαρκών λήψεων αποφάσεων, θεωρείται 

από τα επαγγέλματα με τον υψηλότερο δείκτη εργασιακής ικανοποίησης .  

Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές των τελευταίων ετών έχουν προσθέσει νέες 

απαιτήσεις της κοινωνίας από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Όπως είναι 

αναμενόμενο οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα τον εκπαιδευτικό ως επαγγελματία 

και ως άνθρωπο. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης καθώς και να καταγράψει τις απόψεις τους σχετικά με την ικανοποίησή 

τους από την εργασία τους. 
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1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση 

Η εργασία κάθε ατόμου έχει προσδιοριστικό ρόλο στη ζωή του . Καταλαμβάνει 

το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του, τον χαρακτηρίζει και τον κατατάσσει οικονομικά 

και κοινωνικά. Ως εκ τούτου, η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί ένα από τα κύρια 

πεδία μελέτης των ανθρωπιστικών επιστημών . 

Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια πολύ δημοφιλής περιοχή έρευνας, 

αφενός γιατί επηρεάζει σημαντικά πολλές παραμέτρους της καθημερινής ζωής και 

αφετέρου επειδή αποτελεί από μόνη της στόχο, αφού η ευτυχία είναι το ζητούμενο στη 

ζωή κάθε ανθρώπου . Είναι ταυτόχρονα και ένας συγκεχυμένος τομέας έρευνας καθώς 

στερείται εννοιολογικής σαφήνειας. Τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης σχετίζονται  

με ένα σύνολο παραγόντων , όπως οργανωτικών , ατομικών , κοινωνικών , 

περιβαλλοντικών και πολιτισμικών .  

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 

της οργανωσιακής ψυχολογίας , κυρίως επειδή θεωρείται ότι έχει άμεση σχέση τόσο 

με την ψυχική υγεία των εργαζομένων όσο και με την ανάγκη των οργανισμών να έχουν 

υψηλή αποδοτικότητα και ικανοποιημένο προσωπικό . Πολλοί μελετητές θεωρούν την 

επαγγελματική ικανοποίηση σαν κάτι το αυτονόητο με αποτέλεσμα ελάχιστοι να είναι 

εκείνοι που επιχείρησαν να την προσδιορίσουν με έναν αυστηρά εννοιολογικό ορισμό 

(Evans, 1999) . 

Πρώτα πεδία μελέτης της επαγγελματικής ικανοποίησης, από τις αρχές του 

εικοστού αιώνα, αποτέλεσαν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις (Δημητρόπουλος, 

1998). Υπάρχει, διεθνώς, πολύ μεγάλος αριθμός ερευνών σχετικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση και η ερευνητική δραστηριότητα συνεχίζεται. Από το 

1976 ο Locke αναφέρει την ύπαρξη 3500 περίπου άρθρων και διατριβών σχετικά με το 

θέμα, αριθμός που το 1992 κατά τους Granny, Smith και Stone, αυξάνεται στις 5000 

(Koustelios A. , 2001). 

Μολονότι έρευνες προσεγγίζουν το φαινόμενο της εργασιακής ικανοποίησης 

με διαφορετικό τρόπο  , συμφωνούν ως προς το ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι 

μια πολυδιάστατη έννοια και αποτελείται από πολλά επιμέρους στοιχεία (Koustelios, 

Theodorakis, & Goulimanis, Personal characteristics and job satisfaction of Greek 
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teachers, 2004), χωρίς να αρνούνται την ύπαρξη μιας σφαιρικής ικανοποίησης γενικά 

από την εργασία . Η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως  μια ευχάριστη 

συναισθηματική κατάσταση η οποία προέρχεται από την αποτίμηση της εργασίας ή 

των εργασιακών εμπειριών του ατόμου και συνδέεται με την πλήρωση των εργασιακών 

αξιών του ατόμου (Locke, 1976) . Είναι κατά κύριο λόγο υποκειμενική , γεγονός που 

εξηγεί ότι διαφορετικά άτομα έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την ίδια εργασία .  

Σύμφωνα με τον ορισμό του Allport (1954), η επαγγελματική ικανοποίηση 

θεωρείται ως : «η στάση του ατόμου απέναντι στη συγκεκριμένη εργασία » . Οι Warr 

(1987) και Landy (1989) υποστηρίζουν ότι η  επαγγελματική ικανοποίηση  δεν 

αποτελεί κάτι σταθερό, υπονοώντας ότι δεν αναμένεται απόλυτη ικανοποίηση από τον 

εργαζόμενο λόγω διαφοροποίησης των παραγόντων που την καθορίζουν (Κάντας, 

1998) . 

Ο Vroom αναφέρει ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια συνάρτηση 

όσων πιστεύει το άτομο ότι αποκομίζει από την εργασία του στο βαθμό που αυτά είναι 

επιθυμητά για το ίδιο (Vroom, Work and motivation, 1964). Αργότερα, οι Porter και 

Lawler αναφέρουν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί προϊόν της επίδοσης και 

της παρακίνησης προς απόδοση, αλλά και προσδιοριστικό παράγοντα αυτών (Porter & 

Lawler, 1968). Σύμφωνα με τους Smith, Kendall και Hulin, η επαγγελματική 

ικανοποίηση είναι τα συναισθήματα και οι συναισθηματικές αντιδράσεις όταν ο 

καθένας αντιμετωπίζει μια κατάσταση (Smith, Kendall, & Hulin, 1969). 

Οι Dawis και Lofquist ορίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση ως μια 

ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης του 

εργαζομένου στο βαθμό που η εργασία εκπληρώνει τις ανάγκες του (Dawis & Lofquist, 

1984). Θεωρούν, δηλαδή, την επαγγελματική ικανοποίηση σαν μια θετική 

συναισθηματική κατάσταση που είναι αποτέλεσμα της εκτίμησης του εργαζομένου ότι 

η συγκεκριμένη εργασία ικανοποιεί τις αξίες , τις ανάγκες και τις προσδοκίες του . 

Άλλοι ερευνητές, όπως οι Granny , Smith και Stone (1992), συνδέουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση με τη στάση του ατόμου απέναντι στην εργασία του  , που 

απορρέει από τη σύγκριση που κάνει ανάμεσα στα οφέλη που αποκομίζει και σε αυτά 

που επιθυμεί να έχει (Granny, Smith, & Stone, 1992). 

Ο Warr ορίζει την επαγγελματική ικανοποίηση ως «εσωτερική» , όταν 

αναφέρεται στην ικανοποίηση των εργαζομένων από παράγοντες που συνδέονται με 
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την εκτέλεση της εργασίας, όπως εναλλαγή καθηκόντων και αξιοποίηση των 

δεξιοτήτων τους. Ορίζει ως «εξωτερική» την ικανοποίηση που προέρχεται από τις 

συνθήκες εργασίας, όπως είναι οι σχέσεις με συναδέλφους και οι οικονομικές 

απολαβές (Warr, 1996). 

Ο Spector (2000) αναφέρει τη σχέση της επαγγελματικής ικανοποίησης με τα 

θετικά συναισθήματα που έχει το άτομο για την εργασία του ορίζοντας την  

επαγγελματική ικανοποίηση  ως : «τις θετικές και αρνητικές στάσεις του ατόμου για 

την εργασία του ή για ορισμένες όψεις αυτής» (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001) . 

Επίσης, η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να οριστεί ως η θετική στάση του 

εργαζομένου προς το επαγγελματικό έργο. Συνεπώς, αποτελεί το απότοκο των 

υποκειμενικών προσδοκιών από την εργασία του ή της σύζευξης της προσωπικότητας 

του ατόμου και του περιβάλλοντος εργασίας. Για το λόγο αυτό, διαφορετικά άτομα 

έχουν διαφορετική εκτίμηση για την ίδια εργασία (Χαραλαμπίδου, 1996). 

Η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

έννοια της παρώθησης και της αποδοτικότητας . Η παρώθηση συνδέεται με τις 

διάφορες ψυχοσωματικές ανάγκες του ατόμου και λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για 

τη στάση και συμπεριφορά του ατόμου στον εργασιακό χώρο . Η αποδοτικότητα είναι 

το αποτέλεσμα , συνήθως , της ικανοποίησης ή όχι των αναγκών και των προσδοκιών 

του ατόμου από την εργασία του (Ερωτοκρίτου, 1996) . 

Ένας λειτουργικός ορισμός για την παρούσα εργασία είναι ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση αποτελεί το σύνολο των θετικών συναισθημάτων για συγκεκριμένες 

πτυχές της εργασίας των εκπαιδευτικών που απορρέουν από τις συνθήκες εργασίας  και 

από τις προσδοκίες τους από την εργασία τους . 

 

1.2 Θεωρίες επαγγελματικής ικανοποίησης 

Η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης σχετίζεται, θεωρητικά, με τα 

κίνητρα , τις στάσεις και τις αξίες. Η  επαγγελματική ικανοποίηση  αποτελεί το 

συνδετικό κρίκο μεταξύ της θεωρίας κινήτρων και της εφαρμογής της θεωρίας αυτής 

στην εργασία . Επαγγελματική ικανοποίηση και κίνητρα είναι έννοιες οι οποίες 

συσχετίζονται χωρίς , όμως , να είναι συνώνυμες  . Η  επαγγελματική ικανοποίηση  



13 
 

θεωρείται μέρος της διαδικασίας παρώθησης . Ενώ τα κίνητρα σχετίζονται με την 

κατεύθυνση της συμπεριφοράς  του ατόμου από κάποιον στόχο, η επαγγελματική 

ικανοποίηση αποτελεί την ολοκλήρωση που βιώνει το άτομο από την εργασία του.   

Θεωρία της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών του Abraham Maslow 

(hierarchy of needs theory) (Maslow, 1954) 

Η πιο γνωστή θεωρία παρακίνησης είναι αυτή του Abraham Maslow, ο οποίος 

συνδέει την επαγγελματική ικανοποίηση με την ικανοποίηση των ανθρώπινων 

αναγκών. 

 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, στη βάση της πυραμίδας 

βρίσκονται οι φυσιολογικές ανάγκες κάθε ανθρώπου που θεωρούνται απαραίτητες για 

την επιβίωσή του . Αν δεν ικανοποιηθούν αυτές, δεν μπορεί να κινηθεί στο επόμενο 

στάδιο αναγκών που βρίσκονται η ασφάλεια και η προστασία . Η πορεία προς την 

κορυφή της πυραμίδας συναντά τις κοινωνικές ανάγκες (ανήκειν) και τις 

διαπροσωπικές επαφές . Στο επόμενο στάδιο βρίσκονται οι ανάγκες για εκτίμηση . Ο 

άνθρωπος έχει την ανάγκη να νιώσει την εκτίμηση άλλων, αλλά εξίσου σημαντικό είναι 

να νιώθει και αυτοεκτίμηση . Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η 

αυτοπραγμάτωση , μια ανάγκη που διαφέρει από άτομο σε άτομο καθώς διαφέρουν και 

οι ικανότητες και οι προσδοκίες των ατόμων . 

Σύμφωνα με τον  Maslow, τα άτομα δουλεύουν για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους. Τα άτομα, συνεπώς, πρέπει να παρακινούνται για την εκπλήρωση των 

στόχων και τη ικανοποίηση των αναγκών τους (Fiore, 2004). 
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Θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg (two-factor theory) (Herzberg, 1959) 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, υπάρχουν δυο προσεγγίσεις στη μελέτη της 

επαγγελματικής ικανοποίησης . Η πρώτη είναι η προσέγγιση που αντιμετωπίζει την 

επαγγελματική ικανοποίηση ως μοναδικό, συνολικό συναίσθημα απέναντι στην 

εργασία   και η δεύτερη που εστιάζει σε παραμέτρους, όπως οι ανταμοιβές , οι ευκαιρίες 

ανέλιξης , η επικοινωνία , η ασφάλεια, οι συνθήκες και η φύση της εργασίας  (Spector, 

1997) . Στην πρώτη προσέγγιση ο Herzberg κατατάσσει τα κίνητρα και στη δεύτερη 

τους παράγοντες υγιεινής . 

Τα κίνητρα είναι οι «εσωτερικοί» παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται κάτω από 

τον έλεγχο του εργαζομένου και που, όταν ικανοποιούνται, οδηγούν στην 

επαγγελματική ικανοποίηση. Οι παράγοντες υγιεινής είναι οι «εξωτερικοί» παράγοντες 

που δε βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του εργαζομένου, αλλά ελέγχονται από 

κάποιον προϊστάμενο, οι οποίοι, όταν δεν πληρούνται, οδηγούν σε δυσαρέσκεια του 

εργαζομένου (DeShields Jr, Kara, & Kaynak, 2005). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Herzberg, οι παράγοντες υγιεινής ή συντήρησης 

σκοπό έχουν την παρεμπόδιση της δυσαρέσκειας από την εργασία , εξυπηρετούν 

βασικές ανάγκες των εργαζομένων, όπως συνθήκες εργασίας , ασφάλεια και μισθός. 

Από την άλλη πλευρά , τα κίνητρα ή υποκινητικοί παράγοντες σκοπό έχουν να 

υποκινήσουν τους εργαζομένους για αποδοτικότερη εργασία (Ruthankoon & 

Ogunlana, 2003) . Υποκινητικούς παράγοντες αποτελούν η αναγνώριση , η προαγωγή, 

η δυνατότητα ανέλιξης και η υπευθυνότητα . 

Θεωρία της Προσδοκίας του Vroom (Expectancy Theory) (Vroom, 1964) 

Στη θεωρία της προσδοκίας του Vroom  συνδέονται τα κίνητρα με την 

επαγγελματική ικανοποίηση. Οι άνθρωποι μπορεί να οδηγηθούν σε κάποιο 

αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα θα οφείλεται είτε στην προσπάθεια του ατόμου να το 

πετύχει είτε επειδή κατάφερε να ξεπεράσει κάποιους ανασταλτικούς παράγοντες 

(Koontz & Weilrich, 2007). 

Τα στοιχεία που παίζουν το σημαντικότερο ρόλο για την επαγγελματική 

ικανοποίηση, σύμφωνα με τον Vroom , είναι το σθένος, η λειτουργικότητα και η 

προσδοκία . Το σθένος είναι η θέληση του ατόμου να έχει αποτέλεσμα η εργασία του , 

η λειτουργικότητα είναι η πεποίθηση του ατόμου ότι θα ανταμειφθεί και η προσδοκία 
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είναι αν και σε ποιο βαθμό θα επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σε σύγκριση με 

την προσπάθεια που κατέβαλε (Landy & Conte, 2010). 

Θεωρία των τριών αναγκών του McClelland (trichotomy of  needs theory) 

(McClelland, 1985) 

Σύμφωνα με τη θεωρία των τριών αναγκών του McClelland, τρεις είναι οι 

ανάγκες που παρακινούν τους εργαζομένους : 

1. Η διάθεση για απόκτηση δύναμης. Οι άνθρωποι με αυτή τη διάθεση 

προσπαθούν να αποκτήσουν δύναμη ασκώντας έλεγχο και επιρροή σε άλλα 

άτομα. Οι θέσεις εργασίας που επιδιώκουν είναι διευθυντικές. Είναι πρακτικά 

άτομα που αρέσκονται να μιλούν μπροστά σε κοινό. 

2. Η διάθεση για επαφή και συνεργασία με συναδέλφους. Τα άτομα με τη διάθεση 

αυτή δημιουργούν εύκολα φιλίες και έχουν την ανάγκη να ανήκουν σε ομάδες. 

3. Η διάθεση για επίτευξη. Τα άτομα αυτά είναι εργατικά , θέτουν στόχους και 

δουλεύουν σκληρά για την πραγματοποίησή τους (McClelland, 1985). 

Οι θεωρίες που αφορούν στα αίτια που οδηγούν στην επαγγελματική 

ικανοποίηση μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες ως εξής : 

1. Περιστασιακές θεωρίες (Situational theories): Στις θεωρίες αυτές η 

επαγγελματική ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα της φύσης ή του πλαισίου 

της εργασίας. 

2. Διαταξιακές θεωρίες (Dispositional Theories): Σύμφωνα με αυτές, η 

επαγγελματική ικανοποίηση βασίζεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

ατόμων . 

3. Αλληλεπιδραστικές θεωρίες (Interactive theories) : Σε αυτές τις θεωρίες, η 

επαγγελματική ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα τόσο της φύσης της 

εργασίας όσο και των προσωπικών χαρακτηριστικών των ατόμων. 

Σε μια από τις περιστασιακές θεωρίες, την θεωρία του μοντέλου των 

χαρακτηριστικών της εργασίας (Job Characteristics Model), υποστηρίζεται ότι η 

εργασία που περιέχει εσωτερικά παρωθητικά χαρακτηριστικά είναι πιο πιθανό να 

οδηγήσει σε υψηλότερο βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης. Τα πέντε 

χαρακτηριστικά της εργασίας είναι: 
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1. Η ταυτότητα των καθηκόντων (Task Identity). 

2. Η σπουδαιότητα των καθηκόντων (Task Significance). 

3. Το πλήθος των ικανοτήτων (Skill Variety), δηλαδή η δυνατότητα που 

δίνεται στον εργαζόμενο να εκτελεί ποικίλα καθήκοντα. 

4. Η αυτονομία (Autonomy). 

5. Η ανατροφοδότηση (Feedback), οι πληροφορίες, δηλαδή, που παίρνει ο 

εργαζόμενος σχετικά με τον τρόπο που έδρασε σε μια εργασία που του 

ανατέθηκε. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι εργασίες που παρέχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

είναι πιθανότερο να οδηγήσουν τον εργαζόμενο σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης από αυτές που δεν τα παρέχουν (Hackman & Oldham, 1976). 

Στις διαταξιακές θεωρίες ανήκει η θεωρία της αποτίμησης-αντίληψης (Value 

Percept Theory). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι αποτιμήσεις των εργαζομένων θα 

καθορίσουν τι τους ικανοποιεί από την εργασία τους. Οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες που 

θεωρούν σημαντικές  θα τους οδηγήσουν σε δυσαρέσκεια . Η επαγγελματική 

ικανοποίηση αποτυπώνεται από τον τύπο που ακολουθεί :        

𝛪𝜅𝛼𝜈𝜊𝜋𝜊ί𝜂𝜎𝜂 = (𝜀𝜋𝜄𝜃𝜐𝜇ί𝜀𝜍 − 𝛼𝜋𝜊𝜅𝜏ή𝜎𝜀𝜄𝜍) ∙ 𝜎𝜂𝜇𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼  

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝑤𝑎𝑛𝑡 − ℎ𝑎𝑣𝑒) ∙ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒  

Άρα, η διαφορά μεταξύ αυτών που επιθυμεί και αυτών που έχει αποκτήσει ο 

εργαζόμενος , σε έναν τομέα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικό , τον οδηγεί σε ικανοποίηση 

(Locke, 1976).  

Στις αλληλεπιδραστικές θεωρίες, όπως αυτή του Hullin , συνδυάζονται οι δυο 

προηγούμενες θεωρίες. Σύμφωνα με αυτή, η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια 

κατάσταση που ισορροπεί μεταξύ των «εισαγόμενων» και των «εξαγόμενων» ρόλων , 

δηλαδή μεταξύ αυτών που «δίνει» ο εργαζόμενος όπως εμπειρία, χρόνο, προσπάθεια , 

γνώσεις και αυτών που «λαμβάνει» από την εργασία όπως μισθός, εργασιακές 

συνθήκες και κοινωνική αναγνώριση . Όσο περισσότερα «λαμβάνει» σε σχέση με αυτά 

που «δίνει» τόσο περισσότερο ικανοποιημένος θα είναι από την εργασία του (Hullin, 

1991). 
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1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση 

Η επαγγελματική ικανοποίηση μελετάται είτε σαν ανεξάρτητη είτε σαν 

εξαρτημένη μεταβλητή. Στην πρώτη περίπτωση εξετάζεται ως στάση που επηρεάζει 

άλλες συμπεριφορές ή στάσεις . Στη δεύτερη περίπτωση , εξετάζεται ως το αποτέλεσμα 

άλλων παραγόντων . Η προσπάθεια να διερευνηθεί ως εξαρτημένη μεταβλητή, ως το 

αποτέλεσμα, δηλαδή, άλλων παραγόντων, δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι ο ορισμός 

της επαγγελματικής ικανοποίησης δεν είναι ξεκάθαρος , αλλά και  από το ότι δεν 

υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος μέτρησής της . Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια 

δυναμική κατάσταση που εξαρτάται από επιμέρους στοιχεία. Γίνεται διαχωρισμός 

μεταξύ ενδογενούς και εξωγενούς ικανοποίησης . Η ενδογενής ικανοποίηση έχει να 

κάνει με το περιεχόμενο της εργασίας , ενώ η εξωγενής με το πλαίσιο στο οποίο 

διεξάγεται η εργασία , όπως συνθήκες εργασίας , αμοιβές, ωράριο και ασφάλεια . 

Υπάρχει εδώ μια αντιστοιχία με τη θεωρία της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών 

του Abraham Maslow, αλλά και με τη θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg 

(Κάντας, 1998). 

Σύμφωνα με τον Locke (1976) οι σημαντικότεροι παράγοντες που 

διαμορφώνουν την επαγγελματική ικανοποίηση είναι : 

1. Η εργασία να μην είναι ανιαρή και κουραστική, αλλά να αποτελεί 

πρόκληση για τον εργαζόμενο. 

2. Να υπάρχει θετική ενίσχυση στον εργαζόμενο για το έργο του είτε σαν 

λεκτική αναγνώριση είτε σαν επιπλέον αμοιβή. 

3. Να αμείβεται η καλή απόδοση και να υπάρχει θετική αναλογία σε 

απόδοση και αμοιβή. 

4. Η ύπαρξη εποπτείας με την έννοια της καθοδήγησης όπου απαιτείται. 

5. Οι συνθήκες εργασίας ως προς το περιβάλλον και τη διαμόρφωση του 

χώρου. 

6. Οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. 

7. Διασφάλιση της εργασίας και αίσθημα ασφάλειας για τον κίνδυνο 

απώλειας θέσεων εργασίας. 

8. Αποτελεσματική πολιτική από τους διοικούντες σχετικά με την 

υποβοήθηση των εργαζομένων στο έργο τους. 

9. Αυτονομία και υπευθυνότητα των εργαζομένων. 
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10. Συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. 

11. Σαφήνεια ρόλων. 

12. Δικαιοσύνη στις αμοιβές. 

Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 1) παρουσιάζει συνοπτικά τους παράγοντες ανά 

κατηγορία (Παπαθωμόπουλος, 2015). 

Πίνακας 1 

Παράγοντες υγιεινής ή συντήρησης Παράγοντες παρώθησης 
Μισθός και παροχές Επιτυχία 

Εργασιακές συνθήκες Ευθύνη 

Πολιτική του οργανισμού Αναγνώριση 

Κύρος Ανέλιξη 

Επαγγελματική ασφάλεια Ενδιαφέρον στην εργασία 

Εποπτεία Προσωπική ανάπτυξη 

Διαπροσωπικές σχέσεις  

Προσωπική ζωή  

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση εξαρτάται και από τα δημογραφικά και ατομικά 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όπως είναι η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, τα 

χρόνια υπηρεσίας και το μορφωτικό επίπεδο (Shafqat Naeem Akhtara, Muhammad 

Amir Hashmib, & Syed Imtiaz Hussain, 2010) (Bentea & Angelache, 2012) . Οι 

έρευνες για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών και 

της επαγγελματικής ικανοποίησης διχάζονται.  

Από την άλλη πλευρά, αίτια που προκαλούν μείωση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης είναι:  

Αρχικά, η ασάφεια του ρόλου,  ορίζεται ως μια έλλειψη σαφών και ξεκάθαρων 

πληροφοριών που σχετίζονται με έναν ιδιαίτερο ρόλο και αφορούν στις προσδοκίες 

που έχουν σχέση με τη θέση του εργαζόμενου (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & 

Rosenthal, 1964). Η αμφιβολία κατά την άσκηση του ρόλου είναι μια κατάσταση στην 

οποία το άτομο έχει ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των 

καθηκόντων του. Πιο συγκεκριμένα, σχετίζεται με την  αβεβαιότητα που βιώνει ο 

εργαζόμενος όταν δεν γνωρίζει ποιες είναι οι απαιτήσεις από την εργασία του, με ποιον 

τρόπο θα ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις και πώς προσδοκούν από αυτόν να 

συμπεριφέρεται (Baron, 1986). Η ασάφεια των ρόλων είναι μια κατάσταση που 
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προκαλεί αρνητικές συνέπειες καθώς δημιουργεί ένταση και οδηγεί σε συναισθήματα 

απαισιοδοξίας. 

Οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις δημιουργούνται από συγκρούσεις και ελλιπή 

επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και γίνονται αιτία για εμφάνιση ψυχολογικής έντασης 

που οδηγεί σε συναισθήματα φόβου. Οι κακές σχέσεις με άλλους οδηγούν σε έλλειψη 

ικανοποίησης από την εργασία. 

Η σύγκρουση ρόλων που συμβαίνει όταν διαφορετικά άτομα ή ομάδες ατόμων 

έχουν συγκρουόμενες προσδοκίες. Αποτελούν πηγές συγκρούσεων και μείωσης της 

επαγγελματικής ικανοποίησης (Wood, et al., 1998). 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων 

αφορούν κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον και είναι : 

Το οργανωσιακό κλίμα, που ορίζεται ως η αντιλαμβανόμενη εσωτερική 

κατάσταση ενός οργανισμού που προκύπτει από την αλληλεπίδραση του εργαζόμενου 

με το περιβάλλον εργασίας. Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τόσο 

θετικά όσο και αρνητικά το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων. Έρευνες έδειξαν 

ότι η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης και το συναίσθημα αδιαφορίας είχαν αρνητική 

σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση (Snyder, 1990). 

Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση, ώστε οι εργαζόμενοι να 

χρησιμοποιούν τα προσόντα τους και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αποτυχίας. 

Όσο μικρότερη είναι η αποτυχία τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση. 

1.4 Συνέπειες επαγγελματικής ικανοποίησης 

Σε έρευνες που αφορούν στην εργασιακή συμπεριφορά , η επαγγελματική 

ικανοποίηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωσή της, καθώς επηρεάζει 

την αποδοτικότητα , την παραγωγικότητα, τις απουσίες και την κινητικότητα . (Κάντας, 

1998). Πιο συγκεκριμένα, η υψηλή ικανοποίηση συνδέεται με χαμηλή συχνότητα 

απουσιών από την εργασία και χαμηλούς δείκτες κινητικότητας (Tsiggilis, Koustelios, 

& Togia, 2004). Αν και πολλοί παράγοντες συνδέονται με την κινητικότητα, η 

ικανοποίηση δείχνει να είναι ο πιο σημαντικός (Lussier, 1999). Η αυξημένη εργασιακή 

ικανοποίηση μειώνει τη συχνότητα εργατικών ατυχημάτων και την μη κανονική 

προσέλευση, ενώ θεωρείται αιτία και αποτέλεσμα θετικών εργασιακών συμπεριφορών 

όπως της συνεργασίας και της ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών. Επίσης, αυξάνει 
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το ενδιαφέρον των εργαζομένων για τον οργανισμό με ισχυρή δέσμευση και ταύτιση 

με τους στόχους του . Τέλος,  βελτιώνει την ποιότητα της εργασιακής ζωής και 

συνδέεται αρνητικά με αυξημένο στρες και καρδιακές παθήσεις (Kreitner & Kinicki, 

1995) . 

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον εργασιακό χώρο είναι απρόβλεπτη 

και έχει πολλές θετικές και αρνητικές συνέπειες. Τα κοινωνικά δεδομένα, οι 

μετακινήσεις πληθυσμών, οι ευέλικτες μορφές εργασίας, οι νέες τεχνολογίες και η 

μοναχική εργασία αλλάζουν τη μορφή πολλών επαγγελμάτων. Οι σύγχρονες αυτές 

τάσεις είναι πιθανό να μειώσουν τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης . Ως 

αποτέλεσμα έρχεται η εμφάνιση των λεγόμενων «επαγγελματικών ασθενειών», του 

εργασιακού άγχους, της χρόνιας κόπωσης και της επαγγελματικής εξουθένωσης .  

 

1.5 Ρόλος και έργο των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη πραγματικότητα 

Στη σύγχρονη κοινωνία παρατηρείται έκρηξη επιστημονικών και τεχνολογικών 

γνώσεων, η παγκοσμιοποίηση όχι μόνο της οικονομίας αλλά και άλλων τομέων της 

κοινωνικής ζωής, η διαμόρφωση της κοινωνίας της πληροφορίας και η 

πολυπολιτισμικότητα. Φυσικά, ο χώρος της εκπαίδευσης δε μένει ανεπηρέαστος. Οι 

αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία έχουν σαν αποτέλεσμα διαφοροποιήσεις 

στην άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Τερζής, 1993). 

Η εκπαίδευση αποτελεί τον κύριο μοχλό για την ατομική και κοινωνική 

ευημερία των μελών μιας κοινωνίας. Η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας αποτελεί πλέον 

κοινή απαίτηση. Το σχολείο απαιτείται να βοηθήσει τη νέα γενιά να αναπτύξει κριτική 

σκέψη, αμυντικούς μηχανισμούς, δηλαδή, απέναντι στα τεχνολογικά και επιστημονικά 

επιτεύγματα και να προετοιμάσει με επάρκεια τους νέους για το σύνθετο ρόλο του 

πολίτη σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

καταλυτικός (Ματσαγγούρας, 1998).  

Οι πρώτες μελέτες, μέχρι το 1950, συνδέουν την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας με τα ατομικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού. Ως δείκτης 

αποτελεσματικότητας λειτουργούσαν, συνήθως, οι γνωστικές επιδόσεις των μαθητών, 

οι εκτιμήσεις των προϊσταμένων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. Η διδασκαλία ως «επάγγελμα» προβάλλεται μεταξύ του 1965 και 1975, 



21 
 

εποχή που σε πολλές χώρες σηματοδοτεί τον επαναπροσδιορισμό της θέσης του 

εκπαιδευτικού, που έχει ως στόχο την αναβάθμιση του ρόλου του και κατ’ επέκταση 

του παρεχόμενου έργου. Από τη δεκαετία του 1970 το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

βρίσκεται στο επίκεντρο θεωρητικών συζητήσεων, ερευνών και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής (Παπαναούμ, 2003). 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αλλαγές 

μεταβάλλουν τη δομή των κοινωνιών. Η εκπαίδευση μαζικοποιήθηκε, γεγονός που είχε 

σαν αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μαθητών και των εκπαιδευτικών 

δημιουργώντας προβλήματα σχετικά με την ποιότητά της. Η εκπαίδευση ορίζεται ως 

επάγγελμα, δηλαδή μια διακριτή απασχόληση, που ανατίθεται σε όσους έχουν τα 

προσόντα που εγγυώνται την επιτυχή της άσκηση. Ο επαγγελματισμός των 

εκπαιδευτικών, συνεπώς, αποτελεί συγκεκριμένη μορφή άσκησης ελέγχου στη 

διδακτική πράξη (Παπαναούμ, 2003). 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικός στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  και οριοθετείται από έννοιες όπως επαγγελματισμός, δια βίου μάθηση και 

διαχείριση σχέσεων με πρόσωπα, οργανισμούς και κοινωνικούς εταίρους. Η λέξη 

ρόλος, αρχικά, χρησιμοποιείται με τη θεσμική της έννοια περιλαμβάνοντας καθήκοντα 

και αρμοδιότητες που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο αλλά έχει και ευρύτερη 

κοινωνιολογική έννοια αναφερόμενη σε πράξεις και συμπεριφορές που αναμένονται 

από αυτόν με βάση τις προσδοκίες που διαμορφώνει γι’ αυτόν τόσο η εκπαιδευτική 

κοινότητα όσο και η ευρύτερη κοινωνία (Πολυζωάκης, 2008). 

Οι μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις καθιστούν αναγκαία την 

κριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι ρυθμιστής 

της παιδαγωγικής πράξης. Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού σχετίζονται με τη 

δράση του στο σχολικό πλαίσιο σε μια πραγματικότητα που περιορίζει και αντιμάχεται 

το ρόλο του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός νοείται ως ένα πρόσωπο που λειτουργεί μέσα 

στην κοινωνία, επηρεάζεται από πολιτικές, οικονομικές και ιστορικές συνθήκες, 

ενσωματώνει συμβολισμούς, εσωτερικεύει και αντανακλά μέσα στην τάξη τις σχέσεις 

της προσωπικότητάς του με το κοινωνικό περιβάλλον και επιδρά δυναμικά στην 

ψυχοσύνθεση των μαθητών του κατά την πορεία της διδασκαλίας (Παπάνης & 

Γιαβρίμης). 
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Μετά την οικογένεια, ο σπουδαιότερος θεσμός κοινωνικοποίησης των νέων 

είναι το σχολείο. Οι προδιαγραφές του ρόλου των εκπαιδευτικών δεν είναι σαφείς και 

οι προσδοκίες της πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων συχνά διαφέρουν από την 

αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού. Το ελεγχόμενο παιδαγωγικό περιβάλλον 

διαταράσσεται από την παρέμβαση και άλλων φορέων, στην κοινωνικοποίηση των 

νέων, όπως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί επιφορτίζονται 

με έναν επιπλέον ρόλο, να περιορίσουν την επίδραση των «συνυπεύθυνων» στην 

αγωγή και την εκπαίδευση των νέων (Κωνσταντίνου, 2001) και (Μλεκάνης, 2005). 

Ο εκπαιδευτικός μεταλαμπαδεύει την παράδοση, τις γνώσεις, τις ιδέες και τις 

αντιλήψεις της κοινωνίας στις νεότερες γενιές μετατρέποντας τους μαθητές σε 

κοινωνούς του πολιτισμικού κεφαλαίου. Επιπλέον, καλλιεργεί τις ικανότητες και 

δεξιότητες των μαθητών που διευκολύνουν την προσαρμογή και ενσωμάτωση στην 

κοινωνία. Η πρόσβαση στο πολιτισμικό κεφάλαιο, στην πληροφορία και τη γνώση 

αποτελούν πλέον διαφοροποιητικά στοιχεία της κοινωνικής ιεραρχίας και σχετίζονται 

με την κοινωνική ανέλιξη, την επαγγελματική αποκατάσταση και την οικονομική 

ανεξαρτησία. Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα καλείται να προετοιμάσει τους μαθητές 

του για έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από εκείνο των γονέων τους (Μλεκάνης, 2005). 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ο όρος της 

«επαγγελματική επάρκειας»(competence) του εκπαιδευτικού. Απαιτείται από τον 

εκπαιδευτικό γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας, διδακτική δεξιότητα, ικανότητα 

αξιολογητή άρα διαγνωστικές και συμβουλευτικές γνώσεις, επικοινωνιακή ικανότητα, 

ικανότητα διαχείρισης της σχολικής τάξης, συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και 

ετοιμότητα και διάθεση για συνεχή επιμόρφωση. Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει ένα 

επαγγελματικό πρότυπο, με βάση τις εμπειρίες, τα βιώματα και τη δομή του χαρακτήρα 

του, με το οποίο τείνει να ταυτιστεί. Έτσι, καθορίζει τις προσδοκίες που έχει ο ίδιος 

από τον εαυτό του και προσδιορίζει τον παιδαγωγικό του ρόλο (Ξωχέλης, 2006). 

Η «κοινωνία της πληροφορίας» κατέστησε αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό 

των μεθόδων και των τεχνικών διδασκαλίας, καθώς είναι πρωτοφανής η δυνατότητα 

διάδοσης πληροφοριών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Προφανώς, δεν είναι εφικτή η 

πλήρης απόκτηση των επιστημονικών γνώσεων, για το λόγο αυτό αποκτά ιδιαίτερη 

αξία  η ποιότητα και η πρόσβαση στη γνώση. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει 

προσαρμοστικότητα, ευελιξία και άριστη επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού 
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με σκοπό την ομαλότερη προσαρμογή των νέων στις νέες επιστημονικές, κοινωνικές 

και πολιτισμικές συνθήκες. Η συνθετότητα των καταστάσεων καθιστά εξαιρετικά 

κρίσιμο το ρόλο των εκπαιδευτικών. Το έργο τους απαιτεί πληροφόρηση, γνώση, 

συμβουλή, υποστήριξη, συνεργασία, συντονισμό, διαχείριση  και διοίκηση με στόχο 

να εξασφαλιστεί η προσωπική ανάπτυξη και η ένταξη των νέων ατόμων στην κοινωνία 

(Μλεκάνης, 2005). 

Οι εκπαιδευτικοί σήμερα ακροβατούν σε δυο όψεις του ρόλου τους: από τη μια, 

ως απλοί υπάλληλοι που στελεχώνουν μια γραφειοκρατική διοικητική δομή στη βάση 

της πυραμίδας του εκπαιδευτικού συστήματος και, από την άλλη, ως επαγγελματίες 

ενός σύνθετου έργου το οποίο απαιτεί προτεραιότητες και επαγγελματική αυτονομία. 

Ως επαγγελματίας παιδαγωγός καλείται «….να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 

ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, 

ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.» (άρθρο 1, παρ. 1 του 

Ν.1566/85 ). Η αντίθεση των προσδοκιών ανάμεσα στον «υπαλληλικό» και 

«παιδαγωγικό» ρόλο του εκπαιδευτικού δημιουργεί συγκρουσιακές καταστάσεις μέσα 

στις οποίες καλείται να δράσει (Παπαναούμ, 2003). 

1.6 Επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών  

 Η επιτυχία και η ποιότητα ενός εκπαιδευτικού συστήματος εξαρτάται, κατά 

γενική ομολογία, από τα προσόντα και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών που το 

υπηρετούν . Το σχολείο είναι αποτελεσματικό μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε αυτό είναι αποτελεσματικοί (Saracaloglu, 2009). Οι εκπαιδευτικοί , 

όπως είναι εύκολα αντιληπτό, είναι από τις πιο σημαντικές ομάδες επαγγελματιών στην 

κοινωνία . Θεωρητικές προσεγγίσεις συγκλίνουν ως προς το ότι η ποιότητα του 

διδακτικού έργου επηρεάζεται από την ικανοποίηση που αντλεί ο εκπαιδευτικός από 

το επάγγελμά του , τόσο σαν εργασία όσο και σαν σταδιοδρομία (Perie, Baker, & 

Whitener, 1997) . Ωστόσο, είναι ενοχλητική η διαπίστωση ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί 

είναι δυσαρεστημένοι από την εργασία τους (Bishay, 1996) . Η αποστολή της 

εκπαίδευσης φαίνεται να εξαρτάται από τον τρόπο που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί 

για την εργασία τους  , για το λόγο αυτό πολλοί ερευνητές προτείνουν το σχολείο να 

δώσει έμφαση στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών (Heller, 

1993) . 
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Ο εργαζόμενος είναι , μάλλον , δύσκολο να νιώσει ικανοποίηση από την 

εργασία του αν δεν έχει κίνητρα . Ειδικά στην εκπαίδευση , πρέπει να βρεθούν τρόποι 

με τους οποίους θα δημιουργηθούν συνθήκες εργασίας που θα προσφέρουν 

ικανοποίηση στον εκπαιδευτικό . Πρέπει η δουλειά του να είναι ενδιαφέρουσα ,  να του 

δίνει αίσθημα ευθύνης, δημιουργώντας του παράλληλα ευκαιρίες ανέλιξης . Η σχέση 

υφιστάμενου–προϊστάμενου επιβάλλεται να είναι καλή . Είναι σημαντικό οι 

εκπαιδευτικοί να αισθάνονται ότι μπορούν να δράσουν ως επιστήμονες και όχι ως 

εκτελεστές αποφάσεων κάποιων άλλων, καθώς και να αφήνονται ελεύθεροι να 

επιλέγουν τις μεθόδους που θεωρούν κατάλληλες για να διδάξουν τους μαθητές τους  

(Πασιαρδής, 2004) . 

Στην εκπαίδευση, ειδικότερα, η επαγγελματική ικανοποίηση λειτουργώντας 

σαν ανεξάρτητη μεταβλητή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στο σχεδιασμό 

εκπαιδευτικής πολιτικής . Τέλος , θεωρείται σημαντικότατος παράγοντας για την 

επίτευξη ποιοτικής διδασκαλίας (Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρας, 2003) , (Griva, 

Panitsidou, & Chostelidou, 2012) καθώς με την εξασφάλιση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών τα επίπεδα ποιότητας της εκπαίδευσης θα μπορούσαν 

να αυξηθούν με συνεχή και σταθερό ρυθμό (Saiti, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια , λόγω της οικονομικής κρίσης στην οποία βρίσκεται η 

χώρα μας, οι κυβερνήσεις προσπαθώντας να εξορθολογήσουν τις δαπάνες για την 

παιδεία , έχουν θεσπίσει μια σειρά από νόμους που φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά, 

με άμεσο ή έμμεσο τρόπο,  την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών . 

Παράγοντες , όπως συγχωνεύσεις σχολείων , μείωση μισθολογικών απολαβών , 

αύξηση εργασιακού ωραρίου , θέσπιση διαδικασίας αξιολόγησης , έχουν άμεση 

επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Saiti, 2007) . Παράλληλα, 

η απογοήτευση, η ανασφάλεια  , η κρίση αξιών, που κυριαρχεί στην κοινωνία, έχουν 

έμμεσες συνέπειες στη διαμόρφωση κακής ψυχολογίας των εκπαιδευτικών .  
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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μελετάται συστηματικά στο 

διεθνή χώρο , με πολλές έρευνες να έχουν επιχειρήσει να προσδιορίσουν τις πηγές της 

επαγγελματικής ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών . Η επαγγελματική 

τους ικανοποίηση αποτελεί την κύρια συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας , 

καθώς ο βαθμός ικανοποίησης του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο 

για την αποδοτικότητα  , τη δημιουργικότητα , την ψυχική και κοινωνική  ευημερία του 

ίδιου  όσο και των ατόμων που αποτελούν το άμεσο περιβάλλον του . 

Σύμφωνα με τον Shann, η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι 

σημαντικός παράγοντας για τη δέσμευση των εκπαιδευτικών με το σχολείο και την 

αποτελεσματικότητά τους. Οι ενέργειες των διευθυντών των σχολείων μπορούν να 

δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα που προσφέρει υψηλά επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης για το διδακτικό προσωπικό. Η ενθαρρυντική ηγεσία δημιουργεί ένα 

σχολικό περιβάλλον που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εστιάσουν στη 

διδασκαλία, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο παραγωγική η εκπαιδευτική διαδικασία 

παρά τους γραφειοκρατικούς κανόνες. Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι 

σύνδεσμος ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων . Η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών επηρεάζει την απόδοσή τους και 

τελικά την απόδοση των μαθητών, που είναι και το ζητούμενο στη διδακτική 

διαδικασία (Shann, 1998). Σαν ανεξάρτητη μεταβλητή , η επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας 

της διδασκαλίας (Griva, Panitsidou, & Chostelidou, 2012) . 

Η Evans (1999) εξετάζει τα προβλήματα σύλληψης και εγκυρότητας της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Υποστηρίζει ότι η έννοια είναι 

διφορούμενη λόγω έλλειψης μιας σαφούς διάκρισης μεταξύ του «ικανοποιητικού» και 

αυτού «που ικανοποιεί». Η Evans προτείνει την επαναδιατύπωση του όρου 

επαγγελματική ικανοποίηση με δυο συνιστώσες: την επαγγελματική ολοκλήρωση και 

την επαγγελματική απόλαυση. Η επαγγελματική απόλαυση αναφέρεται στην 

αξιολόγηση κάποιου για το αν και κατά πόσο εκτελεί καλά την εργασία του και 

βασίζεται στην υπόθεση ότι τα επιτεύγματα ενισχύουν την ικανοποίηση. Η 

επαγγελματική απόλαυση αναφέρεται στο βαθμό με τον οποίο είναι ικανοποιημένος ο 

εκπαιδευτικός με τις συνθήκες εργασίας. 
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Αξιοσημείωτη είναι και η σχέση που παρουσιάζεται μεταξύ ικανοποίησης και 

της απόδοσης στην εργασία. Η συγκέντρωση και διατήρηση ενός διδακτικού 

προσωπικού υψηλής ποιότητας είναι το θεμέλιο ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού 

συστήματος (Perie, Baker, & Whitener, 1997). 

Ακόμα έναν σημαντικό παράγοντα αποτελεί το εργασιακό στρες που έχει σαν 

αποτέλεσμα την αίσθηση δυσαρέσκειας από την εργασία. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί 

ότι οι παράγοντες άγχους και οι πηγές ικανοποίησης μπορούν να αλλάξουν κατά τη 

διάρκεια του χρόνου και αυτό που θεωρείται κίνητρο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή 

να αποτελεί πηγή άγχους σε μια άλλη και αντίστροφα (Chaplain & Freeman, 1998). 

Μια σημαντική σχέση μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και συνολικής 

ικανοποίησης από τη ζωή επιβεβαιώνεται από ερευνητές, καθώς η εργασία αποτελεί 

κομμάτι της ζωής και μάλιστα σημαντικό (Demirel, 2014). Εκπαιδευτικοί με χαμηλό 

επίπεδο ικανοποίησης βίωναν άσχημες συναισθηματικές καταστάσεις, όπως ανησυχία, 

μελαγχολία και στενοχώρια . Τα συναισθήματα αυτά αποτελούν τα σημαντικότερα 

μηνύματα για μελλοντική αποχώρηση των εκπαιδευτικών από το επάγγελμά τους 

(Konert, 1998). 

Επομένως, κάθε προσπάθεια βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου οφείλει να 

λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τους παράγοντες που πιθανώς 

μειώνουν ή αντίθετα αυξάνουν την αίσθηση επαγγελματικής ικανοποίησης και 

ευνοούν την άσκηση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος (Δημητρόπουλος, 1998). 

Επιπλέον, η κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών κρίνεται επιτακτική στην προσπάθεια βελτίωσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

2.1  Έρευνες στο διεθνή χώρο 

Τα ευρήματα των μέχρι τώρα ερευνών ποικίλλουν εξετάζοντας την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ως εξαρτημένη μεταβλητή, καθώς 

κάποιες μελέτες δείχνουν ότι αυτή συσχετίζεται με δημογραφικά χαρακτηριστικά , 

όπως φύλο, οικογενειακή κατάσταση και ηλικία (Shafqat Naeem Akhtara, Muhammad 

Amir Hashmib, & Syed Imtiaz Hussain, 2010) , (Bentea & Angelache, 2012) , ενώ 

κάποιες άλλες όχι (Demirel, 2014) . Επίσης , σε κάποιες μελέτες φαίνεται η 

επαγγελματική ικανοποίηση να εξαρτάται από τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 
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(Demirtas, 2010) και, μάλιστα, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί να δείχνουν πιο 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους , αλλά σε άλλες ο κλάδος των εκπαιδευτικών 

είναι στατιστικά σημαντικός παράγοντας (Bota, 2013) . Παράγοντες, όπως ομαδική 

εργασία και σχέσεις μεταξύ συναδέλφων , επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση 

(Kamil Erkan Kabak, Asim, Kenan, Secil, & Gungor, 2014) . Μεταβλητές , όπως 

αυτονομία , εργασία με παιδιά , ποικιλία στην εργασία , επηρεάζουν θετικά την 

εργασιακή ικανοποίηση , ενώ στον αντίποδα έχουμε την έλλειψη κοινωνικής 

καταξίωσης , τον βεβαρημένο φόρτο εργασίας , τις ελάχιστες δυνατότητες ανέλιξης , 

την αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών (Skaalvik & Sidsel, 2015) (Shields, 

Smith, & Joel, 2013).  

Σημαντική είναι η διαπίστωση πως η σχολική  κουλτούρα επηρεάζει την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Η σχολική κουλτούρα  περιλαμβάνει τις αξίες, τις 

παραδόσεις και τις πεποιθήσεις του οργανισμού , είναι συνεπώς σημαντικός 

παράγοντας στη μετάδοση του οράματος ενός οργανισμού, αλλά και στον τρόπο 

υλοποίησής του. Η υγιής σχολική κουλτούρα σχετίζεται με την ικανοποίηση και την 

παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών και με την απόδοση κινήτρων στους μαθητές 

(Stolp, 1994). Η δημιουργία κλίματος που ενθαρρύνει την επικοινωνία αυξάνει την 

εμπιστοσύνη μεταξύ των εκπαιδευτικών και απαιτεί απλά από τον προϊστάμενο 

οργάνωση, χωρίς πρόσθετα κεφάλαια, ώστε να ενισχύσει την  επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Baughman, 1996). 

Έρευνα που διεξήχθη από τις Spear, Gould και Lee (2000) έδειξε ότι για να 

επιτευχθεί υψηλός βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης  στους εκπαιδευτικούς 

χρειάζεται πνευματική πρόκληση, αυτονομία, να διατίθεται αρκετός χρόνος σε εργασία 

με τα παιδιά, καλές σχέσεις με τους συναδέλφους και αίσθημα ότι επιτελούν κοινωνικό 

έργο. Παράγοντες που μειώνουν τη δυσαρέσκεια στην εργασία είναι η ενίσχυση του 

μισθού, η βελτίωση του κύρους, ο λιγότερο απαιτητικός φόρτος εργασίας και η μείωση 

των διοικητικών υποχρεώσεων (Spear, Gould, & Lee, 2000).  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, για να διαπιστωθεί ο βαθμός 

ικανοποίησης των Κύπριων εκπαιδευτικών σε σχέση με Ευρωπαίους συναδέλφους 

τους, φάνηκε ότι οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί αισθάνονται σε  χαμηλότερο βαθμό την  

επαγγελματική ικανοποίηση. Η ηλικία και η ιεραρχικά ανώτερη θέση επηρεάζουν 
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αρκετά την επαγγελματική ικανοποίηση  σε αντίθεση με το φύλο το οποίο δε 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (Ερωτοκρίτου, 1996). 

Ο McMillan  (2000) διεξήγαγε έρευνα στον Καναδά για να μελετήσει την 

επίδραση των εργασιακών συνθηκών στην επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση των 

συνθηκών εργασίας με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, με 

σημαντικότερη εκείνη της διοίκησης, έπειτα της διδακτικής ικανότητας του 

εκπαιδευτικού και, τελευταία, της οργανωτικής κουλτούρας του σχολείου που 

υπηρετεί. Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή,  που έχουν καλή σχέση με τη διοίκηση του 

σχολείου, εκείνοι που διαθέτουν καλύτερη διδακτική ικανότητα και όσοι εργάζονται 

σε σχολεία με θετική κουλτούρα δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση (MacMillan, 

1999). 

Σε άρθρο των Dinham & Scot (1998) παρουσιάζεται ένα μοντέλο 

ομαδοποιημένων παραγόντων που διαμορφώνουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία της Αυστραλίας. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 

παράγοντες σχετικούς με τον πυρήνα της διδασκαλίας, όπως επίδοση μαθητών και 

προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη, η δεύτερη από παράγοντες σχετικούς με το 

σχολείο στο οποίο υπηρετούν, όπως υποδομές, διοίκηση, σχολικό κλίμα, λήψη 

αποφάσεων και φήμη του σχολείου και η τρίτη ομάδα από παράγοντες σχετικούς με τη 

βαθμίδα, το κοινωνικό κύρος και την αξιοκρατία στις προαγωγές.  Η μεγαλύτερη 

ικανοποίηση παρουσιάστηκε στην πρώτη ομάδα, ενώ η μικρότερη στους παράγοντες 

της τρίτης ομάδας. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική ικανοποίηση 

παίζουν η ηγεσία, η επικοινωνία και ο τρόπος λήψης αποφάσεων (Dinham & Scott, 

1998). 

Σε έρευνα των Rhodes, Nevill & Allan (2004) για τη διερεύνηση της  

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι : οι 

παράγοντες που προκαλούν μεγάλη ικανοποίηση είναι οι σχέσεις  μεταξύ συναδέλφων, 

η συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων, η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών 

με συναδέλφους , το καλό κλίμα που επικρατεί στο σχολείο και η συνολική προσπάθεια 

για την επίτευξη αποτελεσματικής γνώσης, ενώ οι παράγοντες που προκαλούν 

δυσαρέσκεια στους εκπαιδευτικούς είναι ο φόρτος εργασίας, ο αυξημένος χρόνος που 

δαπανάται σε διοικητικά θέματα, η άποψη της κοινωνίας για τους εκπαιδευτικούς και 
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η δυσκολία εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Οι πέντε 

σημαντικότεροι παράγοντες για τους οποίους σκέφτονται να παραμείνουν στη θέση 

τους οι εκπαιδευτικοί είναι ο υψηλότερος μισθός, η αναγνώριση του έργου τους από 

την πολιτική εκπαιδευτική ηγεσία, η διάθεσή τους να βοηθούν παιδιά, η ελαστική 

διοίκηση και η διάθεση περισσότερου χρόνου στην προετοιμασία της διδασκαλίας. 

Αντίθετα, οι πέντε παράγοντες για τους οποίους σκέφτονται να εγκαταλείψουν την 

εργασία τους είναι η αυξανόμενη εποπτεία από τη διοίκηση, ο αυξανόμενος φόρτος 

εργασίας, η αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών, η επιδεινούμενη ανισορροπία 

μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και οι συνεχείς αλλαγές (Rhodes, Nevill, 

& Allan, 2004). 

Οι Eliophotou-Menon, Papanastasiou & Zempylas (2008) διερεύνησαν 

παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών στην 

Κύπρο. Από τα συμπεράσματα, τέσσερις παράγοντες βρέθηκαν να επιδρούν σημαντικά 

στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών: αρχικά, το φύλο, με τους άνδρες να εκδηλώνουν 

μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από τις γυναίκες συναδέλφους τους, στη συνέχεια η 

βαθμίδα εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε χαμηλότερη βαθμίδα 

να εκδηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση, το σχολικό κλίμα, επίσης, επηρεάζει 

σημαντικά την επαγγελματική ικανοποίηση και, τέλος, μεγαλύτερη ικανοποίηση 

παρατηρήθηκε σε εκπαιδευτικούς που είχαν πετύχει τους επαγγελματικούς τους 

στόχους. Στη συγκεκριμένη έρευνα, τα εκπαιδευτικά προσόντα, οι ευκαιρίες για 

ανάληψη ηγετικού ρόλου στο σχολείο κα η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων δεν 

δείχνουν να επηρεάζουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Eliophotou-Menon, 

Papanastasiou, & Zempylas, 2008). 

 

2.2  Έρευνες στην Ελλάδα 

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία , οι έρευνες συμφωνούν στο ότι οι 

εκπαιδευτικοί , τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο,  είναι ικανοποιημένοι από 

την εργασία τους. Ενδεικτικά, σε έρευνα που διεξήχθη το 2001 σε 357 εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι υψηλός. 

Τα επιμέρους αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί ήταν αρκετά ικανοποιημένοι 

από την εργασία και τις σχέσεις με τους προϊσταμένους τους και λιγότερο 
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ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας. Αντίθετα, δυσαρεστημένοι δήλωσαν από 

το μισθό και τις ευκαιρίες ανέλιξης (Koustelios A. , 2001). 

Σε έρευνα του Δημητρόπουλου (1998) με σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 

την εργασία τους διαπιστώθηκε ότι ο πρώτος παράγοντας, με διαφορά από τους 

υπόλοιπους, είναι το αίσθημα προσφοράς που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί. Ακολουθεί η 

αναγνώριση του έργου τους, η ανεξαρτησία που νιώθουν στην εργασία τους και το 

κοινωνικό κύρος των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, ο παράγοντας που επηρεάζει λιγότερο 

την επαγγελματική ικανοποίηση είναι η έλλειψη ελέγχου κατά την άσκηση του 

εκπαιδευτικού έργου (Δημητρόπουλος, 1998). 

Αργότερα, έρευνα των Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρα (2003), σχετική με 

την αυτοαντίληψη και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ανέδειξε τέσσερις παράγοντες ικανοποίησης: τις συνθήκες εργασίας, την 

αναγνώριση από γονείς και μαθητές, την αναγνώριση από συναδέλφους και 

προϊσταμένους και την αξιοκρατία του συστήματος. Τα υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης παρατηρήθηκαν στην αναγνώριση από γονείς και μαθητές, καθώς και 

από συναδέλφους και προϊσταμένους,  ενώ  τα χαμηλότερα στις εργασιακές συνθήκες 

και στην αξιοκρατία του συστήματος (Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρας, 2003). 

Την ίδια περίοδο, σε έρευνα της Παπαναούμ (2003), που αφορούσε σε  

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σκοπός ήταν η 

αποτύπωση του ρόλου του εκπαιδευτικού, όπως διαμορφώνεται στη σύγχρονη 

μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. Τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι 

υψηλό βαθμό ικανοποίησης εκφράζουν με μεγάλη συχνότητα άνδρες άνω των 45 ετών 

με προϋπηρεσία άνω των 18 ετών. Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς 

δηλώνουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την εργασία τους συνολικά, ενώ ελάχιστοι 

δηλώνουν έλλειψη ικανοποίησης. Αντίθετα, οι εργασιακές συνθήκες , ελάχιστους 

ικανοποιούν, ενώ αποτελούν λόγο για τη μείωση της ικανοποίησης του ενός τρίτου των 

ερωτηθέντων (Παπαναούμ, 2003). 

Σε άρθρο που δημοσίευσε ο Koustelios (2005) για την ικανοποίηση των 

καθηγητών φυσικής αγωγής στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν 

ικανοποιημένοι από τη φύση της εργασίας τους, αλλά δυσαρεστημένοι από τις 

ευκαιρίες ανέλιξης, το μισθό και τις συνθήκες εργασίας. Στη συγκεκριμένη έρευνα, 
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παρατηρήθηκε διαφοροποίηση της επαγγελματικής ικανοποίησης ως προς το φύλο, την 

ηλικία και τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών (Koustelios A. , Physical Education 

teachers' in Greece: Are they satisfied?, 2005) 

Πιο πρόσφατα, έρευνα της Αμαραντίδου Σ. (2010) που διεξήχθη στο πλαίσιο 

της εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής, σε δείγμα 490 εκπαιδευτικών φυσικής 

αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σκοπό είχε τη διερεύνηση 

επαγγελματικής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. 

Από την εξέταση του δείγματος διαπιστώθηκε, όπως και σε προηγούμενη έρευνα, ότι 

οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από τη φύση της εργασίας τους και από τις 

σχέσεις με τους προϊσταμένους. Αρκετά ικανοποιημένοι δήλωσαν σε σχέση με τις 

συνθήκες εργασίας, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι με τον οργανισμό συνολικά και 

ακόμα λιγότερο ικανοποιημένοι με το μισθό τους (Αμαραντίδου, 2010). 

Τέλος, σε έρευνα του Παπαθωμόπουλου (2015) σχετικά με την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

παρατηρήθηκε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από την εργασία 

τους. Ωστόσο, συγκριτικά  με τους Ευρωπαίους συναδέλφους, τα επίπεδα 

ικανοποίησής τους  δείχνουν να είναι σαφώς χαμηλότερα. Θεωρούν ενδιαφέρουσα την 

εργασία τους, νιώθουν ότι εισπράττουν αναγνώριση τόσο από τους προϊσταμένους τους 

όσο και από τους μαθητές και τους γονείς τους. Όμως, νιώθουν ότι δεν αξιοποιούνται 

τα προσόντα τους, δεν έχουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, δεν τους δίνεται η 

δυνατότητα να αναλάβουν ευθύνες. Επιπλέον, δυσαρέσκεια εκφράζουν σε σχέση με τις 

δυνατότητες ανέλιξης που έχουν (Παπαθωμόπουλος, 2015). 
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3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα κυριότερα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης είναι τα παρακάτω: 

1. Job Desccriptive Index (JDI)  

2. Job in General Index (JIG) 

3. Employee Satisfaction Inventory (ESI)-Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της 

Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

4. Job diagnostic Survey (JDS) 

5. Job Satisfaction Survey (JSS) 

6. Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 

Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί το MSQ (Dawis, Weis, England, & 

Lofquist, 1967) (Demirel, 2014). Το ερωτηματολόγιο αυτό στηρίζεται σε θεωρίες 

ικανοποίησης βασιζόμενες στις ανάγκες των εργαζομένων. Υπάρχουν δύο εκδοχές του 

ερωτηματολογίου, μια συνοπτική και μια εκτεταμένη . Η εκτεταμένη εκδοχή 

αποτελείται από 100 ερωτήσεις που μετρούν 20 διαφορετικές πτυχές του 

επαγγέλματος. Πιο συγκεκριμένα : 

1. Αξιοποίηση  δεξιοτήτων  

2. Επιτυχία-κατόρθωμα 

3. Δραστηριότητα 

4. Δυνατότητα ανέλιξης 

5. Εξουσία 

6. Δυνατότητα ομαδικής εργασίας 

7. Αποδοχές 

8. Σχέσεις με συναδέλφους 

9. Δημιουργικότητα 

10. Ανεξαρτησία 

11. Ηθικές αξίες 

12. Αναγνώριση της δουλειάς  
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13. Υπευθυνότητα 

14. Ασφάλεια-μόνιμη εργασία 

15. Κοινωνική υπηρεσία 

16. Κοινωνική καταξίωση 

17. Σχέσεις με προϊσταμένους 

18. Λήψη αποφάσεων 

19. Ποικιλία-Διαρκής εγρήγορση 

20. Εργασιακές συνθήκες 

 

Η συνοπτική αποτελείται από 20 ερωτήσεις, μία για κάθε πτυχή του 

επαγγέλματος. Χρησιμοποιείται πενταβάθμια κλίμακα, από το «πολύ 

δυσαρεστημένος» μέχρι το «απόλυτα ικανοποιημένος» .  

Το MSQ μετράει τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης, την 

«εσωτερική», την «εξωτερική» και τη «γενική» ικανοποίηση. Σχεδιάστηκε για τη 

μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, όμως παρέχει και περισσότερες 

πληροφορίες για τις απόψεις των εργαζομένων σχετικά με πτυχές της εργασίας τους 

για τις οποίες οι ίδιοι δηλώνουν ικανοποιημένοι. Εξαιτίας των λεπτομερειών που 

εξετάζει, αυτό το ερωτηματολόγιο είναι πιο εύχρηστο και οδηγεί σε ασφαλέστερα 

αποτελέσματα . Σχεδιάστηκε για τη μέτρηση επαγγελματικής ικανοποίησης κυρίως σε 

επαγγέλματα κοινωνικής εργασίας (Dawis, Weis, England, & Lofquist, 1967). 

Θεωρείται χρήσιμο εργαλείο για τους οργανισμούς στη διερεύνηση των αναγκών των 

εργαζομένων για επιμόρφωση. Χρησιμοποιείται, επίσης, σε συμβουλευτικές μελέτες 

για το σχεδιασμό τακτικής για τις ανταμοιβές. Οι δείκτες αξιοπιστίας της σύντομης 

εκδοχής του ερωτηματολογίου είναι ικανοποιητικοί, όπως αρκετές μελέτες έχουν 

δείξει, και για τις τρεις διαστάσεις που μελετά (Spector,  1997). 

Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ικανοποίησή τους από την εργασία τους , καθώς 

και η μελέτη παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών. 

Θα γίνει ποσοτική έρευνα με την κλίμακα Minnesota job Satisfaction , το δείγμα θα 
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αποτελείται από «εν ενεργεία» καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Η συλλογή 

των δεδομένων θα γίνει με χρήση ερωτηματολογίου και η ανάλυση των δεδομένων με 

κατάλληλο στατιστικό πακέτο . Στόχος της έρευνας είναι να μελετηθεί αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά σχετικά με δημογραφικούς παράγοντες (φύλο , ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο και έτη προϋπηρεσίας) των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά στην επαγγελματική τους ικανοποίηση, αλλά και να 

καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το βαθμό ικανοποίησής τους 

από την εργασία τους . 

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η έρευνα αφορά στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην 

καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την επαγγελματική τους 

ικανοποίηση, σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους και από ποιους 

τομείς είναι περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιημένοι. Οι υποθέσεις της έρευνας 

εστιάζουν στους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα καταγραφεί ο βαθμός 

γενικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την εργασία τους. Επιπλέον, θα 

μελετηθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους από «εσωτερικούς» παράγοντες όπως αίσθημα 

ολοκλήρωσης, κοινωνική καταξίωση, προσφορά σε άλλους, εργασία σύμφωνα με τη 

συνείδηση του καθενός. Επίσης, θα καταγραφεί ο βαθμός ικανοποίησης από 

«εξωτερικούς» παράγοντες όπως εργασιακές συνθήκες, μισθός, ευκαιρίες ανέλιξης, 

ελευθερία στη λήψη αποφάσεων, σχέση με προϊσταμένους και συναδέλφους, 

ικανότητα προϊσταμένου στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, θα μελετηθεί η σχέση που έχει 

η επαγγελματική ικανοποίηση με διάφορους δημογραφικούς παράγοντες όπως φύλο, 

έτη υπηρεσίας, τύπος σχολείου, κλάδος, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο,  

προϋπηρεσία ή μη στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι όποιες διαφορές στις μέσες τιμές 

ανά παράγοντα. 
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

5.1 Συλλογή δεδομένων 

Για το σκοπό της εργασίας και για τη συλλογή στοιχείων για την ποσοτική 

έρευνα που θα ακολουθήσει, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο MSQ (Dawis, 

Weis, England, & Lofquist, 1967) (βλ. παράρτημα), με κατεύθυνση την καταγραφή 

των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Η 

έρευνα διενεργήθηκε το Νοέμβριο του 2016 σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

της πόλης της Πτολεμαΐδας. Μετά από συνεννόηση  με τους διευθυντές των σχολείων, 

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά σε 5 γυμνάσια, 3 γενικά λύκεια και 2 

επαγγελματικά λύκεια της πόλης. Το δείγμα αποτέλεσαν  «εν ενεργεία» εκπαιδευτικοί  

όλων των κλάδων. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν εθελοντική και η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διήρκεσε περίπου 10 λεπτά. Συλλέχθηκαν 108 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια . 

5.2 Ερευνητικό εργαλείο 

Η χρήση ερωτηματολογίου, ως ερευνητικό μέσο, παρέχει τη δυνατότητα 

προσέγγισης ικανοποιητικού πλήθους δεδομένων, γρήγορη συλλογή και διευκολύνει 

στην οργάνωση και ανάλυσή τους. Για την  αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών, κατασκευάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο που αποτυπώνει τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση. 

Δόθηκε έμφαση στην εμφάνιση του ερωτηματολογίου, ώστε να δείχνει 

ελκυστικό, χωρίς ασάφειες και να συμπληρώνεται εύκολα. Η σύνταξή του έγινε 

σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Η δόμησή του έγινε με τη 

μορφή κλειστών ερωτήσεων για να συμβάλλει στην ευκολότερη κατανόησή του, στην 

εκμαίευση αυθόρμητων και ειλικρινών απαντήσεων και την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής. 

Στην πρώτη ενότητα, υπάρχουν τα δημογραφικά στοιχεία  φύλο, έτη υπηρεσίας, 

οικογενειακή κατάσταση, τύπος σχολείου , επίπεδο μόρφωσης και εργασία ή όχι στον 

ιδιωτικό τομέα. Στη δεύτερη ενότητα, έγινε προσπάθεια μέσω 21 ερωτήσεων να 

καταγραφεί ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών γύρω από διάφορες πτυχές της 

εργασίας τους και συγκεκριμένα οι σχέσεις με προϊσταμένους και συναδέλφους, οι 

εργασιακές συνθήκες, η κάλυψη συναισθηματικών αναγκών, η ελευθερία στη λήψη 
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αποφάσεων και στην εφαρμογή προσωπικών μεθόδων, ο μισθός, και οι δυνατότητες 

ανέλιξης. Σε κάθε ερώτηση υπήρχε επιλογή από το 1 μέχρι το 5 της κλίμακας Likert, 

με το 1 να αντιστοιχεί στο πολύ δυσαρεστημένος και το 5 στο απόλυτα ικανοποιημένος. 

Οι τιμές πάνω από το 3  δείχνουν ικανοποίηση, ενώ κάτω του 3 δυσαρέσκεια. 

5.3 Μέθοδος ανάλυσης 

Για την επεξεργασία και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Στο στατιστικό πακέτο 

κατασκευάστηκαν πίνακες και διαγράμματα συχνοτήτων. Στην ανάλυση της έρευνας 

έγινε έλεγχος κανονικότητας και έλεγχος μέσων τιμών ανά ερώτηση και ανά 

δημογραφικό παράγοντα, που βασίστηκαν στις υποθέσεις της συγκεκριμένης έρευνας. 

 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Από τους 108 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα οι 61 ήταν 

γυναίκες και οι 47 άντρες.  

 

Γράφημα 1 (ΦΥΛΟ) 

 

Σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση το 84% ήταν έγγαμοι, το 11% 

ήταν άγαμοι και το 5% άλλο (διαζευγμένοι- σε χηρεία). 
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Γράφημα 2 (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

 

 

Σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας τους οι εκπαιδευτικοί ομαδοποιήθηκαν σε 4 

κλάσεις. Μέχρι 8 έτη υπηρεσίας είχε μόλις το 6% των ερωτηθέντων, το 31% είχε από 

8 μέχρι 16 έτη, η πλειοψηφία και ειδικότερα το 41% είχε από 16 μέχρι 24 έτη και τέλος, 

το 22% είχε 24 και περισσότερα έτη υπηρεσίας.  

Γράφημα 3 (ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

 

 

Το 48% των εκπαιδευτικών υπηρετούσαν σε γυμνάσιο , το 29% σε γενικό 

λύκειο και το 23% σε επαγγελματικό λύκειο. 
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Γράφημα 4 (ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

 

 

Σύμφωνα με το μορφωτικό τους επίπεδο το 64% ήταν κάτοχοι πτυχίου, το 36% 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ενώ κανένας δεν κατείχε διδακτορικό. 

Γράφημα 5 (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 

 

Σχετικά με την ερώτηση αν είχαν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα πριν 

διοριστούν, το 72% των εκπαιδευτικών απάντησε θετικά, ενώ το υπόλοιπο 28% 

έδωσε αρνητική απάντηση. 
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     Γράφημα 6 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ) 

              

Συμπερασματικά, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν έγγαμοι 

με τις  γυναίκες εκπαιδευτικούς να ήταν περισσότερες από τους άντρες. Ένας στους 

τρεις εκπαιδευτικούς ήταν κάτοχος μεταπτυχιακού. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα πριν το διορισμό τους. Από την 

κατανομή των ετών υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι το 63% των εκπαιδευτικών είχε 

τουλάχιστον 16 έτη υπηρεσίας, ενώ μόλις το 6% είχε λιγότερα από 8 έτη υπηρεσίας.  

6.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών ως προς την ικανοποίησή τους στις διάφορες πτυχές της εργασίας 

τους. Στη γενική ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν στην εργασία τους οι απαντήσεις 

που δόθηκαν συγκέντρωσαν μια μέση τιμή 3,72 με τυπική απόκλιση 0,64 (βλ. πίν.1).  

  

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

ΓΕΝΙΚΑ 3,72 ,639 

ΜΙΣΘΟΣ 2,24 ,965 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

4,31 ,872 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 3,81 ,891 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 3,56 ,835 

ΕΞΟΥΣΙΑ 3,28 ,734 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΣΟΥ 

3,52 1,009 
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 

3,78 ,890 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 4,00 ,832 

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ 3,83 ,704 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ 

3,82 ,708 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ 

3,80 ,818 

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

3,67 ,875 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ 

2,65 ,900 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3,47 ,912 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΚΩΝ ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩΝ 

3,68 ,818 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

3,40 1,023 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

3,62 ,914 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3,18 ,975 

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

3,58 ,855 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ 

3,13 ,928 

 

 

Το μεγαλύτερο μέσο όρο, 4,31, συγκέντρωσαν οι απαντήσεις στην ερώτηση 

σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν για σταθερή εργασία με τυπική απόκλιση 0,87. 

Ακολουθεί, με μέση τιμή 4 και τυπική απόκλιση 0,83, η δυνατότητα που έχουν να 

ενεργούν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Η διαρκής εγρήγορση στην οποία πρέπει να 

βρίσκονται λόγω της εργασίας τους σημείωσε μέση τιμή 3,83 με τυπική απόκλιση 0,7 

ενώ το αίσθημα προσφοράς σε άλλους συγκέντρωσε μέσο όρο 3,82 με τυπική απόκλιση 

0,71. Έπειτα, η ανεξαρτησία που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί στην εργασία τους 

σημείωσε μέση τιμή 3,81 με τυπική απόκλιση 0,89.  Η δυνατότητα που έχουν να 

καθοδηγούν άλλους στην εργασία τους είχε μέση τιμή 3,8 και τυπική απόκλιση 0,82. 
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Αμέσως μετά, βρίσκεται η συμπεριφορά των προϊσταμένων με μέση τιμή 3,78 και 

τυπική απόκλιση 0,89. Η δυνατότητα εφαρμογής δικών τους μεθόδων στην εργασία 

τους σημείωσε μέση τιμή 3,68 με τυπική απόκλιση 0,82 ενώ δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν τα προσόντα τους συγκέντρωσε μέση τιμή 3,67 με τυπική απόκλιση 

0,875 . Ακολούθως, ο βαθμός ικανοποίησης από τις  σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων 

είχε μέση τιμή 3,62 και τυπική απόκλιση 0,91, το αίσθημα ολοκλήρωσης που νιώθουν 

συγκέντρωσε μέση τιμή 3,58 και τυπική απόκλιση 0,86. Η ποικιλία δραστηριοτήτων 

που συναντούν στην εργασία τους σημείωσε μέση τιμή 3,56 με τυπική απόκλιση 0,84 

ενώ η ικανότητα του προϊσταμένου στη λήψη αποφάσεων συγκέντρωσε μέση τιμή 3,52 

με τυπική απόκλιση 1. Οι απαντήσεις σχετικά με την ελευθερία που νιώθουν οι 

εκπαιδευτικοί στη λήψη αποφάσεων σημείωσαν μέση τιμή 3,47 και τυπική απόκλιση 

0,91. Οι εργασιακές συνθήκες συγκεντρώνουν μέση τιμή 3,4 με τυπική απόκλιση 1,02 

ενώ το αίσθημα εξουσίας στην εργασία τους σημειώνει μέση τιμή 3,28 με τυπική 

απόκλιση 0,73.  Η αναγνώριση της εργασίας τους σημειώνει μέση τιμή 3,18 με τυπική 

απόκλιση 0,98 ενώ η κοινωνική καταξίωση μέση τιμή 3,13 και τυπική απόκλιση 0,93. 

Στις δυο τελευταίες θέσεις σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

βρίσκονται οι ευκαιρίες ανέλιξης που έχουν με μέση τιμή 2,65 και τυπική απόκλιση 

0,9 και ο μισθός που λαμβάνουν σε σχέση με την εργασία που προσφέρουν με μέση 

τιμή 2,24 και τυπική απόκλιση 0,97. 

Γράφημα 7(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ) 
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6.3 Αποτελέσματα ανά ερώτηση 

Στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (70,4%) απάντησαν ότι νιώθουν 

ικανοποιημένοι, το 21,3% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 3,7% , δυσαρεστημένοι δήλωσε το 

3,7% ενώ πολύ δυσαρεστημένοι το 0,9% . 

Στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (51,9%) απάντησαν ότι νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι, το 

33,3% δήλωσε πως είναι ικανοποιημένοι, ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι 

απάντησε το 10,2% , δυσαρεστημένοι δήλωσε το 3,7% ενώ πολύ δυσαρεστημένοι το 

0,9% . 

Στην ερώτηση σχετικά με την ανεξαρτησία που νιώθουν στην εργασία τους οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (50,9%) απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι, το 23,1% 

δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι 

απάντησε το 19,4% , δυσαρεστημένοι δήλωσε το 3,7% ενώ πολύ δυσαρεστημένοι το 

2,8% . 

Στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να έχουν ποικιλία δραστηριοτήτων 

στην εργασία τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (43,5%) απάντησαν ότι νιώθουν 

ικανοποιημένοι, το 36,1% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 11,1% , δυσαρεστημένοι δήλωσε 

το 8,3% ενώ πολύ δυσαρεστημένοι το 0,9% . 

Στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να έχουν «εξουσία» στο χώρο 

εργασίας τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (52,8%) απάντησαν πως δεν είναι ούτε 

ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, το 32,4% δήλωσε ότι νιώθουν ικανοποιημένοι ,  

δυσαρεστημένοι δήλωσε το 10,2% , πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 3,7%  , ενώ 

πολύ δυσαρεστημένοι το 0,9% . 

Στην ερώτηση σχετικά με την ικανότητα του προϊσταμένου τους στη λήψη 

αποφάσεων οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (43,5%) απάντησαν ότι νιώθουν 

ικανοποιημένοι, το 27,8% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 13,9% , δυσαρεστημένο δήλωσε 

το 10,2% ενώ πολύ δυσαρεστημένο το 4,6% . 
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Στην ερώτηση σχετικά με την συμπεριφορά του προϊσταμένου απέναντί τους 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (51,9%) απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι, το 

19,4% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, πολύ 

ικανοποιημένοι απάντησε το 18,5% , δυσαρεστημένο δήλωσε το 9,3% ενώ πολύ 

δυσαρεστημένο το 0,9% . 

Στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα με 

τη συνείδησή τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (47,2%) απάντησαν ότι νιώθουν 

ικανοποιημένοι, το 28,7% δήλωσε ότι νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι , το 20,4% πως 

δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, δυσαρεστημένο δήλωσε το 2,8% 

ενώ πολύ δυσαρεστημένο το 0,9% . 

Στην ερώτηση σχετικά  με τη δυνατότητα να βρίσκονται σε διαρκή 

εγρήγορση στην εργασία τους περισσότεροι εκπαιδευτικοί (62%) απάντησαν ότι 

νιώθουν ικανοποιημένοι, το 20,4% πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, το 13% δήλωσε ότι νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι, δυσαρεστημένο 

δήλωσε το 4,6%  ενώ δε δόθηκε απάντηση «πολύ δυσαρεστημένος» . 

Στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να κάνουν πράγματα για άλλους 

ανθρώπους στην εργασία τους περισσότεροι εκπαιδευτικοί (57,4%) απάντησαν ότι 

νιώθουν ικανοποιημένοι, το 26,9% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 13,9% , δυσαρεστημένο δήλωσε 

το0, 9% και πολύ δυσαρεστημένο επίσης το 0,9% . 

Στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να καθοδηγούν άλλους ανθρώπους οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (52,8%) απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι, το 25,9% 

δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι 

απάντησε το 16,7% , δυσαρεστημένο δήλωσε το 2,8% ενώ πολύ δυσαρεστημένο το 

1,9% . 

Στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να χρησιμοποιούν τα προσόντα τους 

στην εργασία τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (51,9%) απάντησαν ότι νιώθουν 

ικανοποιημένοι, το 26,9% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 13% , δυσαρεστημένο δήλωσε το 

5,6% ενώ πολύ δυσαρεστημένο το 2,8% . 
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Στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την 

εργασία που προσφέρουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (41,7%) απάντησαν ότι 

νιώθουν δυσαρεστημένοι, το 23,1% δήλωσε πολύ δυσαρεστημένο, το 25% πως δεν 

είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, ικανοποιημένο απάντησε το 8,3% , 

ενώ το 1,9% απάντησε πολύ ικανοποιημένο . 

Στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη στην εργασία 

τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (46,3%) απάντησαν πως δεν είναι ούτε 

ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι  το 28,7% ότι νιώθουν δυσαρεστημένοι, το 12% 

ικανοποιημένοι, το 11,1% δήλωσε πολύ δυσαρεστημένο, ενώ το 1,9% απάντησε πολύ 

ικανοποιημένο . 

Στην ερώτηση σχετικά με την ελευθερία που έχουν να λαμβάνουν αποφάσεις 

στην εργασία τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (44,4%) απάντησαν ότι νιώθουν 

ικανοποιημένοι, το 34,3% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 9,3% , δυσαρεστημένο δήλωσε το 

8,3% ενώ πολύ δυσαρεστημένο το 3,7% . 

Στην ερώτηση σχετικά με την ελευθερία που έχουν να εφαρμόζουν δικές τους 

μεθόδους στην εργασία τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (58,3%) απάντησαν ότι 

νιώθουν ικανοποιημένοι, το 21,3% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 10,2% , δυσαρεστημένο δήλωσε 

το 9,3% ενώ πολύ δυσαρεστημένο το 0,9% . 

Στην ερώτηση σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (44,4%) απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι, το 25% δήλωσε πως 

δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, δυσαρεστημένο δήλωσε το 

15,7%,  πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 10,2% , ενώ πολύ δυσαρεστημένο το 4,6%. 

Στην ερώτηση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων τους στην 

εργασία τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (47,2%) απάντησαν ότι νιώθουν 

ικανοποιημένοι, το 28,7% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 13,9% , δυσαρεστημένο δήλωσε 

το 7,4% ενώ πολύ δυσαρεστημένο το 2,8% . 

Στην ερώτηση σχετικά με την αναγνώριση της εργασίας τους οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (38,9%) απάντησαν πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 
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δυσαρεστημένοι, το 32,4% ότι νιώθουν ικανοποιημένοι, δυσαρεστημένο δήλωσε το 

16,7% ,πολύ ικανοποιημένο απάντησε το 6,5% , ενώ πολύ δυσαρεστημένο το 5,6% . 

Στην ερώτηση σχετικά με το αίσθημα ολοκλήρωσης που εισπράττουν από 

την εργασία τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (52,8%) απάντησαν ότι νιώθουν 

ικανοποιημένοι, το 26,9% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε 

δυσαρεστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι απάντησε το 9,3% όπως επίσης και 

δυσαρεστημένο δήλωσε το 9,3% ενώ πολύ δυσαρεστημένο το 1,9% . 

Τέλος, στην ερώτηση σχετικά με την κοινωνική καταξίωση που εισπράττουν 

από την εργασία τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (38%) απάντησαν πως δεν είναι 

ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, το 32,4% ότι νιώθουν ικανοποιημένοι, το 

21,3% δήλωσε δυσαρεστημένο , πολύ ικανοποιημένο απάντησε το 4,6% ενώ πολύ 

δυσαρεστημένο το 3,7% . 

6.4 Μέσες τιμές ανά παράγοντα 

ΦΥΛΟ 

Σε σχέση με το φύλο από τις απαντήσεις που δόθηκαν παρατηρείται ότι οι 

άνδρες: 

στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους, έδωσαν απαντήσεις με μέση τιμή 3,68 και τυπική απόκλιση 0,78 . Η 

μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις των ανδρών συγκεντρώθηκε ερώτηση σχετικά 

με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία με μέση τιμή 4,21 και τυπική απόκλιση 

1,02 . Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση τιμή, 3,91 (Τ.Α 0,75), συγκέντρωσε η 

ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να κάνουν πράγματα για άλλους ανθρώπους . 

Αντίθετα, στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με 

την εργασία που προσφέρουν οι απαντήσεις συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,32 

με τυπική απόκλιση 1, όπως και οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες 

για προαγωγή ή ανέλιξη συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,6 με Τ.Α 0,88 . Να 

σημειωθεί ότι όλες οι απαντήσεις συγκέντρωσαν μέση τιμή μεγαλύτερη από 3, που 

δηλώνει ουδετερότητα, εκτός από τις απαντήσεις στην ερώτηση  σχετικά με την 

αναγνώριση της εργασίας τους που συγκέντρωσε μέση τιμή 2,94, οριακά μικρότερη 

του 3, με Τ.Α 0,99.(βλ. πίν. 2) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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Στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους οι γυναίκες, έδωσαν απαντήσεις με μέση τιμή 3,75 και τυπική απόκλιση 

0,5 . Η μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις των γυναικών συγκεντρώθηκε ερώτηση 

σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία με μέση τιμή 4,39 και τυπική 

απόκλιση 0,74 . Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση τιμή, 4,1 (Τ.Α 0,77), 

συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα 

με τη συνείδησή τους . Αντίθετα, στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το 

μισθό τους αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν οι απαντήσεις συγκέντρωσαν 

μια μέση τιμή μόλις 2,18 με τυπική απόκλιση 0,94, όπως και οι απαντήσεις στην 

ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη συγκέντρωσαν μέση τιμή 

μόλις 2,69 με Τ.Α 0,92 . Να σημειωθεί ότι όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν 

μέση τιμή μεγαλύτερη από 3, που δηλώνει ουδετερότητα. (βλ. πίν. 3) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

 

 

ΤΎΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σε σχέση με τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γυμνάσιο: 

στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους, έδωσαν απαντήσεις με μέση τιμή 3,75 και τυπική απόκλιση 0,62 . Η 
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ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 

ΚΑΤΑΞΙΩΣ

Η

ΦΥΛΟ=2 

(FILTER)

Valid 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,75 4,39 3,82 3,61 3,23 3,61 3,80 4,10 3,85 3,75 3,72 3,70 2,18 2,69 3,51 3,64 3,51 3,69 3,36 3,72 3,23 1,00

,505 ,737 ,785 ,714 ,616 1,037 ,813 ,768 ,771 ,675 ,819 ,863 ,940 ,923 ,887 ,797 1,027 ,827 ,932 ,733 ,902 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation
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συγκεντρώθηκε στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία 

με μέση τιμή 4,33 και τυπική απόκλιση 0,9 . Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση 

τιμή, 3,98 (Τ.Α 0,73), συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν 

πράγματα σύμφωνα με τη συνείδησή τους . Αντίθετα, στην ερώτηση σχετικά με το 

πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν οι 

απαντήσεις συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,29 με τυπική απόκλιση 1,02 , όπως 

και οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη 

συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,79 με Τ.Α 0,89 . Να σημειωθεί επίσης, ότι και σε 

αυτή την κατηγορία όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν μέση τιμή 

μεγαλύτερη από 3.(βλ. πίν. 4)  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

 

Στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε λύκειο έδωσαν απαντήσεις με μέση 

τιμή 3,55 και τυπική απόκλιση 0,72 . Η μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών του γυμνασίου συγκεντρώθηκε στην ερώτηση σχετικά με τη 

δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία με μέση τιμή 4,35 και τυπική απόκλιση 0,7 . 

Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση τιμή, 3,87 (Τ.Α 0,72), συγκέντρωσε η ερώτηση 

σχετικά με τη δυνατότητα να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση . Αντίθετα, και εδώ, 

στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την 

εργασία που προσφέρουν οι απαντήσεις συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,13 με 

τυπική απόκλιση 0,85 , όπως και οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες 

για προαγωγή ή ανέλιξη συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,45 με Τ.Α 0,96 . Όλες οι 

υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν μέση τιμή μεγαλύτερη από 3, με εξαίρεση την 

ερώτηση σχετικά  με την κοινωνική καταξίωση που εισπράττουν που συγκέντρωσε 

μέση τιμή 2,9 με Τ.Α 0,94.(βλ. πίν. 5) 

 

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 

ΚΑΤΑΞΙΩΣ

Η

ΤΥΠΟΣΣΧ

ΟΛΕΙΟΥ=1 

(FILTER)

Valid 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,75 4,33 3,81 3,50 3,17 3,54 3,69 3,98 3,79 3,88 3,81 3,81 2,29 2,79 3,48 3,79 3,52 3,48 3,23 3,60 3,25 1,00

,622 ,901 ,841 ,897 ,706 ,999 ,829 ,727 ,723 ,732 ,715 ,715 1,016 ,893 ,804 ,750 ,939 ,918 ,983 ,869 ,968 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

Στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ. έδωσαν απαντήσεις με μέση 

τιμή 3,88 και τυπική απόκλιση 0,53 . Η μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ. συγκεντρώθηκε σε δυο ερωτήσεις, η πρώτη σχετικά με τη 

δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία με μέση τιμή 4,24 και τυπική απόκλιση 1 

αλλά  και στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα 

με τη συνείδησή τους Μ.Τ 4,24 και Τ.Α 0,72. Η αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση 

τιμή παρατηρείται, επίσης, σε δυο ερωτήσεις, η μια σχετικά με την ανεξαρτησία που 

νιώθουν με Μ.Τ 4,08 (Τ.Α 0,99) και η άλλη στην ερώτηση σχετικά με τις σχέσεις 

μεταξύ των συναδέλφων τους  Μ.Τ 4,08 και Τ.Α 0,64 . Αντίθετα, και εδώ, στην 

ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία 

που προσφέρουν οι απαντήσεις συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,28 με τυπική 

απόκλιση 1,02 , όπως και οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για 

προαγωγή ή ανέλιξη συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,6 με Τ.Α 0,81 . Όλες οι 

υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν μέση τιμή μεγαλύτερη από 3.(βλ. πίν. 6) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 

  

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 

ΚΑΤΑΞΙΩΣ

Η

ΤΥΠΟΣΣΧ

ΟΛΕΙΟΥ=2 

(FILTER)

Valid 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,55 4,35 3,58 3,39 3,26 3,61 3,77 3,84 3,87 3,58 3,71 3,52 2,13 2,45 3,29 3,32 3,19 3,48 3,16 3,48 2,90 1,00

,723 ,709 ,848 ,667 ,682 1,054 ,956 1,036 ,718 ,672 ,824 ,890 ,846 ,961 ,973 ,832 1,014 ,996 1,003 ,926 ,944 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 

ΚΑΤΑΞΙΩΣ

Η

ΤΥΠΟΣΣΧ

ΟΛΕΙΟΥ=3 

(FILTER)

Valid 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,88 4,24 4,08 3,88 3,52 3,36 3,96 4,24 3,88 4,00 3,88 3,56 2,28 2,60 3,68 3,88 3,40 4,08 3,08 3,68 3,16 1,00

,526 1,012 ,997 ,833 ,823 ,995 ,935 ,723 ,666 ,645 1,013 1,121 1,021 ,816 1,030 ,833 1,190 ,640 ,954 ,748 ,800 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε σχέση με την οικογενειακή τους κατάσταση  από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν παρατηρείται ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί: 

στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους, έδωσαν απαντήσεις με μέση τιμή 3,72 και τυπική απόκλιση 0,62 . Η 

μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του γυμνασίου 

συγκεντρώθηκε στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία 

με μέση τιμή 4,31 και τυπική απόκλιση 0,86 . Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση 

τιμή, 3,93 (Τ.Α 0,85), συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν 

πράγματα σύμφωνα με τη συνείδησή τους . Και σε αυτή την κατηγορία, στην 

ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία 

που προσφέρουν οι απαντήσεις συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,28 με τυπική 

απόκλιση 0,96 , όπως και οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για 

προαγωγή ή ανέλιξη συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,64 με Τ.Α 0,89 . Όλες οι 

υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν μέση τιμή μεγαλύτερη από 3.(βλ. πίν. 7) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  

 

Στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους, οι άγαμοι έδωσαν απαντήσεις με μέση τιμή 3,62 και τυπική απόκλιση 

0,77 . Η μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις των άγαμων εκπαιδευτικών 

συγκεντρώθηκε στις ερωτήσεις  σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή 

εργασία με μέση τιμή 4,23 και τυπική απόκλιση 1 και  σχετικά με τη δυνατότητα να 

κάνουν πράγματα σύμφωνα με τη συνείδησή τους  με Τ.Α. 0,73 . Την αμέσως 

επόμενη μεγαλύτερη μέση τιμή, 4,15 (Τ.Α 0,56), συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με 

την ανεξαρτησία που νιώθουν. Και σε αυτή την κατηγορία, στην ερώτηση σχετικά με 

το πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν οι 

απαντήσεις συγκέντρωσαν  μέση τιμή μόλις 1,92 , τη μικρότερη μέση τιμή που 

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 

ΚΑΤΑΞΙΩΣ

Η

ΟΙΚΟΓΕΝ

ΕΙΑΚΗΚΑΤ

ΑΣΤΑΣΗ=1 

(FILTER)

Valid 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,72 4,31 3,74 3,48 3,27 3,51 3,79 3,93 3,80 3,79 3,78 3,62 2,28 2,64 3,38 3,63 3,41 3,62 3,19 3,56 3,14 1,00

,619 ,856 ,931 ,810 ,731 1,019 ,880 ,845 ,706 ,695 ,804 ,869 ,960 ,891 ,907 ,841 ,959 ,943 ,935 ,849 ,943 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation
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συγκεντρώθηκε ανά κατηγορία,  με τυπική απόκλιση 0,96 . Ακολουθούν οι απαντήσεις 

στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη συγκέντρωσαν μέση 

τιμή μόλις 2,64 με Τ.Α 0,89 . Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν μέση τιμή 

3 και μεγαλύτερη.(βλ. πίν. 8) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

 

 

Στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους, οι διαζευγμένοι ή σε χηρεία έδωσαν απαντήσεις με μέση τιμή 4 και 

τυπική απόκλιση 0,71 . Η μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

του γυμνασίου συγκεντρώθηκε στις ερωτήσεις  σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν 

σταθερή εργασία με μέση τιμή 4.6 και τυπική απόκλιση 0,89 και  σχετικά με την 

ικανότητα του προϊσταμένου τους στη λήψη αποφάσεων με Τ.Α. 0,55 . Την αμέσως 

επόμενη μεγαλύτερη μέση τιμή, 4,4 , συγκέντρωσαν οι ερωτήσεις σχετικά με την 

ελευθερία που έχουν να λαμβάνουν αποφάσεις και σχετικά με τη συμπεριφορά του 

προϊσταμένου απέναντί τους με Τ.Α. 0,55 και 0,89 αντίστοιχα . Και σε αυτή την 

κατηγορία, στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με 

την εργασία που προσφέρουν οι απαντήσεις συγκέντρωσαν  μέση τιμή μόλις 2,4 με 

τυπική απόκλιση 1,52 . Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν μέση τιμή 3 και 

μεγαλύτερη.(βλ. πίν. 9) 
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ΕΙΑΚΗΚΑΤ

ΑΣΤΑΣΗ=2 

(FILTER)

Valid 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,62 4,23 4,15 3,85 3,38 3,15 3,46 4,23 4,00 4,08 3,92 3,85 1,92 2,54 3,77 3,85 3,15 3,46 3,08 3,54 3,00 1,00

,768 1,013 ,555 ,899 ,870 ,801 ,877 ,725 ,707 ,760 ,954 ,987 ,760 1,050 ,832 ,555 1,405 ,776 1,115 ,877 ,816 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 
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ΕΙΑΚΗΚΑΤ

ΑΣΤΑΣΗ=3 

(FILTER)

Valid 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,00 4,60 4,00 4,20 3,20 4,60 4,40 4,60 4,00 3,80 3,80 4,00 2,40 3,00 4,40 4,00 3,80 4,00 3,20 4,20 3,20 1,00

,707 ,894 ,707 ,837 ,447 ,548 ,894 ,548 ,707 ,837 ,837 ,707 1,517 ,707 ,548 1,000 1,095 ,707 1,483 ,837 1,095 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Σε σχέση με το μορφωτικό τους επίπεδο από τις απαντήσεις που δόθηκαν 

παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν μόνο πτυχίο: 

στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους, έδωσαν απαντήσεις με μέση τιμή 3,71 και τυπική απόκλιση 0,6 . Η 

μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που κατέχουν μόνο πτυχίο 

συγκεντρώθηκε άλλη μια φορά στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν 

σταθερή εργασία με μέση τιμή 4,42 και τυπική απόκλιση 0,72 . Την αμέσως επόμενη 

μεγαλύτερη μέση τιμή, 3,99 (Τ.Α 0,81), συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με τη 

δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα με τη συνείδησή τους . Αντίθετα, στην 

ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία 

που προσφέρουν οι απαντήσεις συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,3 με τυπική 

απόκλιση 1 , όπως και οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για 

προαγωγή ή ανέλιξη συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,74 με Τ.Α 0,92 . Όλες οι 

υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν μέση τιμή μεγαλύτερη από 3.(βλ. πίν. 10) 
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Στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο έδωσαν απαντήσεις 

με μέση τιμή 3,74 και τυπική απόκλιση 0,72 . Η μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο συγκεντρώθηκε στην ερώτηση 

σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία με μέση τιμή 4,13 και τυπική 

απόκλιση 1,1 . Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση τιμή, 4,03 (Τ.Α 0,87), 

συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα 
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ΔΟ=1 

(FILTER)

Valid 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,71 4,42 3,80 3,58 3,32 3,61 3,84 3,99 3,93 3,81 3,78 3,77 2,30 2,74 3,48 3,62 3,45 3,59 3,25 3,62 3,23 1,00

,597 ,715 ,833 ,864 ,717 ,943 ,834 ,813 ,693 ,692 ,764 ,731 1,004 ,918 ,833 ,859 1,008 ,960 ,961 ,842 ,877 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation
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με τη συνείδησή τους  . Αντίθετα, και εδώ, στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν 

με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν οι απαντήσεις 

συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,13 με τυπική απόκλιση 0,89 , όπως και οι 

απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη 

συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,49 με Τ.Α 0,85 . Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις 

συγκέντρωσαν μέση τιμή μεγαλύτερη από 3, με εξαίρεση την ερώτηση σχετικά  με την 

κοινωνική καταξίωση που εισπράττουν που συγκέντρωσε μέση τιμή 2,95 με Τ.Α 

1.(βλ. πίν. 11) 
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ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται από 0 έως 8 έτη : 

στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους, έδωσαν απαντήσεις με μέση τιμή 3,29 και τυπική απόκλιση 0,95 . Η 

μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν από 0 έως 8 

έτη παρατηρήθηκε στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να κάνουν πράγματα για 

άλλους ανθρώπους και  ήταν 4 με τυπική απόκλιση 0,58. Η αμέσως επόμενη 

μεγαλύτερη μέση τιμή, 3,57,  παρατηρήθηκε σε 4 ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, στην 

ερώτηση σχετικά με  τη συμπεριφορά του προϊσταμένου απέναντί τους , τη 

δυνατότητα να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, την ελευθερία που έχουν να 

εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους και τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων τους, με 

τυπικές αποκλίσεις 0,97 , 0,54 , 0,79 και 0,98 αντίστοιχα. Αντίθετα, στην ερώτηση 

σχετικά με το πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία που 

προσφέρουν οι απαντήσεις συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 1,86, τη χαμηλότερη 

τιμή που παρατηρήθηκε, με τυπική απόκλιση 0,9 , όπως και οι απαντήσεις στην 
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ΔΟ=2 

(FILTER)

Valid 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,74 4,13 3,82 3,51 3,21 3,36 3,67 4,03 3,67 3,85 3,82 3,49 2,13 2,49 3,46 3,77 3,31 3,67 3,05 3,51 2,95 1,00

,715 1,080 ,997 ,790 ,767 1,112 ,982 ,873 ,701 ,745 ,914 1,073 ,894 ,854 1,047 ,742 1,055 ,838 ,999 ,885 ,999 0,000

N

Mean

Std. Deviation

Statistics
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ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη συγκέντρωσαν μέση τιμή 

μόλις 2,29 με Τ.Α 0,76 .(βλ. πίν. 12) 
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Στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται από 8 μέχρι 16 έτη έδωσαν απαντήσεις 

με μέση τιμή 3,76 και τυπική απόκλιση 0,75 . Η μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών με έτη υπηρεσίας από 8 μέχρι 16 συγκεντρώθηκε στην ερώτηση 

σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία με μέση τιμή 4,48 και τυπική 

απόκλιση 0,71 . Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση τιμή, 4,21 (Τ.Α 0,82), 

συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα 

με τη συνείδησή τους  . Αντίθετα, και εδώ, στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν 

με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν οι απαντήσεις 

συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,03 με τυπική απόκλιση 0,81 , όπως και οι 

απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη 

συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,36 με Τ.Α 0,86 . Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις 

συγκέντρωσαν μέση τιμή 3 και μεγαλύτερη .(βλ. πίν. 13) 
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με μέση τιμή 3,75 και τυπική απόκλιση 0,49 . Η μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις 
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(FILTER)

Valid 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,29 2,57 2,71 3,00 2,57 3,43 3,57 3,29 3,57 4,00 3,29 3,14 1,86 2,29 2,86 3,57 2,71 3,57 2,57 3,29 2,57 1,00

,951 1,397 1,113 1,000 ,787 ,535 ,976 ,488 ,535 ,577 ,756 ,378 ,900 ,756 1,069 ,787 ,951 ,976 ,787 1,254 ,535 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 

ΚΑΤΑΞΙΩΣ

Η

ΕΤΗΥΠΗΡ

ΕΣΙΑΣ=2 

(FILTER)

Valid 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,76 4,48 3,97 3,64 3,39 3,24 3,67 4,21 4,00 3,82 3,91 3,73 2,03 2,36 3,55 3,73 3,00 3,58 3,06 3,55 3,03 1,00

,751 ,712 ,883 ,929 ,747 1,173 1,021 ,820 ,750 ,808 ,914 ,944 ,810 ,859 ,905 ,719 1,090 ,936 ,933 ,833 ,984 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation
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σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία με μέση τιμή 4,48 και τυπική 

απόκλιση 0,66 . Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση τιμή, 4,05 (Τ.Α 0,75), 

συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα 

με τη συνείδησή τους  . Αντίθετα, και εδώ, στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν 

με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν οι απαντήσεις 

συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,41 με τυπική απόκλιση 1,06 , όπως και οι 

απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη 

συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,8 με Τ.Α 0,93 . Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις 

συγκέντρωσαν μέση τιμή μεγαλύτερη από 3.(βλ. πίν. 14) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

 

Στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται περισσότερα από 24 έτη έδωσαν 

απαντήσεις με μέση τιμή 3,75 και τυπική απόκλιση 0,61 . Η μεγαλύτερη μέση τιμή στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών με περισσότερα από  24  έτη υπηρεσίας συγκεντρώθηκε 

στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία με μέση τιμή 

4,29 και τυπική απόκλιση 0,69 . Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση τιμή, 4,04 (Τ.Α 

0,69), συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με τη συμπεριφορά του προϊσταμένου 

απέναντί τους  . Αντίθετα, και εδώ, στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το 

μισθό τους αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν οι απαντήσεις συγκέντρωσαν 

μια μέση τιμή μόλις 2,33 με τυπική απόκλιση 0,96 , όπως και οι απαντήσεις στην 

ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη συγκέντρωσαν μέση τιμή 

μόλις 2,88 με Τ.Α 0,85 . Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν μέση τιμή 

μεγαλύτερη από 3.(βλ. πίν. 15) 

  

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 

ΚΑΤΑΞΙΩΣ

Η

ΕΤΗΥΠΗΡ

ΕΣΙΑΣ=3 

(FILTER)

Valid 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,75 4,48 3,80 3,48 3,27 3,61 3,75 4,05 3,77 3,80 3,77 3,59 2,41 2,80 3,55 3,75 3,61 3,55 3,27 3,68 3,25 1,00

,488 ,664 ,765 ,821 ,788 ,945 ,866 ,746 ,677 ,668 ,803 ,948 1,064 ,930 ,926 ,892 ,920 ,926 1,042 ,771 ,918 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Αναφορικά με το αν εργάστηκαν ή όχι στον ιδιωτικό τομέα πριν διοριστούν 

από τις απαντήσεις που δόθηκαν παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν εργαστεί 

στον ιδιωτικό τομέα : 

στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους έδωσαν απαντήσεις με μέση τιμή 3,73 και τυπική απόκλιση 0,66 . Η 

μεγαλύτερη μέση τιμή στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν στον 

ιδιωτικό τομέα συγκεντρώθηκε στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν 

σταθερή εργασία με μέση τιμή 4,36 και τυπική απόκλιση 0,82 . Την αμέσως επόμενη 

μεγαλύτερη μέση τιμή, 4,08 (Τ.Α 0,82), συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με τη 

δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα με τη συνείδησή τους  . Αντίθετα, και 

εδώ, στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την 

εργασία που προσφέρουν οι απαντήσεις συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,24 με 

τυπική απόκλιση 0,97 , όπως και οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες 

για προαγωγή ή ανέλιξη συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,62 με Τ.Α 0,94 . Όλες οι 

υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν μέση τιμή μεγαλύτερη από 3.(βλ. πίν. 16) 
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ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 

ΚΑΤΑΞΙΩΣ

Η

ΕΤΗΥΠΗΡ

ΕΣΙΑΣ=4 

(FILTER)

Valid 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,75 4,29 3,92 3,75 3,33 3,75 4,04 3,83 3,79 3,83 3,83 3,88 2,33 2,88 3,42 3,50 3,75 3,83 3,33 3,54 3,21 1,00

,608 ,690 ,881 ,608 ,482 ,944 ,690 ,963 ,721 ,702 ,702 ,680 ,963 ,850 ,830 ,834 ,897 ,868 ,917 ,932 ,932 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 

ΚΑΤΑΞΙΩΣ

Η

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ=

1 (FILTER)

Valid 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,73 4,36 3,78 3,49 3,33 3,51 3,72 4,08 3,87 3,85 3,85 3,65 2,24 2,62 3,47 3,69 3,37 3,59 3,09 3,54 3,14 1,00

,658 ,821 ,949 ,894 ,800 1,066 ,966 ,818 ,727 ,722 ,869 ,978 ,969 ,943 ,977 ,857 1,033 ,918 1,059 ,863 ,950 0,000

Statistics

N

Mean

Std. Deviation
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Στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

εργασία τους οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα έδωσαν 

απαντήσεις με μέση τιμή 3,7 και τυπική απόκλιση 0,6 . Η μεγαλύτερη μέση τιμή στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών που δεν έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα 

συγκεντρώθηκε στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία 

με μέση τιμή 4,2 και τυπική απόκλιση 1 . Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη μέση τιμή, 

9,93 (Τ.Α 0,64), συγκέντρωσε η ερώτηση σχετικά με τη συμπεριφορά του 

προϊσταμένου απέναντί τους  . Αντίθετα, και εδώ, στην ερώτηση σχετικά με το πως 

νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν οι απαντήσεις 

συγκέντρωσαν μια μέση τιμή μόλις 2,23 με τυπική απόκλιση 0,97 , όπως και οι 

απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη 

συγκέντρωσαν μέση τιμή μόλις 2,73 με Τ.Α 0,79 . Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις 

συγκέντρωσαν μέση τιμή μεγαλύτερη από 3.(βλ. πίν. 17) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

 

 

6.5 Σύγκριση μέσων τιμών στο σύνολο του δείγματος 

Θεωρώντας τιμή βάσης τη μέση τιμή των απαντήσεων στη γενική ερώτηση 

σχετικά με την ικανοποίηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους 

(Μ.Τ.=3.72 και Τ.Α.=0,64), προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες 

τιμές ορισμένων απαντήσεων . Η σύγκριση έγινε με μη παραμετρικό τεστ Wilcoxon, 

καθώς το δείγμα δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση σχετικά με το πως νιώθουν με το μισθό τους 

αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση (Ζ = -8.097, p = 0 < 0.001) (βλ. πίν. 

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΣΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙ

ΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ

ΕΝΟΥ

ΣΥΝΕΙΔΗΣ

Η

ΕΓΡΗΓΟΡ

ΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ

Α ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ

ΚΑΘΟΔΗΓ

ΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤ

ΩΝ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

Α

ΕΦΑΡΜΟΓ

Η ΔΙΚΩΝ 

ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩ

Ν

ΕΡΓΑΣΙΑΚ

ΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙ

ΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

Η 

ΚΑΤΑΞΙΩΣ

Η

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ=

2 (FILTER)

Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,70 4,20 3,87 3,73 3,13 3,53 3,93 3,80 3,73 3,77 3,67 3,70 2,23 2,73 3,47 3,63 3,47 3,70 3,40 3,70 3,10 1,00

,596 ,997 ,730 ,640 ,507 ,860 ,640 ,847 ,640 ,679 ,661 ,535 ,971 ,785 ,730 ,718 1,008 ,915 ,675 ,837 ,885 0,000

N

Mean

Std. Deviation
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18). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του δείγματος στην ερώτηση σχετικά με το πως 

νιώθουν με το μισθό τους αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν ήταν 

χαμηλότερη (Μ.Τ.= 2,24 ,Τ.Α= 0,97) σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 18 
ΜΙΣΘΟΣ - 
ΓΕΝΙΚΑ 

Z -8,097b 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,000 

 

Επίσης, στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη  

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση 

(Ζ = -8.196, p = 0 < 0.001) (βλ. πίν. 19). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του δείγματος 

στην ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη  ήταν χαμηλότερη 

(Μ.Τ.= 2,65, Τ.Α= 0,9) σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 19 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΝΕΛΙΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

Z -8,196b 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,000 

 

Επιπλέον, στην ερώτηση σχετικά με την κοινωνική καταξίωση που 

εισπράττουν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τη γενική 

ικανοποίηση (Ζ = -6.15 , p = 0 < 0.001) (βλ. πίν. 20). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του 

δείγματος στην ερώτηση σχετικά με την κοινωνική καταξίωση που εισπράττουν οι 

εκπαιδευτικοί ήταν χαμηλότερη (Μ.Τ.= 3,13, Τ.Α= 0,93) σε σύγκριση με τη γενική 

ικανοποίηση . 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ - 

ΓΕΝΙΚΑ 

Z -6,150b 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,000 

 

Ακόμη, στην ερώτηση σχετικά με την αναγνώριση της εργασίας τους 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση 

(Ζ = -5,263 , p = 0 < 0.001) (βλ. πίν. 21). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του δείγματος 

στην ερώτηση σχετικά με την αναγνώριση της εργασίας τους ήταν χαμηλότερη 

(Μ.Τ.= 3,18, Τ.Α= 0,98) σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 21 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

Z -5,263b 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,000 

 

Στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να έχουν «εξουσία» στο χώρο 

εργασίας τους παρατηρήθηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με 

τη γενική ικανοποίηση (Ζ = -5,077 , p = 0 < 0.001) (βλ. πίν. 22). Συγκεκριμένα, η 

μέση τιμή του δείγματος στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να έχουν «εξουσία» 

ήταν χαμηλότερη (Μ.Τ.= 3,28, Τ.Α= 0,73) σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 22 
ΕΞΟΥΣΙΑ - 

ΓΕΝΙΚΑ 

Z -5,077b 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,000 
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Ακόμη, στην ερώτηση σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση (Ζ = -3,273 , 

p = 0.001< 0.005) (βλ. πίν. 23). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του δείγματος στην 

ερώτηση σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες ήταν χαμηλότερη (Μ.Τ.= 3,4, Τ.Α= 

1,02) σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 23 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

Z -3,273b 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,001 

 

Επιπλέον, στην ερώτηση σχετικά με την ελευθερία που έχουν να λαμβάνουν 

αποφάσεις παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τη γενική 

ικανοποίηση (Ζ = -2,973 , p = 0.003 < 0.005) (βλ. πίν. 24). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή 

του δείγματος στην ερώτηση σχετικά με την ελευθερία που έχουν να λαμβάνουν 

αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί ήταν χαμηλότερη (Μ.Τ.= 3,47, Τ.Α= 0,91) σε σύγκριση 

με τη γενική ικανοποίηση . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 24 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - 

ΓΕΝΙΚΑ 

Z -2,973b 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,003 

 

Στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να έχουν ποικιλία δραστηριοτήτων 

στην εργασία τους  παρατηρήθηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά σε 

σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση (Ζ = -2,117 , p = 0.034 < 0.05) (βλ. πίν. 25). 

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του δείγματος στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να 
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έχουν ποικιλία δραστηριοτήτων ήταν χαμηλότερη (Μ.Τ.= 3,56, Τ.Α= 0,84) σε 

σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 25 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ - 

ΓΕΝΙΚΑ 

Z -2,117b 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,034 

 

Ακόμη, στην ερώτηση σχετικά με το αίσθημα ολοκλήρωσης που εισπράττουν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση 

(Ζ = -1,986 , p = 0.047< 0.05) (βλ. πίν. 26). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του δείγματος 

στην ερώτηση σχετικά με το αίσθημα ολοκλήρωσης που εισπράττουν ήταν 

χαμηλότερη (Μ.Τ.= 3,58, Τ.Α= 0,86) σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 26 
ΑΙΣΘΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

- ΓΕΝΙΚΑ 

Z -1,986b 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,047 

 

Από την άλλη πλευρά, στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν 

πράγματα σύμφωνα με τη συνείδησή τους παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση (Ζ = -3,433 , p = 0.001< 0.01) (βλ. 

πίν. 27). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του δείγματος στην ερώτηση σχετικά με τη 

δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα με τη συνείδησή τους ήταν υψηλότερη  

(Μ.Τ.= 4, Τ.Α= 0,83) σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση . 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 27 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - 

ΓΕΝΙΚΑ 

Z -3,433b 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,001 

 

Τέλος, στην ερώτηση σχετικά με τη  δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση 

(Ζ = -5,666 , p = 0 < 0.001) (βλ. πίν. 28). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του δείγματος 

στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία ήταν υψηλότερη  

(Μ.Τ.= 4,31, Τ.Α= 0,87) σε σύγκριση με τη γενική ικανοποίηση . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 28 
ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ 

Z -5,666b 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,000 

 

6.6 Διαφορές μέσων τιμών ανά παράγοντα 

ΦΥΛΟ 

Αναφορικά με το φύλο παρατηρήθηκε διαφορά στις μέσες τιμές των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση σχετικά με την αναγνώριση της 

εργασίας τους. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για τους άνδρες ήταν 2,94 με τυπική 

απόκλιση 0,99 , ενώ στις γυναίκες η μέση τιμή ήταν 3,36 με τυπική απόκλιση 0,93. Η 

διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (Ζ = -2,104 , p = 0.035 < 0.05)(βλ. πίν. 29), 

δηλαδή,  μπορούμε κατά 95% να ισχυριστούμε ότι οι γυναίκες νιώθουν περισσότερο 

ικανοποιημένες από τους άνδρες όσον αφορά στην αναγνώριση της εργασίας τους. Η 

σύγκριση έγινε με μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney, καθώς η συγκεκριμένη 

μεταβλητή και για τα δυο φύλα δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Mann-Whitney U 1111,000 

Wilcoxon W 2239,000 

Z -2,104 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,035 

 

 

 

ΤΎΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σε σχέση με τον τύπο σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί παρατηρήθηκε 

διαφορά στις μέσες τιμές των απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά με: 

 την ανεξαρτησία που νιώθουν. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε γυμνάσιο  ήταν 3,81 με τυπική απόκλιση 

0,84 , στους εκπαιδευτικούς του λυκείου η μέση τιμή ήταν 3,58 με τυπική 

απόκλιση 0,85 ενώ στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ΕΠΑ.Λ. η μέση 

τιμή ήταν 4,08 και η τυπική απόκλιση 1. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική (𝛸2 = 6.753 , df = 2  , p = 0.034 < 0.05)(βλ. πίν. 30), δηλαδή,  

μπορούμε κατά 95% να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε 

ΕΠΑ.Λ.  είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την ανεξαρτησία που νιώθουν 

στην  εργασία τους.  

 

 

 

 

 

 την ευκαιρία να έχουν ποικιλία δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή 

για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε γυμνάσιο  ήταν 3,5 με τυπική 

απόκλιση 0,9 , στους εκπαιδευτικούς του λυκείου η μέση τιμή ήταν 3,39 με 

τυπική απόκλιση 0,67 ενώ στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ΕΠΑ.Λ. η 

μέση τιμή ήταν 3,88 και η τυπική απόκλιση 0,83. Η διαφορά αυτή είναι 

στατιστικά σημαντική (𝛸2 = 6,317, df = 2  , p = 0.042 < 0.05)(βλ. πίν. 31), 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Chi-Square 6,753 

df 2 

Asymp. Sig. ,034 
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δηλαδή,  μπορούμε κατά 95% να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε ΕΠΑ.Λ.  είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την ευκαιρία να 

έχουν ποικιλία δραστηριοτήτων στην  εργασία τους. 

 

 

 

 

 

  την ελευθερία που έχουν να εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους. 

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

γυμνάσιο  ήταν 3,79 με τυπική απόκλιση 0,75 , στους εκπαιδευτικούς του 

λυκείου η μέση τιμή ήταν 3,32 με τυπική απόκλιση 0,83 ενώ στους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ΕΠΑ.Λ. η μέση τιμή ήταν 3,88 και η τυπική 

απόκλιση 0,83. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (𝛸2 = 9,26 , df = 

2  , p = 0.01 < 0.05)(βλ. πίν. 32), δηλαδή,  μπορούμε κατά 95% να ισχυριστούμε 

ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε λύκειο  είναι λιγότερο ικανοποιημένοι 

με την ελευθερία που έχουν να εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους στην  

εργασία τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΚΩΝ ΜΟΥ 

ΜΕΘΟΔΩΝ 

Chi-Square 9,260 

df 2 

Asymp. Sig. ,010 

 

 τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων τους. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε γυμνάσιο  ήταν 3,48 με τυπική απόκλιση 

0,92 , στους εκπαιδευτικούς του λυκείου η μέση τιμή ήταν 3,48 με τυπική 

απόκλιση 1 ενώ στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ΕΠΑ.Λ. η μέση τιμή 

ήταν 4,08 και η τυπική απόκλιση 0,64. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική (𝛸2= 8,445 , df = 2  , p = 0.015 < 0.05)(βλ. πίν. 33), δηλαδή,  

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

Chi-Square 6,317 

df 2 

Asymp. Sig. ,042 
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μπορούμε κατά 95% να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε 

ΕΠΑ.Λ.  είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με τις σχέσεις μεταξύ των 

συναδέλφων τους. Οι συγκρίσεις έγιναν με μη παραμετρικό τεστ Kruskal-

Wallis, καθώς οι συγκεκριμένες μεταβλητές και για τους τρεις τύπους σχολείου 

δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

Chi-Square 8,445 

df 2 

Asymp. Sig. ,015 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών παρατηρήθηκε 

διαφορά στις μέσες τιμές των απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά με: 

 την ικανότητα του προϊσταμένου τους στη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, 

η μέση τιμή για τους έγγαμους εκπαιδευτικούς ήταν 3,51 με τυπική απόκλιση 

1 , στους άγαμους εκπαιδευτικούς η μέση τιμή ήταν 3,15 με τυπική απόκλιση 

0,8 ενώ στους εκπαιδευτικούς που είναι διαζευγμένοι ή βρίσκονται σε χηρεία η 

μέση τιμή ήταν 4,6 και η τυπική απόκλιση 0,55. Η διαφορά αυτή είναι 

στατιστικά σημαντική (𝛸2= 8,286 , df = 2  , p = 0.01 < 0.05)(βλ. πίν. 34), 

δηλαδή,  μπορούμε κατά 95% να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι 

διαζευγμένοι ή βρίσκονται σε χηρεία είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από 

την ικανότητα του προϊσταμένου τους στη λήψη αποφάσεων. 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 34 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΣΟΥ 

Chi-Square 9,286 

df 2 

Asymp. Sig. ,010 
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 την ελευθερία που έχουν να εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους. Συγκεκριμένα, 

η μέση τιμή για τους έγγαμους εκπαιδευτικούς ήταν 3,38 με τυπική απόκλιση 

0,91 , στους άγαμους εκπαιδευτικούς η μέση τιμή ήταν 3,77 με τυπική απόκλιση 

0,83 ενώ στους εκπαιδευτικούς που είναι διαζευγμένοι ή βρίσκονται σε χηρεία 

η μέση τιμή ήταν 4,4 και η τυπική απόκλιση 0,55. Η διαφορά αυτή είναι 

στατιστικά σημαντική (𝛸2= 8,295 , df = 2  , p = 0.016 < 0.05)(βλ. πίν. 35), 

δηλαδή,  μπορούμε κατά 95% να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι 

διαζευγμένοι ή βρίσκονται σε χηρεία είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από 

την ελευθερία που έχουν να εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 35 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Chi-Square 8,295 

df 2 

Asymp. Sig. ,016 

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών παρατηρήθηκε διαφορά 

στις μέσες τιμές των απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά με: 

 τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για 

τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν από 0 μέχρι 8 έτη ήταν 2,57 με τυπική 

απόκλιση 1,4 , για τους εκπαιδευτικούς με 8 έως 16 έτη υπηρεσίας η μέση τιμή 

ήταν 4,48 με τυπική απόκλιση 0,71, στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν από 

16 έως 24 έτη η μέση τιμή ήταν επίσης 4,48 και η τυπική απόκλιση 0,66 ενώ 

για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα από 24 έτη υπηρεσίας η μέση τιμή 

ήταν 4,29 με τυπική απόκλιση 0,69. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική (𝛸2= 13,529 , df = 3  , p = 0.004 < 0.01)(βλ. πίν. 36), δηλαδή,  

μπορούμε κατά 99% να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί με 0 έως 8 έτη 

υπηρεσίας είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα να έχουν 

σταθερή εργασία. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ  36 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Chi-Square 13,529 

df 3 

Asymp. Sig. ,004 

 

 τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα με τη συνείδησή τους. 

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν από 0 μέχρι 

8 έτη ήταν 3,29 με τυπική απόκλιση 0,49 , για τους εκπαιδευτικούς με 8 έως 16 

έτη υπηρεσίας η μέση τιμή ήταν 4,21 με τυπική απόκλιση 0,82, στους 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν από 16 έως 24 έτη η μέση τιμή ήταν  4,05 και η 

τυπική απόκλιση 0,75 ενώ για τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα από 24 έτη 

υπηρεσίας η μέση τιμή ήταν 3,83 με τυπική απόκλιση 0,96. Η διαφορά αυτή 

είναι στατιστικά σημαντική (𝛸2= 9,986 , df = 3  , p = 0.019 < 0.05)(βλ. πίν. 37), 

δηλαδή,  μπορούμε κατά 95% να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί με 0 έως 8 

έτη υπηρεσίας είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα να κάνουν 

πράγματα σύμφωνα με τη συνείδησή τους. 

  

 ΠΙΝΑΚΑΣ 37 ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

Chi-Square 9,986 

df 3 

Asymp. Sig. ,019 

 

 τις εργασιακές συνθήκες. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για τους εκπαιδευτικούς 

που υπηρετούν από 0 μέχρι 8 έτη ήταν 2,71 με τυπική απόκλιση 0,95 , για τους 

εκπαιδευτικούς με 8 έως 16 έτη υπηρεσίας η μέση τιμή ήταν 3 με τυπική 

απόκλιση 1,1, στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν από 16 έως 24 έτη η μέση 

τιμή ήταν  3,61 και η τυπική απόκλιση 0,92 ενώ για τους εκπαιδευτικούς με 

περισσότερα από 24 έτη υπηρεσίας η μέση τιμή ήταν 3,75 με τυπική απόκλιση 

0,9. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (𝛸2= 12,571 , df = 3  , p = 

0.006 < 0.01)(βλ. πίν. 38), δηλαδή,  μπορούμε κατά 99% να ισχυριστούμε ότι 

οι εκπαιδευτικοί με 0 έως 8   και 8 μέχρι 16 έτη υπηρεσίας είναι λιγότερο 

ικανοποιημένοι από τις εργασιακές συνθήκες. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 38 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Chi-Square 12,571 

df 3 

Asymp. Sig. ,006 

 

 την ανεξαρτησία που νιώθουν στην εργασία τους. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή 

για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν από 0 μέχρι 8 έτη ήταν 2,71 με τυπική 

απόκλιση 1,1 , για τους εκπαιδευτικούς με 8 έως 16 έτη υπηρεσίας η μέση τιμή 

ήταν 3,97 με τυπική απόκλιση 0,88, στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν από 

16 έως 24 έτη η μέση τιμή ήταν 3,8 και η τυπική απόκλιση 0,77 ενώ για τους 

εκπαιδευτικούς με περισσότερα από 24 έτη υπηρεσίας η μέση τιμή ήταν 3,92 

με τυπική απόκλιση 0,88. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (𝛸2= 

9,258 , df = 3  , p = 0.026 < 0.05)(βλ. πίν. 39), δηλαδή,  μπορούμε κατά 95% να 

ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί με 0 έως 8 έτη υπηρεσίας είναι λιγότερο 

ικανοποιημένοι από την ανεξαρτησία που νιώθουν στην εργασία τους. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Chi-Square 9,258 

df 3 

Asymp. Sig. ,026 

 

 

Τέλος, δεν παρουσιάστηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες 

τιμές των απαντήσεων όσον αφορά τόσο στο μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών 

όσο και στην προϋπηρεσία τους ή όχι στον ιδιωτικό τομέα. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας συνάγεται ότι, η συντριπτική πλειοψηφία 

(74,1%) των εκπαιδευτικών στην γενική ερώτηση σχετικά  με την ικανοποίηση που 

νιώθουν από την εργασία τους  απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι και πολύ 

ικανοποιημένοι. Η μέση τιμή των απαντήσεων έφτασε στο 3,72. Το αποτέλεσμα δείχνει 

ότι, παρά τις δυσκολίες από τη φύση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, ο βαθμός 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι αρκετά υψηλός, γεγονός που συμφωνεί με 

προηγούμενες έρευνες (Koustelios A. , 2001) 

Στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία το 85,2% 

απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι. Η μέση τιμή των 

απαντήσεων ήταν η υψηλότερη που παρουσιάστηκε και έφτασε στο 4,31. Στο 

οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο στο οποίο διεξήχθη η έρευνα μοιάζει αναμενόμενο, με 

τους εκπαιδευτικούς, σαν δημόσιοι υπάλληλοι που είναι, να εκτιμούν την ασφάλεια 

των θέσεων εργασίας τους εκφράζοντας την υψηλή τους ικανοποίηση από τον 

συγκεκριμένο παράγοντα. Κατά την περίοδο της έρευνας, η ανεργία στην Ελλάδα 

βρίσκεται στο 27% περίπου με χιλιάδες θέσεις εργασίας να χάνονται καθημερινά. 

Στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα σύμφωνα με 

τη συνείδησή τους το 75,9% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι νιώθει ικανοποιημένο 

ή πολύ ικανοποιημένο , με μέση τιμή 4.  

Έπειτα, στην ερώτηση σχετικά  με τη δυνατότητα να βρίσκονται σε διαρκή 

εγρήγορση στην εργασία τους περισσότεροι εκπαιδευτικοί (75%) απάντησαν ότι 

νιώθουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι, με το σύνολο των απαντήσεων να 

συγκεντρώνει αρκετά υψηλή μέση τιμή 3,83. Η φύση , λοιπόν, του επαγγέλματος με τη 

διαρκή λήψη αποφάσεων και συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση δε δρα ανασταλτικά, 

αντίθετα αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. 

Στη συνέχεια, στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να κάνουν πράγματα 

για άλλους ανθρώπους στην εργασία τους, το 71,3% των εκπαιδευτικών απάντησαν 

ότι νιώθουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι με τη μέση τιμή να φτάνει στο3,82. 

Οι εκπαιδευτικοί, με υψηλό δείκτη ικανοποίησης, αποδέχονται την κοινωνική φύση 

του επαγγέλματός τους. 
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 Στην ερώτηση σχετικά με την ανεξαρτησία που νιώθουν στην εργασία τους 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (70,3%) απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι ή πολύ 

ικανοποιημένοι με μέση τιμή 3,81. Στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος και των 

οδηγιών του, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ικανοποιημένοι με την ανεξαρτησία που τους 

προσφέρεται να εργαστούν μέσα στην τάξη και έξω από αυτήν χωρίς τον διαρκή έλεγχο 

των προϊσταμένων τους, συμφωνώντας με προηγούμενες έρευνες (Skaalvik & Sidsel, 

2015) (Shields, Smith, & Joel, 2013) (Παπαθωμόπουλος, 2015) 

Ακολούθως, στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να καθοδηγούν άλλους 

ανθρώπους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (69,5%) απάντησαν ότι νιώθουν 

ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι με μέση τιμή 3,8. Η ευκαιρία να δουλεύουν 

κυρίως με παιδιά και η ευκαιρία να τα καθοδηγούν, πέρα από ευθύνη, αποτελεί 

παράγοντα με αρκετά υψηλό δείκτη ικανοποίησης για τους εκπαιδευτικούς. 

Με αρκετά υψηλό δείκτη ικανοποίησης ακολουθεί και ο παράγοντας σχετικά 

με την συμπεριφορά του προϊσταμένου απέναντί τους. Οι  περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (70,4%) απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι 

με μέση τιμή 3,78. Αν υποθέσουμε πως κάθε εκπαιδευτικός βλέπει τον διευθυντή του 

ως άμεσο προϊστάμενό του, ικανοποίηση επικρατεί από τη συμπεριφορά των 

προϊσταμένων απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Μια πιθανή ερμηνεία μπορεί να είναι 

και ο τρόπος επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων  με τη διεξαγωγή εκλογών 

εντός του συλλόγου του κάθε σχολείου. 

Με μέτριο δείκτη ικανοποίησης ακολουθεί ο παράγοντας σχετικά με την 

ελευθερία που έχουν να εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους στην εργασία τους. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (68,5%) απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι ή πολύ 

ικανοποιημένοι με μέση τιμή 3,68. Οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να νιώθουν αρκετά 

ικανοποιημένοι με την ελευθερία εφαρμογής δικών τους μεθόδων είτε από έλλειψη 

εξοπλισμού, είτε λόγω χρήσης συγκεκριμένων εγχειριδίων και υπερβολικής 

συγκέντρωσης της ύλης σε κάποια μαθήματα. 

Επίσης, μέτριος δείκτης ικανοποίησης παρατηρείται σχετικά με την ευκαιρία 

να χρησιμοποιούν τα προσόντα τους στην εργασία τους. Το 64,9% απάντησε ότι 

νιώθει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο με τη μέση τιμή στο 3,67, γεγονός που 

δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί νιώθουν πως κάποια από τα προσόντα τους και τις 

δεξιότητές τους παραμένουν ανεκμετάλλευτα στο χώρο εργασίας τους. 
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Μέτριος δείκτης ικανοποίησης σημειώνεται και σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 

των συναδέλφων τους με το 61,1% να  νιώθει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο 

και με τη μέση τιμή να μη ξεπερνά το 3,62. 

Στην ερώτηση σχετικά με το αίσθημα ολοκλήρωσης που εισπράττουν από 

την εργασία τους το 62,2% των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι 

ή πολύ ικανοποιημένοι με τη μέση τιμή στο 3,58, κάτι που μαρτυρά πως οι προσδοκίες 

από το επάγγελμά τους είναι υψηλότερες. 

Έπειτα, σχετικά με την ευκαιρία να έχουν ποικιλία δραστηριοτήτων στην 

εργασία τους οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 54,6%  νιώθουν ικανοποιημένοι ή πολύ 

ικανοποιημένοι με μέση τιμή 3,56.  

Στην ερώτηση σχετικά με την ικανότητα του προϊσταμένου τους στη λήψη 

αποφάσεων, το 57,4%  των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι νιώθουν ικανοποιημένοι ή 

πολύ ικανοποιημένοι με μέση τιμή στο 3,52. Ο δείκτης ικανοποίησης και από τον 

παράγοντα αυτόν είναι μέτριος. Ο προϊστάμενος-διευθυντής δεν αποτελεί την αυθεντία 

που θα έχει τα περισσότερα προσόντα, αλλά επιλέγεται κυρίως με βάση τα έτη 

υπηρεσίας του, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι προαγωγές σε θέσεις ευθύνης 

να γίνονται λίγο πριν την αφυπηρέτηση των εκπαιδευτικών. 

Ουδετερότητα δηλώνουν σχετικά με την ικανοποίηση που νιώθουν από την 

ελευθερία που έχουν να λαμβάνουν αποφάσεις στην εργασία τους . Το 53,7% , μόλις,  

δηλώνει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο με τη μέση τιμή να είναι 3,47. Πιθανή 

αιτία για τον χαμηλό δείκτη ικανοποίησης που παρατηρείται είναι η έλλειψη 

ενημέρωσης και σωστής επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Ουδέτερη στάση παρατηρείται και σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες που 

επικρατούν. Μόλις το 54,6% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι νιώθουν 

ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι, με τη μέση τιμή να μην ξεπερνά το 3,4. 

Στην ερώτηση σχετικά με την ευκαιρία να έχουν «εξουσία» στο χώρο 

εργασίας τους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (52,8%) απάντησαν πως δεν είναι ούτε 

ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι και μόλις το 36,1% ότι νιώθουν ικανοποιημένοι  

ή πολύ ικανοποιημένοι με τη μέση τιμή στο 3,28. Φαίνεται πως δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό των εκπαιδευτικών η άσκηση εξουσίας. 
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Ακόμη χαμηλότερος δείκτης ικανοποίησης  παρατηρείται στον παράγοντα που 

αφορά στην αναγνώριση της εργασίας τους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (38,9%) 

απάντησαν πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, ενώ μόλις το 

36,9% νιώθει ικανοποιημένο ή πολύ  ικανοποιημένο με τη μέση τιμή στο 3,18. 

Στην ερώτηση σχετικά με την κοινωνική καταξίωση που εισπράττουν από 

την εργασία τους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (38%) απάντησαν πως δεν είναι ούτε 

ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, ενώ μόλις το 37%  νιώθουν ικανοποιημένοι ή 

πολύ ικανοποιημένοι. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό 25% που δηλώνει πως νιώθει 

δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο. Η μέση τιμή δεν ξεπερνά το 3,13. Χαμηλός 

δείκτης στον συγκεκριμένο παράγοντα παρατηρείται και σε προηγούμενες έρευνες 

(Skaalvik & Sidsel, 2015) (Shields, Smith, & Joel, 2013) και (Παπαθωμόπουλος, 

2015). 

Σχεδόν δυσαρεστημένοι δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί στην ερώτηση σχετικά με 

τις ευκαιρίες για προαγωγή ή ανέλιξη με τους  περισσότερους εκπαιδευτικούς 

(46,3%) να δηλώνουν πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι ενώ το 

39,8% ότι νιώθουν δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι. Η μέση τιμή βρίσκεται 

κάτω από το 3 και συγκεκριμένα στο 2,65. Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν πως δεν υπάρχουν 

δυνατότητες ανέλιξης στην εργασία τους. Η αλλαγή των μισθολογικών κλιμακίων, 

όποτε πλέον γίνεται, συνεπάγεται μια υποτυπώδη αύξηση των αποδοχών τους χωρίς 

ανάληψη επιπλέον ευθυνών ή αρμοδιοτήτων. Η διεκδίκηση ελάχιστων διοικητικών 

θέσεων φαντάζει μοναδική προοπτική ανέλιξης των εκπαιδευτικών. 

Τέλος, δυσαρεστημένοι σχετικά με το πώς νιώθουν με το μισθό τους 

αναλογικά με την εργασία που προσφέρουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (64,8%) 

απάντησαν ότι νιώθουν δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι, ενώ μόλις το 10,2% 

νιώθει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο . Η μέση τιμή είναι η χαμηλότερη που 

παρατηρήθηκε σε όλους τους τομείς και φτάνει μόλις το 2,24. Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα δεν εμφανίζεται σε αντίστοιχες έρευνες στην Κύπρο ούτε στην υπόλοιπη 

δυτική Ευρώπη, αλλά είναι σταθερό σε έρευνες που αφορούν στην εκπαίδευση στην 

Ελλάδα. Δικαιολογημένα οι εκπαιδευτικοί νιώθουν δυσαρέσκεια από τις απολαβές, 

καθώς θεωρούνται αντικειμενικά, και όχι μόνο εν μέσω οικονομικής κρίσης, από τους 

χαμηλότερα αμειβόμενους επαγγελματικούς κλάδους. Το τελευταίο συμπέρασμα 

συμφωνεί και με προηγούμενες μελέτες (Παπαθωμόπουλος, 2015). 
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Αναφορικά με τη μέση τιμή των απαντήσεων στη γενική ερώτηση σχετικά με 

την ικανοποίηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους, χαμηλότερες 

τιμές παρουσίασαν οι απαντήσεις σχετικά με το μισθό, τη δυνατότητα ανέλιξης, την 

κοινωνική καταξίωση που εισπράττουν, την αναγνώριση της εργασίας τους, την 

ευκαιρία να ασκούν εξουσία, τις εργασιακές συνθήκες, την ποικιλία στην εργασία 

και το αίσθημα ολοκλήρωσης που εισπράττουν. Αντίθετα, υψηλότερες τιμές 

παρουσιάστηκαν στις απαντήσεις σχετικά με τη δυνατότητα να έχουν σταθερή 

εργασία, αλλά και την ευκαιρία να κάνουν πράγματα σύμφωνα με τη συνείδησή τους. 

Οι εκπαιδευτικοί αν και δυσαρεστημένοι από τις απολαβές τους, φαίνεται να εκτιμούν 

το γεγονός ότι έχουν σταθερή εργασία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ανεργία στην 

Ελλάδα έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα.. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο 

μετά την επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών που είχαν, ξαφνικά και χωρίς 

αξιολόγηση, βρεθεί σε διαθεσιμότητα. Πέρα όμως από δημόσιοι υπάλληλοι, οι 

εκπαιδευτικοί εργάζονται και σαν δημόσιοι λειτουργοί, γεγονός που διαφαίνεται από 

την ικανοποίηση που νιώθουν από τη δυνατότητα που έχουν να δρουν σύμφωνα με τη 

συνείδησή τους και όχι απλά εκτελώντας οδηγίες και εντολές. 

Από την ανάλυση των δεδομένων, προέκυψαν και στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σε ορισμένους παράγοντες. Όσον αφορά στο φύλο, οι γυναίκες νιώθουν 

περισσότερο ικανοποιημένες από τους άνδρες από την αναγνώριση της εργασίας 

τους.  

Ανάλογα με τον τύπο σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, παρατηρήθηκε 

ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ. δηλώνουν περισσότερο 

ικανοποιημένοι, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των γυμνασίων και των λυκείων, 

από την ανεξαρτησία που νιώθουν, από την ευκαιρία να έχουν ποικιλία 

δραστηριοτήτων και από τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων τους. Η φύση, η 

κουλτούρα των σχολείων, τα εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και  η διάκριση των 

ειδικοτήτων δείχνει να ευνοεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Έπειτα, οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε λύκειο φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την ελευθερία 

που έχουν να εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους, γεγονός που εξηγείται από τον όγκο 

της ύλης των περισσότερων μαθημάτων που διδάσκονται στο λύκειο, καθώς και από 

την προσπάθεια που γίνεται, ειδικά στην τελευταία τάξη, να τελειώσει  η ύλη  αρκετά 

νωρίτερα από το πέρας της σχολικής χρονιάς, πριν, δηλαδή, σταματήσει η φυσική  
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παρουσία των μαθητών στο σχολείο, εκμεταλλευόμενοι το περιθώριο που τους δίνεται 

από το νόμο. 

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση, οι διαζευγμένοι ή σε χηρεία 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι σχετικά με την 

ικανότητα του προϊσταμένου τους στη λήψη αποφάσεων και με την ελευθερία που 

έχουν να εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους. 

Τέλος, σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί με έτη υπηρεσίας από 0 

έως 8 φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τους υπόλοιπους από  τη 

δυνατότητα να έχουν σταθερή εργασία, τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα 

σύμφωνα με τη συνείδησή τους και από  την ανεξαρτησία που νιώθουν στην εργασία 

τους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με έτη υπηρεσίας από 0 έως 16 φαίνεται να είναι 

λιγότερο ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί, 

πρωτίστως, έχουν επηρεαστεί από την αύξηση του διδακτικού ωραρίου, βρίσκονται 

χωρίς οργανική θέση και υποχρεώνονται να συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο 

σε δυο ή περισσότερα σχολεία.  

8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ικανοποίησή τους από την εργασία τους. Επίσης, 

η καταγραφή του βαθμού ικανοποίησής τους τόσο γενικά όσο και από επιμέρους 

παράγοντες, καθώς και οι διαφορές του βαθμού ικανοποίησης σε κάθε δημογραφικό 

παράγοντα σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. 

Αρχικά, από τη μελέτη του δείγματος παρατηρήθηκε πολύ μικρό ποσοστό 

εκπαιδευτικών με λίγα (0-8) έτη υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της 

κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, σε μια μνημονιακή περίοδο, με τους 

ελάχιστους διορισμούς ακόμα και στο νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης.  

Η ικανοποίηση που αντλούν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους φαίνεται να 

είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Εκφράζουν ιδιαίτερη ικανοποίηση από τη δυνατότητα 

να έχουν σταθερή εργασία. Πολύ ικανοποιημένοι είναι και από τη δυνατότητα να δρουν 

σύμφωνα με τη συνείδησή τους κατά την εργασία τους. Αρκετά ικανοποιημένοι 

δηλώνουν με τη δυνατότητα να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση στην εργασία τους 

καθώς και με την ευκαιρία να προσφέρουν σε άλλους μέσω της εργασίας τους. 
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Αντίθετα, δυσαρεστημένοι δηλώνουν από τις απολαβές τους, καθώς νιώθουν 

ότι προσφέρουν περισσότερα από αυτά που λαμβάνουν. Μάλλον δυσαρεστημένοι 

νιώθουν και από τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης που έχουν στην εργασία τους. 

Το συγκεκριμένο συμπέρασμα αποτελεί κοινό τόπο όλων σχεδόν των σχετικών 

ερευνών και θα πρέπει επιτακτικά να ληφθεί μέριμνα από την Πολιτεία και τους ηγέτες 

της εκπαίδευσης. Τέλος, μια ουδέτερη στάση παρουσιάζεται σχετικά με την  κοινωνική 

καταξίωση που απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και με την αναγνώριση της 

εργασίας τους. 

Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των παραγόντων 

παρώθησης των εκπαιδευτικών μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών τόσο από την 

Πολιτεία όσο και σε ενδοσχολικό επίπεδο. 

Αναγκαία είναι η ειλικρινής και αντικειμενική επικοινωνία εντός του 

εκπαιδευτικού  συστήματος, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Ο διάλογος για 

οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, καινοτόμο δράση ή νέα μέθοδο διδασκαλίας πρέπει να 

ξεκινάει και να καταλήγει στο σταθερό πυρήνα της εκπαίδευσης που δεν είναι άλλος 

από τους εκπαιδευτικούς. Η ουσιαστική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο στρατηγικό 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος ενισχύει τη δέσμευσή τους προς την 

αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών σχεδίων δράσης. 

Διαρκείς δράσεις, στηριζόμενες σε παράγοντες παρακίνησης των 

εκπαιδευτικών, πρέπει να γίνονται πράξη. Σωστή χρήση δημοσίων επαίνων-αμοιβών 

(Σαΐτης, 2007), ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, 

υποστήριξη και ανάδειξη καινοτόμων δράσεων πρέπει να υλοποιούνται αδιάλειπτα. 

Κίνητρα πρέπει να παρέχονται στους εκπαιδευτικούς για υλοποίηση της δια 

βίου μάθησης, όπως για παράδειγμα διευκόλυνσή τους για συμμετοχή σε επιμορφώσεις 

ή ακόμη και άδειες σπουδών. Σκοπός των επιμορφώσεων είναι η εξέλιξη των 

επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια 

της θητείας τους. Επικουρικά, μπορεί να βοηθήσει η ενδοσχολική επιμόρφωση 

διαμορφώνοντας κριτική συμπεριφορά, ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και 

διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας και αλληλεγγύης στο σχολείο. Συνεπώς, η 

διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους, πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου κρίνεται απαραίτητη, κάτι που θα 

βοηθήσει στην εξωστρέφεια του σχολείου και την ανάδειξη της δουλειάς των 

εκπαιδευτικών. Ακολούθως, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα αναδείξει τα 

προσόντα των εκπαιδευτικών και θα διευκολύνει την ορθολογική τους αξιοποίηση. Σε 

καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει εκφοβιστικό χαρακτήρα, αλλά να λειτουργήσει 

συμβουλευτικά και ανατροφοδοτικά. 

Τέλος, η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, παρά το ότι έχουν γίνει 

βήματα για αυτό, είναι καιρός να πραγματοποιείται με τους πλέον αδιαφανείς και 

αντικειμενικούς όρους. Τα στελέχη, με τα αδιαμφισβήτητα προσόντα που θα 

διαθέτουν, πρέπει απερίσπαστα να εργάζονται με μοναδικό γνώμονα τη διευκόλυνση 

του έργου των εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου της βελτίωσης της ποιότητας της 

εκπαίδευσης των μαθητών.  

Η κατάσταση της ικανοποίησης ή της δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών δεν 

είναι στατική αλλά δυναμική. Διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα, συνεπώς απαιτεί 

διαρκή παρακολούθηση από την πλευρά της Πολιτείας και συνεχείς παρεμβάσεις όπου 

κρίνεται απαραίτητο. Το ζήτημα της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

κρίνεται πολύ σημαντικό καθώς συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των παιδιών που 

αποτελούν το μέλλον κάθε χώρας.  

9. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή νέων ερευνών που θα 

ασχοληθούν με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και με επιμέρους 

παράγοντες αυτής. Μπορεί να συμβάλλει σε μια πληρέστερη κατανόηση των αναγκών 

των εκπαιδευτικών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτοί βιώνουν την 

καθημερινότητά τους στο σχολείο. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

αποτελεί σημαντική παράμετρο με καθοριστική συμβολή στην ποιότητα της 

εκπαίδευσης. 

Το θέμα της έρευνας είναι από τα πλέον δημοφιλή, αλλά και επίκαιρο, αφού 

μελετά μια δυναμική κατάσταση που αλλάζει ανάλογα με το κοινωνικό, πολιτισμικό 

και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται. Τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα για 

τη διαχείριση του προσωπικού  στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 
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Το δείγμα λειτουργεί μάλλον περιοριστικά, καθώς προέρχεται μόνο από 

εκπαιδευτικούς της πόλης της Πτολεμαΐδας. Η έρευνα θα μπορούσε να συνεχιστεί σε 

πανελλήνιο επίπεδο και να γίνει συγκριτική αξιολόγηση. Τέλος, χρήσιμο θα ήταν να 

διενεργηθεί προκαταρκτικά ποιοτική έρευνα, με μορφή συνεντεύξεων, ώστε να 

εντοπιστούν παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης, όπως τους αντιλαμβάνεται ο 

πληθυσμός που πρόκειται να μελετηθεί. 

  



77 
 

Βιβλιογραφία 

Baron, R. (1986). Behavior in organizations. Newton,MA: Allyn and Bacon. 

Baughman, K. (1996). Increasing teacher job satisfaction:A study of the changing lole of the 

secondary principal. American Secondary Education, 24(3), σσ. 19-22. 

Bentea, C., & Angelache, V. (2012). Teachers’ motivation and satisfaction for professional 

activity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 33, σσ. 563-567. 

Bishay, A. (1996). Techer Motivation and Job Satisfaction : A Study Employing the Experience 

Sampling Method. Journal of Undergraduate Sciences. 

Bota, O. A. (2013, 7 4). Job satisfaction of teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

83, σσ. 634-638. 

Chaplain, R., & Freeman, A. (1998). Stress and Coping. Cambridge: Pearson Press. 

Dawis, R., & Lofquist, L. (1984). A Psychological Theory of Work Adjustment. 

Minneapolis,MN: University of Minnesota Press. 

Dawis, R., Weis, D., England, G., & Lofquist, L. (1967). Manual for Minnesota Satisfaction 

Questionnaire.  

Demirel, H. (2014, 2 21). An investigation of the relationship between job and life 

satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, σσ. 4925-4931. 

Demirtas, Z. (2010). Teachers’ job satisfaction levels. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 9, σσ. 1069-1073. 

DeShields Jr, O., Kara, A., & Kaynak, E. (2005). Determinants of business student satisfaction 

and retention in higher education:applying Herzberg's two Factor theory. 

International Journal of Educational Management, 19(2), σσ. 128-139. 



78 
 

Dinham, S., & Scott, C. (1998). A three domain model of teacher and school executive 

satisfaction. Journal of Educational Administration, 36(4), σσ. 362-378. 

Eliophotou-Menon, M., Papanastasiou, E., & Zempylas, M. (2008). Examining the 

ralationship of job satisfaction to teacher and organizational variables:evidence of 

Cyprus. Journal of Commonwealth Council for Educational Administration & 

Management, 36(3), σσ. 75-86. 

Evans, L. (1999). Managing to motivate : A guide for school leaders . London: Cassell. 

Fiore, D. (2004). Introduction to Educational Administration:Standards , Theories and 

Practice. New York: Routledge. 

Granny, C., Smith, P., & Stone, E. (1992). Job satisfaction:advances in research and 

application. Lexington: MA:Lexington Books. 

Griva, E., Panitsidou, E., & Chostelidou, D. (2012). Identifying factors of job motivation and 

satisfaction of foreign. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, σσ. 543-547. 

Hackman, J., & Oldham, G. (1976). Motivation throught the design of work:test of a theory. 

Organizational Behavior and Human Perfomance(16), σσ. 250-279. 

Harrell, A., & Stahl, M. (1984, 9 (3/4)). McClelland's trichotomy of needs theory and the job 

satisfaction and work perfomance of CPA firm professionals. σσ. 241-252. 

Heller, H. ,. (1993). The relationships between teacher job satisfaction and principal 

leadership style. Journal of School Leadership, 3, σσ. 408-428. 

Herzberg, F. (1959). The motivation to Work. New York: John Wiley and Sons. 

Hullin, C. (1991). Adaption,persistence,commitment in organizations. In M.D.L. Hough(Ed.). 

Στο Handbook of industrial and organizational psychology(2nd ed.) (σσ. 445-507). 

Palo Alto,CA: Consulting Psychologists Press. 



79 
 

Kahn, R., Wolfe, P., Quinn, R., Snoek, J., & Rosenthal, R. (1964). Organizational Stress: 

Studies in Role conflict and ambiguity. New York: John Wiley. 

Kamil Erkan Kabak, Asim, S., Kenan, G., Secil, K., & Gungor, T. (2014, 9). Strategies for 

employee job satisfaction: A case of service. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 150, σσ. 1167-1176. 

Konert, E. (1998). The relationship among middle-school teacher burnout,stress,job 

satisfaction and coping styles(Doctoral Dissertation). (58-11A), 4143. Wayne State 

University: Dissertation Abstracts International. 

Koontz, H., & Weilrich, H. (2007). Essentials of Management: An international Perspective. 

New Delhi: Tata Mc-Graw-Hill Publishing Company Ltd. 

Koustelios, A. (2001). Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers. The 

International Journal of Educational Management, 15(7), σσ. 354-358. 

Koustelios, A. (2005). Physical Education teachers' in Greece: Are they satisfied? 42(2), σσ. 

85-90. 

Koustelios, A., Theodorakis, N., & Goulimanis, D. (2004). Personal characteristics and job 

satisfaction of Greek teachers. The International Journal of Educational 

Management. 

Kreitner, R., & Kinicki, A. (1995). Organizational Behavior. Irwin. 

Landy, F., & Conte, J. (2010). Work in the 21st Century: An introductionto Intustrial and 

Organizational Psychology. California: Wiley-Blackwell. 

Locke, E. (1976). The nature of job satisfaction, in M.D. Dunette(Ed.) , Handbook of industrial 

and organizational psychology. Ghicago: Rand McNally. 



80 
 

Lussier, R. (1999). Human Relations in Organizations:Application and Skill Building.Part 1. 

Irwin: McGraw-Hill. 

MacMillan, R. (1999). Influences of workplace conditions on teavhers' job satisfaction. The 

Journal of Educational Research, 93(1), σσ. 39-47. 

Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Row. 

McClelland, D. (1985). Human Motivation. Glenview,I: Scott,Foresman. 

Perie, M., Baker, D., & Whitener, T. (1997). Job satisfaction among America's 

teachers.Effects of workplace conditions, backround characteristics, and teacher 

compensation(NCES 97-471). Washington: DC:U.S. Department of Education, Office 

of Educational Research and Improvement, National Center of Education Statistics. 

Porter, L., & Lawler, E. (1968). Managerial Attitudes and Perfomance. Illinois: Irwin-

Dorsey,Homewood. 

Rhodes, C., Nevill, A., & Allan, J. (2004, 5). Valluing and supporting teachers:A survey of 

teacher satisfaction,Dissatisfaction morale and retention within an English Local 

Eduvation Authority. Research in Eduvation, 71, σσ. 74-87. 

Ruthankoon, R., & Ogunlana, S. (2003). Testing Herzberg's two-factor theory in the Thai 

contruction industry. Engineering,Construction and Architectural Management, 

10(5), σσ. 333-341. 

Saiti, A. (2007). Main Factors of Job Satisfaction among Primary School Educators:Factor of 

the Greek Reality. Management in Education, 21(2), σσ. 23-27. 

Saracaloglu, A. S. (2009). Investigating the self-efficacy beliefs of science and elementary 

teachers with respect with some variables. Journal of Theory and Practice in 

Education. 



81 
 

Shafqat Naeem Akhtara, Muhammad Amir Hashmib, & Syed Imtiaz Hussain. (2010). A 

comparative study of job satisfaction in public and private school. Procedia Social 

and Behavioral Sciences. 

Shann, M. (1998, 2). Personal commitement and satisfaction among teachers in urbanmiddle 

schools. The Journal of Educational Research(92), σσ. 67-73. 

Shields, Smith, & Joel. (2013). Factors Related to Social Service Workers' Job. Administration 

in Social Work. 

Skaalvik, & Sidsel. (2015). Job Satisfaction, Stress and Coping Strategies in the Teaching. 

International Education Studies. 

Smith, P., Kendall, L., & Hulin, C. (1969). The measurment of satisfactionin work and 

retirement. Chicago,IL: Rand and McNally. 

Snyder, C. (1990, 1). The effects of leader behaviour and organisational climate on 

intercollegiate coaches' job satisfaction. Journal of Sport Management, 4(1), σσ. 59-

70. 

Spear, M., Gould, K., & Lee, B. (2000). Who would be a Teacher?A Review of Factors 

Motivating and Demotivating Prospective and Practicing Teachers. NFER. 

Spector, P. (1997). Job Satisfaction: Application, Assesment, Causes and Consequenses. 

London: SAGE. 

Spector, P. (1997). Job Satisfaction:Application,assessment,causes and consequenses. 

Thaousand Oaks,CA: Sage Publications. 

Stolp, S. (1994). Leadership for school culture. Eric digest(91), σσ. 1-7. 



82 
 

Tsiggilis, N., Koustelios, A., & Togia, A. (2004). Multivariate relationship and discriminant 

validity between job satisfaction and burnout. Journal of Managerial Psychology, 

19(7), σσ. 666-675. 

Vroom, V. (1964). Work and motivation. New York: John Wiley. 

Vroom, V. (1964). Work and motivation. New York: John Wiley. 

Warr, P. (1996). Psychology at Work.4th Edition(completely revised). London: Penguin Books. 

Wood, J., Wallace, J., Zeffane, R., Schermerhorn, J., Hunt, J., & Osborn, R. (1998). 

Organisational behaviour: An Asia perspective. Jacaranda: Wiley Ltd. 

Αμαραντίδου, Σ. (2010). Επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση 

εκπαιδευτικών: Μια διαχρονική μελέτη. Τρίκαλα, Ελλάδα. Ανάκτηση από 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/31416#page/1/mode/2up 

Δημητρόπουλος, Ε. (1998). Οι εκπαιδευτικοί και το επάγγελμά τους. Συμβολή στην 

ανάπτυξη μιας επαγγελματικής ψυχολογίας του Έλληνα εκπαιδευτικού. Αθήνα: 

Γρηγόρη. 

Ερωτοκρίτου, Μ. (1996). Επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και Κυπριακή 

Εκπαίδευση. Σύγχρονη Εκπαίδευση: Τρίμηνη Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 

σσ. 55-66. 

Κάντας, Α. (1998). Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Κάντας, Α. (1998). Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Κουστέλιος, Α., & Κουστέλιου, Ι. (2001). Η επαγγελματική ικανοποίηση και η επαγγελματική 

εξουθένωση στην εκπαίδευση. Ψυχολογία, 1, σσ. 30-39. 

Κωνσταντίνου, Χ. (2001). Η πρακτική του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική επικοινωνία. 

Αθήνα: Gutenberg. 



83 
 

Μακρή-Μπότσαρη, Ε., & Ματσαγγούρας, Η. (2003). Δομή της επαγγελματικής 

αυτοαντίληψης και της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδ/κης 

Εταιρείας Ελλάδος.  

Ματσαγγούρας, Η. (1998). Στρατηγικές διδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg. 

Μλεκάνης, Μ. (2005). Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Αθήνα : Τυπωθήτω. 

Ξωχέλης, Π. (2006). Ο εκαπιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Παπαθωμόπουλος, Ν. (2015). Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:Μια εμπειρική μελέτη. Ανάκτηση 

από 

https://www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Papathomopoulos/publication/281

319017_E_epangelmatike_ikanopoiese_ton_ekpaideutik 

Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Παπάνης, Ε., & Γιαβρίμης, Π. (n.d.). 'Ανάπτυξη κλίμακας μέτρησης επαγγελματικής 

προσαρμογής των εκπαιδευτικών. Ανάκτηση από 

http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_20.html 

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Πολυζωάκης, Ε. (2008). 'Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο σχολείο'. Εκπαιδευτικά(87), σσ. 172-

184. 

Σαΐτης, Χ. (2007). Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

Τερζής, Ν. (1993). Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Θεσ-νίκη: 

Κυριακίδης. 



84 
 

Χαραλαμπίδου, Ε. (1996). Επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών στο χώρο του 

νοσοκομείου. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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