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Περίληψη
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της δέσμευσης στο σχολείο,
διδασκαλία,

στους μαθητές,

στη

στη καριέρα και στο επάγγελμα μαζί με ένα σώμα γνώσεων, δεξιοτήτων,

ικανοτήτων και συμπεριφορών είναι όσα συνθέτουν την οργανωσιακή δέσμευση των
εκπαιδευτικών (Louis, 1998). Οι εκπαιδευτικοί κοινωνικοποιούνται επαγγελματικά στην
σχολική μονάδα (Reyes, 1990) κάτι το οποίο σημαίνει ότι μαθαίνουν τις αξίες, νόρμες και την
απαιτούμενη επαγγελματική συμπεριφορά που είναι κατάλληλη για τον σχολικό οργανισμό και
μπορούν να μοιράζονται τις αξίες, σκοπούς από κοινού με τους συναδέλφους τους. Έτσι
αποκτούν την αίσθηση ότι ανήκουν στη σχολική μονάδα και δίνουν, αλλά και παίρνουν οι ίδιοι
αξία από το σχολικό οργανισμό. Έρευνες (Marrow, 1983) έχουν δείξει διαφορά στην
οργανωσιακή δέσμευση ανάμεσα στους μόνιμους και στους ωρομίσθιους εργαζόμενους.
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την επίδραση που ασκεί το
εργασιακό καθεστώς στη συλλογική οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στο να διερευνηθεί αν το εργασιακό καθεστώς
επηρεάζει την δέσμευση των εκπαιδευτικών ως προς τη σχολική μονάδα που υπηρετούν και στις
σχέσεις συνεργασίας που αναπτύσσονται μεταξύ των συναδέλφων τους. Παράλληλα, θα
εξεταστεί αν η ηλικία των εκπαιδευτικών, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας και τα αντίστοιχα έτη
στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα επηρεάζουν την δέσμευση και τη συλλογικότητα τους.
Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική, καθώς περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός
πληθυσμού και τις μεταξύ τους σχέσεις. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο
ως μέσο συλλογής δεδομένων, τα οποία στάλθηκαν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης των Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας και Κρήτης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 1.093 εκπαιδευτικοί που
επέστρεψαν έγκυρα συμπληρωμένα τα προαναφερθέντα ερωτηματολόγια.

Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή δέσμευση εκπαιδευτικών, συλλογική εργασία, εργασιακό
καθεστώς
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ABSTRACT
The characteristic elements of engagement in the school, in the students, in the teaching,
in the course of the professional life and in profession with a body of knowledge, dexterities,
faculties and behaviors are that compose the organizational engagement of teachers (Louis
1998). Educational professionally socialized in the school unit (Reyes, 1990) something which
means that they learn the values, standards and the required professional behavior that is suitable
for the school organism and can be shared the values, aims joint with their colleagues. Thus they
acquire the sense that belong in the school unit and give, but also take the himself value from the
school organism. Researches (Marrow, 1983) have shown difference in the organizational
engagement between to appointed educatοr and part-time educator.
The aim of present research is to study the effect that practices the labour arrangement in
the collective organizational engagement of teachers of First degree Education. More concretely,
it aims in it is investigated if the labour arrangement influences the engagement of teachers as for
the school unit that serves also in the relations of collaboration that are developed between their
colleagues. At the same time, it will be examined the age of teachers, the total years of service
and the corresponding years in the particular school unit they influence the engagement and their
collectiveness.
The present research is quantitative, thus it from each other describes the characteristics
of population and the relations. For this reason was used the questionnaire as means of collection
of data, which they were shared in teachers of first degree education of Region of Attica, West
Greece, West Macedonia, Epirus, Thessaly and Crete. The sample of research constituted the
1.093 teachers that returned validly supplemented the mentioned before questionnaires.

Words keys: organizational engagement of teachers, collective work, labour arrangement
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Εισαγωγή
Οι διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών και οι συνεργατικές πρακτικές που
αναπτύσσουν μεταξύ τους στο σχολείο καθώς και πώς το εργασιακό καθεστώς επηρεάζει τις εν
λόγω σχέσεις είναι ένα θέμα που απασχόλησε τους ειδικούς μελετητές και επιστήμονες. Η
ποικιλία και συνθετότητα των καταστάσεων στη σύγχρονη εποχή καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμο
τον ρόλο των εκπαιδευτικών. Το εκπαιδευτικό τους έργο περιλαμβάνει πληροφόρηση,
συμβουλή, υποστήριξη, συνεργασία, συντονισμό, διοίκηση και διαχείριση, με στόχο να
εξασφαλιστεί η προσωπική ανάπτυξη και η αυτοδύναμη ένταξη του ανθρώπου στην κοινωνία.
Για την επιτυχή διεκπεραίωση του πολύπλοκου έργου τους, σημαντική φαίνεται να είναι η
δέσμευση των εκπαιδευτικών η οποία σχετίζεται με την εργασιακή τους ικανοποίηση (Somech
και Bogler, 2002). Οι εκπαιδευτικοί κοινωνικοποιούνται επαγγελματικά στη σχολική μονάδα
(Reyes, 1990) κάτι το οποίο σημαίνει ότι μαθαίνουν τις αξίες, νόρμες και την απαιτούμενη
επαγγελματική συμπεριφορά που είναι κατάλληλη για τον σχολικό οργανισμό και μπορούν να
μοιράζονται τις αξίες και τους σκοπούς από κοινού με τους συναδέλφους τους. Έτσι αποκτούν
την αίσθηση ότι ανήκουν στη σχολική μονάδα και δίνουν, αλλά και παίρνουν οι ίδιοι αξία από
το σχολικό οργανισμό.
Η συναδελφικότητα προϋποθέτει εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς
για την εξοικείωσή τους με συνεργατικές πρακτικές, που προωθούν την αμοιβαία εμπιστοσύνη
αλλά και την υλική υποστήριξη (Inger, 1993:7). Ένας μεγάλος περιορισμός στην ανάπτυξη
νοοτροπίας συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών τίθεται από το υποχρεωτικό αναλυτικό
πρόγραμμα. Όταν η διοίκηση σε επίπεδο εθνικό (όπως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα) ή
περιφερειακό ή σχολικού συμβουλίου (ανάλογα με το εκπαιδευτικό σύστημα) παρέχει
εξαιρετικά λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για το αναλυτικό πρόγραμμα, η συνεργασία
των εκπαιδευτικών περιορίζεται στην ανταλλαγή «τεχνασμάτων» και διδακτικού υλικού και δεν
φτάνει στις βάσεις, στις αρχές ή στην ηθική της διδακτικής πρακτικής (Hargreaves & Fullan,
1995: 348-9). Ακόμα όμως και αυτές οι μορφές της περιορισμένης συνεργασίας εμποδίζονται
από τη νόρμα της απομόνωσης, που επικρατεί στα σχολεία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
αισθάνονται ότι δεν τους αφορά το τι κάνουν οι συνάδελφοί τους και παρέχουν συμβουλές
στους συναδέλφους τους, μόνο αν τους ζητηθεί. Τόσο ψηλά ως αξία στέκεται η αυτονομία των
εκπαιδευτικών, ώστε παλιοί και έμπειροι εκπαιδευτικοί με καλά τεκμηριωμένες απόψεις περί
9

αποτελεσματικής διδασκαλίας αποφεύγουν να προσφέρουν τη συμβουλή τους ακόμα και στους
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, παρά μόνο αν τους ζητηθεί (Inger, 1993:3).
Η επιτυχής λειτουργία των σχολικών οργανισμών δεν εξαρτάται μόνο από τους
ποιοτικούς και συνεργάσιμους εκπαιδευτικούς, αλλά και από τη σταθερότητα της παρουσίας των
εκάστοτε εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Ο παράγοντας της σταθερότητας
του προσωπικού καθώς και η συχνή διακίνηση του διδακτικού προσωπικού ελαχιστοποιεί την
συνοχή της σχολικής κοινότητας, επηρεάζει αρνητικά το προσωπικό του σχολείου και την
επίδοση των μαθητών ενώ παράλληλα στερεί από τη σχολική διεύθυνση δυνατότητα ανάληψης
δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών, λόγω μεταθέσεων ή
αποσπάσεων δεν επηρεάζει μόνο αρνητικά το ηθικό του προσωπικού, αλλά και την επίδοση των
μαθητών και εν γένει την αποτελεσματικότητα του σχολείου (Σαΐτης, 2005).
Αποτελεί κοινή παραδοχή πως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θα
τροποποιούνται και οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Σκοπός της παρούσας έρευνας
είναι να ερευνήσει κατά πόσο το εργασιακό καθεστώς, το φύλο, η ηλικία, η ειδικότητα, τα
συνολικά έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, καθώς και τα έτη υπηρεσίας σε συγκεκριμένη
σχολική μονάδα ευθύνονται για την ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση αντίστοιχα της έντασης της
οργανωσιακής δέσμευσης και της συλλογικής εργασίας των εκπαιδευτικών.
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1. Βιβλιογραφική επισκόπηση
1.1.

Ικανοποίηση από την εργασία

Το ζήτημα της επαγγελματικής ικανοποίησης του εκπαιδευτικού είναι περισσότερο οξύ,
αφού ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των παιδιών, το μέλλον
κάθε χώρας και τη συνέχεια της κοινωνίας. Επομένως, με την εξασφάλιση της επαγγελματικής
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, τα επίπεδα ποιότητας και ανάπτυξης της εκπαίδευσης θα
μπορούσαν να αυξηθούν μ` ένα σταθερό και συνεχή τρόπο (Saiti, 2007). Η εργασιακή
ικανοποίηση αποτελεί τη συναισθηματική αντίδραση του ατόμου στην εργασία του, που
απορρέει από την υποχρεωτική σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων της με τα
αναμενόμενα ή τα επιθυμητά (Weiss, 2002).

Η πλειοψηφία των ερευνητών εξετάζει την

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών επειδή από αυτούς κυρίως εξαρτάται η απόδοση των
ιδρυμάτων και επειδή τόσο η δομή της εργασίας τους όσο και οι προσδοκίες των ιδρυμάτων από
αυτούς διαφέρουν ριζικά από τα αντίστοιχα των διοικητικών.
Σε γενικές γραμμές, η ικανοποίηση από την εργασία περιλαμβάνει τη συμπεριφορά και
τη στάση του εργαζόμενου απέναντι στην εργασία του. Κατά τον Pestonjee (1973), η
ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως το άθροισμα των συναισθημάτων του
εργαζόμενου για: α) τη φύση της εργασίας, τις ώρες εργασίας, τους συναδέλφους, τις ευκαιρίες
και προοπτικές για προαγωγή και ανάπτυξη, τους κανονισμούς για τις υπερωρίες, το
περιβάλλον, τα μηχανήματα και τα εργαλεία, β) τη διοίκηση και την εποπτεία, τη συμμετοχή, τις
ανταμοιβές και τις τιμωρίες, τους επαίνους και τις κατηγορίες, την πολιτική αδειών και την
ευνοιοκρατία, γ) τις κοινωνικές σχέσεις, τους φίλους και συνεργάτες, τους γείτονες, άτομα στην
ίδια κοινωνία, τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και τις κάστες και δ) την προσωπική
προσαρμογή και υγεία.
Κατά τον P. Spector (1997), η ικανοποίηση από την εργασία δείχνει το βαθμό στον οποίο
στους ανθρώπους αρέσει ή δεν αρέσει η εργασία τους. Άλλος ορισμός για την εργασιακή
ικανοποίηση τη θεωρεί ως μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση η οποία πηγάζει
από την εκτίμηση που βιώνει κάποιος για την εργασία του και περιλαμβάνει διάφορες
διαστάσεις της εργασίας. Η ικανοποίηση από την εργασία περιλαμβάνει τρεις γενικές περιοχές:
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α) τις αξίες που ένα άτομο έχει ή θέλει, β) την αντίληψη που έχει το άτομο για το πώς ο
οργανισμός στον οποίο εργάζεται συναντά αυτές τις αξίες και γ) και τη σχετική σημασία που
έχουν αυτές οι αξίες για το άτομο (Locke, 1976).
Η ικανοποίηση μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες: την εσωτερική (intrinsic
satisfaction) και την εξωτερική (extrinsic satisfaction). Η εσωτερική ικανοποίηση αναφέρεται
στη φύση των εργασιακών καθηκόντων και στα αισθήματα των ανθρώπων για την εργασία που
επιτελούν. Η εξωτερική ικανοποίηση αναφέρεται σε άλλες πτυχές της εργασίας όπως οι αμοιβές,
οι πρόσθετες παροχές, το σύστημα προαγωγών κ.λπ.
Οι λόγοι για τους οποίους δίνουμε τόση σημασία στην εργασιακή ικανοποίηση
διαφέρουν ανάλογα με τον εργαζόμενο ή τον οργανισμό. Αρχικά, η επικράτηση της
ανθρωπιστικής προσέγγισης (humanitarian), σύμφωνα με την οποία αξίζει σε όλους τους
ανθρώπους να τους συμπεριφέρονται δίκαια και με σεβασμό στο χώρο της εργασίας τους, μας
οδηγεί προς την περεταίρω ανάλυση των παραγόντων που συνθέτουν την εργασιακή
ικανοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, με την έννοια αυτή, η εργασιακή ικανοποίηση αντανακλά ως
ένα βαθμό την καλή μεταχείριση που έχει κάποιος στον εργασιακό χώρο, ενώ ακόμη μπορεί να
θεωρηθεί ως ένδειξη συναισθηματικής ευεξίας ή καλής ψυχικής υγείας. Δεύτερον, υπάρχει η
ωφελιμιστική προσέγγιση (utilitarian) σύμφωνα με την οποία η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί
να οδηγήσει σε συμπεριφορές που επηρεάζουν τη λειτουργία όλου του οργανισμού. Ο Paul
Spector (1997, p. 2-3) αναφέρει ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στη μελέτη της εργασιακής
ικανοποίησης: πρώτον, η παγκόσμια προσέγγιση (global approach) που αντιμετωπίζει την
εργασιακή ικανοποίηση ως ένα μοναδικό, συνολικό συναίσθημα απέναντι στην εργασία και,
δεύτερον, η προσέγγιση που εστιάζει σε επιμέρους πλευρές της εργασίας (facet approach) όπως
οι ανταμοιβές (μισθοί και πρόσθετες παροχές), οι ευκαιρίες για προαγωγή, η επικοινωνία στο
χώρο εργασίας, η ασφάλεια, η επιθεώρηση, οι προϊστάμενοι και οι συνάδελφοι, οι εργασιακές
συνθήκες και η φύση της εργασίας αυτή καθ` εαυτή. Η δεύτερη αυτή προσέγγιση δίνει
πληρέστερη εικόνα της εργασιακής ικανοποίησης, γιατί είναι πιθανόν κάποιος εργαζόμενος να
είναι δυσαρεστημένος με κάποια πτυχή της εργασίας του, π.χ. θεωρεί ότι δεν αμείβεται όπως του
αξίζει αλλά να είναι ικανοποιημένος με κάποια άλλη πτυχή, π.χ. την επικοινωνία με τους
συναδέλφους και τις εργασιακές συνθήκες.
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Η ικανοποίηση από την εργασία είναι λοιπόν ένα καθολικό συναίσθημα απέναντι στην
εργασία που σχετίζεται με διάφορες διαστάσεις της όπως η φύση της εργασίας αυτή καθ` αυτή,
οι αμοιβές, οι πρόσθετες παροχές, το σύστημα προαγωγών, οι εργασιακές συνθήκες, η
αναγνώριση, η επικοινωνία, η προσωπική ανάπτυξη, η ασφάλεια, οι συνάδελφοι, η εποπτεία, η
εργοδοσία και οι πολιτικές και οι διαδικασίες του οργανισμού και αντανακλά πως αισθάνονται
οι άνθρωποι για την εργασία γενικά και στην εργασία τους ειδικά.
Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο λειτουργεί μέσα σε μια οργάνωση καθορίζεται, κατά
ένα μέρος, από τη φύση του ατόμου και κατά ένα άλλο μέρος από το οργανωσιακό πλαίσιο. Ως
πλαίσιο της οργάνωσης θεωρείται το περιβάλλον, η κουλτούρα, η ατμόσφαιρα, ο τόπος, το
συναισθηματικό κλίμα αυτής της οργάνωσης. Οι έννοιες αυτές αναφέρονται στο εσωτερικό
περιβάλλον της οργάνωσης, ιδιαίτερα όπως γίνεται αντιληπτό από τα μέλη που κινούνται μέσα
σ` αυτό.
Οι Litwin και Stringer θεωρούν ότι το κλίμα της οργάνωσης είναι: το σύνολο των
επιδράσεων που ασκούν το επίσημο σύστημα, το ανεπίσημο «στυλ» του διευθυντή και άλλοι
σημαντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες πάνω στη συμπεριφορά, τα πιστεύω, τις αξίες και τα
κίνητρα των ανθρώπων που εργάζονται σε μια συγκεκριμένη οργάνωση. Σύμφωνα με την άποψη
αυτή, το κλίμα για ένα σχολικό περιβάλλον αντιπροσωπεύει ένα σύνολο μεταβλητών που
παρεμβαίνουν ανάμεσα στη δομή της οργάνωσης, το στυλ και τα άλλα χαρακτηριστικά των
διευθυντών της και στην ικανοποίηση των δασκάλων.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το οργανωσιακό κλίμα είναι η δομή της οργάνωσης, το
μέγεθος της οργάνωσης και η θέση που κατέχει η εργασία του ατόμου μέσα στην όλη ιεραρχική
κλίμακα του έργου της οργάνωσης. Ακόμη, η μορφή της τεχνολογίας που υιοθετείται από
κάποια οργάνωση έχει επίσης αποδειχθεί ότι επηρεάζει το κλίμα αυτής της οργάνωσης.
Επιπρόσθετα, η αβεβαιότητα στον οικονομικό τομέα καθώς και η συμπεριφορά της διοίκησης
ασκεί επίδραση πάνω στο κλίμα της οργάνωσης. Όπου το κλίμα συμβάλλει στην επιτυχή
αντιμετώπιση των αναγκών του ατόμου (όταν π.χ. έχει ως κεντρικό άξονα τον εργαζόμενο και
την έννοια της επίτευξης), εκεί έντονα θα διαπίστωνε κανένας από τα άτομα μια μορφή
συμπεριφοράς προσανατολισμένη προς την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. Αντίθετα,
όπου το εμφανιζόμενο κλίμα δεν ανταποκρίνεται στους προσωπικούς στόχους, τις ανάγκες και
τα κίνητρα του εργαζομένου, εκεί θα περίμενε κανείς μείωση της απόδοσης και της
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ικανοποίησης των ατόμων. Με άλλα λόγια, η τελική συμπεριφορά ή τα αποτελέσματα
καθορίζονται από την αλληλεπίδραση των ατομικών αναγκών και του οργανωσιακού
περιβάλλοντος όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τα μέλη της οργάνωσης. Από την άλλη μεριά, ο
βαθμός απόδοσης και ικανοποίησης που προκύπτει, συμβάλλει με τη σειρά του όχι μόνο στη
διαμόρφωση του κλίματος του συγκεκριμένου περιβάλλοντος εργασίας, αλλά σε πιθανές
αλλαγές στην πολιτική και την τακτική που ακολουθούνται από τη διοίκηση.
Είναι λοιπόν, πολύ σημαντικό, να γνωρίζουμε το οργανωσιακό κλίμα των σχολείων,
εφόσον αυτό επηρεάζει την απόδοση των μελών και την ικανοποίηση που πηγάζει από την
εργασία. Ειδικά, για τα σχολεία η εξασφάλιση τέτοιων συνθηκών έχει θετικά αποτελέσματα στο
περιβάλλον μάθησης των παιδιών. Η εμπειρία της μάθησης είναι ανάλογη με την ποιότητα του
διδακτικού περιβάλλοντος. To σχολείο είναι το ίδιο ένα κοινωνικό σύστημα και κάθε
πραγματική προσπάθεια δημιουργίας ευνοϊκής συμπεριφοράς και περισσοτέρων κινήτρων για
μάθηση, αποτελεί έργο μεγάλης σπουδαιότητας. Με την εκτίμηση του κλίματος της τάξης, τα
προβλήματα που παρουσιάζονται στη μάθηση μπορούν να προσδιοριστούν και να
αντιμετωπιστούν με διαφορετικές μεθόδους περισσότερο αποτελεσματικά. Με τον έγκαιρο
προσδιορισμό των προβλημάτων ένα σχολείο μπορεί να κινητοποιήσει όλες του τις δυνατότητες
για να ενεργήσει προληπτικά.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη της ικανοποίησης από την εργασία γιατί σχετίζεται
με την οργανωσιακή δέσμευση, την εργασιακή αποδοχή, την συχνή εναλλαγή εργασίας
(turnover), τις απουσίες, την υγεία και την ευημερία και την ικανοποίηση από τη ζωή (Spector,
1997). Εργαζόμενοι με υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης είναι δυσκολότερο να
αναζητήσουν αλλού εργασία ή να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Είναι πολύ πιθανό
εργαζόμενοι που δεν είναι ικανοποιημένοι με την παρούσα εργασία τους να αναζητούν αλλού
εργασία.
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1.2.

Παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση

Ο Spector (1997) αναφέρει ότι έχουν γίνει αρκετές έρευνες σχετικά με τους παράγοντες
που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση. Κάποιες από τις έρευνες σχετίζουν το περιβάλλον
(environment) με την ικανοποίηση, άλλες επικεντρώνονται στην προσωπικότητα (personality)
δηλαδή ότι συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων έχουν την τάση, την προδιάθεση να αγαπούν ή όχι
την εργασία τους και, τέλος, άλλες έρευνες θεωρούν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ
περιβάλλοντος, προσωπικότητας και εργασιακής ικανοποίησης.
Οι παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην εργασιακή ικανοποίηση είναι τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (job characteristics), οι αμοιβές (pay) και η δικαιοσύνη στον
εργασιακό χώρο (justice in the workplace) (Spector, 1997). Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν
την εργασιακή ικανοποίηση είναι: α) η απογοήτευση και η αποξένωση (frustration & alienation),
β) η τεχνολογία (technology), γ) η σημαντικότητα της εργασίας (meaningfulness), δ) η εποπτείαεπιτήρηση (supervision), ε) η εργασιακή και ψυχολογική ευεξία (work & psychological well
being) , στ) η ασυμφωνία και σύγκρουση ρόλων (role incongruence & role conflict).
Τα χαρακτηριστικά της εργασίας αναφέρονται στο περιεχόμενο και τη φύση των
εργασιακών καθηκόντων. Αυτά τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους Hackman και Oldham
(1976) είναι: α) η ποικιλία των δεξιοτήτων (skill variety) που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας
εργασίας, β) η ταυτότητα του καθήκοντος (task identity), δηλαδή έχει σημασία αν ο εργαζόμενος
κάνει όλη τη δουλειά ή ένα κομμάτι αυτής, γ) η σημαντικότητα του καθήκοντος (task
significance), δηλαδή η επιρροή που ασκεί ο εργαζόμενος με την εργασία του στους άλλους, δ) η
αυτονομία (autonomy), δηλαδή η ελευθερία που έχει ο εργαζόμενος να κάνει την εργασία όπως
εκείνος νομίζει σωστά και, τέλος ε) η ανατροφοδότηση (task feedback), δηλαδή ο βαθμός στον
οποίο είναι προφανές στους εργαζόμενους ότι κάνουν την εργασία σωστά. Τα πέντε παραπάνω
χαρακτηριστικά συνιστούν την πολυπλοκότητα της εργασίας (scope). Υψηλή πολυπλοκότητα
οδηγεί σε εργασιακή ικανοποίηση, ενώ χαμηλή πολυπλοκότητα οδηγεί σε δυσαρέσκεια και ανία.
Η θεωρία τους βασίζεται, λοιπόν, στην υπόθεση ότι οι εργαζόμενοι υποκινούνται από την
εσωτερική ικανοποίηση που λαμβάνουν εκτελώντας τα εργασιακά τους καθήκοντα. Τα
χαρακτηριστικά της εργασίας προκαλούν ψυχολογικές καταστάσεις οι οποίες οδηγούν σε
ικανοποίηση, υποκίνηση και εργασιακή απόδοση. Ο συνδυασμός της ποικιλίας των δεξιοτήτων,
15

της ταυτότητας του καθήκοντος και της σημαντικότητας του καθήκοντος οδηγεί στη
συνειδητοποίηση της σημασίας και της αξίας που έχει η εργασία. Η αυτοδυναμία οδηγεί σε
υπευθυνότητα και η ανατροφοδότηση έχει ως αποτέλεσμα τη γνώση των αποτελεσμάτων, ώστε
να γίνουν διορθωτικές κινήσεις αν αυτό χρειάζεται. Η θεωρία των χαρακτηριστικών της
εργασίας μας λέει απλά ότι οι εργαζόμενοι θα είναι πιο ικανοποιημένοι όταν κάνουν μια εργασία
με υψηλή πολυπλοκότητα, που τους προκαλεί το ενδιαφέρον και είναι γεμάτη προκλήσεις.
Κατά τον Spector (1997, p. 42), το επίπεδο των αμοιβών σχετίζεται σε μικρό βαθμό με
την εργασιακή ικανοποίηση. Αυτό που έχει σημασία είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και
διαφανούς συστήματος προσδιορισμού των αμοιβών και, γενικότερα, ενός δίκαιου εργασιακού
περιβάλλοντος όσον αφορά το σύστημα προαγωγών, αμοιβών και ανταμοιβών. Τα χρήματα δεν
αποτελούν κίνητρο, ωστόσο οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να γνωρίζουν ότι το σύστημα αμοιβών
και οι διαδικασίες προαγωγών βασίζονται σε δίκαια και ισότιμα πρότυπα.
Στους προσωπικούς παράγοντες εντάσσονται τόσο η προσωπικότητα και τα
χαρακτηριστικά του εργαζόμενου όσο και προηγούμενες εμπειρίες και αξίες που έχει. Η
εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζεται από τις εμπειρίες και τα συναισθήματα που βιώνουν οι
άνθρωποι τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην προσωπική τους ζωή. Ευχάριστες εμπειρίες
και θετικά συναισθήματα δημιουργούν θετική στάση απέναντι στην εργασία και εφόσον
πληρούνται και άλλες προϋποθέσεις στο χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε εργασιακή
ικανοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ακόμα και αν έχει μια εξαιρετική δουλειά όσον αφορά
το μισθό, τις παροχές, την ασφάλεια, μπορεί να μην έχει υψηλή εργασιακή ικανοποίηση.
Επιπλέον, δύο άτομα που κάνουν την ίδια δουλειά ή το ίδιο άτομο στο πέρασμα του χρόνου
μπορεί να βιώνει διαφορετικά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. Ακόμα, και τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, η θέση, η οικογενειακή
κατάσταση, τα χρόνια προϋπηρεσίας, οι ώρες εργασίας επηρεάζουν σημαντικά το βαθμό
ικανοποίησης από την εργασία. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η ικανοποίηση από την εργασία είναι
υποκειμενική και επηρεάζεται από τις προσωπικές εμπειρίες και προσδοκίες.
Ο εκπαιδευτικός που βιώνει την απουσία της επαγγελματικής ικανοποίησης (γεγονός που
τον οδηγεί σταδιακά στην επαγγελματική εξουθένωση) αισθάνεται ατονία και

έλλειψη

ενθουσιασμού. Ακόμη, διακατέχεται από ένα συναίσθημα ανικανοποίητου, δυσκολεύεται να
συγκεντρωθεί, δεν έχει αυτοπεποίθηση ενώ παράλληλα χάνει και το χιούμορ του (Παπά, 2006).
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Η εργασιακή εξουθένωση επηρεάζει σημαντικά την αντοχή του εκπαιδευτικού σε προβλήματα
πειθαρχίας των παιδιών μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους
χειρίζονται λανθασμένα τα προβλήματα που προκύπτουν με συνέπεια τη συνέχιση της
προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών (Kokkinos, Panayiotou & Davazoglou, 2005).
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2. Οργανωσιακή δέσμευση
Η ικανοποίηση από την εργασία είναι στενά συνυφασμένη με την οργανωσιακή
δέσμευση που αντανακλά την προσκόλληση, την αφομοίωση των ανθρώπων στον οργανισμό
που εργάζονται και κατά πόσο αισθάνονται κομμάτι αυτού. Η οργανωσιακή δέσμευση συνήθως
ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο δέχεται, ενστερνίζεται και βλέπει τον ρόλο του μέσα
στον οργανισμό (Jans, 1989). Η διαδικασία δέσμευσης στον οργανισμό περιλαμβάνει το να
ενστερνιστεί ένας εργαζόμενος τις αξίες και τους στόχους του οργανισμού και την επιθυμία να
παραμείνει μέλος του οργανισμού (Jans, 1989). Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την
οργανωσιακή δέσμευση, ωστόσο όλοι περιλαμβάνουν την ψυχολογική, συναισθηματική
προσκόλληση του εργαζόμενου στον οργανισμό που εργάζεται. Η δέσμευση είναι μια εσωτερική
δύναμη που πηγάζει από την ανάγκη για περισσότερες ευθύνες, προκλήσεις και συμμετοχή στην
εργασία. Η αναμόρφωση και η ανάπτυξη που λαμβάνουν χώρα στην εκπαίδευση, εξαρτάται από
τον συνδυασμό των προσπαθειών κάθε εκπαιδευτικού χωριστά (Park, 2005). Η δέσμευση
αντιπροσωπεύει μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία το άτομο ταυτίζεται με τους στόχους του
οργανισμού και θέλει να είναι μέλος του για να τους πετύχει. Οι March and Simon (βλ.
ενδεικτικά Henkin & Holliman, 2009), αναφέρουν ότι μια τέτοια δέσμευση συχνά ενθαρρύνει
την ανάπτυξη μιας αμφίδρομης σχέσης με τον οργανισμό, από την οποία ο εργαζόμενος αναζητά
μια ανταμοιβή για την εργασία του. Σύμφωνα με τους Mowday, Steers and Porter (1979) ο όρος
οργανωσιακή δέσμευση περιλαμβάνει τρία στοιχεία: α) την αποδοχή των στόχων του
οργανισμού, β) την προθυμία να εργαστεί σκληρά για τον οργανισμό και γ) την επιθυμία να
παραμείνει στον οργανισμό. Οι Meyer, Allen and Smith (1992) ανέπτυξαν το μοντέλο των τριών
συνιστωσών σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν τρείς τύποι δέσμευσης: α) η συναισθηματική
δέσμευση (affective), β) η δέσμευση λόγω συνέχειας (continuance) και γ) η κανονιστική
δέσμευση (normative).
Οι Hunt και Morgan (1994) ανέφεραν ότι ο τρόπος μέτρησης της οργανωσιακής
δέσμευσης θα πρέπει να είναι ένα πολυ-διάστατο κατασκεύασμα το οποίο να αντανακλά τη
δέσμευση σε γενικό επίπεδο, αλλά και πιο ειδικά τη δέσμευση σε περιφερειακές υπο-ομάδες.
Βρήκαν επίσης ότι η οργανωσιακή δέσμευση σε γενικό επίπεδο είναι αυτή που δίνει τα
οργανωσιακά αποτελέσματα, αλλά η εξειδικευμένη δέσμευση σε περιφερειακές υπό-ομάδες
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είναι σημαντική, διότι οδηγεί, επιφέρει ή έχει ως αποτέλεσμα την οργανωσιακή δέσμευση (Hunt
& Morgan, 1994). Βρήκαν επίσης ότι η δέσμευση στην ανώτατη διοίκηση ή στους άμεσους
προϊστάμενους ήταν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρέαζαν την οργανωσιακή
δέσμευση (Hunt & Morgan, 1994).
Το μοντέλο των δύο διαστάσεων για την οργανωσιακή δέσμευση υιοθετήθηκε από
πολλούς ερευνητές συμπεριλαμβανομένων των Angle και Perry (1981) και Mayer και
Schoorman (1992). Χρησιμοποιώντας την ιδέα του Porter και των συνεργατών του (1974), ως
αφετηρία οι Angle και Perry (1981) πρότειναν δύο ξεχωριστές διαστάσεις τις οποίες όρισαν ως
«δέσμευση στην αξία» (value commitment) και «δέσμευση στην παραμονή» (commitment to
stay). Έπειτα, η δέσμευση στην αξία ορίστηκε ως συναισθηματική δέσμευση (affective
commitment), ως μία θετική σύνδεση στον οργανισμό, ενώ η δέσμευση στην παραμονή
αντανακλά τη σημασία της οικονομικής συναλλαγής μεταξύ του εργαζομένου και του
οργανισμού (Angle & Perry, 1981). Οι Meyer και Schoorman (1998) όρισαν ξανά τη «δέσμευση
στην παραμονή» ως «δέσμευση στη συνέχεια» (continuance commitment) ή δέσμευση
συμφέροντος, και συσχέτισαν τη σύνδεση μεταξύ της ιδέας των Angle και Perry και της ιδέας
των March & Simon (1958) η οποία αφορά τις αποφάσεις των εργαζομένων να παράγουν
(δέσμευση αξίας) και να συμμετέχουν (συνεχής δέσμευση). Αυτό το μοντέλο των δύο
παραγόντων είχε τη δυνατότητα να προβλέπει σημαντικά συμπεριφοριστικά αποτελέσματα και
αντιπροσώπευε δύο καθαρά ορισμένες διαστάσεις (Mayer & Schoorman, 1998).
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2.1.

Μοντέλο τριών συνιστωσών της οργανωσιακής δέσμευσης
των Meyer και Allen (1997)

Οι Meyer και Allen (1997) συνειδητοποίησαν, επίσης, ότι η οργανωσιακή δέσμευση
χρειάζεται να παρατηρηθεί χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πολλαπλών συστατικών. Τα άτομα
δεσμεύονται στους οργανισμούς για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μερικοί βρίσκουν ότι η
αποστολή, οι σκοποί και οι στόχοι ενός οργανισμού συγχρωτίζονται με τους δικούς τους. Άλλοι
δεσμεύονται σε έναν οργανισμό διότι πιστεύουν ότι θα χάσουν το κύρος τους, τα
συνταξιοδοτικά προνόμια ή τα κοινωνικά δίκτυα αν φύγουν. Επιπλέον, μερικοί δεσμεύονται και
μένουν σε έναν οργανισμό διότι αισθάνονται ότι αυτό είναι το σωστό. Το καθένα λοιπόν από
αυτά τα διαφορετικά κίνητρα είναι υπαρκτά, ωστόσο το μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον
Porter και τους συνεργάτες του δεν είναι ικανό να περιγράψει τις αποχρώσεις των τριών αυτών
τύπων δέσμευσης. Αυτά τα τρία συστατικά, λοιπόν, η συναισθηματική δέσμευση, η συνεχής ή
δέσμευση συμφέροντος και η κανονιστική δέσμευση, διαμορφώνουν τη βάση ενός νέου
μοντέλου της οργανωσιακής δέσμευσης (Meyer & Allen, 1997).
Ο επαναπροσδιορισμός της οργανωσιακής δέσμευσης από τους Meyer και Allen
παρήγαγε ένα μοντέλο το οποίο μοιάζει να είναι μια βιώσιμη εναλλακτική πρόταση σε σχέση με
το μοντέλο του Porter και των συνεργατών του (1974). Με πάνω από σαράντα έρευνες οι οποίες
χρησιμοποίησαν το μοντέλο των Meyer και Allen το μοντέλο τους θεωρείται πλέον ως το πιο
ευρέως διαδεδομένο θεωρητικό υπόβαθρο για τη μελέτη της οργανωσιακής δέσμευσης (Allen &
Meyer, 1996). Μεταξύ άλλων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι δεσμεύονται σε
οργανισμούς για μεγάλη ποικιλία λόγων, δηλαδή η οργανωσιακή δέσμευση είναι μία
πολύπλευρη έννοια και ο καλύτερος τρόπος να τη προσεγγίσεις είναι να προσπαθήσεις να
καταλάβεις την πολυπλοκότητα αυτής της δέσμευσης, παρά να προσπαθείς να βρεις τη μία
διάσταση η οποία είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί. Η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη
του μοντέλου τους ήταν η συνεχής αλλαγή στη φύση της εργασίας, η οποία οδηγούσε τους
οργανισμούς στο να βρουν νέους τρόπους

οργάνωσης, πορείας προς μεγαλύτερη

προσαρμοστικότητα και ελαστικές οργανωσιακές δομές. Αυτές οι νέες οργανωσιακές δομές θα
επηρεάσουν τους τύπους και τη δύναμη της δέσμευσης μεταξύ του οργανισμού και των
εργαζομένων (Meyer & Allen, 1997).
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Όρισαν,

επιπλέον,

την

οργανωσιακή

δέσμευση

ως

«αντικατοπτρισμό

τού

συναισθηματικού προσανατολισμού προς την οργάνωση, αναγνώριση του κόστους φυγής από
τον οργανισμό, την ηθική υποχρέωση να παραμείνουν στον οργανισμό». Τα τρία συστατικά του
μοντέλου τους για την οργανωσιακή δέσμευση αντικατοπτρίζουν αυτόν τον ορισμό. Η
συναισθηματική δέσμευση αναφέρεται στη «συναισθηματική σύνδεση, ταυτοποίηση, και
ενασχόληση του εργαζομένου προς τον οργανισμό» (Meyer & Allen, 1991, σελ. 67). Ένα άτομο
με υψηλή συναισθηματική δέσμευση μένει στον οργανισμό επειδή το θέλει. Η συνεχής
δέσμευση ή δέσμευση συμφέροντος αναφέρεται «στην επίγνωση του κόστους φυγής από τον
οργανισμό», όπως ότι θα χάσει το γόητρό του, την κοινωνική του θέση ή τα οικονομικά κίνητρα
(Meyer & Allen, 1991, σελ.67). Ένα άτομο το οποίο έχει υψηλή δέσμευση συμφέροντος μένει
στον οργανισμό διότι είναι ανάγκη να το κάνει. Η κανονιστική δέσμευση αντανακλά το αίσθημα
υποχρέωσης για να συνεχίσει κάποιος να εργάζεται σε έναν οργανισμό. Τα άτομα που
εμφανίζουν υψηλά επίπεδα κανονιστικής δέσμευσης μένουν σε έναν οργανισμό διότι
αισθάνονται ότι είναι ηθικά σωστό αυτό απέναντι στον οργανισμό (Meyer & Allen, 1991,
σελ.67).
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι Meyer και Allen δεν θεωρούν αυτά τα τρία συστατικά
ως ξεχωριστούς τύπους δέσμευσης, αλλά τα θεωρούν διασυνδεδεμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να
αντανακλούν τη φύση και το επίπεδο δέσμευσης του ατόμου στον οργανισμό (Meyer & Allen,
1997). Το μοντέλο τους υποστηρίζει, επίσης, ότι κάθε άτομο θα εμφανίζει και τα τρία είδη
δέσμευσης σε διαφορετικό επίπεδο όμως το καθένα.
Για παράδειγμα ένα άτομο μπορεί να έχει ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο με τον οργανισμό,
ωστόσο δεν χρειάζεται να μείνει. Αυτό σημαίνει χαμηλό επίπεδο συνεχούς δέσμευσης. Ένας
άλλος εργαζόμενος μπορεί να έχει ισχυρή κανονιστική και συνεχή δέσμευση αλλά να έχει
αδύναμο επίπεδο συναισθηματικής δέσμευσης. Άλλος εργαζόμενος πιθανό να έχει ισχυρή
δέσμευση συνέχειας ωστόσο αδύναμες την συναισθηματική και την κανονιστική δέσμευση. Οι
Meyer και Allen (1997) συμβουλεύουν τους ερευνητές να χρησιμοποιούν τη δύναμη αυτών των
τύπων δέσμευσης μαζί και όχι να αντιστοιχούν έναν συγκεκριμένο τύπο δέσμευσης σε κάθε
άτομο.

21

Συναισθηματική δέσμευση
Πρώτη συνιστώσα της οργανωσιακής δέσμευσης είναι η συναισθηματική δέσμευση, που
απορρέει από μια συμφωνία - ταύτιση μεταξύ των ατομικών και οργανωσιακών αξιών και
στόχων και, εν τέλει, συνοψίζεται στη συναισθηματική προσκόλληση του εργαζομένου στον
οργανισμό και τους στόχους του επειδή το θέλει. Όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν ικανοί να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους και είναι ικανοποιημένοι με τον ρόλο που
επιτελούν ως μέλη του συγκεκριμένου οργανισμού διακατέχονται από αυτήν την αφοσίωση,
πιστεύουν στους στόχους του οργανισμού και θέλουν να παραμείνουν σε αυτόν για να δούνε
τους στόχους να πραγματοποιούνται (Kiesler 1971, Salancik 1977).
Ο Mowday (1982) εισάγει με τις μελέτες του τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν το
επίπεδο της συναισθηματικής δέσμευσης και πιο συγκεκριμένα εντοπίζει τα προσωπικά
χαρακτηριστικά, τα δομικά χαρακτηριστικά του οργανισμού, τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται
με το είδος της εργασίας και την εμπειρία.
Δέσμευση συνέχειας
Δεύτερος τύπος είναι η διαρκής αφοσίωση (continuance commitment) ενός εργαζομένου
και αντιπροσωπεύει μια συνειδητή επιλογή του, καθώς διαβλέπει ότι το κόστος της απόφασής
του να εγκαταλείψει τον οργανισμό είναι μεγαλύτερο από τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας
πράξης. Σε πολλές περιπτώσεις εργαζομένων το κόστος της εγκατάλειψης — αποχώρησης
μπορεί να περιλαμβάνει την απώλεια, μεταξύ άλλων, ενός καλού μισθού ή άλλων υλικών
πλεονεκτημάτων, επαφών, καθώς και εξόδων που αφορούν την αναζήτηση νέας εργασίας.
Η κορεσμένη αγορά καθιστά δυσεύρετες τις καλές δουλειές, κι αυτό αποτελεί έναν από
τους παράγοντες που οδηγούν στην διαρκή αφοσίωση ενός εργαζομένου στην εργασία του.
Ακριβώς αυτή η επίγνωση των εργαζομένων για την έλλειψη εναλλακτικών ευκαιριών έξω από
το πλαίσιο του οργανισμού ισχυροποιεί το αίσθημα της συνεχούς - διαρκούς αφοσίωσης.
Βέβαια, θα εθελοτυφλούσαμε εάν κατά την ανάπτυξη του θέματος δεν αναφερόμαστε στο
επίπεδο της επένδυσης που οι εργαζόμενοι έχουν κάνει στον οργανισμό. Στην περίπτωση αυτών
των εργαζόμενων πολλοί έχουν επενδύσει σε οικονομικά μεγέθη αλλά και σε μη οικονομικά
μεγέθη αποσκοπώντας στην απόκτηση της κοινωνικής αναγνώρισης μέσα από τον οργανισμό,
γεγονότα που αυξάνουν και ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο το δέσιμο με αυτόν.
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Κανονιστική δέσμευση
Τρίτος τύπος είναι η κανονιστική αφοσίωση (normative commitment) κατά την οποία η
αναγνώριση για κάποιες παροχές (υποτροφίες, εκπαιδεύσεις και άλλες επιπρόσθετες αμοιβές)
προκαλεί στους εργαζόμενους το αίσθημα της υποχρέωσης για αφοσίωση και ανταπόδοση των
παραπάνω ως εξόφληση υποχρεώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τον τρόπο αυτόν
καλλιεργείται η νοοτροπία να παραμείνουν στον οργανισμό, γιατί αυτό είναι το ηθικά σωστό
(Hrebiniak & Alutro, 1972).
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2.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ενισχύουν ή αποθαρρύνουν την οργανωσιακή
δέσμευση και την αφοσίωση ενός εργαζόμενου σε έναν οργανισμό. Ο Mowday (1992) ερεύνησε
το ρόλο των προσωπικών χαρακτηριστικών και διαπίστωσε ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά
και οι εμπειρίες που έχει ένας άνθρωπος επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση. Οι Allen και
Meyer (1997) διαπίστωσαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της ηλικίας του εργαζόμενου και
του χρόνου υπηρεσίας στο συγκεκριμένο οργανισμό με το επίπεδο της δέσμευσης. Επιπλέον, το
στυλ ηγεσίας και επικοινωνίας σε έναν οργανισμό επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την
οργανωσιακή δέσμευση (Decottis & Summers, 1987). Σχετικά με τη δέσμευση λόγω συνέχειας
(continuance), οι μελέτες επικεντρώνονται σε δύο στοιχεία, στις επενδύσεις και στις
εναλλακτικές επιλογές. Οι Florkowsi και Schuster (1992) βρήκαν ότι υπάρχει θετική σχέση
μεταξύ της διανομής κερδών (profit sharing) , της εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής
δέσμευσης. Κατά τους Meyer και Allen (1997), προκειμένου να υπάρχει οργανωσιακή δέσμευση
του εργαζόμενου προς τον οργανισμό, πρέπει ο εργαζόμενος να αναγνωρίζει εναλλακτικές
επιλογές. Από έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα εμφανίζουν
υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης λόγω συνέχειας και αυτό οφείλεται στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους που είναι η δεοντολογία και η εργασιακή ασφάλεια (Meyer & Allen,
1997). Παράγοντες όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά, το εργασιακό κλίμα, τα
χαρακτηριστικά της εργασίας και η εκπαίδευση είναι επίσης σημαντικά για τη δημιουργία
εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης (Mowday et al. 1982). Οι εργαζόμενοι
εύχονται να παραμείνουν στον οργανισμό και είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν προσπάθεια χάρη
στις θετικές εμπειρίες στο χώρο εργασίας και τα οφέλη που αποκομίζουν από τη σχέση τους με
αυτόν.
Η έρευνα για τα αποτελέσματα της οργανωσιακής δέσμευσης εξετάζει το κατά πόσον τα
διαφορετικά συστατικά της οργανωσιακής δέσμευσης έχουν ορισμένες συνέπειες. Έννοιες όπως
διατήρηση εργασιακής θέσης (employee retention), η συμμετοχή (attendance), η θετική
οργανωσιακή συμπεριφορά (organizational citizenship) και η εργασιακή απόδοση (job
performance), είναι αποτελέσματα της οργανωσιακής δέσμευσης που έχουν μελετηθεί εκτενώς.
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Πολλοί ερευνητές μελέτησαν τα αποτελέσματα της οργανωσιακής δέσμευσης. Η
συμμετοχή εργαζομένου είναι το αποτέλεσμα που σχετίζεται άμεσα και θετικά με τη
συναισθηματική δέσμευση. Ο Gellatlly (1995) βρήκε ότι η δέσμευση συνέχειας σχετίζεται με το
πόσο συχνά ένας εργαζόμενος απουσίαζε. Επιπλέον, η οργανωσιακή δέσμευση σχετίζεται με τη
σκέψη για αποχώρηση (withdrawal cognitions), κάτι το οποίο σημαίνει σκέψεις για μείωση
προσπάθειας, μείωση του επιπέδου εργασιακής ενασχόλησης (job involvement), σαμποτάζ,
σκέψεις παραίτησης και κατά εξακολούθηση αδικαιολόγητες απουσίες από την εργασία (Blau
and Boal, 1987).
Από

τα

παραπάνω

συνάγουμε

το

συμπέρασμα

ότι

οι

εργαζόμενοι

που

δραστηριοποιούνται σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο οποίο υπάρχει επικοινωνία,
αναγνωρίζεται και ανταμείβεται η προσπάθεια και η επιτυχία, υπάρχει συμμετοχή στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων ή καθορισμού στόχων, έχουν καλές σχέσεις με τον προϊστάμενο
και τους συναδέλφους τους, είναι χρόνια στον ίδιο οργανισμό, είναι ικανοποιημένοι από την
εργασία τους, είναι πιο πιθανό να αισθάνονται πιο αφοσιωμένοι στον οργανισμό που εργάζονται.
Η οργανωσιακή δέσμευση ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους οργανισμούς, γιατί είναι σημαντικό να
έχουν ένα αφοσιωμένο και δυνατό εργατικό δυναμικό που να ταυτίζει τους ατομικούς με τους
οργανωσιακούς στόχους και να καταβάλει προσπάθεια για την επίτευξή τους. Ένας
αφοσιωμένος εργαζόμενος δύσκολα εγκαταλείπει την εργασία του. Ένας εργαζόμενος που
εγκαταλείπει τον οργανισμό, παίρνει μαζί του και τη συσσωρευμένη άρρητη γνώση και τις
εμπειρίες του. Είναι υψηλά τα κόστη του οργανισμού για την εκπαίδευση νέου προσωπικού και,
επίσης, είναι υψηλό το κόστος να μην υπάρχει το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση τη
στιγμή που πρέπει.
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2.3. Οργανωσιακή δέσμευση εκπαιδευτικών
Η οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών διακρίνεται: α) στη δέσμευση στο σχολείο,
όπου σύμφωνα με τον Mowday et. al. (1982) αναπτύσσονται συμπεριφορές από τους
εκπαιδευτικούς που βοηθούν το σχολείο να επιτύχει τους στόχους του, β) στη δέσμευση προς
τους μαθητές και τη μάθηση, την υψηλή στοχοθεσία και προσδοκία (Kushman, 1992), την
παροχή βοήθειας και ψυχολογικής υποστήριξης και τη σωστή παροχή αγωγής και διδασκαλίας
με νέους, καινοτόμους τρόπους, γ) στη δέσμευση στη διδασκαλία και εκδήλωση επιθυμίας να
παραμείνει στο επάγγελμα και τη συναισθηματική αντίδραση με την καταβολή κάθε βοήθειας
προς το μαθητή (Tyree, 1996), δ) στη δέσμευση στην καριέρα ή το επάγγελμα, μια
συναισθηματική προσέγγιση προς το επάγγελμα, που μπορεί να περιλαμβάνει και τα προσωπικά
στοιχεία του κάθε εκπαιδευτικού (Somech & Bogler 2002). Αναπτύσσονται οι αναγκαίες
δεξιότητες και σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για μια επιτυχημένη καριέρα. Όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά συνθέτουν την οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα:
 Δέσμευση στο σχολείο
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι δεσμευμένοι στο σχολείο, σύμφωνα με τους Mowday, Porter
και Steers (1982) καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες και αναπτύσσουν τέτοια συμπεριφορά
πέραν από τη αναμένομενη και συνηθισμένη για να βοηθήσουν το σχολείο να επιτύχει τους
σκοπούς του.
 Δέσμευση στους μαθητές
Ο Kushman (1992) έδειξε ότι η δέσμευση στους μαθητές και η προσπάθεια για μάθηση είναι
ταυτόσημες έννοιες με την συμπεριφορά που δείχνουν οι δεσμευμένοι εκπαιδευτικοί και
συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού. Ο Louis (1998)
έδειξε ότι αυτού του είδους η δέσμευση κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς να ξεπεράσουν
προσωπικές κρίσεις και να μάθουν καλύτερα τους μαθητές τους, να είναι πιο ευαίσθητοι και
ενήμεροι για θέματα που αφορούν την πορεία της μάθησης και των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Χαμηλότερα επίπεδα αυτής της δέσμευσης συνδέονται με μειωμένες
επιδόσεις των μαθητών και αδιαφορία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από πλευράς των
εκπαιδευτικών (Firestone & Pennell, 1993).
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 Δέσμευση στη διδασκαλία
Η δέσμευση του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία είναι μια ψυχολογική και συναισθηματική
σύνδεση με τη διδασκαλία του και το επάγγελμά του. Τέτοιοι εκπαιδευτικοί παρέχουν
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διδασκαλία, δείχνουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό για το
διδακτικό τους αντικείμενο και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο πρόσωπο του μαθητή που
διδάσκουν και στο αντικείμενο στο οποίο διδάσκουν (Tyree, 1996).
 Δέσμευση στη καριέρα και το επάγγελμα.
Οι Somech και Bogler (2002) έδειξαν ότι η δέσμευση στο επάγγελμα και την καριέρα
συνδέεται με ένα συναισθηματικό δέσιμο με την προσωπική αναγνώριση, επιτυχία και
ικανοποίηση που προέρχεται από το να είναι κάποιος εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός
αναπτύσσει τις αναγκαίες δραστηριότητες, δεξιότητες και σχέσεις για να έχει μια επιτυχημένη
καριέρα στο σχολείο ή στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται. Σύμφωνα με τους Meyer, Allen
και Topolyntsky (1998) τα άτομα καταβάλλουν προσπάθεια για να αποδείξουν τις ικανότητες,
δεξιότητες, γνώσεις που έχουν για να είναι πιο αποτελεσματικοί και ποιοτικοί στην εργασία
τους. Ανακατευθύνουν τα συναισθήματά τους προς το επάγγελμα το οποίο ασκούν. Αντίστοιχα, η
δέσμευση των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα είναι ο κινητήριος μοχλός για εργασία και
απόδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού. Η επαγγελματική δέσμευση είναι
το σημαντικότερο χαρακτηριστικό για να παραμείνει κάποιος μέλος της ομάδας εργασίας στην
οποία βρίσκεται και, άρα, του συλλόγου των εκπαιδευτικών του σχολείου.
Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία μαζί με ένα σώμα γνώσεων, δεξιοτήτων,
ικανοτήτων και συμπεριφορών είναι όσα συνθέτουν την οργανωσιακή δέσμευση των
εκπαιδευτικών. Η δέσμευση δεν ορίζεται πλέον μονοδιάστατα, αλλά πρόκειται για ένα
πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο περιλαμβάνει τη δέσμευση στο σχολείο, (Louis 1998) στους
μαθητές, στην επαγγελματική καριέρα, στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο διδάσκουν και στη
διδασκαλία (Tyree, 1996). Η δέσμευση ως πολυδιάστατο φαινόμενο περικλείει όλα τα παραπάνω
χαρακτηριστικά, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και συντίθενται (Meyer and Allen, 1991).
Οι Somech και Bogler (2002) έδειξαν ότι η δέσμευση των εκπαιδευτικών σχετίζεται με
την εργασιακή ικανοποίηση καθώς και ότι οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη δέσμευση είχαν
μεγαλύτερη εμπλοκή στα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα του σχολείου. Ομοίως, οι
Kushman (1992) και Rosenholtz (1989) (βλ. ενδεικτικά Cheung et. al., 2008) έδειξαν ότι η
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δέσμευση σχετίζεται με την σχολική επίδοση και την καλύτερη ακαδημαϊκή πορεία των
μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί κοινωνικοποιούνται επαγγελματικά στην σχολική μονάδα (Reyes,
1990, βλ. ενδεικτικά Cheung et. al., 2008) κάτι το οποίο σημαίνει ότι μαθαίνουν τις αξίες, τις
νόρμες και την απαιτούμενη επαγγελματική συμπεριφορά που είναι κατάλληλη για τον σχολικό
οργανισμό και μπορούν να μοιράζονται τις αξίες και τους σκοπούς από κοινού με τους
συναδέλφους τους. Έτσι αποκτούν την αίσθηση ότι ανήκουν στη σχολική μονάδα και δίνουν,
αλλά και παίρνουν οι ίδιοι αξία από το σχολικό οργανισμό.
Η οργανωσιακή δέσμευση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της
σχολικής

αποτελεσματικότητας,

της

ποιοτικής

διδασκαλίας

και

της

επαγγελματικής

συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών (Cheung, 2008). Τα σχολεία έχουν ανάγκη από ποιοτικούς και
δεσμευμένους εκπαιδευτικούς, που θα φέρουν εις πέρας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και το
πολύπλευρο και ποικίλο έργο του σχολείου. Ένας δεσμευμένος εκπαιδευτικός, δουλεύει
σκληρότερα, αφιερώνει αρκετό εξωσχολικό χρόνο για προετοιμασία, πιστεύει στους σκοπούς
του σχολείου.
Η δέσμευση των εκπαιδευτικών έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς
παράγοντες για την επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων. Οι
εκπαιδευτικοί παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην παροχή ποιοτικής παιδείας. Στην
αίθουσα και στο σχολείο σε συνεργασία με συναδέλφους τους, συχνά βρίσκονται κάτω από
πίεση για να καταφέρουν να έχουν και επιδόσεις οι μαθητές και να συμβάλλουν στη
διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. Η κοινωνία έχει μεγάλες απαιτήσεις από τους
εκπαιδευτικούς για τη σωστή διαχείριση των μαθητών και των σχολικών οργανισμών ως
επαγγελματιών παιδαγωγών (Park et. al., 2005). Αυτή η ποιοτική παιδεία δεν μπορεί να
επιτευχθεί χωρίς την αφοσίωση δεσμευμένων εκπαιδευτικών στο σχολείο. Η δέσμευση αυτή
είναι μια εσωτερική κινητήριος δύναμη που μοχλεύει τον εκπαιδευτικό με υπευθυνότητα και
ποικιλία και τον γεμίζει με ενέργεια για να θέτει και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στην
εργασία του. Εξωτερικές δυνάμεις ταυτόχρονα που προέρχονται από την εξέλιξη των κοινωνιών
και της τεχνολογίας θέτουν υψηλότερα επίπεδα μάθησης, γνώσεων, παιδείας και αξιολογούν
ακόμη αυστηρότερα την παρεχόμενη εκπαίδευση, κάτι το οποίο εξαρτάται από τις συνδυασμένες
προσπάθειες κάθε εκπαιδευτικού και κάθε σχολικής μονάδας.
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3. Η λειτουργία της διεύθυνσης στο χώρο της εκπαίδευσης
Η διεύθυνση είναι δραστηριότητα που κατανέμεται σε όλη την ιεραρχική πυραμίδα της
οργάνωσης και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες δράσης. Το σύστημα διοίκησης της ελληνικής
εκπαίδευσης, διακρίνεται σε τρία επίπεδα: το εθνικό, το νομαρχιακό (περιφερειακό) και το
επίπεδο σχολικής μονάδας. Σε εθνικό επίπεδο δηλαδή στο Υ.Π.Ε.Θ. (Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων), λαμβάνονται αποφάσεις από την πολιτική ηγεσία αναφορικά με
τη διαμόρφωση ποικίλων παραγόντων που αφορούν τη σχολική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα
οι διάφορες διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κ.Υ. (Κεντρική
Υπηρεσία) του Υ.Π.Ε.Θ. μπορούν να λαμβάνουν οποιοδήποτε μέτρο που σχετίζεται με την
επιμόρφωση, υποκίνηση, την καθοδήγηση, το συντονισμό κ.ά. του διδακτικού προσωπικού των
δύο πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης.
Σε νομαρχιακό επίπεδο, οι Διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ασκούν διοίκηση και εποπτεία της λειτουργίας σχολικών μονάδων της περιφέρειάς
τους και παράλληλα είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι του διδακτικού προσωπικού,
ενώ η αρμοδιότητα υποκίνησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών λειτουργών
ανήκει στους σχολικούς συμβούλους (Ν.1304/1982, Π.Δ. 214/1984).
Στο επίπεδο της σχολικής μονάδας η άσκηση της διευθυντικής αυτής λειτουργίας γίνεται
από το διευθυντή της μονάδας αυτής. Η λειτουργία της διεύθυνσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα
στο σχολείο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι στις σχολικές οργανώσεις, σε σύγκριση με άλλου είδους
οργανώσεις, υπερτερεί από την πλευρά των «συντελεστών παραγωγής» και «προϊόντος», ο
ανθρώπινος παράγοντας. Επιπλέον, ο διευθυντής του σχολείου: από τη μια πλευρά είναι
επιλεγμένος ηγέτης που ενεργεί για λογαριασμό των ανωτέρων, γεγονός που τον ωθεί να
συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές προσδοκίες. Και από την άλλη πλευρά είναι ο
δάσκαλος- ηγέτης της σχολικής κοινότητας και πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τις προσδοκίες
των δασκάλων και των μαθητών που ηγείται. Επομένως, η λειτουργία της σχολικής διεύθυνσης
πρέπει να προωθεί διαδικασίες υλοποίησης των σκοπών του σχολείου, σύμφωνα με τις ανάγκες
των μαθητών, χωρίς βέβαια να παραμελεί τις προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες των
δασκάλων (Σαΐτης, 2000).
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3.1. Η χρήση εξουσίας από την ηγεσία για συμμετοχή και
ενδιαφέρον
Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί για τη λέξη «ηγεσία». Ενδεικτικά αναφέρουμε την άποψη
των Koontz and O`Donnell (1982:91), όπου «η ηγεσία εκλαμβάνεται γενικά ως η επιρροή, η
τέχνη ή διαδικασία επηρεασμού των ατόμων έτσι ώστε να εργασθούν πρόθυμα για την επίτευξη
των ομαδικών στόχων». Η ηγεσία, ως έννοια που ορίζεται κατά τον τρόπο αυτό, αποσκοπεί στον
επηρεασμό της συμπεριφοράς των μελών της ομάδας έτσι ώστε να εργασθούν πρόθυμα και
αποτελεσματικά.
Ο Spillane (2006, βλ. ενδεικτικά Hulpia & Devos, 2010) αναφέρει ότι η ηγεσία της
ομάδας των εκπαιδευτικών διαμορφώνει το πλαίσιο εργασίας των εκπαιδευτικών με
δραστηριότητες που αφορούν την αλληλεπίδραση και συνεργασία των εκπαιδευτικών. Η ηγεσία
στηρίζει την συνοχή, συνεκτικότητα, την ανοιχτή έκφραση συναισθημάτων, την αμοιβαία
εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών και ανοιχτή επικοινωνία. Τα μέλη της ομάδας έχουν σαφείς
ρόλους αποδεκτούς, κοινούς στόχους και σκοπούς προσανατολισμένους στους σκοπούς του
σχολείου (Hulpia & Devos, 2010). Οργανικό στοιχείο της ομάδας είναι πέραν από την κοινή
αποδοχή αξιών και σκοπών, η τυπική, άτυπη και προσωπική επικοινωνία, το διαμοίρασμα ιδεών
και πληροφοριών, η κοινωνική αλληλεπίδραση.
Η συμπεριφορά της ηγεσίας των εκπαιδευτικών διακρίνεται για την οικοδόμηση θετικών
σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και την συνευθύνη, συναπόφαση για τα ζητήματα του
σχολείου. Αυτή η συμμετοχική διαδικασία δίνει την δυνατότητα επιρροής των εκπαιδευτικών
στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της ομάδας ηγεσίας
διακατέχονται από μια θετική δυναμική αλληλεπίδρασης και δέσμευσης μεταξύ τους. Αυτή η
ομάδα δίνει τις κατευθύνσεις σε καθημερινή βάση και εμπλέκονται στη διοικητική διαχείριση
του σχολείου κάθε μέλος από διαφορετικό επίπεδο, στη σύμπλευση με το κοινό εκπαιδευτικό
όραμα που έχουν για το σχολείο τους. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι
συλλογική ευθύνη της ομαδικής ηγεσίας που ασκεί η ομάδα, ο σύλλογος των εκπαιδευτικών.
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3.2. Χαρακτηριστικά της ομάδας των εκπαιδευτικών και η
σηµασία της συναδελφικότητας
Το διδακτικό επάγγελμα διακρίνεται από μεγάλη «απομόνωση» από ενηλίκους
συναδέλφους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να μην έχουν σαφή εικόνα των
χαρακτηριστικών που απαρτίζουν μια αποτελεσματική ομάδα και δυστυχώς, έχουν λίγα πρότυπα
για να παραδειγματιστούν (έλλειψη βιωματικής επιμόρφωσης). Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο να
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης «πραγματικής» ομάδας τα οποία είναι οι
ομαδικοί στόχοι, σύμφωνα με τους οποίους οι συμμετέχοντες σε μια ομάδα είναι αφοσιωμένοι
στην επίτευξη ενός σαφούς ομαδικού στόχου για τον οποίο συμφωνούν. Κύριοι στόχοι μιας
ομάδας συνεργασίας δασκάλων πρέπει να είναι η σημαντική βελτίωση της διδασκαλίας και της
μάθησης. Στην κατεύθυνση αυτή, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δουλεύουν στενά και να
αλληλεξαρτώνται για να πετύχουν τους στόχους που θέτουν. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια ομάδα
συζητά ένα έργο το οποίο απαιτεί ομαδική δουλειά, ανασυνθέτει με ενεργητικό τρόπο τις
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες των μελών της με τρόπο συλλογικό και
συντονισμένο. Επιπλέον, μια ομάδα δασκάλων δουλεύει καλά όταν οι δάσκαλοι συζητούν για τη
διδασκαλία, παρακολουθούν ο ένας τον άλλο να διδάσκει, σχεδιάζουν, ερευνούν και αξιολογούν
από κοινού το διδακτικό υλικό. Παράλληλα, πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται για να
βελτιώσουν τη διδασκαλία τους, και να λειτουργούν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
ειλικρινούς επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, τα σαφή όρια της ομάδας, είναι ένα από τα
χαρακτηριστικά που καθιστούν τις ομάδες λειτουργικές και αποτελεσματικές. Στο πλαίσιο αυτό
γίνεται σαφές σε όλα τα μέλη ποιος ανήκει και ποιος δεν ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα,
έτσι ώστε το κάθε μέλος να αναλαμβάνει την ευθύνη για μια εργασία, να τη φέρνει εις πέρας και
να λογοδοτεί στην ομάδα για τις πράξεις του. Ειδικότερα, καλό είναι να υπάρχει ένας
διευκολυντής ο οποίος θέτει την ατζέντα, δηλαδή επιλέγει από τα ζητήματα που έχουν προταθεί
από τα μέλη ποιο θα συζητηθεί στη συγκεκριμένη συνάντηση, και φροντίζει να μείνει η
συζήτηση επικεντρωμένη στο θέμα, ώστε να καλυφθεί πλήρως. Επίσης, σημαντικός είναι ο
ορισμός ενός γραμματέα που κρατά σημειώσεις ή απομαγνητοφωνεί όσα συζητήθηκαν, αλλά και
ο ορισμός χρονομέτρη που αναλαμβάνει να κρατά το χρόνο που μιλάει ο καθένας, ώστε να μην
ξεφεύγει η συζήτηση εκτός ορίων χρόνου ή θέματος. Με το μοίρασμα των ρόλων αλλά και την
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κυκλική εναλλαγή τους, ουσιαστικά, διαμοιράζεται ο ηγετικός ρόλος στα μέλη της ομάδας
(Hackman, 2004).
Από τα βασικά «συστατικά» μιας επιτυχημένης ομάδας, δεν θα μπορούσε να
«απουσιάζει» και η αυτονομία της. Η ομάδα θα πρέπει να διαθέτει έναν ικανοποιητικό βαθμό
αυτονομίας από τους ανωτέρους της για να μπορούν να αποφασίσουν πώς θα φέρουν εις πέρας
την ομαδική εργασία.
Τέλος,

σημαντική

βαρύτητα

έχει

και

η

διαδικασία

του

ομαδικού

αναστοχασμού/αξιολόγησης, κατά την οποία τα μέλη συγκεντρώνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα για να αναστοχαστούν σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ομάδας και πώς
αυτή μπορεί να βελτιωθεί. (Richardson, West, Dawson, 2009).
Η συνεργασία είναι από τα πιο ουσιαστικά συστατικά σύνθεσης αποτελεσματικών
ομάδων (Crow & Pounder, 2000· Fauske & Schelble, 2002, βλ. ενδεικτικά Conley et. al., 2004).
Τα πιο σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν είναι συνεργασίας και άνισης συμμετοχής στην
ομάδα των εκπαιδευτικών. Μεγαλύτερη συμμετοχή συνεπάγεται δέσμευση στην συλλογική
εργασία, όπως και η συνεργασία σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά διαθεματικά διδακτικά σχέδια
δεσμεύουν τον εκπαιδευτικό στην ομάδα του σχολείου.
Η συνεργατική εργασία των εκπαιδευτικών στο σχολείο αυξάνει τα μαθησιακά και
εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών. Ακόμη, ταιριάζει με το δημοκρατικό στοιχείο του
χαρακτήρα της εκπαίδευσης και ενισχύει τις ικανότητες και δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Η
συλλογική εργασία έχει ειδωθεί ως στρατηγική που ενισχύει την ανεξαρτησία και τη σχολική
διοίκηση σε τοπικό επίπεδο. Η συνεργασία προσδιορίζεται στην κοινή ταυτότητα και
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ζητημάτων του σχολείου, που οδηγούν στην επαγγελματική
ανάπτυξη. Υπάρχει αλληλεπίδραση γνώσεων και δεξιοτήτων με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας,
χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες στρατηγικές κάθε φορά, οι οποίες κοινοποιούνται σε όλα τα
μέλη της ομάδας, μέσω της συνεργασίας. Η συνεργασία περιλαμβάνει το συντονισμό, την
επικοινωνία, το μοίρασμα των γνώσεων και στρατηγικών (Conley et. al, 2004).
Παράλληλα, η συναδελφικότητα περιλαμβάνει μια σειρά από συνεργατικές πρακτικές,
όπως την ομαδική διδασκαλία, τον συνεργατικό σχεδιασμό, την καθοδήγηση συναδέλφων, τη
σχέση μέντορα-νέου εκπαιδευτικού, τον επαγγελματικό διάλογο, τη συνεργατική έρευνα
δράσης, με τον όρο ότι πρόκειται για πρακτικές εθελοντικές και αυθόρμητες. Σε μια πιο άτυπη
μορφή μπορεί να περιλαμβάνει τις συζητήσεις μέσα στο γραφείο των εκπαιδευτικών και έξω
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από τη σχολική τάξη, τη βοήθεια και τις συμβουλές, τους πόρους που ανταλλάσσουν οι
εκπαιδευτικοί σχετικά με τη διδασκαλία και άλλες μικρές αλλά σημαντικές παρόμοιες
δραστηριότητες (Hargreaves, 1994:188), που προϋποθέτουν την αναγνώριση ότι ο σύλλογος
διδασκόντων αποτελεί τον πιο πολύτιμο πόρο στο σχολείο.
Η Little κάνει διάκριση ανάμεσα στη μορφή και το περιεχόμενο της συναδελφικότητας.
Η μορφή περιλαμβάνει το βαθμό και τον τύπο των συνεργατικών σχέσεων. Η ερευνήτρια
διακρίνει τουλάχιστον τέσσερις τύπους σχέσεων που κατατάσσονται σε ένα συνεχές
ανεξαρτησίας - αλληλεξάρτησης: α) τη διήγηση ιστοριών και την αναζήτηση ιδεών και πόρων,
β) τη βοήθεια και την υποστήριξη, γ) την ανταλλαγή ιδεών και υλικών και δ) την κοινή εργασία.
Πιο σημαντική θεωρείται η κοινή εργασία (joint work), που προϋποθέτει μεγαλύτερη
αλληλεξάρτηση και αμοιβαία προσαρμογή σε επίπεδο πρακτικής, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και
αίσθημα ασφάλειας. Με την κοινή εργασία οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται την ευθύνη για το
διδακτικό έργο και αποκτούν μια αίσθηση επαγγελματικότητας και είναι πιο πιθανό να
επιτευχθεί σημαντική πρόοδος των μαθητών (Little, 1990 :512).
Ο καθοριστικός ρόλος των καλών διαπροσωπικών σχέσεων των εκπαιδευτικών
επισημαίνεται, ήδη, από τη δεκαετία του 1970 (Lortie, 1975: 192). Οι καλές διαπροσωπικές
σχέσεις θεωρούνται βασική πηγή εσωτερικής αμοιβής, που αποκτά σημασία εξαιτίας της
απουσίας ισχυρών εξωτερικών ανταμοιβών στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εξαιτίας των
προβλημάτων που συχνά προκύπτουν στις σχέσεις μαθητών - εκπαιδευτικών (Zahorik,
1987:386). Οι σύγχρονες έρευνες πάνω στην εργασιακή ζωή των εκπαιδευτικών ξεκινούν από
την υπόθεση ότι οι συναδελφικές σχέσεις βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται πιο
αποτελεσματικά τις πολλαπλές απαιτήσεις του επαγγέλματος, μειώνουν το άγχος και αυξάνουν
την ικανοποίηση και την «ευημερία» τους. Αντίθετα, η έλλειψη επαφής με τους συναδέλφους
προκαλεί στους εκπαιδευτικούς αισθήματα απογοήτευσης και πλήξης, τα οποία μεταφέρονται
και στους μαθητές. Οι κακές συναδελφικές σχέσεις, «βαρύνοντας» την ατμόσφαιρα στο
γραφείο, έχουν επιπτώσεις στη γενικότερη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στα μαθήματα και
τους μαθητές και ευθύνονται κατά πολύ για την εξουθένωσή τους (burnout) (Αναγνωστοπούλου,
2004:55-56).
Η έρευνα του Graves (2001) καταλήγει ότι η πιο μεγάλη πηγή ενέργειας για τους
εκπαιδευτικούς είναι η συναδελφικότητα (collegiality). Ο ερευνητής, όμως, συμπεριλαμβάνει
στην έννοια της συναδελφικότητας και τη συναισθηματική/κοινωνική διάσταση των
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διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτός ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης φαίνεται πιο κατάλληλος, όταν
μιλούμε για εκπαιδευτικούς της πράξης, που βιώνουν καθημερινά εκτός από τα προβλήματα που
σχετίζονται με το διδακτικό έργο και ένα σωρό άλλα προβλήματα προσωπικά, που ενδέχεται να
επηρεάζουν την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων τους με τις άλλες ομάδες στο σχολείο
(συναδέλφους, διευθυντές, γονείς και κυρίως μαθητές). Αυτή η οπτική τονίζει τον αυτόνομο
ρόλο των καλών διαπροσωπικών σχέσεων στην ψυχική ευημερία των εκπαιδευτικών και
ταυτόχρονα τις θεωρεί θεμέλιο για την εδραίωση πρακτικών συνεργασίας μέσα στα σχολεία.
Επιπλέον, σε σχέση με το διδακτικό έργο οι εκπαιδευτικοί συχνά, εκτός από δυσκολίες
πρακτικής φύσης, βιώνουν δυσάρεστα συναισθήματα όπως φόβο, άγχος, ενοχή, θυμό και
απογοήτευση. Πίσω απ’ αυτά κρύβεται η ανάγκη τους να ελέγχουν όλες τις πλευρές της
μάθησης στη σχολική τάξη και συχνά η ηθική επιταγή να υιοθετούν μια στάση γεμάτη
συμπάθεια και ενδιαφέρον απέναντι στους μαθητές τους. Η δυσκολία να ανταποκριθούν σε
αυτούς τους κοινωνικά προδιαγεγραμμένους αλλά και ατομικά εσωτερικευμένους στόχους τούς
κάνει να υποφέρουν από έλλειψη αυτοπεποίθησης, αίσθηση αποτυχίας και καταπιεστικής
ενοχής. Γι’ αυτό, ζητούν από τους συναδέλφους τους να είναι ευαίσθητοι απέναντι στις
συναισθηματικές τους ανάγκες, να μπαίνουν στη θέση τους, να ανταποκρίνονται με συμπάθεια
και περιστασιακά να παρέχουν σοφές συμβουλές. Εκτιμούν βαθιά τις ευκαιρίες που τους
δίνονται να μιλούν, να μοιράζονται την αίσθηση της απαξίας τους και τις αποτυχίες τους, να
χαλαρώνουν και πάνω από όλα να γελούν (Nias, 1998:1260). Τέτοιες ανταλλαγές αισθημάτων
και εμπειριών έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της ενέργειάς τους σε υψηλά επίπεδα, καθώς
τους βοηθούν να εκτονώνονται, να βλέπουν τα πράγματα μέσα από ένα πιο χαλαρό πρίσμα και
αποκαθιστούν το ηθικό τους (Graves, 2001). Το ανοιχτό κλίμα χαρακτηρίζει μια
αποτελεσματική επικοινωνία και έχει θετική αποτύπωση στην έννοια της συλλογικής δέσμευσης
στην ομάδα του οργανισμού. Το ανοιχτό κλίμα επικοινωνίας χαρακτηρίζει τη συνεργασία και
σχετίζεται με υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης (Dee, Henkin, & Pell, 2002). Είναι ένας μηχανισμός
που αναπτύσσει και θεμελιώνει την δέσμευση (Scott et al., 1999).
Οι συζητήσεις που ανταλλάσσουν οι εκπαιδευτικοί με τους συναδέλφους τους γύρω από
τον εαυτό τους και τη διδασκαλία έχουν τρία πλεονεκτήματα. Πρώτον είναι αποκαλυπτικές για
τις στάσεις, τις αξίες και τα πιστεύω των ατόμων. Μέσα απ’ αυτές οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν
περισσότερα ο ένας για τον άλλο και από προσωπική και από επαγγελματική άποψη. Δεύτερον,
χτίζουν ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, που επιτρέπει την ανοιχτή
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επικοινωνία. Τρίτον, αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού ένας πολιτιστικός
κώδικας επικοινωνίας, μια κοινή γλώσσα που επιτρέπει ανταλλαγές αποκαλυπτικές σύνθετων
ιδεών (Nias, 1998; Jarzabkowski, 2001:7).
Η ανοιχτή επικοινωνία μεγαλώνει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη συμμετοχή και αυξάνει
το αίσθημα της συμμετοχής, του ανήκειν στο σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου και την
αίσθηση της συλλογικότητας και συναδελφικότητας (Dee et. al., 2006). Οι συνεργατικές
πρακτικές που επικεντρώνονται στο διδακτικό έργο εντάσσονται στους παράγοντες διαδικασίας
που συσχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του σχολείου, με την αλλαγή, τη βελτίωση, την
επιτυχή εφαρμογή των καινοτομιών και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,
έννοιες αλληλοσυνδεόμενες που αποσκοπούν στην ποιοτική παροχή εκπαιδευτικού έργου, με
τελικό στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων, της συμπεριφοράς και της στάσης των μαθητών.
Υποστηρίζεται ότι η συναδελφικότητα προωθεί την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πέρα από τον
προσωπικό στοχασμό ή την εξάρτηση από εξωτερικούς ειδήμονες σε ένα σημείο που οι
εκπαιδευτικοί μαθαίνουν ο ένας απ’ τον άλλο και αναπτύσσουν την ειδημοσύνη τους από
κοινού.
Παράλληλα, υπάρχουν και ποικίλες νοοτροπίες των εκπαιδευτικών σχετικά με
ουσιώδεις στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις, συνήθειες, υποθέσεις και μεθόδους δράσης που είναι
κοινές σε μια συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών ή στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Οι
νοοτροπίες αυτές είναι εμφανείς σε αυτά που σκέφτονται, λένε και κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Η
έννοια της κοινότητας, της ρητής ή άρρητης συναίνεσης, έννοια που έχει ουσιαστικά
διαμορφωτικό χαρακτήρα, είναι κεντρική στην αντίληψη των νοοτροπιών των εκπαιδευτικών
που δίνει έμφαση στο περιεχόμενο (Hargreaves, 1994)
Οι νοοτροπίες των εκπαιδευτικών έχουν ποικίλο περιεχόμενο, αλλά συγκεκριμένες
μορφές που δεν είναι άλλες από τον ατομισμό, το διαμερισμό, τη νοοτροπία συνεργασίας και
την τεχνητή συναδελφικότητα. Είναι σημαντικές, γιατί μέσω αυτών το περιεχόμενο της
νοοτροπίας – οι νόρμες, οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών –
αναπαράγονται ή επαναπροσδιορίζονται. (Hargreaves,1994)
Γίνεται λοιπόν φανερό, πως στη νοοτροπία του ατομισμού, σε αντίθεση με το πνεύμα της
συναδελφικότητας, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν χαρακτηριστικούς προσανατολισμούς στη
δουλειά τους, τους οποίους ο Lortie αποκαλεί συγχρονία, συντηρητισμό και ατομισμό. Οι
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εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων, λέει ο Lortie, επικεντρώνονται στο βραχυπρόθεσμο
σχεδιασμό στις τάξεις τους, γιατί έτσι οι ενέργειες τους είναι πιο πιθανό να έχουν κάποιο
αποτέλεσμα (συγχρονία), αποφεύγουν τη συζήτηση, τη σκέψη ή τη δέσμευση απέναντι σε πιο
ριζικές αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το πλαίσιο του έργου τους ή να θέσουν
ουσιώδη ερωτήματα γύρω από τον τρόπο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους
(συντηρητισμός). Ακόμη, αποφεύγουν τη συνεργασία με τους συναδέλφους τους διότι
φοβούνται τις επικρίσεις και τις αποδοκιμασίες που μπορεί να έρθουν μ` αυτήν (ατομισμός).
Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, εγκλωβισμένοι σαν πουλιά στη νοοτροπία του ατομισμού, μένουν
προσκολλημένοι σ` αυτά που ξέρουν. Δεν είναι πρόθυμοι να πετάξουν ελεύθεροι, ακόμη κι όταν
τους δίνεται η ευκαιρία (Lortie, 1975).
Όμως, η αλληλεγγύη και η ανταλλαγή στην αίθουσα προσωπικού, στα σχολεία στα
οποία επικρατεί νοοτροπία ατομισμού, έχει τα όριά της. Σύμφωνα με τις καταγραφές της Nias, οι
σπουδαστές και οι νέοι εκπαιδευτικοί συχνά τρομάζουν από το χαμηλό επίπεδο των συζητήσεων
στην αίθουσα προσωπικού. Είναι αλήθεια ότι οι συζητήσεις αυτές μένουν σε ένα χαμηλό κοινό
παρανομαστή θεμάτων και ζητημάτων πάνω στα οποία είναι απίθανο να διαφωνήσουν
επαγγελματικά οι εκπαιδευτικοί. Αποφεύγονται θέματα και συγκρατούνται απόψεις που θα
μπορούσαν να φέρουν στο φως διαφορές επαγγελματικής προσέγγισης ή που θα μπορούσαν να
κάνουν τους εκπαιδευτικούς ευάλωτους σε κακόπιστη συγκριτική αξιολόγηση από την πλευρά
των άλλων. Έτσι, στις αίθουσες προσωπικού, η θεωρία της εκπαίδευσης, ο μακροπρόθεσμος
σχεδιασμός και οι συζητήσεις γύρω από βασικούς σκοπούς και βαθύτερες υποθέσεις είναι
στοιχεία που ουσιαστικά απουσιάζουν από τις συνομιλίες εκπαιδευτικών. Αντίθετα, η
ανταλλαγή περιορίζεται σε ιστορίες, σε πληροφορίες και σε νέα- σε πράγματα που δεν υπάρχει
κίνδυνος να παρέμβουν στην αυτόνομη κρίση του απομονωμένου εκπαιδευτικού ή να θέσουν
υπό αμφισβήτηση. (Nias, 1996).
Αποτελεί λοιπόν κοινό τόπο πως η διεπιστημονικότητα και συνεργασία στην συλλογική
εργασία επιτρέπει την καινοτομία και ελευθερία στο σχολικό οργανισμό. Η συνεργασία είναι
από τα πιο ουσιαστικά συστατικά σύνθεσης αποτελεσματικών ομάδων (Crow & Pounder, 2000·
Fauske & Schelble, 2002, βλ. ενδεικτικά Conley et. al., 2004). Τα πιο σημαντικά προβλήματα
που ανακύπτουν είναι συνεργασίας και άνισης συμμετοχής στην ομάδα των εκπαιδευτικών.
Μεγαλύτερη συμμετοχή συνεπάγεται δέσμευση στην συλλογική εργασία, όπως και η
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συνεργασία σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά διαθεματικά διδακτικά σχέδια δεσμεύουν τον
εκπαιδευτικό στην ομάδα του σχολείου. Έρευνα της Pounder (1999) έδειξε ότι εκπαιδευτικοί
που δουλεύουν σε ομάδες και συλλογικά εμφανίζουν ποικιλία στην δουλειά τους, έχουν
καλύτερη γνώση της ιστορίας του σχολικού οργανισμού και του χώρου του σχολείου, γνωρίζουν
τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών τους καλύτερα, εμφανίζουν
μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους και δέσμευση και στο σχολείο και στο
επάγγελμά τους. Δουλεύουν συλλογικά, με αλληλοβοήθεια και αποτελεσματικότητα.
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4. Έρευνα

4.1. Σκοπός της εργασίας.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την επίδραση του εργασιακού
καθεστώτος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειών Αττικής, Δυτικής
Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κρήτης στην συλλογική οργανωσιακή
δέσμευση τους στο σχολείο.

Ειδικότερα:
Να εξεταστεί αν τα χαρακτηριστικά της συλλογικής εργασίας επηρεάζονται (θετικά ή
αρνητικά) από το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα των εκπαιδευτικών, τα συνολικά χρόνια
υπηρεσίας καθώς και από τα χρόνια υπηρεσίας σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα επηρεάζουν
την συλλογική δέσμευση στο σχολείο.

4.2. Ερευνητικές υποθέσεις:
1. Αναμένεται η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών να επηρεάζεται από τις
ανεξάρτητες μεταβλητές φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής υπηρεσίας, έτη
υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και από τη σχέση εργασίας με τον
οργανισμό.
2. Προβλέπεται ο παράγοντας της ηγεσίας να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις
μεταβλητές φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής υπηρεσίας, έτη υπηρεσίας στη
συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και με τη σχέση εργασίας με τον οργανισμό.
3. Αναμένεται η καθοδήγηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από τους συναδέλφους τους
άλλοτε να ενισχύεται και άλλοτε να αποδυναμώνεται, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία,
την ειδικότητα, τα έτη συνολικής υπηρεσίας, τα έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη
σχολική μονάδα καθώς και από τη σχέση εργασίας με τον οργανισμό.
4. Η ανατροφοδότηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολικό οργανισμό
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αναμένεται να εξαρτάται από τις μεταβλητές φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής
υπηρεσίας, έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και από τη σχέση
εργασίας με τον οργανισμό.
5. Οι παράγοντες φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής υπηρεσίας, έτη υπηρεσίας στη
συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς σχέση εργασίας με τον οργανισμό αναμένεται να
σχετίζονται με την υποστηρικτική συμπεριφορά που άλλοτε βιώνουν εντονότερα και
άλλοτε ασθενέστερα οι εκπαιδευτικοί μεταξύ των συναδέλφων τους.
6. Προβλέπεται η συνεργασία, ως χαρακτηριστικό και αυτή της συλλογικής εργασίας να
επηρεάζεται από τις μεταβλητές φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής υπηρεσίας, έτη
υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και από τη σχέση εργασίας με τον
οργανισμό.
7. Τέλος, η εμπιστοσύνη μεταξύ των εκπαιδευτικών αναμένεται να ενισχύεται ή να
αποδυναμώνεται από τους παράγοντες του φύλου, της ηλικίας, της ειδικότητας, των ετών
συνολικής υπηρεσίας, των ετών υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και
της σχέσης εργασίας με τον οργανισμό.

4.3. Μεθοδολογία
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι ποσοτική και μελετά το φαινόμενο της οργανωσιακής
δέσμευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας στη συλλογική εργασία, δίνοντας έμφαση στη
σχέση μεταξύ αιτίου (μεταβλητές του φύλου, της ηλικίας, της ειδικότητας, των ετών συνολικής
υπηρεσίας, των ετών υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και της σχέσης
εργασίας με τον οργανισμό) και αποτελέσματος (δέσμευση στη συλλογική εργασία). Με τη
χρήση ερωτηματολογίου τυποποιημένων ερωτήσεων σε όλο το δείγμα συλλέχθηκαν και
αναλύθηκαν δεδομένα για το υπό διερεύνηση θέμα εστιάζοντας στα μετρήσιμα χαρακτηριστικά.
Έγινε προσπάθεια από έναν μικρό αριθμό δεδομένων σε τυποποιημένη μορφή μέσω της χρήσης
αντιπροσωπευτικού δείγματος, ώστε να υπάρχει μια άμεση προσέγγιση και μέσω της ανωνυμίας,
να εξαχθεί συμπέρασμα επί του ερευνόμενου θέματος, το οποίο να μπορεί να γενικευθεί.
Η κατασκευή του ερωτηματολογίου στηρίχτηκε σε κλειστού τύπου ερωτήσεις οι οποίες
είναι πιο εύκολες στην απάντηση, αποφεύγεται ο υποκειμενισμός (Βαμβούκας, 2000) των
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συμμετεχόντων, η βιαστική και απρόσεκτη συμπλήρωσή τους. Στο ερωτηματολόγιο
χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα τύπου Likert, καθώς τα δεδομένα της επιδέχονται σύνθετη
στατιστική επεξεργασία. Η κλίμακα Likert δίνει ως απαντήσεις- επιλογές αριθμούς-βαθμούς π.χ.
1,2,3,4,5,6 στους οποίους αντιστοιχούν απαντήσεις του τύπου «Διαφωνώ»/ «Συμφωνώ» με
διαβαθμίσεις, δηλαδή: 1- Διαφωνώ απόλυτα , 2-Διαφωνώ, 3-ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 5- Συμφωνώ , 6- Συμφωνώ απόλυτα.

4.4. Δειγματοληψία
Ο πληθυσμός στόχος ήταν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των
Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κρήτης,
που διδάσκουν σε τάξεις της πρωτοβάθμιας σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Η εν λόγω έρευνα
έγινε πανελλαδικά και επελέγησαν οι προαναφερθείσες περιφέρειες με γνώμονα τις προσλήψεις
ή μη αναπληρωτών που σημειώθηκαν την τελευταία πενταετία. Πιο συγκεκριμένα, επελέγησαν
οι περιφέρειες που τα τελευταία έτη είχαν τις λιγότερες προσλήψεις αναπληρωτών, κάτι που
υποδηλώνει πως τα σχολεία τους απαρτίζονται στην πλειοψηφία τους από σταθερό προσωπικό,
και από την άλλη πλευρά επελέγησαν οι περιφέρειες στα σχολεία των οποίων συγκεντρώνονταν
οι περισσότεροι αναπληρωτές. Όπως γίνεται αντιληπτό έγινε προσπάθεια σύγκρισης των δυο
αντίθετων εργασιακών σχέσεων, αυτού του μόνιμου προσωπικού και των αναπληρωτών.
Τεχνικοοικονομικοί λόγοι και λόγοι ευκολίας προσβασιμότητας στις σχολικές μονάδες
οδήγησαν στην συμπτωματική δειγματοληψία (Σαραφίδου, 2011). Για να είναι το δείγμα, όσο το
δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό και να αντανακλά με την μεγαλύτερη ακρίβεια τα
χαρακτηριστικά του πληθυσμού τον οποίο απαρτίζει, έγινε προσπάθεια οι συμμετέχοντες να
είναι όσο το δυνατόν μια μικρογραφία πιστή των ατόμων του πληθυσμού τόσο ως προς τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά, όσο και ως προς τις ειδικότητες, σχέση εργασίας και τύπο
σχολείου που υπηρετούν. Επελέγησαν σχολικές μονάδες όλων των οργανικοτήτων από αστικές,
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Αττικής, της Δυτικής Ελλάδος, της Δυτικής Μακεδονίας,
της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Κρήτης.
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Περιγραφή του δείγματος
Το δείγμα προέρχεται από δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης των
Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κρήτης.
Εστάλησαν 9.500 ερωτηματολόγια και επεστράφησαν συμπληρωμένα 1.093 , ποσοστό
συμμετοχής 11,5 %. Οι συμμετέχοντες (1.093) ήταν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε σχολεία
της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας της Αττικής, της Δυτικής Ελλάδος, της Δυτικής Μακεδονίας, της
Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, από την Περιφέρεια Αττικής
συμμετείχε ποσοστό εκπαιδευτικών 12,6% , από τη Δ. Ελλάδα 22,4%, από τη Δ. Μακεδονία
15,6%, από την Περιφέρεια Ηπείρου 11,3%, από την Θεσσαλία 14,4% και από την Κρήτη
23,6%.

Πίνακας 1 . Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
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4.5. Υλικό μέτρησης
Επιλέχτηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Park et al.,
(2005). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται στην ομάδα των εκπαιδευτικών και
όχι συνολικά στο σχολικό οργανισμό. Οι Park et al. (2005) το χρησιμοποίησαν διότι αναφέρεται
στη δέσμευση των εκπαιδευτικών στη συλλογική εργασία, από την οπτική της ομάδας των
εκπαιδευτικών. Αποτελείται από 21 προτάσεις που απαντώνται με τη μέθοδο Likert και είναι
χωρισμένο σε επτά υποκλίμακες, τα

χαρακτηριστικά της συλλογικής εργασίας. Κάθε

υποκλίμακα έχει τρεις προτάσεις με την εξής σειρά: επικοινωνία, ηγεσία, καθοδήγηση,
ανατροφοδότηση, υποστηρικτική συμπεριφορά, συνεργασία και εμπιστοσύνη.
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4.6. Διαδικασία διεξαγωγής έρευνας
Για την ομαλή διεξαγωγή της πανελλαδικής έρευνας, κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί
η θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για το λόγο
αυτό επιλέχτηκαν τα σχολεία που θα συμμετείχαν στην έρευνα και εστάλησαν μαζί με τα
απαιτούμενα αρχεία (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Εφόσον το Ι.Ε.Π. ενέκρινε την έρευνα (η εν λόγω έγκριση επισυνάπτεται στο
παράρτημα της εργασίας), κοινοποίησε την θετική του γνωμοδότηση στις περιφέρειες των
σχολείων που επρόκειτο να συμμετάσχουν στην έρευνα. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε
ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία περιείχε το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Τα
ερωτηματολόγια στάλθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
των σχολείων που είχαν επιλεγεί. Παράλληλα, στάλθηκε και συνοδευτική επιστολή στην οποία
ενημερώνονταν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων για τους σκοπούς του
ερωτηματολογίου καθώς και για την προαιρετική τους συμμετοχή. Ακόμη, τους έγινε γνωστό ότι
διαφυλάσσεται η ανωνυμία των απαντήσεων τους και ότι αυτές δεν θα είχαν κανένα αντίκτυπο
στην εργασία τους. Στο τέλος της επιστολής, υπήρχε συνοδευτικό κείμενο με οδηγίες
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου προς τους εκπαιδευτικούς. Η στατιστική ανάλυση που
ακολούθησε έγινε με τη χρήση του SPSS. Για να διερευνηθεί αν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της συλλογικής
εργασίας (επικοινωνία, ηγεσία, καθοδήγηση, ανατροφοδότηση, υποστηρικτική συμπεριφορά,
συνεργασία και εμπιστοσύνη) και με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, ειδικότητα,
έτη συνολικής υπηρεσίας, έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και σχέση
εργασίας) χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι independent samples t-test και ANOVA με
εξαρτημένες μεταβλητές τις απαντήσεις στις ομάδες ερωτήσεων που αφορούσαν την
επικοινωνία, την ηγεσία, τη καθοδήγηση, την ανατροφοδότηση, την υποστηρικτική
συμπεριφορά, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη και ανεξάρτητες μεταβλητές τα ατομικά
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής υπηρεσίας, έτη
υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και σχέση εργασίας).
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5. Αποτελέσματα
1η ερευνητική υπόθεση: Αναμένεται η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών να επηρεάζεται
από τις ανεξάρτητες μεταβλητές φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής υπηρεσίας, έτη
υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και από τη σχέση εργασίας με τον
οργανισμό.
Επικοινωνία: Στην ομάδα της επικοινωνίας, περιλαμβάνονταν οι πρώτες τρεις προτάσεις του
ερωτηματολογίου, που ήταν οι εξής: «Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο επικοινωνούν μεταξύ τους
άνετα και ευχάριστα. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο συζητούν συχνά τα προβλήματα που
ανακύπτουν στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο ενδιαφέρονται να πληροφορήσουν για
καθετί που ξέρουν κάθε συνάδελφο.» Ο μέσος βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών με την
ομάδα της επικοινωνίας ήταν 4,78, με τυπική απόκλιση 0,94. Η επικρατούσα τιμή ήταν το 5.
Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επικοινωνία
με τους συναδέλφους τους στα πλαίσια του σχολείου. Η μεγαλύτερη τιμή που εμφανίζεται στην
κατηγορία της επικοινωνίας είναι το 6, ενώ το 1 είναι η μικρότερη. Η διαφορά του μεγαλύτερου
βαθμού συμφωνίας, σε σχέση με το μικρότερο είναι το 5. Τέλος, η διάμεσος του δείγματος μας
είναι το 5, γεγονός που σημαίνει ότι οι μισοί εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 5 ως βαθμό συμφωνίας,
για τις προτάσεις- θέσεις που προαναφέρθηκαν, και οι άλλοι μισοί εξέφρασαν την συμφωνίαδιαφωνία τους επιλέγοντας τους βαθμούς από 5 και κάτω. Η επιλογή που επικράτησε από τους
εκπαιδευτικούς στην συγκεκριμένη κατηγορία ήταν το 5, ως βαθμός συμφωνίας. Πιο
συγκεκριμένα, στην πρώτη πρόταση «Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο επικοινωνούν μεταξύ τους
άνετα και ευχάριστα.» η πλειοψηφία, δηλαδή το 72,3% των εκπαιδευτικών υποστήριξαν ότι
συμφωνούν σχεδόν απόλυτα με τη συγκεκριμένη συνθήκη, ενώ μόλις το 2,2% από αυτούς
εκδήλωσε απόλυτη διαφωνία. Αναφορικά με τη δεύτερη θέση, «Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο
συζητούν συχνά τα προβλήματα που ανακύπτουν στο σχολείο.» οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
εξέφρασαν τη συμφωνία τους, σε ποσοστό 77,5%,ενώ αντίθετη άποψη έδειξε να έχει το 1,8%
αυτών. Η τρίτη πρόταση του ερωτηματολογίου, «Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο ενδιαφέρονται να
πληροφορήσουν για καθετί που ξέρουν κάθε συνάδελφο.», βρίσκει το 57,7% των εκπαιδευτικών
απόλυτα σύμφωνους, ενώ περίπου το 17,8% από αυτούς ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί με την
παραπάνω θέση.
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Αναφορικά με τον παράγοντα της επικοινωνίας στατιστικά σημαντικές είναι οι διαφορές
που εντοπίζονται ανάμεσα σε αυτήν και στις ηλικιακές ομάδες των εκπαιδευτικών (F3,1083 =
6,977 , p < 0.001). Ειδικότερα, η ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευτικών από τα 51 έως τα 60 έτη
φαίνεται να βιώνει καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας (σε βαθμό 4,9873 με τυπική απόκλιση
0.81509). Σε μικρότερη ένταση φαίνεται να επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί των ηλικιών 41 έως
50, οι οποίοι εκφράζουν βαθμό συμφωνίας κατά 4.7671 με τυπική απόκλιση 0,89159. Μικρή
διαφορά ως προς την επικοινωνία των εκπαιδευτικών εμφανίζουν οι ηλικίες από 25 έως 30 έτη
(με βαθμό 4,7663 με τυπική απόκλιση 0.916987). Ωστόσο, το μικρότερο βαθμό συμφωνίας με
τις προτάσεις της επικοινωνίας σημείωσε ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών ηλικίας από 31 έως
40 έτη, οι οποίοι θεωρούν ότι στο σχολείο υπάρχει επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων σε βαθμό
4.6680, με τυπική απόκλιση 0,88669. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η ηλικιακή ομάδα 31 έως 40
ετών θεωρεί ότι η επικοινωνία είναι παρούσα στο σχολικό χώρο σε μικρότερο βαθμό, από ότι οι
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.

Γράφημα 1: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για ύπαρξη συναδελφικής
επικοινωνίας ανάλογα με την ηλικία τους. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα
ο άξονας της ηλικίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 25 έως 30 έτη, 2:
από 31έως 40 έτη, 3: από 41έως 50 έτη και 4: από 51 έως 60 έτη).
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Tα συνολικά έτη υπηρεσίας δείχνουν να επηρεάζουν την ύπαρξη ή μη επαρκούς
επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν
συνολικά από 30 έτη υπηρεσίας και πάνω, δείχνουν να επικοινωνούν περισσότερο με τους
συναδέλφους τους (σε βαθμό 5.0306 με τυπική απόκλιση 0.75841). Στη συνέχεια, οι
εκπαιδευτικοί από 11 έως 15 έτη υπηρεσίας στηρίζουν την παραπάνω θέση (σε βαθμό 4.6425 με
τυπική απόκλιση 0.93942 και είναι η μικρότερη μέση τιμή επικοινωνίας που παρατηρείται
ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των ετών συνολικής υπηρεσίας). Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα
στα έτη συνολικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στην επικοινωνία που θεωρούν ότι υπάρχει
μεταξύ των συναδέλφων τους είναι στατιστικά σημαντική (F

6,1080

=5.765 , p<0.001). Είναι

φανερό πως οι εκπαιδευτικοί με 11 έως 15 χρόνια συνολικής υπηρεσίας δηλώνουν λιγότερο
ικανοποιημένοι από την επικοινωνία που αναπτύσσουν με τους συναδέλφους τους.

Γράφημα 2: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για ύπαρξη συναδελφικής
επικοινωνίας ανάλογα με τα συνολικά έτη υπηρεσίας.

(Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο

παραπάνω γράφημα ο άξονας των συνολικών ετών υπηρεσίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την
αντιστοιχία 1: από 0 έως 5 έτη, 2: από 6 έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη,
5: από 21 έως 25 έτη, 6: από 26 έως 30 έτη και 7: από 30 έτη και πάνω.)
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Ακόμη, τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί σήμερα δείχνουν
να επηρεάζουν την ύπαρξη ή μη επαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Πιο
συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν από 16 έως 20 έτη υπηρεσίας στη μονάδα που
υπηρετούν σήμερα δείχνουν να επικοινωνούν περισσότερο με τους συναδέλφους τους (σε βαθμό
5.0263 με τυπική απόκλιση 0.73990). Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 30 έτη υπηρεσίας και
πάνω στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4.1667 με τυπική απόκλιση 1.45297 και είναι η
μικρότερη μέση τιμή επικοινωνίας που παρατηρείται ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των ετών συνολικής
υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη υπηρεσίας
στη σημερινή μονάδα των εκπαιδευτικών και στην επικοινωνία που θεωρούν ότι υπάρχει μεταξύ
των συναδέλφων τους είναι στατιστικά σημαντική (F

6,1080 =5.588

, p<0.001). Είναι φανερό πως

οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα δηλώνουν λιγότερο
ικανοποιημένοι από την επικοινωνία που αναπτύσσουν με τους συναδέλφους τους.

Γράφημα 3: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για ύπαρξη συναδελφικής
επικοινωνίας ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα. (Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας των ετών υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν
σήμερα είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0 έως 5 έτη, 2: από 6 έως 10 έτη,
3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25 έτη, 6: από 26 έως 30 έτη και 7:
από 30 έτη και
πάνω.)
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Παράλληλα, η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών
και στην επικοινωνία που θεωρούν ότι υπάρχει μεταξύ των συναδέλφων τους είναι στατιστικά
σημαντική (F

6,1084

=25.281 , p<0.001). Η ειδικότητα των εκπαιδευτικών δείχνει να επηρεάζει

την ύπαρξη ή μη επαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 60 δείχνουν να επικοινωνούν περισσότερο με τους
συναδέλφους τους, σε βαθμό 4.9495 με τυπική απόκλιση 0.80163. Στη συνέχεια, οι
εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 70 στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4.8614 με
τυπική απόκλιση 0.83584. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων στηρίζουν την παραπάνω
θέση σε βαθμό 4.3778 με τυπική απόκλιση 1.02313. Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί με
ειδικότητα ΠΕ 60 δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από την επικοινωνία που
αναπτύσσουν με τους συναδέλφους τους.

Γράφημα 4: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για ύπαρξη συναδελφικής
επικοινωνίας ανάλογα με την ειδικότητα.

(Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω

γράφημα ο άξονας της ειδικότητας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: ΠΕ 70,
2: ΠΕ 60 και 3: Άλλες ειδικότητες.)
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Τέλος, η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών με τον οργανισμό δείχνει να επηρεάζει την
ύπαρξη ή μη επαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε ιδιωτικό σχολείο δείχνουν να επικοινωνούν περισσότερο με
τους συναδέλφους τους, σε βαθμό 4.9286 με τυπική απόκλιση 0.61573. Στη συνέχεια, οι
εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι στη διάθεση της διεύθυνσης στηρίζουν την παραπάνω θέση σε
βαθμό 4.2258 με τυπική απόκλιση 0.98653 και είναι η μικρότερη μέση τιμή επικοινωνίας που
παρατηρείται ανάμεσα στις “ομάδες” σχέσεων εργασίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα
στη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών και στην επικοινωνία που θεωρούν ότι υπάρχει μεταξύ
των συναδέλφων τους είναι στατιστικά σημαντική (F

6,1069 =7.381

, p<0.001). Είναι φανερό πως

οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε ιδιωτικό δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από την
επικοινωνία που αναπτύσσουν με τους συναδέλφους τους.
Γράφημα 5: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για ύπαρξη συναδελφικής
επικοινωνίας ανάλογα με τη σχέση εργασίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω
γράφημα ο άξονας της σχέσης εργασίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1:
Μόνιμος οργανικά σε δημόσιο, 2: μόνιμος σε ιδιωτικό, 3: μόνιμος με απόσπαση , 4: μόνιμος στη
διάθεση της διεύθυνσης, 5: αναπληρωτής.)
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2η ερευνητική υπόθεση: Προβλέπεται ο παράγοντας της ηγεσίας να είναι άρρηκτα
συνδεδεμένος με τις μεταβλητές φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής υπηρεσίας, έτη
υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και με

τη σχέση εργασίας με τον

οργανισμό.
Ηγεσία: Στην ομάδα της ηγεσίας, εντάσσονται οι παρακάτω προτάσεις: «Οι εκπαιδευτικοί στο
σχολείο πρόθυμα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
εμφανίζουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την εργασία τους στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου έχουν σε προτεραιότητα τους στόχους του σχολείου.» Ο μέσος βαθμός συμφωνίας των
εκπαιδευτικών για τις παραπάνω θέσεις είναι το 4.3251 , με τυπική απόκλιση 0,95358. Η
επικρατούσα τιμή στην οποία προέβησαν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να εκφράσουν την
άποψη τους, ήταν ο βαθμός 5, που δηλώνει σχεδόν την πλήρη συμφωνία και αποδοχή των
παραπάνω προτάσεων. Η μεγαλύτερη τιμή που σημειώνεται στην κατηγορία της ηγεσίας είναι
το 6 και η μικρότερη ο βαθμός 1 της κλίμακας μας. Είναι δηλαδή φανερό, ότι υπήρξαν
εκπαιδευτικοί που συμφώνησαν απόλυτα με τις παραπάνω θέσεις και κάποιοι που ήρθαν σε
πλήρη «σύγκρουση» με τις προτάσεις αυτές. Η διαφορά του μεγαλύτερου βαθμού συμφωνίας,
σε σχέση με το μικρότερο είναι το 5. Τέλος, η διάμεσος του δείγματος μας είναι το 5, γεγονός
που σημαίνει ότι οι μισοί εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 5 ως βαθμό συμφωνίας, για τις προτάσειςθέσεις που αφορούσαν την ηγεσία, και οι άλλοι μισοί εξέφρασαν την συμφωνία- διαφωνία τους
επιλέγοντας τους βαθμούς από 5 και κάτω.
Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί στην πρόταση «Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο πρόθυμα
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου.» συμφώνησαν στην πλειοψηφία τους σχεδόν
απόλυτα σε ποσοστό 56,8%, ενώ αρνητική στάση απέναντι στη συμμετοχή των σχολικών
δραστηριοτήτων έδειξε να κρατά μόνο το 4,3%. Στην πρόταση που ακολουθεί «Οι εκπαιδευτικοί
του σχολείου εμφανίζουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την εργασία τους στο σχολείο» τι
42,4% του δείγματος μας εξέφρασε πλήρη συμφωνία με την προαναφερθείσα θέση, ενώ ένα
ποσοστό της τάξης του 7,1% δεν εξέφρασε ούτε συμφωνία, ούτε διαφωνία. Στην τρίτη πρόταση
της κατηγορίας αυτής, «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν σε προτεραιότητα τους στόχους του
σχολείου.» οι εκπαιδευτικοί, σε ποσοστό 45,2% εκδήλωσαν τη συμφωνία τους, ενώ μόνο το
5,8% από αυτούς έδειξε να μην έχει σε προτεραιότητα τους στόχους που θέτει το σχολείο.
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Αναφορικά με τον παράγοντα της ηγεσίας στατιστικά σημαντικές είναι οι διαφορές που
εντοπίζονται ανάμεσα σε αυτή και το φύλο των εκπαιδευτικών (F1.1085 = 3,9302 , p =0,048).
Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί δηλώνουν ικανοποίηση για τις παραπάνω
θέσεις σε μεγαλύτερο βαθμό, από ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί.

Γράφημα 6: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον παράγοντα της ηγεσίας

ανάλογα με το φύλο τους. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας του
φύλου είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: Άντρας και 2: Γυναίκα.)
Επιπρόσθετα, η ηλικία δείχνει να επηρεάζει τον παράγοντα της ηγεσίας (F3,1083 = 9.812 ,
p < 0.001) . Ειδικότερα, η ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευτικών από τα 51 έως και τα 60 έτη
φαίνεται να δηλώνει μεγαλύτερη ικανοποίηση για τις παραπάνω θέσεις σε βαθμό 4,4648 με
τυπική απόκλιση 0.81490. Το μικρότερο βαθμό στις ερωτήσεις που αφορούν τον παράγοντα της
ηγεσίας σημείωσε ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών ηλικίας από 31 έως 40 έτη, σε βαθμό 4.1753
με τυπική απόκλιση 0,93537. Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 31 έως 40 ετών
δηλώνουν μικρότερο βαθμό ικανοποίησης για τις παραπάνω θέσεις.
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Γράφημα 7: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον παράγοντα της ηγεσίας
ανάλογα με την ηλικία τους. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας της
ηλικίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 25 έως 30 έτη, 2: από 31έως 40
έτη, 3: από 41έως 50 έτη και 4: από 51 έως 60 έτη)
Tα συνολικά έτη υπηρεσίας δείχνουν να επηρεάζουν τον παράγοντα της ηγεσίας
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνολικά από 30
έτη υπηρεσίας και πάνω δείχνουν να δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για τις παραπάνω
θέσεις, σε βαθμό 4.6728 με τυπική απόκλιση 0.82898. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 11
έως 15 έτη υπηρεσίας στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4.1330 με τυπική απόκλιση
0.96653 και είναι η μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα ηγεσίας που παρατηρείται ανάμεσα
στις ¨ομάδες¨ των ετών συνολικής υπηρεσίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη
συνολικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στον παράγοντα της ηγεσίας είναι στατιστικά
σημαντική (F

6,1080 =6.450

, p<0.001). Αποτελεί κοινό τόπο, πως οι εκπαιδευτικοί με 11 έως 15

χρόνια συνολικής υπηρεσίας δηλώνουν μικρότερη ικανοποίηση για τις θέσεις που αφορούν την
ηγεσία.
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Γράφημα 8: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον παράγοντα της ηγεσίας
ανάλογα με τα συνολικά έτη υπηρεσίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο
άξονας των συνολικών ετών υπηρεσίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0
έως 5 έτη, 2: από 6 έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25
έτη, 6: από 26 έως 30 έτη και 7: από 30 έτη και πάνω.)
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Επιπλέον, τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί σήμερα
δείχνουν να επηρεάζουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών για τις θέσεις που σχετίζονται με
τον παράγοντα της ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν από 26 έως 30 έτη
υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα δείχνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για τις
παραπάνω θέσεις, σε βαθμό 4.6420 με τυπική απόκλιση 1.00820. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί
από 30 έτη υπηρεσίας και πάνω στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4.1667 με τυπική
απόκλιση 1.03638 και είναι η μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα της ηγεσίας που
παρατηρείται ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των ετών συνολικής υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα. Η
διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη

υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα των

εκπαιδευτικών και στον παράγοντα της ηγεσίας είναι στατιστικά σημαντική (F

6,1080

=3.687 ,

p=0.001). Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν πάνω από
30 έτη στη σημερινή μονάδα υπηρεσίας τους είναι λιγότεροι ικανοποιημένοι από τις θέσεις που
αφορούν τον παράγοντα της ηγεσίας.

Γράφημα 9: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον παράγοντα της ηγεσίας
ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι
στο παραπάνω γράφημα ο άξονας των ετών υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα είναι
κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0 έως 5 έτη, 2: από 6 έως 10 έτη, 3: από 11 έως
15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25 έτη, 6: από 26 έως 30 έτη και 7: από 30 έτη και
πάνω.)
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Αναφορικά με την ειδικότητα των εκπαιδευτικών κι αυτή δείχνει να επηρεάζει τον
παράγοντα της ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 60
δείχνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για τις παραπάνω θέσεις, σε βαθμό 4.5710 με τυπική
απόκλιση 0.81983. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 70 στηρίζουν τις
παραπάνω θέσεις σε βαθμό 4.3717 με τυπική απόκλιση 0.87968. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί άλλων
ειδικοτήτων στηρίζουν τις παραπάνω θέσεις σε βαθμό 3.9273 με τυπική απόκλιση 0,96277. Η
διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στον παράγοντα
της ηγεσίας είναι στατιστικά σημαντική (F2,1084 =26.947 , p<0.001). Είναι φανερό πως οι
εκπαιδευτικοί με ειδικότητα ΠΕ 60 δηλώνουν περισσότερη ικανοποίηση για τις παραπάνω
θέσεις.

Γράφημα 10: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον παράγοντα της ηγεσίας
ανάλογα με την ειδικότητα. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας της
ειδικότητας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: ΠΕ 70, 2: ΠΕ 60 και 3: Άλλες
ειδικότητες).
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Τέλος, η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών με τον οργανισμό δείχνει να επηρεάζει τον
παράγοντα της ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε ιδιωτικό
σχολείο δείχνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για τις θέσεις που αφορούν την ηγεσία, σε βαθμό
4.9524 με τυπική απόκλιση 0.58261. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι στη
διάθεση της διεύθυνσης στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 3.6237 με τυπική απόκλιση
0.90571 και είναι η μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα ηγεσίας που παρατηρείται ανάμεσα
στις “ομάδες” σχέσεων εργασίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στη σχέση εργασίας
των εκπαιδευτικών και στον παράγοντα της ηγεσίας είναι στατιστικά σημαντική (F4,1069=8.644 ,
p<0.001). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε ιδιωτικό σχολείο δηλώνουν
περισσότερο ικανοποιημένοι, όσον αφορά τις θέσεις που σχετίζονται με την ηγεσία.

Γράφημα 11: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον παράγοντα της ηγεσίας
ανάλογα με τη σχέση εργασίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας
της σχέσης εργασίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: Μόνιμος οργανικά σε
δημόσιο, 2: μόνιμος σε ιδιωτικό, 3: μόνιμος με απόσπαση , 4: μόνιμος στη διάθεση της
διεύθυνσης, 5: αναπληρωτής.)
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3η ερευνητική υπόθεση: Αναμένεται η καθοδήγηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από τους
συναδέλφους τους άλλοτε να ενισχύεται και άλλοτε να αποδυναμώνεται, ανάλογα με το φύλο,
την ηλικία, την ειδικότητα, τα έτη συνολικής υπηρεσίας, τα έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη
σχολική μονάδα καθώς και από τη σχέση εργασίας με τον οργανισμό.
Καθοδήγηση: Στο ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί υπήρχαν
και προτάσεις που αφορούσαν την «καθοδήγηση» που υπάρχει μεταξύ συναδέλφων
εκπαιδευτικών. Αυτές ήταν οι ακόλουθες: «Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο φροντίζουν οι
συνάδελφοί τους να εργάζονται με πλήρη επάρκεια διδακτικού, εποπτικού και γνωστικού υλικού.
Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο ενθαρρύνουν τους συναδέλφους τους να αντιμετωπίζουν τις νέες
προκλήσεις στη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενδιαφέρονται για τις ανάγκες των
συναδέλφων τους.» Ο μέσος βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών για την ομάδα της
καθοδήγησης ήταν το 4 και η τυπική απόκλιση που εμφανίζουν οι προτάσεις που σχετίζονται με
την καθοδήγηση των συναδέλφων είναι 1,05458. Η επικρατούσα τιμή, δηλαδή η επιλογή με τη
μεγαλύτερη συχνότητα, στην οποία προέβησαν οι εκπαιδευτικοί για να εκφράσουν τη
συμφωνία- διαφωνία τους ήταν ο αριθμός 4 της βαθμολογικής κλίμακας, ο οποίος δε εκφράζει
ούτε συμφωνία, ούτε διαφωνία. Η μεγαλύτερη τιμή που σημειώνεται στην κατηγορία της
καθοδήγησης είναι το 6 και η μικρότερη ο βαθμός 1 της βαθμολογικής κλίμακας. Η διαφορά του
μεγαλύτερου βαθμού συμφωνίας, σε σχέση με το μικρότερο είναι το 5. Τέλος, η διάμεσος του
δείγματος μας είναι το 4, γεγονός που σημαίνει ότι οι μισοί εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 4 ως
βαθμό συμφωνίας, για τις προτάσεις- θέσεις που αφορούσαν την καθοδήγηση, και οι άλλοι μισοί
εξέφρασαν την συμφωνία- διαφωνία τους επιλέγοντας τους αριθμούς από 4 και κάτω της
βαθμολογικής κλίμακας. Ειδικότερα, στην θέση «Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο φροντίζουν οι
συνάδελφοί τους να εργάζονται με πλήρη επάρκεια διδακτικού, εποπτικού και γνωστικού υλικού»
σχεδόν το 48.9% του δείγματος της έρευνας συμφώνησε απόλυτα, ενώ το 7,9% από αυτούς
φαίνεται να έχει αντίθετη άποψη. Η επόμενη θέση «Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο ενθαρρύνουν
τους συναδέλφους τους να αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις στη διδασκαλία.» βρίσκει απόλυτα
σύμφωνους τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, σε ποσοστό 39,8%, ενώ ιδιαίτερα αντίθετη
άποψη δείχνει να έχει το 8,5%. Τέλος, με τη θέση «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενδιαφέρονται
για τις ανάγκες των συναδέλφων τους.», συμφωνεί απόλυτα η συντριπτική πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών σε ποσοστό 49,3%, ενώ μόλις το 6.2% από αυτούς φαίνεται να μην ενδιαφέρεται
για τις ανάγκες των συναδέλφων τους.
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Αναφορικά με τον παράγοντα της καθοδήγησης στατιστικά σημαντικές είναι οι διαφορές
που εντοπίζονται ανάμεσα σε αυτή και το φύλο των εκπαιδευτικών (F1.1085 = 4.701 , p =0.030).
Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί δηλώνουν ικανοποίηση για την καθοδήγηση
που υπάρχει μεταξύ συναδέλφων εκπαιδευτικών σε μεγαλύτερο βαθμό, από ότι οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί.

Γράφημα 12: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την καθοδήγηση μεταξύ
συναδέλφων ανάλογα με το φύλο τους. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο
άξονας του φύλου είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: Άντρας και 2: Γυναίκα.)
Ακόμη, η ηλικία δείχνει να επηρεάζει την καθοδήγηση που βιώνουν μεταξύ τους οι
εκπαιδευτικοί (F3,1083 = 9.8083 , p < 0.001) . Ειδικότερα, η ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευτικών
από τα 51 έως και τα 60 έτη φαίνεται να δηλώνει μεγαλύτερη ικανοποίηση για την καθοδήγηση
μεταξύ των συναδέλφων τους σε βαθμό 4,4947 με τυπική απόκλιση 0.92310. Το μικρότερο
βαθμό στις ερωτήσεις που αφορούν τον παράγοντα της καθοδήγησης σημείωσε ο μέσος όρος
των εκπαιδευτικών ηλικίας από 31 έως 40 έτη, σε βαθμό 4.0664 με τυπική απόκλιση 1.08116.
Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 31 έως 40 ετών δηλώνουν μικρότερο βαθμό
ικανοποίησης για τις παραπάνω θέσεις.
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Γράφημα 13: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την καθοδήγηση μεταξύ των
συναδέλφων ανάλογα με την ηλικία τους. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα
ο άξονας της ηλικίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 25 έως 30 έτη, 2:
από 31έως 40 έτη, 3: από 41έως 50 έτη και 4: από 51 έως 60 έτη).
Tα συνολικά έτη υπηρεσίας δείχνουν να επηρεάζουν την καθοδήγηση μεταξύ των
συναδέλφων. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνολικά από 30 έτη υπηρεσίας και
πάνω δείχνουν να δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για τις παραπάνω θέσεις, σε βαθμό
4.5963 με τυπική απόκλιση 0.88084. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 11 έως 15 έτη
υπηρεσίας στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4 με τυπική απόκλιση 1.09924 και είναι η
μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα Καθοδήγηση που παρατηρείται ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των
ετών συνολικής υπηρεσίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη συνολικής
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στον παράγοντα της Καθοδήγησης είναι στατιστικά
σημαντική (F

6,1080

=6.622 , p<0.001). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί με 11 έως 15 χρόνια

συνολικής υπηρεσίας δηλώνουν μικρότερη ικανοποίηση για την καθοδήγηση μεταξύ των
συναδέλφων.
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Γράφημα 14: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την καθοδήγηση μεταξύ των
συναδέλφων ανάλογα με τα συνολικά έτη υπηρεσίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω
γράφημα ο άξονας των συνολικών ετών υπηρεσίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία
1: από 0 έως 5 έτη, 2: από 6 έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως
25 έτη, 6: από 26 έως 30 έτη και 7: από 30 έτη και πάνω.)
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Στη συνέχεια, τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί σήμερα
δείχνουν να επηρεάζουν την καθοδήγηση μεταξύ των συναδέλφων. Πιο συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευτικοί που έχουν από 26 έως 30 έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα
δείχνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για τις παραπάνω θέσεις, σε βαθμό 4.5679 με τυπική
απόκλιση 0.97759. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 30 έτη υπηρεσίας και πάνω στηρίζουν
την παραπάνω θέση σε βαθμό 3.9167 με τυπική απόκλιση 1.13448 και είναι η μικρότερη μέση
τιμή του παράγοντα της καθοδήγησης που παρατηρείται ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των ετών
συνολικής υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη
υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα των εκπαιδευτικών και στον παράγοντα της καθοδήγησης είναι
στατιστικά σημαντική (F

6,1080 =3.581

, p=0.002). Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται πως οι

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν πάνω από 30 έτη στη σημερινή μονάδα υπηρεσίας δηλώνουν
λιγότεροι ικανοποιημένοι από την καθοδήγηση μεταξύ των συναδέλφων συγκριτικά με τις
υπόλοιπες ομάδες.

Γράφημα 15: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την καθοδήγηση μεταξύ των
συναδέλφων ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα. (Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας των ετών υπηρεσίας στη μονάδα που
υπηρετούν σήμερα είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0 έως 5 έτη, 2: από 6
έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25 έτη, 6: από 26 έως 30
έτη και 7: από 30 έτη και πάνω.)
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Η ειδικότητα των εκπαιδευτικών δείχνει να επηρεάζει την καθοδήγηση μεταξύ των
συναδέλφων. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 60 δείχνουν
μεγαλύτερη ικανοποίηση για τις παραπάνω θέσεις, σε βαθμό 4.5123 με τυπική απόκλιση
0.94684. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 70 στηρίζουν τις παραπάνω
θέσεις σε βαθμό 4.2979 με τυπική απόκλιση 0.97266. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί άλλων
ειδικοτήτων στηρίζουν τις παραπάνω θέσεις σε βαθμό 3.7899 με τυπική απόκλιση 1.08901. Η
διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στον παράγοντα
της καθοδήγησης είναι στατιστικά σημαντική (F2,1084 =27.225 , p<0.001). Είναι φανερό πως οι
εκπαιδευτικοί με ειδικότητα ΠΕ 60 δηλώνουν περισσότερη ικανοποίηση για την καθοδήγηση
μεταξύ των συναδέλφων.

Γράφημα 16: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον παράγοντα της
καθοδήγησης ανάλογα με την ειδικότητα. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα
ο άξονας της ειδικότητας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: ΠΕ 70, 2: ΠΕ 60 και
3: Άλλες ειδικότητες.)
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Τέλος, η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών με τον οργανισμό δείχνει να επηρεάζει την
καθοδήγηση μεταξύ των συναδέλφων. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε
ιδιωτικό σχολείο δείχνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για τις θέσεις που αφορούν την
καθοδήγηση, σε βαθμό 4.5238 με τυπική απόκλιση 1.01875. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που
είναι μόνιμοι στη διάθεση της διεύθυνσης στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 3.5034 με
τυπική απόκλιση 0.91437 και είναι η μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα καθοδήγησης που
παρατηρείται ανάμεσα στις “ομάδες” σχέσεων εργασίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα
στη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών και στην καθοδήγηση μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι
στατιστικά σημαντική (F4,1069=9.287 , p<0.001). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί που είναι
μόνιμοι σε Ιδιωτικό δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από την υπάρχουσα καθοδήγηση
μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Γράφημα 17: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την καθοδήγηση μεταξύ των
εκπαιδευτικών ανάλογα με τη σχέση εργασίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω
γράφημα ο άξονας της σχέσης εργασίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1:
Μόνιμος οργανικά σε δημόσιο, 2: μόνιμος σε ιδιωτικό, 3: μόνιμος με απόσπαση , 4: μόνιμος στη
διάθεση της διεύθυνσης, 5: αναπληρωτής.)
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4η ερευνητική υπόθεση: Η ανατροφοδότηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολικό
οργανισμό αναμένεται να εξαρτάται από τις μεταβλητές φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής
υπηρεσίας, έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και από τη σχέση εργασίας
με τον οργανισμό.
Ανατροφοδότηση: Στην κατηγορία της ανατροφοδότησης περιλαμβάνονται οι προτάσεις 10,11
και 12 του ερωτηματολογίου, που είναι οι ακόλουθες: «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
ανταποκρίνονται στην ανάγκη για πληροφόρηση των συναδέλφων τους. Οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου χρησιμοποιούν τις υποδείξεις των συναδέλφων τους για την αυτοβελτίωσή τους. Οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου παρέχουν χρήσιμες υποδείξεις στους συναδέλφους τους.» Ο μέσος
όρος των εκπαιδευτικών επέλεξε το βαθμό «4» για να εκφράσει τη συμφωνία-διαφωνία του στις
παραπάνω θέσεις με τυπική απόκλιση 0,98451. Η επικρατούσα τιμή είναι και αυτή το 4.
Αποτελεί δηλαδή, κοινή παραδοχή πως οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένοι
αναφορικά με την ανατροφοδότηση που υπάρχει ανάμεσα στους συναδέλφους. Η μεγαλύτερη
τιμή που σημειώνεται στην ομάδα της καθοδήγησης είναι το 6 και η μικρότερη ο βαθμός 1 της
βαθμολογικής κλίμακας, γεγονός που δηλώνει ότι και στην κατηγορία των θέσεων που
αφορούσαν την ανατροφοδότηση μεταξύ συναδέλφων, υπήρξαν εκπαιδευτικοί που συμφώνησαν
απόλυτα με τις παραπάνω θέσεις και κάποιοι που ήρθαν σε απόλυτη διαφωνία με τις προτάσεις
αυτές. Η διαφορά του μεγαλύτερου βαθμού συμφωνίας, σε σχέση με το μικρότερο είναι το 4.
Τέλος, η διάμεσος του δείγματος μας είναι το 5, γεγονός που σημαίνει ότι οι μισοί εκπαιδευτικοί
επέλεξαν το 5 ως βαθμό συμφωνίας, για τις προτάσεις- θέσεις που αφορούσαν την
ανατροφοδότηση, και οι άλλοι μισοί εξέφρασαν την συμφωνία- διαφωνία τους επιλέγοντας τους
αριθμούς από 5 και κάτω της βαθμολογικής κλίμακας.

Πιο συγκεκριμένα, στη θέση «Οι

εκπαιδευτικοί του σχολείου ανταποκρίνονται στην ανάγκη για πληροφόρηση των συναδέλφων του»
το 52,1% των εκπαιδευτικών φαίνεται να υποστηρίζει απόλυτα την παραπάνω πρόταση, ενώ
μόλις το 3,1% από το σύνολο των εκπαιδευτικών εκφράζει την πλήρη αντίθεση του. Στη
συνέχεια, η θέση «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου χρησιμοποιούν τις υποδείξεις των συναδέλφων
τους για την αυτοβελτίωσή τους.» βρίσκει το 36,4% των εκπαιδευτικών να ταυτίζεται με τη
συγκεκριμένη συνθήκη και μόνο το 8% του συνόλου να βρίσκεται στο αντίθετο άκρο,
εκφράζοντας την απόλυτη διαφωνία του. Ακολούθως η πρόταση «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
παρέχουν χρήσιμες υποδείξεις στους συναδέλφους τους» βρίσκει το 44,9% του δείγματος της
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έρευνας απόλυτα σύμφωνους και το 5,4% να διαφωνεί ριζικά σχετικά με την παροχή χρήσιμων
υποδείξεων σε συναδέλφους.
Η ηλικία δείχνει να επηρεάζει τον παράγοντα της ανατροφοδότησης (F3,1083 = 4.911 , p =
0.002) . Ειδικότερα, η ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευτικών από τα 51 έως και τα 60 έτη φαίνεται
να εκφράζει υψηλότερη ανατροφοδότηση σε βαθμό 4.4321 με τυπική απόκλιση 0.89480. Το
μικρότερο βαθμό στις ερωτήσεις που αφορούν τον παράγοντα της ανατροφοδότησης σημείωσε ο
μέσος όρος των εκπαιδευτικών ηλικίας από 31 έως 40 έτη, σε βαθμό 4.1394 με τυπική απόκλιση
0.95151. Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 31 έως 40 ετών

εκφράζουν

μικρότερη ανατροφοδότηση.
Γράφημα 18: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ανατροφοδότηση που
βιώνουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την ηλικία τους.

(Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο

παραπάνω γράφημα ο άξονας της ηλικίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από
25 έως 30 έτη, 2: από 31έως
40 έτη, 3: από 41έως 50 έτη
και 4: από 51 έως 60 έτη)

Ακόμη, τα συνολικά έτη υπηρεσίας δείχνουν να επηρεάζουν τον παράγοντα της
ανατροφοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνολικά από 30 έτη
υπηρεσίας και πάνω δείχνουν να εκφράζουν μεγαλύτερη ανατροφοδότηση, σε βαθμό 4.5199 με
τυπική απόκλιση 0.87540. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 11 έως 15 έτη υπηρεσίας
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στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4,0881 με τυπική απόκλιση 0.97999 και είναι η
μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα ανατροφοδότηση που παρατηρείται ανάμεσα στις ¨ομάδες¨
των ετών συνολικής υπηρεσίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη συνολικής
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στον παράγοντα της ανατροφοδότησης είναι στατιστικά
σημαντική (F

6,1080 =4.719

, p<0.001). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί με 11 έως 15 χρόνια

συνολικής υπηρεσίας εκφράζουν μικρότερες τιμές ανατροφοδότησης.

Γράφημα 19: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ανατροφοδότηση που
βιώνουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τα συνολικά έτη υπηρεσίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι
στο παραπάνω γράφημα ο άξονας των συνολικών ετών υπηρεσίας είναι κωδικοποιημένος ως
προς την αντιστοιχία 1: από 0 έως 5 έτη, 2: από 6 έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16
έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25 έτη, 6: από 26 έως 30 έτη και 7: από 30 έτη και πάνω.)
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Tα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί σήμερα δείχνουν να
επηρεάζουν την ανατροφοδότηση που βιώνουν. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν
από 26 έως 30 έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα δείχνουν μεγαλύτερη
ικανοποίηση για τις παραπάνω θέσεις, σε βαθμό 4.5432 με τυπική απόκλιση 0.99205. Στη
συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 30 έτη υπηρεσίας και πάνω στηρίζουν την παραπάνω θέση σε
βαθμό 4.0833 με τυπική απόκλιση 1.16667 και είναι η μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα της
ανατροφοδότησης που παρατηρείται ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των ετών συνολικής υπηρεσίας στη
σημερινή μονάδα. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη υπηρεσίας στη σημερινή
μονάδα των εκπαιδευτικών και στην ανατροφοδότηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι
στατιστικά σημαντική (F

6,1080 =3.707

, p=0.001). Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται πως οι

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν πάνω από 30 έτη στη σημερινή μονάδα υπηρεσίας εκφράζουν
μικρότερη ανατροφοδότηση συγκριτικά με τις υπόλοιπες “ομάδες”.
Γράφημα 20: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ανατροφοδότηση που
βιώνουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα.
(Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας των ετών υπηρεσίας στη μονάδα
που υπηρετούν σήμερα είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0 έως 5 έτη, 2:
από 6 έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25 έτη, 6: από 26
έως 30 έτη και 7: από 30 έτη και πάνω.)
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Επιπρόσθετα, η ειδικότητα των εκπαιδευτικών δείχνει να επηρεάζει την ανατροφοδότηση
που βιώνουν. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 60 εκφράζουν
μεγαλύτερη ανατροφοδότηση, σε βαθμό 4.4932 με τυπική απόκλιση 0.84048. Στη συνέχεια, οι
εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 70 στηρίζουν τις παραπάνω θέσεις σε βαθμό 4.3063 με
τυπική απόκλιση 0.91870. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων στηρίζουν τις παραπάνω
θέσεις σε βαθμό 3.8788 με τυπική απόκλιση 1.01151. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα
στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στην ανατροφοδότηση που βιώνουν είναι στατιστικά
σημαντική (F2,1084 =22.674 , p<0.001). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί με ειδικότητα ΠΕ 60
εκφράζουν μεγαλύτερη ανατροφοδότηση.

Γράφημα 21: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ανατροφοδότηση που
βιώνουν ανάλογα με την ειδικότητα. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο
άξονας της ειδικότητας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: ΠΕ 70, 2: ΠΕ 60 και
3: Άλλες ειδικότητες.)

68

Τέλος, η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών με τον οργανισμό δείχνει να επηρεάζει την
ανατροφοδότηση που βιώνουν. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε
ιδιωτικό σχολείο εκφράζουν μεγαλύτερη ανατροφοδότηση, σε βαθμό 4.5952 με τυπική
απόκλιση 0.92615. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι στη διάθεση της
διεύθυνσης στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 3.6344 με τυπική απόκλιση 0.90413 και
είναι η μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα ανατροφοδότηση που παρατηρείται ανάμεσα στις
“ομάδες” σχέσεων εργασίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στη σχέση εργασίας των
εκπαιδευτικών και στην ανατροφοδότηση που βιώνουν είναι στατιστικά σημαντική
(F4,1069=6.994 , p<0.001). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε ιδιωτικό
βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ανατροφοδότηση.

Γράφημα 22: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ανατροφοδότηση που βιώνουν
ανάλογα με τη σχέση εργασίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας της
σχέσης εργασίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: Μόνιμος οργανικά σε δημόσιο, 2:
μόνιμος σε ιδιωτικό, 3: μόνιμος με απόσπαση , 4: μόνιμος στη διάθεση της διεύθυνσης, 5:
αναπληρωτής.)
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5η ερευνητική υπόθεση: Οι παράγοντες φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη συνολικής υπηρεσίας, έτη
υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και η σχέση εργασίας με τον οργανισμό
αναμένεται να σχετίζονται με την υποστηρικτική συμπεριφορά που άλλοτε βιώνουν εντονότερα
και άλλοτε ασθενέστερα οι εκπαιδευτικοί μεταξύ των συναδέλφων τους.

Υποστηρικτική συμπεριφορά: Οι προτάσεις που σχετίζονταν με την υποστηρικτική
συμπεριφορά, ήταν οι παρακάτω: «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αλληλοσυμπληρώνονται όταν
ένας συνάδελφος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μιας δυσκολίας. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
πρόθυμα βοηθούν όταν κάποιος τους το ζητήσει. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρέχουν βοήθεια
σε όσους την χρειάζονται». Ο μέσος βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών στην ομάδα της
υποστηρικτικής συμπεριφοράς ήταν το 4.7063 με τυπική απόκλιση 0.96639, ενώ η επικρατούσα
τιμή ήταν το 5. Αποτελεί κοινό τόπο, πως οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν απόλυτα με τις προτάσεις
του ερωτηματολογίου που τονίζουν την υποστηρικτική συμπεριφορά ανάμεσα στους
συναδέλφους. Επιπρόσθετα, στην ομάδα της υποστηρικτικής συμπεριφοράς παρατηρούμε ότι η
μεγαλύτερη τιμή είναι το 6 και η μικρότερη ο βαθμός 1. Η διαφορά του μεγαλύτερου βαθμού
συμφωνίας, σε σχέση με το μικρότερο είναι το 5. Τέλος, η διάμεσος του δείγματος μας είναι το
5, γεγονός που σημαίνει ότι οι μισοί εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 5 ως βαθμό συμφωνίας, για τις
προτάσεις- θέσεις που αφορούσαν την ανατροφοδότηση, και οι άλλοι μισοί εξέφρασαν την
συμφωνία- διαφωνία τους επιλέγοντας τους αριθμούς από 5 και κάτω της βαθμολογικής
κλίμακας. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί, στην πρόταση «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
αλληλοσυμπληρώνονται όταν ένας συνάδελφος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μιας δυσκολίας.»
δήλωσαν στην συντριπτική πλειοψηφία τους, με ποσοστό σχεδόν 59.2% να συμφωνούν σχεδόν
απόλυτα με την «προβαλλόμενη» άποψη, ενώ μόνο το 4,3% εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του.
Με τη συνθήκη «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου πρόθυμα βοηθούν όταν κάποιος τους το ζητήσει.»
έδειξε να συμφωνεί το σημαντικό ποσοστό του 86.6% των εκπαιδευτικών σε αντίθεση με το
4,3% των εκπαιδευτικών που υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν προσφέρουν πρόθυμα τη
βοήθεια τους όταν κάποιος τους το ζητήσει. Ακόμη και στη θέση «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
παρέχουν βοήθεια σε όσους την χρειάζονται.» το υψηλό ποσοστό του 64.8% των εκπαιδευτικών
υποστηρίζει ότι συμφωνεί απόλυτα, ενώ μόνο το 6.6% διατυπώνει την αντίθετη πεποίθηση του.
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Η ηλικία δείχνει να επηρεάζει την υποστήριξη που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από τους
συναδέλφους τους (F3,1083 = 5.575 , p = 0.001) . Ειδικότερα, η ηλικιακή ομάδα των
εκπαιδευτικών από τα 51 έως και τα 60 έτη φαίνεται να υποστηρίζει περισσότερο τους
συναδέλφους εκπαιδευτικούς, σε βαθμό 4.8800 με τυπική απόκλιση 0.84309. Το μικρότερο
βαθμό στις ερωτήσεις που αφορούν τον παράγοντα της υποστηρικτικής συμπεριφοράς σημείωσε
ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών ηλικίας από 31 έως 40 έτη, σε βαθμό 4.5724 με τυπική
απόκλιση 0.95473. Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 31 έως 40 ετών
εκφράζουν μικρότερη υποστηρικτική συμπεριφορά συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές
ομάδες.

Γράφημα 23: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την υποστηρικτική
συμπεριφορά μεταξύ των ανάλογα με την ηλικία τους. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο
παραπάνω γράφημα ο άξονας της ηλικίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από
25 έως 30 έτη, 2: από 31έως 40 έτη, 3: από 41έως 50 έτη και 4: από 51 έως 60 έτη)
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Επιπλέον, τα συνολικά έτη υπηρεσίας δείχνουν να επηρεάζουν την υποστήριξη που
εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν
συνολικά από 30 έτη υπηρεσίας και πάνω δείχνουν να εκφράζουν μεγαλύτερη υποστήριξη, σε
βαθμό 4.9174 με τυπική απόκλιση 0.87390. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 6 έως 10 έτη
υπηρεσίας στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4,5957 με τυπική απόκλιση 0.90017 και
είναι η μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα υποστηρικτική συμπεριφορά που παρατηρείται
ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των ετών συνολικής υπηρεσίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα
στα έτη συνολικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στην υποστήριξη που εκφράζουν μεταξύ
τους οι εκπαιδευτικοί είναι στατιστικά σημαντική (F

6,1080 =3.395

, p=0.003). Είναι φανερό πως

οι εκπαιδευτικοί με συνολική υπηρεσία από 6 έως 10 έτη υποστηρίζουν σε μικρότερο βαθμό
τους συναδέλφους τους συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.
Γράφημα 24: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη που
εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους ανάλογα με τα συνολικά έτη υπηρεσίας. (Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας των συνολικών ετών υπηρεσίας είναι
κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0 έως 5 έτη, 2: από 6 έως 10 έτη, 3: από 11 έως
15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25 έτη, 6: από 26 έως 30 έτη και 7: από 30 έτη και
πάνω.)
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Tα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί σήμερα δείχνουν να
επηρεάζουν κι αυτά την υποστήριξη που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Πιο
συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν από 16 έως 20 έτη υπηρεσίας στη μονάδα που
υπηρετούν σήμερα εκφράζουν μεγαλύτερη υποστηρικτική συμπεριφορά, σε βαθμό 4.9561 με
τυπική απόκλιση 0.78945. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 30 έτη υπηρεσίας και πάνω
στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4.3333 με τυπική απόκλιση 1.05409 και είναι η
μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα της υποστηρικτικής συμπεριφοράς που παρατηρείται
ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των ετών συνολικής υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα. Η διαφορά που
επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη

υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα των εκπαιδευτικών και

υποστήριξη που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους είναι στατιστικά σημαντική (F

6,1080

=3.271 , p=0.003). Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί με υπηρεσία 30
ετών και πάνω στη σημερινή μονάδα υπηρεσίας συμπαραστέκονται λιγότερο στους
συναδέλφους τους συγκριτικά με τις υπόλοιπες “ομάδες”.

Γράφημα 25: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον παράγοντα της
υποστηρικτικής συμπεριφοράς ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν
σήμερα. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας των ετών υπηρεσίας
στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0 έως
5 έτη, 2: από 6 έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25 έτη, 6:
από 26 έως 30 έτη και 7:
από 30 έτη και πάνω.)
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Αναφορικά με την

ειδικότητα των εκπαιδευτικών, αυτή δείχνει να επηρεάζει την

υποστήριξη που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που
έχουν ειδικότητα ΠΕ 60 εκφράζουν μεγαλύτερη υποστήριξη, σε βαθμό 4.9235 με τυπική
απόκλιση 0.79411. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 70 υποστηρίζουν
τους συναδέλφους τους. σε βαθμό 4.7552 με τυπική απόκλιση 0.87211. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί
άλλων ειδικοτήτων υποστηρίζουν τους συναδέλφους τους, σε βαθμό 4.3556 με τυπική απόκλιση
1.06314. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στην
υποστήριξη που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους είναι στατιστικά σημαντική (F2,1084
=20.761 , p<0.001). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί με ειδικότητα ΠΕ 60 εκφράζουν
μεγαλύτερη υποστηρικτική συμπεριφορά.
Γράφημα 26: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη που
εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους ανάλογα με την ειδικότητα. (Θα πρέπει να αναφερθεί
ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας της ειδικότητας είναι κωδικοποιημένος ως προς την
αντιστοιχία 1: ΠΕ 70, 2: ΠΕ 60 και 3: Άλλες ειδικότητες.)
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Τέλος, η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών με τον οργανισμό δείχνει να επηρεάζει την
υποστήριξη που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί
που είναι μόνιμοι σε Ιδιωτικό σχολείο εκφράζουν μεγαλύτερη υποστηρικτική συμπεριφορά, σε
βαθμό 5.0714 με τυπική απόκλιση 0.71824. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι
στη διάθεση της διεύθυνσης στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4.0753 με τυπική
απόκλιση 1.00631 και είναι η μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα Υποστηρικτική Συμπεριφορά
που παρατηρείται ανάμεσα στις “ομάδες” σχέσεων εργασίας. Η διαφορά που επισημαίνεται
ανάμεσα στη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών και υποστήριξη που εκφράζουν οι
εκπαιδευτικοί μεταξύ τους είναι στατιστικά σημαντική (F4,1069=7.118 , p<0.001). Είναι φανερό
πως οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε Ιδιωτικό βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την
ανατροφοδότηση.
Γράφημα 27: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη που
εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους ανάλογα με τη σχέση εργασίας.

(Θα πρέπει να

αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας της σχέσης εργασίας είναι κωδικοποιημένος ως
προς την αντιστοιχία 1: Μόνιμος οργανικά σε δημόσιο, 2: μόνιμος σε ιδιωτικό, 3: μόνιμος με
απόσπαση , 4: μόνιμος στη διάθεση της διεύθυνσης, 5: αναπληρωτής.)
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6η ερευνητική υπόθεση: Προβλέπεται η συνεργασία, ως χαρακτηριστικό και αυτή της
συλλογικής εργασίας να επηρεάζεται από τις μεταβλητές φύλο, ηλικία, ειδικότητα, έτη
συνολικής υπηρεσίας, έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και από τη
σχέση εργασίας με τον οργανισμό.

Συνεργασία: Στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί, υπήρχαν ερωτήσεις που
σχετίζονταν με την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι
ακόλουθες προτάσεις: «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου διευκολύνουν τους συναδέλφους τους να
είναι πιο αποδοτικοί. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά
σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονται για
να πετύχουν τους σκοπούς του σχολείου». Ο μέσος βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών για την
ομάδα της συνεργασίας ήταν το 4.49 με τυπική απόκλιση 0.95680. Η επικρατούσα τιμή ήταν και
αυτή το 5. Στην κατηγορία της συνεργασίας παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερος βαθμός είναι το 6
και ο μικρότερος είναι το 1. Η διαφορά του μεγαλύτερου βαθμού συμφωνίας, σε σχέση με το
μικρότερο είναι το 5.Τέλος, η διάμεσος του δείγματος μας για τις προτάσεις που αφορούσαν τη
συνεργασία είναι το 5, γεγονός που σημαίνει ότι οι μισοί εκπαιδευτικοί επέλεξαν το 5 ως βαθμό
συμφωνίας και οι άλλοι μισοί εξέφρασαν την συμφωνία- διαφωνία τους επιλέγοντας τους
βαθμούς από 5 και κάτω. Ειδικότερα, στην πρόταση «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
διευκολύνουν τους συναδέλφους τους να είναι πιο αποδοτικοί» η πλειοψηφία, δηλαδή το 45.5%
των εκπαιδευτικών, συμφώνησε απόλυτα ενώ αντίθετους βρήκε το ποσοστό της τάξεως του
5.7%. Παράλληλα, με τη θέση «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκτελούν τα καθήκοντά τους
αποτελεσματικά σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους συναδέλφους» φαίνεται να συμφωνεί το
υψηλό ποσοστό του 60.2% των εκπαιδευτικών, ενώ διαφωνεί απόλυτα μόνο το 2.3%. Επιπλέον,
η θέση «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονται για να πετύχουν τους σκοπούς του
σχολείου» παρατηρείται ότι υποστηρίζεται θερμά από το 59.7% των εκπαιδευτικών, ενώ μόλις
το 2.8% έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με αυτή τη διατύπωση.
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Η ηλικία δείχνει να επηρεάζει την συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων εκπαιδευτικών
(F3,1083 = 5.314 , p = 0.001) . Ειδικότερα, η ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευτικών από τα 51 έως
και τα 60 έτη φαίνεται να υποστηρίζει περισσότερο τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, σε βαθμό
4.6826 με τυπική απόκλιση 0.84770. Το μικρότερο βαθμό στις ερωτήσεις που αφορούν τον
παράγοντα της Συνεργασίας σημείωσε ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών ηλικίας από 31 έως 40
έτη, σε βαθμό 4.3944 με τυπική απόκλιση 0.93037. Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί
ηλικίας 31 έως 40 ετών συνεργάζονται λιγότερο με τους συναδέλφους τους συγκριτικά με τις
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.

Γράφημα 28: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την συνεργασία που
χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους ανάλογα με την ηλικία τους. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο
παραπάνω γράφημα ο άξονας της ηλικίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από
25 έως 30 έτη, 2: από 31έως 40 έτη, 3: από 41έως 50 έτη και 4: από 51 έως 60 έτη)
Στη συνέχεια, τα συνολικά έτη υπηρεσίας δείχνουν να επηρεάζουν συνεργασία των
εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνολικά από 30 έτη υπηρεσίας
και πάνω δείχνουν να συνεργάζονται περισσότερο με τους συναδέλφους τους, σε βαθμό 4.7737
με τυπική απόκλιση 0.76696. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 11 έως 15 έτη υπηρεσίας
στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4.3523 με τυπική απόκλιση 0.95391 και είναι η
μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα συνεργασία που παρατηρείται ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των
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ετών συνολικής υπηρεσίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη συνολικής
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στην συνεργασία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους είναι
στατιστικά σημαντική (F

6,1080

=5.209 , p<0.001). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί με

συνολική υπηρεσία από 11 έως 15 έτη συνεργάζονται σε μικρότερο βαθμό με τους συναδέλφους
τους συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.
Γράφημα 29: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία μεταξύ των
ανάλογα με τα συνολικά έτη υπηρεσίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο
άξονας των συνολικών ετών υπηρεσίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0
έως 5 έτη, 2: από 6 έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25
έτη, 6: από 26 έως 30 έτη και 7: από 30 έτη και πάνω.)
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Ακόμη, τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί σήμερα δείχνουν
να επηρεάζουν την συνεργασία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών. Πιο
συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν από 26 έως 30 έτη υπηρεσίας στη μονάδα που
υπηρετούν σήμερα είναι πιο συνεργάσιμοι, σε βαθμό 4.8025 με τυπική απόκλιση 0.81785. Στη
συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 30 έτη υπηρεσίας και πάνω στηρίζουν την παραπάνω θέση σε
βαθμό 4.4167 με τυπική απόκλιση 1.16667 και είναι η μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα
συνεργασίας που παρατηρείται ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των ετών συνολικής υπηρεσίας στη
σημερινή μονάδα. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη υπηρεσίας στη σημερινή
μονάδα των εκπαιδευτικών και στη συνεργασία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους είναι
στατιστικά σημαντική (F

6,1080 =2.421

, p=0.025). Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται πως οι

εκπαιδευτικοί με υπηρεσία 30 ετών και πάνω στη σημερινή μονάδα υπηρεσίας συνεργάζονται
λιγότερο με τους συναδέλφους τους συγκριτικά με τις υπόλοιπες “ομάδες”.
Γράφημα 30: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον παράγοντα της
συνεργασίας ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα. (Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας των ετών υπηρεσίας στη μονάδα που
υπηρετούν σήμερα είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0 έως 5 έτη, 2: από 6
έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25 έτη, 6: από 26 έως 30
έτη και 7: από 30 έτη
και πάνω.)
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Η ειδικότητα των εκπαιδευτικών δείχνει να επηρεάζει τη συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 60 είναι πιο
συνεργάσιμοι, σε βαθμό 4.7022 με τυπική απόκλιση 0.81684. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί
που έχουν ειδικότητα ΠΕ 70 βιώνουν τη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων τους σε βαθμό
4.5462 με τυπική απόκλιση 0.87832. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων συνεργάζονται
με τους συναδέλφους τους, σε βαθμό 4.1657 με τυπική απόκλιση 0.99975. Η διαφορά που
επισημαίνεται ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών είναι στατιστικά σημαντική (F2,1084 =18.700 , p<0.001). Είναι φανερό πως οι
εκπαιδευτικοί με ειδικότητα ΠΕ 60 είναι πιο συνεργάσιμοι.
Γράφημα 31: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την συνεργασία που
χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους ανάλογα με την ειδικότητα. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι
στο παραπάνω γράφημα ο άξονας της ειδικότητας είναι κωδικοποιημένος ως προς την
αντιστοιχία 1: ΠΕ 70, 2: ΠΕ
60 και 3: Άλλες ειδικότητες.)

80

Τέλος, η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών με των οργανισμό δείχνει να επηρεάζει την
συνεργασία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που είναι
μόνιμοι σε Ιδιωτικό σχολείο συνεργάζονται περισσότερο, σε βαθμό 4.8571 με τυπική απόκλιση
1.00183. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι στη διάθεση της διεύθυνσης
στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 3.9462 με τυπική απόκλιση 0.96262 και είναι η
μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα Συνεργασία που παρατηρείται ανάμεσα στις “ομάδες”
σχέσεων εργασίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στη σχέση εργασίας των
εκπαιδευτικών και στη συνεργασία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους είναι στατιστικά
σημαντική (F4,1069=5.644 , p<0.001). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε
Ιδιωτικό είναι πιο συνεργάσιμοι συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς με άλλες σχέσεις εργασίας.

Γράφημα 32: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την συνεργασία που
χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους ανάλογα με τη σχέση εργασίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο
παραπάνω γράφημα ο άξονας της σχέσης εργασίας

είναι κωδικοποιημένος ως προς την

αντιστοιχία 1: Μόνιμος οργανικά σε δημόσιο, 2: μόνιμος σε ιδιωτικό, 3: μόνιμος με απόσπαση ,
4: μόνιμος στη διάθεση της διεύθυνσης, 5: αναπληρωτής.)
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7η ερευνητική υπόθεση: Η εμπιστοσύνη μεταξύ των εκπαιδευτικών αναμένεται να ενισχύεται ή
να αποδυναμώνεται από τους παράγοντες του φύλου, της ηλικίας, της ειδικότητας, των ετών
συνολικής υπηρεσίας, των ετών υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και της
σχέσης εργασίας με τον οργανισμό.

Εμπιστοσύνη: Στην ομάδα της εμπιστοσύνης περιλαμβάνονται οι τρεις τελευταίες προτάσεις
του ερωτηματολογίου, που είναι οι εξής: «Στα πλαίσια της εργασίας στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί
έχουν θετικές εργασιακές σχέσεις. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αφοσιώνονται με επαγγελματισμό
στη δουλειά τους. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προετοιμάζονται για την εργασία τους.» Ο μέσος
βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών επέλεξε το βαθμό 4.7286 για να εκφράσει την άποψη του
για τις παραπάνω «θέσεις», με την τυπική απόκλιση να είναι 0.86546.

Παράλληλα, η

επικρατούσα τιμή ήταν το 5. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει το αίσθημα της
εμπιστοσύνης στις σχέσεις τους με τους συναδέλφους τους. Στην κατηγορία της εμπιστοσύνης
παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερος βαθμός είναι το 6 και ο μικρότερος είναι το 1, γεγονός που
δηλώνει ότι και στην κατηγορία των προτάσεων που αφορούσαν την εμπιστοσύνη, υπήρξαν
εκπαιδευτικοί που συμφώνησαν απόλυτα με τις παραπάνω θέσεις και κάποιοι που ήρθαν σε
απόλυτη διαφωνία με τις προτάσεις αυτές. Η διαφορά του μεγαλύτερου βαθμού συμφωνίας, σε
σχέση με το μικρότερο είναι το 5.Τέλος, η διάμεσος του δείγματος μας για τις προτάσεις που
αφορούσαν την εμπιστοσύνη είναι το 5, γεγονός που σημαίνει ότι οι μισοί εκπαιδευτικοί
επέλεξαν το 5 ως βαθμό συμφωνίας και οι άλλοι μισοί εξέφρασαν την συμφωνία- διαφωνία τους
επιλέγοντας τους βαθμούς από 5 και κάτω. Αναλυτικότερα, στην πρόταση «Στα πλαίσια της
εργασίας στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές εργασιακές σχέσεις» το 61.8% δηλώνει
σχεδόν την πλήρη ταύτιση του με την προβαλλόμενη θέση, ενώ το 2.9% εκφράζει την απόλυτη
διαφωνία του. Επιπρόσθετα, με τη θέση «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αφοσιώνονται με
επαγγελματισμό στη δουλειά τους.» φαίνεται να συμφωνούν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί,
δηλαδή το 61,8% αυτών, σε αντίθεση με το 2,7% που υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν
αφοσιώνονται με επαγγελματισμό στη δουλειά τους. Τέλος, η πρόταση «Οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου προετοιμάζονται για την εργασία τους.» συναντά θετική «υποστήριξη» από την
συντριπτική πλειοψηφία της τάξεως του 62% των εκπαιδευτικών, ενώ μόλις το 2,4% από αυτούς
δηλώνει την πλήρη αντίθεση του με την παραπάνω θέση.
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Η ηλικία δείχνει να επηρεάζει την εμπιστοσύνη μεταξύ των συναδέλφων εκπαιδευτικών
(F3,1083 = 3.960 , p = 0.008) . Ειδικότερα, η ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευτικών από τα 51 έως
και τα 60 έτη φαίνεται να υποστηρίζει περισσότερο τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, σε βαθμό
4.8641 με τυπική απόκλιση 0.77726. Το μικρότερο βαθμό στις ερωτήσεις που αφορούν τον
παράγοντα της εμπιστοσύνης σημείωσε ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών ηλικίας από 31 έως 40
έτη, σε βαθμό 4.6388 με τυπική απόκλιση 0.81955. Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί
ηλικίας 31 έως 40 ετών συνεργάζονται λιγότερο με τους συναδέλφους τους συγκριτικά με τις
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.

Γράφημα 33: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για εμπιστοσύνη που
χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους ανάλογα με την ηλικία τους. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο
παραπάνω γράφημα ο άξονας της ηλικίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από
25 έως 30 έτη, 2: από 31έως 40 έτη, 3: από 41έως 50 έτη και 4: από 51 έως 60 έτη)
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Επίσης, τα συνολικά έτη υπηρεσίας δείχνουν να επηρεάζουν την εμπιστοσύνη μεταξύ
των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνολικά από 30 έτη
υπηρεσίας και πάνω δείχνουν να εμπιστεύονται περισσότερο τους συναδέλφους τους, σε βαθμό
4.9083 με τυπική απόκλιση 0.72983. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 6 έως 10 έτη υπηρεσίας
στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4.6386 με τυπική απόκλιση 0.82108 και είναι η
μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα Εμπιστοσύνη που παρατηρείται ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των
ετών συνολικής υπηρεσίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα έτη συνολικής
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στην εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους είναι
στατιστικά σημαντική (F

6,1080

=2.601 , p=0.017). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί με

συνολική υπηρεσία από 6 έως 10 έτη εμπιστεύονται σε μικρότερο βαθμό τους συναδέλφους
τους συγκριτικά με τις υπόλοιπες “ομάδες”.
Γράφημα 34: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την εμπιστοσύνη μεταξύ των
ανάλογα με τα συνολικά έτη υπηρεσίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο
άξονας των συνολικών ετών υπηρεσίας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0
έως 5 έτη, 2: από 6 έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25
έτη, 6: από 26 έως 30 έτη και 7: από 30 έτη και πάνω.)
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Αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί,
αυτά δείχνουν να επηρεάζουν την εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των
εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν από 26 έως 30 έτη υπηρεσίας στη
μονάδα που υπηρετούν σήμερα είναι πιο συνεργάσιμοι, σε βαθμό 4.9383 με τυπική απόκλιση
0.72228. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί από 11 έως 15 έτη υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα
στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4.6548 με τυπική απόκλιση 0.83340 και είναι η
μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα Εμπιστοσύνη που παρατηρείται ανάμεσα στις ¨ομάδες¨ των
ετών συνολικής υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στα
έτη υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα των εκπαιδευτικών και στη εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζει
τις σχέσεις τους είναι στατιστικά σημαντική (F

6,1080

=3.461 , p=0.002). Στο γράφημα που

ακολουθεί φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί με υπηρεσία 11 έως 15 έτη υπηρεσίας στη σημερινή
μονάδα υπηρεσίας εμπιστεύονται λιγότερο τους συναδέλφους τους συγκριτικά με τις υπόλοιπες
“ομάδες”.

Γράφημα 35: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον παράγοντα της
εμπιστοσύνης ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στη μονάδα που υπηρετούν σήμερα. (Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι στο παραπάνω γράφημα ο άξονας των ετών υπηρεσίας στη μονάδα που
υπηρετούν σήμερα είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1: από 0 έως 5 έτη, 2: από 6
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έως 10 έτη, 3: από 11 έως 15 έτη , 4: από 16 έως 20 έτη, 5: από 21 έως 25 έτη, 6: από 26 έως 30
έτη και 7: από 30 έτη και πάνω.)
Η ειδικότητα των εκπαιδευτικών δείχνει να επηρεάζει την εμπιστοσύνη μεταξύ των
εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 60 εμπιστεύονται
περισσότερο τους συναδέλφους τους, σε βαθμό 4.8770 με τυπική απόκλιση 0.72034. Στη
συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα ΠΕ 70 εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους.
σε βαθμό 4.7876 με τυπική απόκλιση 0.77427. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων
εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους, σε βαθμό 4.4384 με τυπική απόκλιση 0.89094. Η
διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στην μεταξύ τους
εμπιστοσύνη είναι στατιστικά σημαντική (F2,1084 =17.105, p<0.001). Είναι φανερό πως οι
εκπαιδευτικοί με ειδικότητα ΠΕ 60 εμπιστεύονται πιο πολύ τους συναδέλφους τους.
Γράφημα 36: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την εμπιστοσύνη που
χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους ανάλογα με την ειδικότητα. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο
παραπάνω γράφημα ο άξονας της ειδικότητας είναι κωδικοποιημένος ως προς την αντιστοιχία 1:
ΠΕ 70, 2: ΠΕ 60 και 3: Άλλες ειδικότητες.)
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Τέλος, η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών με τον οργανισμό δείχνει να επηρεάζει την
εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που είναι
μόνιμοι σε Ιδιωτικό σχολείο συνεργάζονται περισσότερο, σε βαθμό 4.8810 με τυπική απόκλιση
0.88295. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι στη διάθεση της διεύθυνσης
στηρίζουν την παραπάνω θέση σε βαθμό 4.2366 με τυπική απόκλιση 0.92373 και είναι η
μικρότερη μέση τιμή του παράγοντα Εμπιστοσύνη που παρατηρείται ανάμεσα στις “ομάδες”
σχέσεων εργασίας. Η διαφορά που επισημαίνεται ανάμεσα στη σχέση εργασίας των
εκπαιδευτικών και στην εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους είναι στατιστικά
σημαντική (F4,1069=4.262 , p=0.002). Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε
Ιδιωτικό εμπιστεύονται πιο πολύ τους συναδέλφους τους συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς με
άλλες σχέσεις εργασίας.
Γράφημα 37: Τροποποίηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την εμπιστοσύνη που
χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους ανάλογα με τη σχέση εργασίας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο
παραπάνω γράφημα ο άξονας της σχέσης εργασίας

είναι κωδικοποιημένος ως προς την

αντιστοιχία 1: Μόνιμος οργανικά σε δημόσιο, 2: μόνιμος σε ιδιωτικό, 3: μόνιμος με απόσπαση ,
4: μόνιμος στη διάθεση της διεύθυνσης, 5: αναπληρωτής.)
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Συζήτηση
Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο παράγοντας της επικοινωνίας φαίνεται να
επηρεάζεται από την ηλικία, από τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, από τα έτη
υπηρεσίας που υπηρετούν στη σημερινή μονάδα στην οποία βρίσκονται, από την ειδικότητα
τους καθώς και από τη σχέση εργασίας που έχουν με τον οργανισμό. Όσο αυξάνεται το ηλικιακό
επίπεδο των εκπαιδευτικών και συνάμα η εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία, τόσο μεγαλύτερη
είναι η ικανοποίηση που εμφανίζουν από την επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων τους, ενώ
παράλληλα ενισχύεται και η συλλογική τους δέσμευση απέναντι στον οργανισμό. Αυτό
επιβεβαιώνεται κι από τους Allen και Meyer (1997) οι διαπίστωσαν ότι υπάρχει θετική σχέση
μεταξύ της ηλικίας του εργαζόμενου και του χρόνου υπηρεσίας στο συγκεκριμένο οργανισμό με
το επίπεδο της δέσμευσης που αναπτύσσουν. Αξιοσημείωτο είναι πως η ομάδα που
συγκεντρώνει 30 και πλέον έτη στην ίδια σχολική μονάδα εκφράζει δυσαρέσκεια ως προς την
επικοινωνία που βιώνει στο σχολείο που υπηρετεί. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε σύγκρουση
με την προαναφερθείσα θέση των Allen και Meyer. Ακόμη, περισσότερο ικανοποιημένοι στο
πεδίο της επικοινωνίας παρουσιάζεται η ειδικότητα των Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) , σε σχέση με
αυτή των δασκάλων. Αυτό ίσως οφείλεται στην «αναγκαία» επικοινωνία που οφείλουν να έχουν
οι νηπιαγωγοί μεταξύ τους προκειμένου να εκτελέσουν ορθά το ρόλο τους, που δεν είναι άλλος
από την ομαλή εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση νεαρών ατόμων. Έτσι, η φύση της εργασίας
τους καθώς και οι ώρες εργασίας τους, τους ωθούν σε μια ανοιχτή επικοινωνία με τους
συναδέλφους που ενισχύει την αίσθηση της συλλογικότητας και συναδελφικότητας (Dee et. al.,
2006). Τέλος, η σχέση εργασίας φανερώνει πως οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε δημόσιο ή
ιδιωτικό σχολείο επικοινωνούν καλύτερα στο σχολείο που είναι τοποθετημένοι, έναντι όσων
εργάζονται ως μόνιμοι στη διάθεση της Διεύθυνσης. Αυτό ίσως να εξηγείται από το γεγονός ότι
οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στη Διεύθυνση έχουν ένα πιο διεκπεραιωτικό ρόλο που δεν
τους προσφέρει πολλές δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συναδέλφους τους.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται κι από τους Hackman και Oldham (1976), σύμφωνα με τους
οποίους η ταυτότητα του καθήκοντος (task identity), δηλαδή αν ο εργαζόμενος κάνει όλη τη
δουλειά ή ένα κομμάτι αυτής, είναι παράγοντας που συμβάλλει στην εργασιακή ικανοποίηση ή
μη των εργαζομένων.
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Στην ίδια κατεύθυνση και το στοιχείο της ηγεσίας φαίνεται να επηρεάζεται από όλες τις
προαναφερθείσες μεταβλητές συμπεριλαμβανομένης της μεταβλητής του φύλου, καθώς οι
άνδρες εκφράζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους με την ηγεσία και από τους
στόχους που θέτει ο σχολικός οργανισμός. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις έρευνες
των Mowday et al. (1982) και Mathieu & Zajac (1990), στις οποίες οι γυναίκες φαίνεται πως
διακατέχονται από μεγαλύτερη οργανωσιακή δέσμευση σε σχέση με τους άρρενες συναδέλφους
τους. Αντίθετα, σύμφωνα με τους Aven et al. (1993) όταν ο οργανισμός μεταχειρίζεται δίκαια
τους εργαζομένους του, το φύλο δεν επηρεάζει την οργανωσιακή δέσμευση. Αναφορικά με την
μεταβλητή των συνολικών ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, εκείνοι που βρίσκονται στα
ανώτερα ηλικιακά κλιμάκια και συγκεντρώνουν τα περισσότερα έτη υπηρεσίας δείχνουν
περισσότερο ικανοποιημένοι από την σχέση τους με την ηγεσία του οργανισμού. Αυτό ίσως να
εξηγείται από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί με μακροχρόνια υπηρεσία δρουν περισσότερο
συλλογικά και δένονται περισσότερο με τους συναδέλφους τους. Ο Spillane (2006, βλ.
ενδεικτικά Hulpia & Devos, 2010 ) αναφέρει ότι η ηγεσία της ομάδας των εκπαιδευτικών
διαμορφώνει το πλαίσιο εργασίας τους με δραστηριότητες που αφορούν την αλληλεπίδραση και
τη συνεργασία μεταξύ των μελών. Στο σημείο αυτό όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι
εκπαιδευτικοί με 30 και πλέον έτη υπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα εκφράζουν τη
μικρότερη ικανοποίηση αναφορικά με το ρόλο της ηγεσίας. Η πολυετή και σταθερή τους
παρουσία

στον οργανισμό καθιστά μη αναμενόμενο το παραπάνω αποτέλεσμα. Τέλος, η

ειδικότητα και η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών ακολουθεί την κατεύθυνση που
παρουσίασε και ο παράγοντας της επικοινωνίας. Οι νηπιαγωγοί, έναντι των δασκάλων είναι
περισσότερο ικανοποιημένοι από τους στόχους του σχολείου και το ρόλο της ηγεσίας σε αυτό.
Την ίδια άποψη έχουν και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, σε σχέση με
όσους εργάζονται ως μόνιμοι στη διάθεση της Διεύθυνσης. Το αποτέλεσμα βρίσκει απήχηση
στην άποψη των Hulpia & Devos (2010) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι κάθε εκπαιδευτικός της
σχολικής μονάδας είναι ταυτόχρονα συνδιαμορφωτής και οπαδός της ομάδας ηγεσίας. Η
ομαδική ηγεσία προσφέρει δυνατότητες συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων του σχολείου με
όρους ισότιμους για όλους τους εκπαιδευτικούς, συνθήκη που ενισχύει τη δέσμευση τους.
Αντίστοιχες δυνατότητες δεν προσφέρονται σε όσους εργάζονται ως μόνιμοι στη διάθεση της
Διεύθυνσης, παράγοντας που μειώνει την ικανοποίηση και τη δέσμευση που νιώθουν ως προς
την ηγεσία του οργανισμού.
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Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ακόμη πως η καθοδήγηση που
λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του σχολικού χώρου από τους συναδέλφους τους,
επηρεάζεται και πάλι από όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες. Οι άνδρες και οι
μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες βιώνουν εντονότερα το αίσθημα της καθοδήγησης από την
πλευρά των συναδέλφων τους. Τα περισσότερα έτη υπηρεσίας προσδίδουν αναμφίβολα μια
σταθερότητα στον οργανισμό, συνθήκη που επιβεβαιώνεται κι από τους Razak et al (2009), οι
οποίοι δηλώνουν πως παράγοντες που σχετίζονται με το είδος της εργασίας, όπως τα συνολικά
χρόνια υπηρεσίας και τα χρόνια υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα αποτελούν γερά
θεμέλια για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων από μέρος των εκπαιδευτικών.
Από την άλλη πλευρά όμως, οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα περισσότερα έτη υπηρεσίας στη
μονάδα που υπηρετούν σήμερα, δεν φαίνεται να είναι σύμφωνοι με την προαναφερθείσα
πρόταση, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την καταγραφή των Razak et al (2009). Για
ακόμη μια φορά οι νηπιαγωγοί εκφράζουν το θετικό τους συναίσθημα απέναντι στην
καθοδήγηση που βιώνουν από τους συναδέλφους τους, σε σχέση με το αίσθημα των δασκάλων.
Ο Hackman (2004) άλλωστε έχει υποστηρίξει πως το διδακτικό επάγγελμα διακρίνεται από
μεγάλη «απομόνωση» από ενηλίκους συναδέλφους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να μην
έχουν σαφή εικόνα των χαρακτηριστικών που απαρτίζουν μια αποτελεσματική ομάδα και
δυστυχώς, έχουν λίγα πρότυπα για να παραδειγματιστούν (έλλειψη βιωματικής επιμόρφωσης). Η
παραπάνω θέση, βρίσκει ανταπόκριση περισσότερο στην ομάδα των δασκάλων, παρά σε αυτή
των νηπιαγωγών. Παράλληλα, και οι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε δημόσιο ή ιδιωτικό
σχολείο εκφράζουν το θετικό τους συναίσθημα απέναντι στην καθοδήγηση που βιώνουν από
τους συναδέλφους τους. Η ίδια ικανοποίηση δε διαφαίνεται να ισχύει για εκείνους που
εργάζονται ως μόνιμοι στη διάθεση της Διεύθυνσης κι αυτό ίσως οφείλεται και πάλι στο γεγονός
ότι εκτελούν ένα μεμονωμένο κομμάτι εργασίας, που δεν τους προσφέρει δυνατότητες
συνεργασίας με τους συναδέλφους τους.

Οι Hackman και Oldham (1976) άλλωστε είχαν

υπογραμμίσει πως η ταυτότητα του καθήκοντος συμβάλλει στην εργασιακή ικανοποίηση ή μη
των εργαζομένων στοιχείο της οποίας είναι και η καθοδήγηση που λαμβάνουν μέσα σ` αυτήν.
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Το στοιχείο της ανατροφοδότησης, ως χαρακτηριστικό της συλλογικής εργασίας
φαίνεται να επηρεάζεται από όλες τις μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω (ηλικία,
συνολικά έτη υπηρεσίας, έτη υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα, ειδικότητα καθώς και σχέση
εργασίας). Οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα έτη
συνολικής υπηρεσίας λαμβάνουν εντονότερα την πληροφόρηση και τις θετικές υποδείξεις των
συναδέλφων τους. Η συνθήκη αυτή ταυτίζεται με την θέση των Crow & Pounder οι οποίοι
σημειώνουν πως οι νεοδιόριστοι και με μικρή υπηρεσία εκπαιδευτικοί ακόμη δεν είναι
επαγγελματικά συνειδητοποιημένοι, με αποτέλεσμα να μη διακρίνονται από μεγάλη ευλυγισία.
(Crow & Pounder 1997, βλ. ενδεικτικά Pounder, 1999). Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί με 30 και
πλέον έτη υπηρεσίας στην ίδια σχολική μονάδα εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους απέναντι στην
ανατροφοδότηση των συναδέλφων τους, γεγονός που δεν ταυτίζεται με την παραπάνω παραδοχή
και με την εμπειρία που κατέχουν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Παράλληλα, οι
νηπιαγωγοί (ΠΕ 60) βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την πληροφόρηση των συναδέλφων τους,
γεγονός που μας προκαλεί έκπληξη, εφόσον τόσο οι ίδιοι όσο και οι δάσκαλοι (ΠΕ 70)
συγκεντρώνουν πολλές ώρες καθημερινής παραμονής τους στη σχολική μονάδα. Τέλος, και οι
εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο βιώνουν εντονότερα το στοιχείο
της ανατροφοδότησης σε σχέση με όσους είναι μόνιμοι στη διάθεση της Διεύθυνσης. Το
αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο, εφόσον η τελευταία ομάδα δρα «απομονωμένα» και δεν
μπορεί να αναπτύξει το αίσθημα της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης με τους
συναδέλφους. Ακόμη, οι εργαζόμενοι στη διάθεση της Διεύθυνσης, (εφόσον ο ρόλος τους είναι
διεκπεραιωτικός), δεν έχουν την ελευθερία που χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να κάνει την
εργασία όπως εκείνος νομίζει σωστά. Κατά τον Pestonjee (1973), η ικανοποίηση των
εργαζομένων προκύπτει και από τον βαθμό αυτονομίας που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος από
τους ανωτέρους του, για να μπορεί να αποφασίσει πώς θα φέρει εις πέρας την εργασία του.
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Από τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί επιπλέον να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η
υποστηρικτική συμπεριφορά που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς φαίνεται να
επηρεάζεται από την ηλικία, από τα έτη συνολικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, από τα έτη
υπηρεσίας στη σημερινή τους μονάδα, από την ειδικότητα και από τη σχέση εργασίας τους με
τον οργανισμό. Αποτελεί κοινή παραδοχή πως στα μεγαλύτερα ηλικιακά στρώματα καθώς και
στους εκπαιδευτικούς με τα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας η υποστήριξη των συναδέλφων
τους γίνεται εντονότερα αισθητή με αποτέλεσμα και εκείνοι να αναπτύσσουν μεγαλύτερη
δέσμευση στον οργανισμό στον οποίο εργάζονται. Το γεγονός αυτό είναι απόλυτα εξηγήσιμο,
διότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν μεγάλη

διδακτική εμπειρία, η οποία τους καθιστά

επαγγελματικά πιο συνειδητοποιημένους και πιο αποτελεσματικούς (Pounder, 1999). Στη
συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί με 16 - 20 έτη υπηρεσίας στη σημερινή μονάδα στην οποία
απασχολούνται, οι νηπιαγωγοί (ΠΕ 60), καθώς και όσοι εργάζονται ως μόνιμοι σε δημόσιο ή
ιδιωτικό σχολείο εκφράζουν θετική στάση αναφορικά με την αλληλοβοήθεια που βιώνουν
μεταξύ των συναδέλφων τους. Η αλληλοσυμπλήρωση και η αλληλοβοήθεια αποτελούν
αναμφισβήτητα για τους εκπαιδευτικούς σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων του
σχολικού οργανισμού. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται βασική πηγή εσωτερικής
αμοιβής, που αποκτά σημασία εξαιτίας της απουσίας ισχυρών εξωτερικών ανταμοιβών στο
επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εξαιτίας των προβλημάτων που συχνά προκύπτουν στις
σχέσεις μαθητών - εκπαιδευτικών (Zahorik, 1987:386). Εκείνο που πρέπει να τονισθεί είναι πως
στα αποτελέσματα της έρευνας δεν εντοπίσθηκε πουθενά διαφοροποίηση ανάμεσα σε εκείνους
που εργάζονται στο δημόσιο σχολείο και σε εκείνους που εργάζονται στο ιδιωτικό. Από έρευνες
είχε διαπιστωθεί ότι οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα
οργανωσιακής δέσμευσης λόγω συνέχειας που οφείλονταν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
που δεν είναι άλλα από τη δεοντολογία και την εργασιακή ασφάλεια (Meyer & Allen, 1997).
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Αξίζει να αναφερθεί πως οι παράγοντες της ηλικίας, των συνολικών ετών υπηρεσίας, των
ετών υπηρεσίας στη σημερινή τους μονάδα, της ειδικότητας και της σχέσης εργασίας
επηρεάζουν το βαθμό της συνεργασίας που αναπτύσσεται στα πλαίσια των συναδελφικών
σχέσεων μέσα στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στα ανώτερα ηλικιακά
επίπεδα και που κατέχουν αντίστοιχα περισσότερα έτη εμπειρίας καθώς και όσοι έχουν
περισσότερα έτη συνολικής υπηρεσίας, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη
συνεργασία που αναπτύσσουν με τους συναδέλφους τους. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εμφανίζουν
μεγαλύτερη δέσμευση στο σχολείο διότι λόγω των ετών υπηρεσίας τους, έχουν καλύτερη γνώση
της ιστορίας του σχολικού οργανισμού και του χώρου του σχολείου κι έτσι δουλεύουν
συλλογικά, με αλληλοβοήθεια και αποτελεσματικότητα

(Pounder , 1999). Ακόμη, οι

νηπιαγωγοί, έναντι των δασκάλων εκφράζουν κι αυτοί θετικότερη στάση σχετικά με τη
συνεργασία που αναπτύσσουν με τους συναδέλφους τους. Το εκπαιδευτικό και διδακτικό
πλαίσιο στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτικοί τους εμπλέκει σε μια συνεργασία, αναζήτηση και
συζήτηση των κοινών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική και διδακτική
διαδικασία, πράγμα το οποίο ενισχύει τη συλλογική εργασία. (George & Bettenhausen, 1990).
Για το λόγο αυτό θα αναμέναμε και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 να είναι το ίδιο ικανοποιημένοι από
τη συνεργασία τους με τους συναδέλφους. Επιπλέον, όσοι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν 26-30
έτη υπηρεσίας στη σημερινή τους σχολική μονάδα και εκείνοι που βρίσκονται μόνιμα
διορισμένοι στον οργανισμό, βιώνουν μια θετική αίσθηση συνεργασίας με τους συναδέλφους
τους. Η εμπειρία των εκπαιδευτικών αυτών και η σταθερή παρουσία τους στον οργανισμό τους
κάνει να δρουν συλλογικά και αποτελεσματικά (Pounder, 1999). Άλλωστε η σταθερότητα του
εκπαιδευτικού προσωπικού, έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι συνδέεται με την εκπαιδευτική
αποτελεσματικότητα (Heck, 2009).
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Τέλος, το βαρυσήμαντο στοιχείο της εμπιστοσύνης φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από
τους παράγοντες της ηλικίας, της ειδικότητας, των ετών συνολικής υπηρεσίας, των ετών
υπηρεσίας στη συγκεκριμένη μονάδα καθώς και από τη σχέση εργασίας με τον οργανισμό. Οι
εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα ηλικιακά χρόνια, με τη μεγαλύτερη διδακτική υπηρεσία τόσο
συνολικά όσο και στη συγκεκριμένη υπηρεσία βιώνουν εντονότερα το αίσθημα της
εμπιστοσύνης μεταξύ των συναδέλφων τους. Οι Smith & Hoy (1992) στα πλαίσια της έρευνας
τους παρατήρησαν ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και στην οργανωσιακή δέσμευση
στοιχείο της οποίας είναι και η εμπιστοσύνη που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οι πιο μεγάλοι σε ηλικία συνάδελφοί τους είναι πιο πιθανό να αισθάνονται
μεγαλύτερη δέσμευση από ότι οι νεότεροι συνάδελφοί τους. Επιπρόσθετα, Οι Allen & Meyer
(1993) παρατήρησαν ότι καθώς αυξάνουν τα χρόνια υπηρεσίας, οι εργαζόμενοι αισθάνονται
μεγαλύτερη τη θέληση και την υποχρέωση να παραμείνουν στην εργασία, εμφανίζοντας
μεγαλύτερη δέσμευση με τη δουλειά τους. Τέλος, η ομάδα των νηπιαγωγών καθώς και όσοι
βρίσκονται μόνιμα διορισμένοι στον οργανισμό δηλώνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ των
συναδέλφων τους. Το γεγονός αυτό είναι απόλυτα λογικό, διότι όπως έχει προαναφερθεί η
σταθερότητα του προσωπικού συνδέεται με την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα προϋπόθεση
της οποίας είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας (Heck, 2009).
Συνοψίζοντας, αξίζει να υπογραμμισθεί ότι η ύπαρξη συλλογικής δέσμευσης από την πλευρά
των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου, της ηλικίας, της
ειδικότητας, των ετών συνολικής υπηρεσίας, των ετών υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική
μονάδα καθώς και από τη σχέση εργασίας με τον οργανισμό. Είναι ηλίου φαεινότερο, πως
επειδή τα σχολεία τα χαρακτηρίζει η διαφορετικότητα ως προς την σύνθεσή τους και τις αξίες
που τα διέπουν, πρέπει το σχολείο να βρει τρόπους να προσαρμοστεί κατάλληλα στις ανάγκες
των εκπαιδευτικών που το συνθέτουν, αλλά και να προσαρμόσει τα κύτταρά τους, τον
εκπαιδευτικό, στα χαρακτηριστικά του, πράγμα το οποίο συνδέεται με τη σταθερή παρουσία του
εκπαιδευτικού στο σχολείο. Μεγάλες και συχνές αλλαγές στη σύσταση του εκπαιδευτικού
προσωπικού έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του σχολείου (Σαΐτης,
2005). Η αλλαγή των εκπαιδευτικών οδηγεί σε χαμηλότερη δέσμευση την συλλογικότητα του
σχολείου.
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Περιορισμοί της έρευνας – Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.
Η παρούσα έρευνα αναμφίβολα προέρχεται από συμπτωματική δειγματοληψία καθώς ο
πληθυσμός στόχος της έρευνας ήταν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης των

Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κρήτης.
Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε πληθυσμό πέρα από τον προαναφερθέντα.
Αποτελεί μια προσέγγιση των χαρακτηριστικών της συλλογικής εργασίας (δέσμευση των
εκπαιδευτικών) σε σχέση με τις μεταβλητές του φύλου, της ηλικίας, της ειδικότητας, των ετών
συνολικής υπηρεσίας, των ετών υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και της
σχέσης εργασίας με τον οργανισμό. Περαιτέρω έρευνα στο υπό μελέτη θέμα, μπορεί να
συμπεριλάβει ερωτηματολόγιο κατασκευασμένο στα ελληνικά δεδομένα και όχι ξένο
προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα.
Η μελλοντική έρευνα οφείλει να στραφεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ
παράλληλα θα πρέπει να εστιάσει στην αναζήτηση των συναφειών και των σχέσεων της έντασης
της δέσμευσης των εκπαιδευτικών με τον οργανισμό, που τους καθιστούν αποτελεσματικούς
και λειτουργικούς προς όφελος των μαθητών.
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Διαφωνώ
Συμφωνώ
απόλυτα

←|→
απόλυτα

1. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο επικοινωνούν μεταξύ
τους άνετα και ευχάριστα

1

2

3

4

5

6

2. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο ενδιαφέρονται να
πληροφορήσουν για κάθετι που ξέρουν κάθε
συνάδελφο.

1

2

3

4

5

6

3. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο συζητούν συχνά τα
προβλήματα που ανακύπτουν στο σχολείο.

1

2

3

4

5

6

4. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο πρόθυμα συμμετέχουν
στις δραστηριότητες του σχολείου.

1

2

3

4

5

6

5. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εμφανίζουν υψηλό
βαθμό ικανοποίησης από την εργασία τους στο
σχολείο.

1

2

3

4

5

6

6. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν
προτεραιότητα τους στόχους του σχολείου.

σε

1

2

3

4

5

6

7. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο φροντίζουν οι
συνάδελφοί τους να εργάζονται με πλήρη επάρκεια
διδακτικού, εποπτικού και γνωστικού υλικού.

1

2

3

4

5

6

8. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο ενθαρρύνουν τους
συναδέλφους τους να αντιμετωπίζουν τις νέες
προκλήσεις στη διδασκαλία.

1

2

3

4

5

6

9. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενδιαφέρονται για τις
ανάγκες των συναδέλφων τους.

1

2

3

4

5

6

10. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ανταποκρίνονται
στην ανάγκη για πληροφόρηση των συναδέλφων
τους.

1

2

3

4

5

6

11 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου χρησιμοποιούν τις

1

2

3

4

5

6

υποδείξεις των συναδέλφων τους για την
αυτοβελτίωσή τους.

104

12 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρέχουν χρήσιμες

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

υποδείξεις στους συναδέλφους τους.
13 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
αλληλοσυμπληρώνονται όταν ένας συνάδελφος δεν
μπορεί να ανταπεξέλθει μιας δυσκολίας.
14 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου πρόθυμα βοηθούν
όταν κάποιος τους το ζητήσει.
15 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρέχουν βοήθεια σε
όσους την χρειάζονται.
16 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκτελούν τα
καθήκοντά τους αποτελεσματικά σε συννενόηση με
τους υπόλοιπους συναδέλφους.
17 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου διευκολύνουν τους
συναδέλφους τους να είναι πιο αποδοτικοί.
18 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονται για
να πετύχουν τους σκοπούς του σχολείου.
19 Στα πλαίσια της εργασίας στο σχολείο οι
εκπαιδευτικοί έχουν θετικές εργασιακές σχέσεις.
20 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αφοσιώνονται με
επαγγελματισμό στη δουλειά τους
21 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προετοιμάζονται για
την εργασία τους
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