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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των 

μετασχηματιστικών δεξιοτήτων των διευθυντών και της εργασιακής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών τους. Πολλές έρευνες έλαβαν χώρα διεθνώς προκειμένου να εξετάσουν 

το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο ελάχιστες είναι αυτές που έλαβαν χώρα σε 

εκπαιδευτικά συστήματα τόσο υψηλού συγκεντρωτισμού όπως το ελληνικό. 

Η έρευνα διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2017 και οι συμμετέχοντες ήταν 125 

εκπαιδευτικοί και 16 διευθυντές από 16 ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικές περιοχές ανά την Ελλάδα. Οι 

διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε διαφορετικό ερωτηματολόγιο 

προκειμένου να μπορέσει να γίνει σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεών τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως υπάρχει σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ των δεξιοτήτων μετασχηματιστικής ηγεσίας και της εργασιακής ικανοποίησης 

των εκπαιδευτικών. Επίσης αναδείχθηκε ότι οι συγκεκριμένες δεξιότητες έχουν μεγάλο 

αντίκτυπο τόσο στη ψυχολογία των εκπαιδευτικών όσο και στη βελτίωση των 

σχολικών συνθηκών και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Η έρευνα κατέγραψε την 

ύπαρξη πολύ μικρής σχέσης μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

και των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών. 

Κρίνοντας από τις αντιλήψεις των διευθυντών, η μεγάλη πλειοψηφία τους πιστεύει 

ότι κατέχει τις δεξιότητες της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Είναι όμως αυτό αρκετό να 

τους κάνει μετασχηματιστικούς ηγέτες; Πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα 

προκειμένου ο τομέας της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης να καταλήξει 

σε ασφαλή συμπεράσματα. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μετασχηματιστική ηγεσία, 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
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ABSTRACT  

 

The purpose of this study is to investigate the relationship between teachers’ job 

satisfaction and their principals’ transformational leadership skills. Many surveys took 

place worldwide in order to study this subject but only a few took place in educational 

systems as highly centralized as the Greek one.  

The survey was conducted in January 2017 and the participants were 125 teachers 

and 16 school principals from 16 Greek Primary Schools that were located in different 

areas of Greece. Principals and teachers answered a different questionnaire so that a 

comparison between their perceptions could be made. 

The results revealed a significant positive relationship between transformational 

leadership skills and the teachers’ job satisfaction. It has also been revealed that these 

skills have a great impact in teachers’ psychology as well as in the improvement of 

school conditions and the educational results. The survey recorded that there is 

minimum relationship between teachers’ job satisfaction and their demographic 

characteristics.  

Judging by the principals’ perceptions the great majority of them believe that they 

possess most of the transformational leadership skills. Is that enough to make them 

transformational leaders? Further investigation has to be carried out in order for 

Educational management field to reach safe conclusions. 

 

 

Key words: Greek educational system, Transformational leadership, teachers’ job 

satisfaction, primary schools
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Σημασία του θέματος 

 

Σε μια εποχή κατά την οποία οι αλλαγές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, 

η εκπαίδευση δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Στις επιχειρήσεις οι 

οργανωσιακές αλλαγές είναι αναγκαίες ώστε οι οργανισμοί να επιβιώσουν και να 

αναπτυχθούν (Carter et al., 2013). Στην ελληνική εκπαίδευση όμως, οι αλλαγές δεν 

επέρχονται από τα σχολεία καθ’ αυτά αλλά από το ευρύτερο πολιτικό-οικονομικό 

πλαίσιο. Μάλιστα οι αλλαγές αυτές από μόνες τους απαιτούν καλύτερες επιδόσεις σε 

μια εποχή με περιορισμένους υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι η μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί να επηρεάσει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

μέσω της εξαιρετικά θετικής επίδρασης που έχει στα συναισθήματα των εκπαιδευτικών 

και αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλουν στην ενίσχυση της σχολικής 

αποτελεσματικότητας (Chin, 2007; Rafferty & Griffin, 2004).  

Η ανάγκη για την δημιουργία ενός νέου, κοινού οράματος μεταξύ των διευθυντών 

και όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση καθίσταται περισσότερο από ποτέ 

αδήριτη. Το ίδιο ισχύει και για την ενθάρρυνση των καινοτομιών και τη δημιουργία 

υψηλών προσδοκιών για τα μέλη του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού. Αυτό που 

αναζητά η παρούσα έρευνα είναι το κατά πόσο οι τυχόν μετασχηματιστικές δεξιότητες 

των διευθυντών των ελληνικών σχολείων επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση, 

καθώς μέσα από αυτή διαφαίνεται το νόημα που δίνει στον οργανισμό ο εργαζόμενος, 

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την αφετηρία για την αποδοχή ενός κοινού οράματος και 

την εφαρμογή καινοτομιών.  

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως ενώ η μετασχηματιστική ηγεσία έχει 

αποτελέσει κίνητρο για πληθώρα ερευνών στην Ελλάδα, ελάχιστες είναι αυτές που 

εστιάζουν στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Παρόλο που η 

συγκεκριμένη έρευνα αφορά τον Ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, τα αποτελέσματά της 

μπορεί να αποτελέσουν τροφή για σκέψη των εν δυνάμει ή ήδη υπηρετούντων 

διευθυντών σε οποιονδήποτε οργανισμό. 
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Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των 

χαρακτηριστικών μετασχηματιστικής ηγεσίας των διευθυντών και της εργασιακής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας αυτής είναι να διερευνηθεί: 

 Ποια χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας παρουσιάζονται στα 

Ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Η σχέση μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών (έτη 

προϋπηρεσίας, έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο, φύλο, κλπ.) και της 

εργασιακής ικανοποίησής τους από τυχόν μετασχηματιστικές δεξιότητες των 

διευθυντών τους 

 Σε ποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας συνδέονται με 

την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

 Αν και κατά ποιο τρόπο τα χαρακτηριστικά αυτά επιδρούν στην ψυχολογία 

των εκπαιδευτικών  

 Αν και κατά πόσο τα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

επηρεάζουν τη σχολική βελτίωση  

 

 

1. Θεωρητικό πλαίσιο: Εννοιολογική Προσέγγιση του όρου «ηγεσία» - 

Μετασχηματιστική Ηγεσία 

 

Η έννοια της ηγεσίας έχει αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής επιστημονικής 

έρευνας στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης. Από την επισκόπηση της εκτενούς 

βιβλιογραφίας καθίσταται σαφές ότι υπάρχει έντονος εννοιολογικός πλουραλισμός του 

ηγετικού φαινομένου σ’ έναν οργανισμό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδοθεί 

ένας ευρέως κοινά αποδεκτός ορισμός. Κάθε ορισμός αποτυπώνει μια συγκεκριμένη 

θεώρηση, και ο Yukl (1994) υποστηρίζει ότι ο ορισμός της ηγεσίας είναι αυθαίρετος 

και υποκειμενικός, εντούτοις κάποιοι ορισμοί είναι πιο χρήσιμοι από άλλους χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει «σωστός» ορισμός.  
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Κοινό τόπο στην πλειονότητα των ορισμών της ηγεσίας που απαντώνται στη 

βιβλιογραφία αποτελεί η θεώρησή της ως μια διαδικασία άσκησης επιρροής, η οποία 

οδηγεί στην υλοποίηση των επιθυμητών στόχων (Yukl, 1994; Bush, 2003; 

Μπουραντάς, 2005). Ωστόσο, οι πολυάριθμοι ορισμοί της ηγεσίας παρουσιάζουν 

ορισμένες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το ποιος ασκεί την επιρροή, πώς ασκείται η 

επιρροή, ποιος ο σκοπός και τα αποτελέσματα από την άσκηση επιρροής (Leithwood 

& Duke, 1999) 

Περαιτέρω, άλλοι ορισμοί αναδεικνύουν τη συσχέτιση της ηγεσίας με την ύπαρξη 

ενός οράματος για τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, οι Rauch & Behling (1984, p. 46) 

υποστηρίζουν ότι η ηγετική ικανότητα είναι «η διαδικασία επίδρασης όλων των 

ενεργειών και δράσεων ενός οργανισμού προς την κατεύθυνση της επίτευξης του 

οράματος και της αποστολής του οργανισμού». Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το όραμα 

αποτελεί συστατικό στοιχείο της ηγεσίας που ενθαρρύνει υψηλού επιπέδου δέσμευση 

και παρακίνηση σε άτομα και οργανισμούς προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα 

που σχετίζονται με προκλήσεις αναδόμησης (Barnett & McCormick, 2003). Κατά τον 

Warren Bennis (2000), η ηγεσία διασκορπίζεται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, η οποία 

έχει ένα κοινό όραμα, για την πραγμάτωση του οποίου παραμερίζονται οι εγωιστικές 

τάσεις, και με τον τρόπο αυτό  ασκούνται διαφορετικές μορφές ηγεσίας, σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές, σε διαφορετικές καταστάσεις και σύμφωνα με τις 

ατομικές ικανότητες των μελών της.  

Όπως όλοι οι οργανισμοί, έτσι και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποβλέπουν στην 

επίτευξη ορισμένων στόχων. Η μάθηση είναι ο στόχος του σχολείου ως οργανισμού 

και ως εκ τούτου, η επιτυχία του δεν θα μπορούσε να μη συνδέεται με την ηγεσία. Η 

εκπαίδευση αποτελεί ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα, με την έννοια ότι τα μέρη του 

επενεργούν τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον. Οι σύγχρονες προκλήσεις 

στην εκπαίδευση και η αξίωση για προσαρμογή και διαχείριση των αλλαγών τρέφουν 

το στοχασμό για την ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου ακολουθούνται σε 

γενικές γραμμές οι ερευνητικές τάσεις πάνω στην ηγεσία. Όλο και περισσότεροι 

μελετητές συνηγορούν πλέον στο ότι η ηγεσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την 

κατανόηση και τη βελτίωση του σχολείου (Hoy & Miskel, 1987; Hallinger & Heck, 

2003). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ορθή λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι η 

αποτελεσματική τους διοίκηση. Είναι προφανής ο καταλυτικός ρόλος του διευθυντή, 

ως βασικότερου εκφραστή της σχολικής διοίκησης, ο οποίος πρέπει να διαθέτει 
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γνώσεις και δεξιότητες και παράλληλα να επιδεικνύει την κατάλληλη ηγετική 

συμπεριφορά (Bezzina, 2000). Η επιτυχημένη σχολική ηγεσία υποστηρίζεται ότι 

περιλαμβάνει (Leithwood et al., 2008): 

 Τη δημιουργία οράματος και τον καθορισμό κατεύθυνσης. 

 Την κατανόηση και την ανάπτυξη των ανθρώπων. 

 Τον επανασχεδιασμό του οργανισμού. 

 Τη διαχείριση του προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης.  

Στην προσπάθεια διαχωρισμού της ηγεσίας που εφαρμόζει ο κάθε ηγέτης 

αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες, όπως η θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Η 

ιδέα της μετασχηματιστικής ηγεσίας άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του ’90, 

διαδεχόμενη τις προσεγγίσεις της παραδοσιακής και συναλλακτικής ηγεσίας (Bass, 

1985). Η πρώτη ιδέα ήταν του Burns το 1978 (όπως αναφέρεται στους Leithwood & 

Sun, 2012) και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον Bass. Ο Burns, μετά από ενδελεχή 

εξέταση των βιογραφιών των πολιτικών αρχηγών, εστιάζοντας στον τρόπο με τον 

οποίο ασκούσαν διοίκηση, κυρίως σε σχέση με το πώς αλληλεπιδρούσαν με τους 

υφισταμένους τους, κατέληξε στη διάκριση δύο μορφών ηγεσίας: 

 Συναλλακτική Ηγεσία: στην οποία κυριαρχεί η σχέση ανταλλαγής μεταξύ 

ηγέτη και υφιστάμενου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο ηγέτης προσφέρει διαφόρων 

ειδών ανταμοιβές προκειμένου να λάβει σε αντάλλαγμα τις επιθυμητές 

συμπεριφορές από τον υφιστάμενό του. 

 Μετασχηματιστική Ηγεσία: υφίσταται στις περιπτώσεις όπου η 

αλληλεπίδραση των ηγετών με τους υφισταμένους τους ενθαρρύνει τα 

επίπεδα δημιουργικότητας και παρώθησης στον οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα 

τον μετασχηματίζουν (Burns, 1978). 

Στηριζόμενος στη μελέτη του Burns, ο Bass (1985) διεύρυνε την έρευνά του 

μελετώντας τους ηγέτες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Η κύρια διαφορά των 

δύο έγκειται στο γεγονός ότι ο Burns έκρινε τη συναλλακτική ηγεσία και τη 

μετασχηματιστική ηγεσία σαν εντελώς αντίθετες μορφές ηγεσίας, ενώ ο Bass τις 

θεωρούσε μεν διαφορετικές αλλά ταυτόχρονα συμπληρωματικές η μία ως προς την 

άλλη (Avolio et al., 1999). Όπως αναφέρουν οι Lowe, Kroeck και Sivasubramaniam 

(1996) ένας μετασχηματιστικός ηγέτης μπορεί να είναι ταυτόχρονα και συναλλακτικός 

και το αντίστροφο, αφού οι μετασχηματιστικές συμπεριφορές ενός ηγέτη επιδρούν 
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θετικά και βελτιώνουν τις συναλλακτικές πρακτικές και παράλληλα ενισχύουν την 

παρακίνηση και δημιουργικότητα των υφισταμένων.  

Το πρώτο μοντέλο του Bass ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, η οποία είναι στηριγμένη σε τέσσερις βασικούς άξονες συμπεριφοράς: 

 Εξιδανικευμένη επιρροή (Idealized influence): Οι ηγέτες αποτελούν 

πρότυπα συμπεριφοράς και χαρακτηρίζονται από αξίες, το όραμα και το 

αίσθημα του σκοπού. Τα μέλη του οργανισμού θαυμάζουν και 

εμπιστεύονται τους ηγέτες τους σαν άτομα χαρισματικά, με ικανότητες και 

αποφασιστικότητα. 

 Εμψυχωτική παρακίνηση (Inspirational motivation): Η διαδικασία κατά 

την οποία οι ηγέτες εμπνέουν τα μέλη του οργανισμού παρέχοντάς τους 

νόημα και πρόκληση στο έργο τους, ενώ έχουν αισιόδοξες προσδοκίες και 

αφοσίωση στους κοινούς στόχους και το κοινό όραμα. 

 Παροχή νοητικής διέγερσης (Intellectual stimulation): Η διαδικασία 

κατά την οποία οι ηγέτες ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη 

καινοτομία στον οργανισμό, ενώ ποτέ δε ασκούν κριτική σε μέλος του 

οργανισμού δημόσια. 

 Εξατομικευμένο ενδιαφέρον (Individualized consideration): Οι ηγέτες 

αντιμετωπίζουν κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά με ιδιαίτερη έμφαση στις 

ανάγκες τους και την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων. Ταυτόχρονα 

τους παρέχουν ενθάρρυνση και υποστήριξη (όπως αναφέρεται στους 

Rafferty & Griffin, 2004; Bass, 1998). 

Αξίζει να σημειωθεί πως το αρχικό μοντέλο του Bass περιείχε και άλλους τέσσερις 

άξονες. Τρεις από αυτούς ήταν συναλλακτικοί (εξαρτώμενη ανταμοιβή, ενεργητική 

κατ’ εξαίρεση διοίκηση και παθητική κατ’ εξαίρεση διοίκηση) και ένας από αυτούς του 

μοντέλου ηγεσίας laissez-faire (Eliophotou-Menon, 2014). Το μοντέλο laissez-faire  

αποτελεί ένα παθητικό μοντέλο στο οποίο ο διευθυντής προσπαθεί να αποφύγει τη 

λήψη αποφάσεων, αποποιείται των ευθυνών του και αποφεύγει να χρησιμοποιήσει την 

διοικητική του εξουσία. Θεωρείται ως το λιγότερο αποδοτικό μοντέλο ηγεσίας 

(Antonakis et al., 2003). 

Σύμφωνα με τους Avolio & Bass (1995), η μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί και 

πρέπει να παρατηρείται σε όλα τα επίπεδα του εκάστοτε οργανισμού. Για το λόγο αυτό 

και με το πέρασμα των ετών οι ερευνητές έτειναν να τροποποιούν τις διαστάσεις της 
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μετασχηματιστικής ηγεσίας ή να τις προσαρμόζουν στον εκάστοτε οργανισμό. Έτσι, οι 

Rafferty & Griffin (2004) πρότειναν πέντε πιο εστιασμένες διαστάσεις της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας που περιλαμβάνουν: 

 το όραμα 

 την παρακινητική επικοινωνία 

 την νοητική διέγερση 

 την υποστηρικτική ηγεσία και 

 την προσωπική αναγνώριση, κατά την οποία ο ηγέτης αναγνωρίζει και επαινεί 

την προσπάθεια του υφισταμένου να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους του 

οργανισμού. 

Όταν οι Rafferty και Griffin (2004) ερεύνησαν τις παραπάνω διαστάσεις της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον 

οργανισμό, τα ευρήματά τους ήταν τα εξής: 

1. Το όραμα, όταν τίθεται από τον ηγέτη αποκλειστικά, έχει μάλλον αρνητική 

επίδραση στα αποτελέσματα του οργανισμού.  

2. Η παρακινητική επικοινωνία είναι θετικά συνυφασμένη με την αφοσίωση των 

υφισταμένων στον οργανισμό και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του. 

3. Η νοητική διέγερση έχει εξαιρετικά θετική σχέση με την αποτελεσματική και 

συνεχή αφοσίωση των μελών στον οργανισμό. 

4. Η προσωπική αναγνώριση συνέβαλε θετικά ώστε τα μέλη του οργανισμού να 

θέλουν να επενδύσουν σε αυτόν. 

5. H υποστηρικτική ηγεσία, παρόλο που δεν εμφάνισε κάποια σημαντική σχέση 

με τις μεταβλητές που αφορούσαν τα αποτελέσματα, φάνηκε να είναι θετικά 

συσχετισμένη με τις διαπροσωπικές βοηθητικές συμπεριφορές. 

Αυτή η δικαιολογημένη στροφή στη μετασχηματιστική διοίκηση των οργανισμών 

οφείλεται κυρίως στην επιρροή που έχει στον οργανισμό ως σύνολο αλλά και τα 

συναισθήματα του εκάστοτε εργαζομένου. Σύμφωνα με τον Northouse (2001) «η 

μετασχηματιστική ηγεσία είναι η ικανότητα να κάνεις τους ανθρώπους να θέλουν να 

αλλάξουν, να βελτιωθούν και να ηγηθούν» (όπως αναφέρεται στο Balyer, 2012). 

Αποτελεί πεποίθηση πολλών ερευνητών ότι οι ηγέτες με ικανότητες 

μετασχηματιστικής ηγεσίας έχουν άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα στη συμπεριφορά 

των υφισταμένων τους, τις ψυχολογικές στάσεις τους και την αποδοτικότητά τους (βλ. 

Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1999; Rafferty & Griffin, 2004). 



 

16 

 

 

1.1 Μετασχηματιστική ηγεσία και εκπαίδευση 

 

Όπως είναι εύλογο, το πεδίο της διοίκησης στην εκπαίδευση δε μπορεί να μείνει 

ανεπηρέαστο από τις όποιες αλλαγές σημειώνονται στην ηγεσία και τη διοίκηση. Με 

την είσοδο της μετασχηματιστικής ηγεσίας στο προσκήνιο και την αύξηση της 

δημοτικότητάς της ανάμεσα στα υπόλοιπα στυλ ηγεσίας αυξήθηκε παράλληλα και ο 

αριθμός των ερευνών που μελετούσαν τις επιρροές της σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 

πλαίσια (οργανωτικά, θεσμικά, πολιτισμικά, εθνικά κλπ). Η σπουδαιότητα, μάλιστα, 

της διερεύνησης της μετασχηματιστικής ηγεσίας σε διαφορετικά πλαίσια και 

διαφορετικές χώρες επισημαίνεται από τον Braun και τους συνεργάτες του (2013). Σε 

αρκετές έρευνες παρατίθενται στοιχεία που δείχνουν ότι οι πρακτικές 

μετασχηματιστικής ηγεσίας επιδρούν θετικά σε διάφορα εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

όπως η εργασιακή ικανοποίηση, τα μαθητικά επιτεύγματα, η επίδοση των 

εκπαιδευτικών κ.α. (Leithwood & Sun, 2012; Leithwood & Jantzi, 2006; Sillins & 

Mulford, 2002; Sillins, 1994). 

Από τις πρώτες έρευνες που διεξήχθησαν στο χώρο της εκπαίδευσης είναι αυτές 

του Leithwood με διάφορους κατά καιρούς συνεργάτες (Leithwood & Jantzi, 1990, 

2000, 2005, 2006; Leithwood & Steinbach, 1991, 1999; Leithwood & Sun, 2012). Με 

βάση τα αποτελέσματα των ερευνών τους αναδείχθηκε ένα από τα πρώτα μοντέλα 

εκπαιδευτικής μετασχηματιστικής ηγεσίας, το οποίο έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

χρήση πρακτικών μετασχηματιστικής ηγεσίας και συμμετοχικής σχολικής κουλτούρας. 

Συγκεκριμένα, οι Leithwood και Jantzi (2000) αξιώνουν πως η εκπαιδευτική 

μετασχηματιστική ηγεσία έχει εφτά διαστάσεις στο σχολείο. Αυτές είναι: 
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  Οικοδόμηση σχολικού οράματος και διαμόρφωση σχολικών 

στόχων: Οι ηγέτες αναπτύσσουν και εμπνέουν τους υφισταμένους τους 

προς ένα κοινό όραμα. Επίσης, ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των 

μελών του σχολικού οργανισμού για την επίτευξη των κοινών στόχων. 

 Προβολή των βέλτιστων πρακτικών και οργανωσιακών αξιών: Οι 

ηγέτες αποτελούν πρότυπο για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με τη σειρά 

τους ακολουθούν τις αξίες από τις οποίες διακατέχεται ο ηγέτης. 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής στις αποφάσεις: Οι ηγέτες ενθαρρύνουν 

πάλι τη συμμετοχή όλων των μελών στους στόχους που έχουν συμφωνηθεί 

από την αρχή αλλά παράλληλα δεν στερεί την αυτονομία του κάθε 

εκπαιδευτικού στο να επιλύσει μόνος του πιθανά προβλήματα. 

 Δημιουργία παραγωγικής σχολικής κουλτούρας: Οι ηγέτες 

ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή κάθε μέλους της ομάδας, ενώ 

ταυτόχρονα ενισχύουν κλίμα εμπιστοσύνης και ενδιαφέροντος μεταξύ των 

μελών.  

 Θέσπιση υψηλών ακαδημαϊκών προσδοκιών: Οι ηγέτες δίνουν 

μεγάλη έμφαση στην απόδοση του σχολείου, δεν συμβιβάζονται με τη 

μετριότητα και έχουν υψηλές προσδοκίες από τους εκπαιδευτικούς. 

 Παροχή νοητικής διέγερσης: Οι ηγέτες προκαλούν τους υφισταμένους 

τους να επανεξετάσουν εκπαιδευτικά ζητήματα με γνώμονα την 

καινοτομία. 

 Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης: Οι ηγέτες σέβονται τους 

εκπαιδευτικούς και ενδιαφέρονται για τις ανάγκες και τα αισθήματα του 

καθενός ξεχωριστά. 

 

 

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, οι Leithwood και Sun (2012) αναλύουν περαιτέρω 

τη μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση και προσπαθούν να αποτυπώσουν τη 

φύση της. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους παραπάνω η φύση της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

στην εκπαίδευση περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Καθορισμός κατευθύνσεων 

1.1. Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος και διαμόρφωση στόχων κοινής αποδοχής 

1.2. Διατήρηση προσδοκιών για υψηλή απόδοση 
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2. Ανάπτυξη των ανθρώπων 

2.1. Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης 

2.2. Παροχή νοητικής διέγερσης 

2.3. Ανάπτυξη συμπεριφορών βασισμένες σε μοντέλα, πεποιθήσεις και αξίες 

3. Ανασχεδιασμός του οργανισμού 

3.1. Ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας 

3.2. Δημιουργία δομών για την ενεργοποίηση της συνεργασίας 

3.3. Διανομή της ηγεσίας μεταξύ του οργανισμού 

3.4. Εμπλοκή των γονέων και της κοινωνίας στην εκπαιδευτική ζωή 

4. Βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

4.1. Εστίαση στην εκπαιδευτική ανάπτυξη. Η παράμετρος αυτή αποτελεί στοιχείο 

της ηγεσίας για τη διδασκαλία και είναι η βασικότερη διαφορά ανάμεσα στα 

μοντέλα μετασχηματιστικής ηγεσίας που αφορούν εκπαιδευτικούς και μη 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

5. Θέσπιση σχετικών πρακτικών 

5.1. Πιθανές ανταμοιβές 

5.2. Κατ’ εξαίρεση διοίκηση (κατά την οποία ο ηγέτης ελέγχει την απόδοση των 

μελών και αλληλεπιδρά μαζί τους όταν η συμπεριφορά τους αποκλίνει από τις 

προσδοκίες) 

Στην ίδια μελέτη γίνεται αναφορά και σε κάποια σημαντικά στοιχεία της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Ένα από αυτά είναι ότι ακόμη 

και ένας μικρός αριθμός από ηγετικές συμπεριφορές και πρακτικές είναι ικανός να 

αυξήσει την αφοσίωση και την προσπάθεια των μελών του οργανισμού για την 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα, που 

είναι κατά βάση συναλλακτικά, η μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση φαίνεται 

να μπορεί, με μια ικανοποιητική υποστήριξη, να ωθήσει τα μέλη του οργανισμού να 

εμπλέκονται ενεργά και να λαμβάνουν κίνητρα από τους στόχους του οργανισμού. Ένα 

από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα των Leithwood και Sun είναι ότι η 

μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση έχει μέτρια αποτελέσματα σε συνάρτηση 

με τις εσωτερικές στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών ως σύνολο, όπως και 

στις σχολικές συνθήκες ως σύνολο. Παρόλα αυτά, έχει σημαντικά θετικά 

αποτελέσματα στις εσωτερικές στάσεις και συμπεριφορές του εκάστοτε εκπαιδευτικού 

και αυτές με τη σειρά τους επηρεάζουν εμμέσως τις σχολικές συνθήκες. Αξιοσημείωτα 

ευρήματα παρουσιάζονται και στην έρευνα των Castanheira και Costa (2011), οι οποίοι 
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υποστηρίζουν πως με το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας το σχολείο 

λειτουργεί σαν αυτόνομη μετασχηματιστική μονάδα η οποία αντί να ενδυναμώνει 

συγκεκριμένα άτομα, ενδυναμώνεται σαν μια συλλογική μονάδα. 

Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που προσπάθησαν να εστιάσουν στην επιρροή της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας σε συγκεκριμένα στοιχεία της εκπαίδευσης. Ο Moolenaar 

με τους συνεργάτες του (2010) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όσο περισσότερο ένας 

ηγέτης χρησιμοποιεί τις τεχνικές της μετασχηματιστικής ηγεσίας τόσο περισσότερο 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να «ρισκάρουν», αναπτύσσοντας καινοτόμες 

πρακτικές. Ενώ οι Bennis και Nanus (1997) θεωρούν ότι οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 

βελτιστοποιούν τις ικανότητες των υφισταμένων τους και αυξάνουν τη γνώση τους από 

τις ίδιες τους τις εμπειρίες (όπως αναφέρεται στο Balyer, 2012). Όπως επισημαίνει ο 

Hallinger (2003, p. 330-331), «η μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση εστιάζει 

στην ανάπτυξη του οργανισμού σχετικά με την καινοτομία. Αντί να εστιάζει ειδικά στον 

άμεσο συντονισμό, τον έλεγχο, την εποπτεία του αναλυτικού προγράμματος και την 

καθοδήγηση, η εκπαιδευτική μετασχηματιστική ηγεσία επιδιώκει το χτίσιμο της 

ικανότητας του οργανισμού να επιλέγει τους σκοπούς του και να υποστηρίζει την 

ανάπτυξη των αλλαγών στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Η μετασχηματιστική 

ηγεσία στην εκπαίδευση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο τύπος ηγεσίας που εστιάζει στην 

ανάπτυξη κοινού οράματος και κοινής δέσμευσης στη σχολική αλλαγή». Περαιτέρω, σε 

άρθρο του Lambert (2002) γίνεται σαφές ότι οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 

συνεργάζονται με τους άλλους στη σχολική κοινότητα ώστε να αναγνωρίσουν τους 

προσωπικούς στόχους του καθενός και μετά να τους συνδέσουν με τους ευρύτερους 

στόχους του οργανισμού. 

Ο Sillins (1994) χρησιμοποίησε το αρχικό μοντέλο ηγεσίας του Bass ώστε να 

διερευνήσει την αλληλεξάρτηση μεταξύ ηγεσίας (μετασχηματιστικής και 

συναλλακτικής) και σχολικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του 

στον Καναδά έδειξαν πως υπήρχε υψηλή συσχέτιση μεταξύ μετασχηματιστικής 

ηγεσίας και συναλλακτικής ηγεσίας, γι’ αυτό και πρότεινε τα δύο αυτά μοντέλα 

ηγεσίας να θεωρούνται ως συμπληρωματικά και να μη παρουσιάζονται σαν ξεχωριστοί 

τύποι. Συγκεκριμένα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας ανέδειξε την μεγάλη 

επιρροή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στον προγραμματισμό και τη διδασκαλία 

αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε και τη άμεση θετική επιρροή της συναλλακτικής ηγεσίας 

στα μαθητικά αποτελέσματα. 
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Την ίδια εποχή ο Koh με τους συνεργάτες του (1995) διεξήγαγαν έρευνα στη 

Σιγκαπούρη μελετώντας την επίδραση της μετασχηματιστικής ηγεσίας στις μαθητικές 

επιδόσεις και τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών. Παρόλο που φάνηκε από την 

έρευνα πως η επίδραση της μετασχηματιστικής ηγεσίας στα μαθητικά αποτελέσματα 

δεν ήταν άμεση, η επιρροή της τόσο στην οργανωσιακή αφοσίωση και συμπεριφορά 

όσο και την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ήταν μεγάλη. Το παραπάνω 

είναι ένα συμπέρασμα που συναντάμε και σε άλλους ερευνητές. Συγκεκριμένα, οι 

Leithwood και Jantzi αναφέρουν ότι οι πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι 

περισσότερο πιθανό να επηρεάσουν τις οργανωσιακές λειτουργίες όπως είναι η 

εργασιακή ικανοποίηση, η παρακίνηση και οι εκπαιδευτικές πρακτικές παρά τα 

οργανωσιακά αποτελέσματα καθαυτά. Εντούτοις, οι παραπάνω οργανωσιακές 

λειτουργίες έχουν άμεση σύνδεση με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου αλλά και 

την οργανωσιακή απόδοση (Leithwood & Jantzi, 1999, 2006).  

Ακόμη και σε πιο σύγχρονες έρευνες η άμεση επίδραση της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας στην οργανωσιακή δέσμευση (Khasawneh et al., 2012) και σε άλλες 

λειτουργίες όπως η εργασιακή ανάπτυξη, η σχολική οργάνωση και η παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών (Thoonen et al., 2011) φαίνεται να παραμένει σταθερή.  

Εν κατακλείδι, είναι φανερό πως παρόλο που η μετασχηματιστική ηγεσία διατηρεί  

τα αρχικά χαρακτηριστικά της, στον χώρο της εκπαίδευσης έρχονται να προστεθούν κι 

άλλα. Η μετασχηματιστική ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης εμπλουτίζεται από τους 

Leithwood και Jantzi με περαιτέρω χαρακτηριστικά ώστε να συνάδουν με τη φύση ενός 

σχολικού οργανισμού. Από τα προαναφερόμενα ερευνητικά δεδομένα διαφαίνεται ότι 

η μετασχηματιστική ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης μπορεί να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στην αφοσίωση και την ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι του εκάστοτε σχολείου και να 

διαμορφωθούν κατάλληλα οι σχολικές συνθήκες. Επιπλέον, γίνεται εμφανής η 

επίδραση της μετασχηματιστικής ηγεσίας στις εσωτερικές στάσεις των εκπαιδευτικών 

ώστε να οδηγηθούν στην καινοτομία. Σε ό,τι αφορά την επιρροή της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, δε φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα των ερευνών ότι το μοντέλο αυτό ηγεσίας μπορεί να 

επηρεάσει άμεσα τις μαθητικές επιδόσεις. Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές συνηγορούν στο 

ότι η μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί να επιδράσει άμεσα στις οργανωσιακές 

λειτουργίες ενός οργανισμού κι αυτές με τη σειρά τους να επηρεάσουν τις 

οργανωσιακές επιδόσεις. Βασικό μέλημα της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην 



 

21 

 

εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη κοινού οράματος από όλους τους συμμετέχοντες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και η ύπαρξη κοινής δέσμευσης για να ανταποκριθεί ο 

οργανισμός σε διαρκείς αλλαγές. 

 

1.2 Μετασχηματιστική Ηγεσία: Αντιρρήσεις - Ενστάσεις 

 

Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι η 

μετασχηματιστική ηγεσία δεν αποτελεί πανάκεια σε κάθε οργανωσιακό και διοικητικό 

πρόβλημα. Ακόμη και ένθερμοι υποστηρικτές της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

εκφράζουν κάποιους ενδοιασμούς που αφορούν κυρίως τη μη άμεση επίδρασή της σε 

αρκετές μεταβλητές.  

Συγκεκριμένα, οι Leithwood και Jantzi (2005), όταν εξέτασαν 32 εμπειρικές 

έρευνες που είχαν διεξαχθεί μεταξύ του 1996 και του 2005 και αφορούσαν τη 

μετασχηματιστική ηγεσία, κατέληξαν στο ότι αυτή έχει σημαντική επίδραση σε 

αρκετές εκπαιδευτικές μεταβλητές όπως η μαθητική επίδοση ή η αφοσίωση στις 

σπουδές των μαθητών. Παρόλα αυτά επισημαίνεται ότι η επίδραση αυτή δεν είναι 

άμεση, ενώ σε ό,τι αφορά την αφοσίωση των μαθητών στις σπουδές τους αναφέρεται 

πως είναι απογοητευτικά αρνητική η επιρροή της από τη μετασχηματιστική ηγεσία.  

Επίσης, οι Leithwood και Sun (2012) αναφέρθηκαν στην ανάγκη χρήσης μικτών 

μοντέλων ηγεσίας ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο. Στην ίδια λογική, κινείται και η 

πρόταση των Marks και Printy (2003) οι οποίοι βέβαια το συγκεκριμενοποιούν, 

δηλώνοντας πως η μετασχηματιστική ηγεσία θα ήταν ωφέλιμο να συνδυαστεί με 

πρακτικές ηγεσίας για τη διδασκαλία (instructional leadership) ώστε η θετική επιρροή 

σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα να είναι η μέγιστη. Στο ίδιο συμπέρασμα  

καταλήγει και η έρευνα της Ηλιόφωτου (2014) στην Κύπρο, στην οποία μετά την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της έγινε σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν 

επαρκείς τις συμπεριφορές της μετασχηματιστικής ηγεσίας για να αυξηθεί η ηγετική 

αποτελεσματικότητα. Αντιθέτως, αυτό που πιστεύουν είναι ότι ένας συνδυασμός 

πρακτικών, κυρίως της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την ηγεσία για τη διδασκαλία, 

θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμος. 

Ένα ακόμη ζήτημα που προκύπτει από τη βιβλιογραφία είναι η «επικινδυνότητα» 

της κατανομής ηγεσίας στην μετασχηματιστική ηγεσία μέσω της συμμετοχής 

περισσοτέρων στη λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με τον Jackson (όπως αναφέρεται στο 
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Hallinger, 2003), στη μετασχηματιστική ηγεσία ενυπάρχει και η παράμετρος της 

κατανομής της ηγεσίας η οποία μπορεί να δημιουργήσει “πολυφωνία” στην 

εκπαιδευτική διοίκηση δεδομένου ότι εμπλέκονται οι διευθυντές, οι δάσκαλοι, οι 

γονείς κλπ. Συγκεκριμένα, ο Jackson πιστεύει πως όσο η ηγεσία διαχέεται στη σχολική 

μονάδα, τόσο η ανασφάλεια μπορεί να αυξάνεται παρά να μειώνεται. Για το λόγο αυτό 

ο Jackson θεωρεί πως η εκπαιδευτική μετασχηματιστική ηγεσία απαιτεί υψηλή ανοχή 

στην ασάφεια και την αβεβαιότητα από τον διευθυντή αλλά και την ικανότητα να ζει 

με αυτή την ακατάστατη διαδικασία αλλαγής.  

Ο Berkovich (2016) θεωρεί πως η μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση 

στερείται ρεαλισμού και χρησιμότητας. Επισημαίνει χαρακτηριστικά πως η 

μετασχηματιστική ηγεσία δεν έχει σαφή εννοιολογικό ορισμό, ενώ η αρχική σύλληψη 

του μοντέλου αυτού περιέπλεξε τις συμπεριφορές με τα αποτελέσματά τους.  

Αμφισβητεί τα μοντέλα που περιγράφουν την επιρροή της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

στα οργανωσιακά αποτελέσματα και θεωρεί την ιδέα της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

στην εκπαίδευση αρκετά περιορισμένη.  

Δύο δεκαετίες πριν, περίπου κοντά στην έκρηξη αναγνωρισιμότητας της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση, ο Blase (1993) διεξήγαγε μια έρευνα 

πάνω στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη σχολική ηγεσία. Μετά από αυτή την 

έρευνα οδηγήθηκε σε ένα εκ διαμέτρου αντίθετο με το μετασχηματιστικό μοντέλο 

ηγεσίας. Το κανονιστικό-ουσιαστικό μοντέλο του είχε σαν κεντρικό του στόχο τον 

απόλυτο έλεγχο των εκπαιδευτικών. Η διαφορά έγκειται ακριβώς σε αυτόν τον 

κεντρικό στόχο, καθώς το μοντέλο αυτό προϋποθέτει μεν τον έλεγχο των 

εκπαιδευτικών αλλά ταυτόχρονα ο έλεγχος ασκείται διαρκώς πάνω στην επίτευξη των 

στόχων που θέτει ο ίδιος ο διευθυντής. Αντίθετα, στο μετασχηματιστικό εκπαιδευτικό 

μοντέλο θεμελιώδη άξονα αποτελεί η επίτευξη κοινού οράματος και στόχων μεταξύ 

του διευθυντή και των εκπαιδευτικών.  

Συμπερασματικά, οι ενστάσεις των ερευνητών απέναντι στο κατά πόσο το 

μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει σε 

κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό έγκεινται στο γεγονός ότι δεν είναι κάθε οργανισμός 

ίδιος. Άρα λοιπόν, τίθεται ξεκάθαρα θέμα πλαισίου από τους ερευνητές ως προς την 

αποτελεσματικότητα της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση. Η πλειοψηφία 

των ερευνητών, που έχουν ενστάσεις απέναντι στο συγκεκριμένο μοντέλο ηγεσίας, 

θεωρεί πως το καταλληλότερο μοντέλο για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς θα πρέπει 

να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών και πρακτικών από διάφορα 
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μοντέλα ηγεσίας, τα οποία θα επιτρέπουν στον εκάστοτε ηγέτη να τα προσαρμόζει 

ανάλογα με το υπάρχον, κάθε φορά, πλαίσιο. 

 

 

2. Εργασιακή Ικανοποίηση: Έννοια της «εργασιακής ικανοποίησης» 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί έναν από τους πιο σύνθετους τομείς που 

απασχολούν ιδιαιτέρως τους σημερινούς διοικητές οργανισμών. Η μελέτη της 

εργασιακής ικανοποίησης άρχισε να εντοπίζεται ως μεταβλητή στις έρευνες από την 

αρχή του περασμένου αιώνα όταν και η ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας της 

εργασίας άρχισε να μελετάται. Από τους πρώτους που την μελέτησαν ήταν ο Elton 

Mayo, μεταξύ του 1927 και του 1932, όταν διεξήγαγε τα πειράματα Χόθορν με τα 

οποία εξέτασε τη σχέση της εργασίας με την αποδοτικότητα (όπως αναφέρεται στο 

Mayo, 2014) .  

Σύμφωνα με τον Locke (1969) περισσότερες από 2.000 έρευνες είχαν λάβει χώρα 

μέχρι τότε σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση αλλά παρόλα αυτά η γνώση ήταν 

ελάχιστη σχετικά με τις αιτίες που προκαλούν ή όχι την εργασιακή ικανοποίηση. Δε 

μπορούσε κάποιος να πει με βεβαιότητα αν η εργασιακή ικανοποίηση εξαρτάται από 

την αντίληψη του εκάστοτε εργαζομένου ή αν η εργασιακή ικανοποίηση είναι το 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του εργαζομένου και του εργασιακού του 

περιβάλλοντος. Ο ίδιος επιχειρεί να ορίσει την εργασιακή ικανοποίηση ως «…την 

ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση η οποία είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης του 

παρεχόμενου έργου ενός ατόμου καθώς επιτυγχάνει ή διευκολύνει την επίτευξη των 

εργασιακών αξιών του» (Locke, 1969, p. 316). Τονίζει, επίσης, ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση και η εργασιακή απογοήτευση είναι λειτουργίες της αντιλαμβανόμενης 

σχέσης μεταξύ του τι προσδοκά κάποιος από την εργασία του και του τι αντιλαμβάνεται 

σαν προσφορά από αυτήν.  

Ο Kaliski (2007) (όπως αναφέρεται στο Aziri, 2011) προσπάθησε επίσης να ορίσει 

την εργασιακή ικανοποίηση ως την επίτευξη των στόχων ενός εργαζομένου στη 

δουλειά του, ενώ επισήμανε ότι το να αισθάνεται κάποιος ικανοποιημένος προϋποθέτει 

να κάνει τη δουλειά που απολαμβάνει, να την κάνει καλά και να ανταμείβεται για τις 

προσπάθειές του. Ο ίδιος θεωρεί πως η εργασιακή ικανοποίηση είναι το βασικό 

συστατικό που θα οδηγήσει στην αναγνώριση του εργαζομένου, την αύξηση της 
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αμοιβής του, την προαγωγή του σε ανώτερες θέσεις,  την επίτευξη των στόχων του και 

κατ’ ακολουθίαν στο αίσθημα ικανοποίησής του.  

Τον δικό του ορισμό για την εργασιακή ικανοποίηση έδωσε και ο Mullins (2005) 

(όπως αναφέρεται στο Aziri, 2011) υποστηρίζοντας ότι είναι μία σύνθετη και 

πολυεπίπεδη έννοια η οποία μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για κάθε 

ξεχωριστό άτομο. Θεωρεί πως η εργασιακή ικανοποίηση συχνά συνδέεται με την 

παρακίνηση ωστόσο η σχέση τους δεν είναι σαφής. Ταυτόχρονα δε, την χαρακτηρίζει 

ως μια εσωτερική στάση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα αίσθημα επιτυχίας. 

Ο Κάντας (1998) ορίζει την εργασιακή ικανοποίηση ως τη συνολική και ενιαία 

στάση του ατόμου απέναντι στη συγκεκριμένη εργασία που αποτελείται όμως από 

διαφορετικά επιμέρους στοιχεία. Αυτό συνεπάγεται ότι απαιτείται να μετρηθεί 

συνολικά η ικανοποίηση του εργαζομένου λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επιμέρους 

στοιχεία. 

H Lease (1998), κατόπιν συγκριτικής μελέτης των ορισμών για την εργασιακή 

ικανοποίηση που απαντώνται στην βιβλιογραφία, υποστήριξε ότι πολλοί ερευνητές 

κατατείνουν ότι η εργασιακή ικανοποίηση αποδίδει το βαθμό της συναισθηματικής 

προσαρμογής ενός εργαζομένου σε σχέση με τον ρόλο που αναλαμβάνει στον 

οργανισμό. Γενικότερα, η επαγγελματική ικανοποίηση υποδηλώνει τόσο την γενική 

αντίληψη που έχει ένα πρόσωπο για την εργασία του όσο και τη στάση και 

συμπεριφορά που τηρεί ο εργαζόμενος γι’ αυτή. 

Ο Armstrong (2006) επισημαίνει ότι ο όρος εργασιακή ικανοποίηση αναφέρεται 

στις στάσεις και συμπεριφορές που έχουν οι άνθρωποι σχετικά με τις δουλειές τους. 

Θετικές και ευνοϊκές στάσεις απέναντι στην εργασία προϋποθέτουν την ύπαρξη 

εργασιακής ικανοποίησης, ενώ αρνητικές και μη ευνοϊκές στάσεις προϋποθέτουν την 

ύπαρξη εργασιακής απογοήτευσης. Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί από τους 

παράγοντες που συμβάλουν στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης είναι 

ταυτόχρονα οι ίδιοι που μπορεί να οδηγήσουν σε εργασιακή απογοήτευση αν δεν 

υπάρχουν ή ακόμη κι αν υπάρχουν σε μη ικανοποιητικό βαθμό (Hersey & Blanchard, 

1993). 
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2.1 Εργασιακή Ικανοποίηση: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση προέκυψε σαν όρος μέσα από την ανάπτυξη και τη 

μελέτη των θεωριών παρακίνησης. Σύμφωνα με τον Silverthorne (2005), oι θεωρίες 

παρακίνησης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες, τις οντολογικές θεωρίες ή 

θεωρίες περιεχομένου (content theories) και τις διαδικαστικές ή μηχανιστικές θεωρίες 

(process theories). Οι οντολογικές θεωρίες εστιάζουν στο περιεχόμενο και το είδος των 

κινήτρων που ενθαρρύνουν έναν εργαζόμενο και περιλαμβάνουν θεωρίες όπως αυτές 

του Maslow και του Herzberg, ενώ οι διαδικαστικές εστιάζουν στις διαδικασίες που 

ενθαρρύνουν ένα άτομο να συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και 

περιλαμβάνουν θεωρίες όπως αυτές του Vroom και του Locke. 

 

2.1.1 Οντολογικές θεωρίες 

 

Σύμφωνα με τον Κάντα (1998), η εργασιακή ικανοποίηση βασίστηκε στις θεωρίες 

κινήτρων του Maslow το 1943 και του Herzberg το 1959. Με βάση τη θεωρία κινήτρων 

του Maslow (όπως αναφέρεται στο Hersey & Blanchard, 1993) ιεραρχήθηκαν οι 

ανάγκες ενός ατόμου ως εξής: 

1. Φυσιολογικές ανάγκες ( φαγητό, τροφή, ξεκούραση) 

2. Ανάγκες ασφάλειας  

3. Υπαρξιακές ανάγκες (ερωτικές σχέσεις, φιλικές σχέσεις, αγάπη) 

4. Ανάγκες εκτίμησης και σεβασμού (κύρος και αίσθημα εκπλήρωσης) 

5. Ανάγκες αυτοπραγμάτωσης (επίτευξη μέγιστης ανάπτυξης) 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Maslow ένα άτομο κινητοποιείται στην ικανοποίηση 

των πλέον βασικών αναγκών προτού ενδιαφερθεί να ικανοποιήσει τις επόμενες πιο 

σύνθετες ανάγκες του. 

Επεκτείνοντας τη δουλειά του Maslow, ο Herzberg (όπως αναφέρεται στο 

Maidani, 1991) ανέπτυξε τη θεωρία των δύο παραγόντων, σύμφωνα με την οποία η 

εργασιακή ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα δύο ομάδων παραγόντων, των κινήτρων και 

των παραγόντων υγιεινής. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η επίτευξη 

στόχων, η υπευθυνότητα, η αναγνώριση, η εξέλιξη και η εργασία καθαυτή. Οι 

παράγοντες αυτοί, επειδή συνδέονται με την αυτοπραγμάτωση, έχουν ως αποτέλεσμα 

ο εργαζόμενος να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια και ως εκ τούτου λειτουργούν 
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ως κίνητρα. Οι παράγοντες υγιεινής σχετίζονται με την αμοιβή, τον τρόπο διοίκησης, 

τις συνθήκες εργασίας, τις κοινωνικές σχέσεις και την εργασιακή ασφάλεια. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι ικανοί να εξαλείψουν ή να ενισχύσουν το αίσθημα δυσφορίας 

ενός ατόμου στην εργασία του. Ως εκ τούτου, τα κίνητρα συμβάλλουν στην άντληση 

ικανοποίησης, ενώ οι παράγοντες υγιεινής συμβάλλουν στην εκδήλωση δυσαρέσκειας. 

Αυτό που προέκυψε σαν συμπέρασμα από τη θεωρία του Herzberg είναι ότι αν 

απομακρυνθεί ένας από τους παράγοντες υγιεινής, που είναι ταυτόχρονα και 

παράγοντας εργασιακής απογοήτευσης, τότε όντως ο εργαζόμενος σταματούσε να 

είναι απογοητευμένος. Παράλληλα όμως αυτό δεν τον έκανε να αισθάνεται 

ικανοποιημένος από την εργασία του. Για να επιτευχθεί αυτό θα έπρεπε να γίνουν 

μεγάλες βελτιώσεις στους παράγοντες κινήτρων. 

Λίγα χρόνια αργότερα διατυπώθηκε από τον MacGregor (1960) η θεωρία Χ και Υ. 

Σύμφωνα με τη θεωρία Χ, η παραγωγικότητα ενός εργαζομένου είναι ανάλογη των 

τιμωριών που δέχεται, αφού τίθεται ως δεδομένο ότι ο άνθρωπος από τη φύση του δεν 

χαίρεται με την εργασία του. Η ικανοποίηση των ατόμων που ανήκουν στη θεωρία Χ, 

προέρχεται από την ασφάλεια που τους παρέχει η μη ανάληψη ευθυνών. Η θεωρία Υ 

από την άλλη αναφέρεται σε άτομα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, που είναι δημιουργικοί 

και αυτόνομοι. Συνεπώς, η ικανοποίησή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

εμπιστοσύνη που θα τους δείξει το εργασιακό τους περιβάλλον ώστε να αναπτύξουν 

τις δεξιότητές τους και να συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

 

2.1.2 Διαδικαστικές θεωρίες 

 

Η θεωρία της προσδοκίας του Vroom (1964) διαφέρει από τις προηγούμενες 

καθώς εστιάζει στις νοητικές διαδικασίες ενός ατόμου που λειτουργούν σαν κίνητρα 

για την εργασία του. Υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να αξιολογούν 

ορθολογικά τις διάφορες ενέργειες στο χώρο εργασίας και τελικά επιλέγουν εκείνες τις 

συμπεριφορές που πιστεύουν ότι θα επιφέρουν πιο ανταποδοτικά αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, το μοντέλο του Vroom στηρίζεται σε τρεις παράγοντες που οδηγούν 

στην εργασιακή παρακίνηση. Αυτοί είναι: 

1. Το πόσο πολύ θέλει τις ανταμοιβές ο εργαζόμενος (Valence) 

2. Η πεποίθηση του εργαζομένου για τη σχέση της δουλειάς που προσέφερε και 

του αποτελέσματος που θα έχει  (Instrumentality) 
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3. Η προσδοκία του εργαζομένου για τη σχέση προσπάθειας και απόδοσης 

(Expectancy)  

Σε συνέχεια της θεωρίας της προσδοκίας, οι Porter και Lawler (1968) ανέπτυξαν 

περισσότερο τη σχέση μεταξύ της καταβαλλόμενης προσπάθειας ενός ατόμου και της 

επίδοσης που πραγματοποιεί. Στο συγκεκριμένο μοντέλο η εργασιακή ικανοποίηση 

είναι το αποτέλεσμα της απόδοσης ενός εργαζομένου και όχι προαπαιτούμενό της. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση είναι η προσπάθεια, η ικανότητα του 

εργαζομένου, η αντίληψή του για το ρόλο του και η οργάνωση της εργασίας. Η 

απόδοση ενός εργαζομένου θα τον οδηγήσει σε ανταμοιβές όπως η αύξηση μισθού, μια 

προαγωγή, καλύτερες συνθήκες εργασίας κλπ. Αν τις ανταμοιβές αυτές τις θεωρήσει 

δίκαιες σε σχέση με την εργασία που προσέφερε, ο εργαζόμενος θα αισθάνεται 

ικανοποιημένος.  

O Locke με τον Latham (1990) ανέπτυξαν τη θεωρία του καθορισμού των στόχων 

(Goal setting theory) σύμφωνα με την οποία ο καθορισμός των στόχων αποτελεί 

βασική δύναμη παρώθησης των εργαζόμενων. Συγκεκριμένα απέδειξε πως δύσκολοι 

αλλά ρεαλιστικοί στόχοι λειτουργούν παρωθητικά, αφού όταν κάποιος καταφέρνει να 

επιτύχει ένα δύσκολο στόχο αυξάνεται το αίσθημα της ικανοποίησής του. Για να 

συμβεί αυτό πρέπει να ισχύουν πέντε βασικές αρχές για τον καθορισμό των στόχων, οι 

οποίες είναι:  

1. Δέσμευση (Οι στόχοι πρέπει να προκύπτουν μετά από συμφωνία μεταξύ 

προϊσταμένων και υφισταμένων) 

2. Σαφήνεια (Οι στόχοι και το χρονικό περιθώριο υλοποίησής τους πρέπει να 

γίνονται ξεκάθαρα ώστε οι πιθανές ανταμοιβές να μη προκαλέσουν 

παρεξηγήσεις) 

3. Πρόκληση - 4. Πολυπλοκότητα (Ένας στόχος δύσκολος από τον οποίο θα 

προκύψει καλή ανταμοιβή είναι από μόνος του ένα ισχυρό κίνητρο για έναν 

εργαζόμενο. Παρόλα αυτά αν υπάρχει ανισορροπία μεταξύ της πρόκλησης και 

της πιθανότητας επίτευξης του στόχου αυτό θα οδηγήσει σε απογοήτευση)  

5.   Ανατροφοδότηση (Η ανατροφοδότηση δίνει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής   

της δυσκολίας των στόχων και αναγνώρισης των επιδόσεων των εργαζόμενων). 
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2.2 Εργασιακή Ικανοποίηση στο χώρο της Εκπαίδευσης 

 

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν επαγγελματικό χώρο πολύ ιδιαίτερο. Τούτο δε 

απορρέει τόσο από τον καθοριστικό ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει όσο και από 

τη συνθετότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού που καθιστά τη μελέτη του σε 

σχέση με άλλους παράγοντες πολύ δύσκολη. Η εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών αποτελεί θέμα εξέχουσας σημασίας και μεγάλου ενδιαφέροντος. Οι 

πολυάριθμες διεθνείς μελέτες και έρευνες πάνω στο θέμα αυτό έρχονται να 

επιβεβαιώσουν αυτή την τοποθέτηση. Ερευνητικά, μάλιστα, δεδομένα κατατάσσουν 

την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στα βασικά στοιχεία που τελούν σε 

άμεση συνάρτηση με την αποτελεσματικότητα των σχολείων (Zigarreli, 1996). 

Το μοντέλο των δύο παραγόντων του Herzberg χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση 

της εργασιακής ικανοποίησης σε σχέση με άλλες μεταβλητές, κυρίως στο χώρο της 

βιομηχανίας και των εξ’ ολοκλήρου ιδιωτικών κερδοσκοπικών οργανισμών. 

Εντούτοις, στην εκπαίδευση το μοντέλο αυτό θεωρείται εξαιρετικά απλοϊκό, 

δεδομένου ότι η ταυτότητα των εκπαιδευτικών είναι ένα σύνθετο κοινωνικό 

οικοδόμημα όπου ο εαυτός και η εργασία δεν είναι εύκολα διαχωρίσιμα (Nias, 1981). 

Για το λόγο αυτό η Nias (1981) επιχείρησε να τροποποιήσει το μοντέλο του Herzberg 

και να το προσαρμόσει στην εκπαίδευση. Αρχικά, αναγνώρισε τους παράγοντες 

απογοήτευσης που αφορούσαν το μισθό, τη δομή της καριέρας και τις φυσικές 

συνθήκες ως παράγοντες “υγιεινής”. Στη συνέχεια δημιούργησε μια νέα κατηγορία 

παραγόντων για να πλαισιώσει καλύτερα τη συνθετότητα της εκπαίδευσης. Την 

κατηγορία αυτή την ονόμασε παράγοντες αρνητικής ικανοποίησης (negative satisfiers) 

η οποία περιλάμβανε την ανεπαρκή διοίκηση, τους εχθρικούς συναδέλφους, την 

έλλειψη συμμετοχής στις αποφάσεις και την έλλειψη επικοινωνίας. Σύμφωνα με το 

μοντέλο της Nias αν αυτοί οι παράγοντες βελτιωνόντουσαν τότε η εργασιακή 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών θα αυξανόταν ανεξάρτητα από τους εξωτερικούς 

παράγοντες. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το αποτέλεσμα της έρευνας των Rodgers-

Jenkinson και Chapman (1991) (όπως αναφέρεται στο Fraser et al., 1998) στη 

Τζαμάικα το οποίο έδειξε πως παράγοντες όπως οι καλές συνθήκες εργασίας, οι καλές 

σχέσεις μεταξύ συναδέλφων και γονέων και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις 
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αποφάσεις του σχολείου δημιουργούσαν υψηλή αίσθηση ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών από την εργασία τους.  

Οι Perie & Baker (1997) σε έρευνά τους σε σχολεία της Αμερικής εξέτασαν την 

εργασιακή ικανοποίηση σε σχέση με παράγοντες που αφορούσαν τη δημιουργία 

θετικού σχολικού κλίματος. Οι παράγοντες αυτοί ήταν η αξιολόγηση, η πειθαρχία, η 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η επαγγελματική εξέλιξη, η υποστηρικτική ηγεσία, 

η συμπεριφορά των μαθητών, το σχολικό κλίμα, η αναγνώριση, ο συντονισμός του 

προγράμματος σπουδών, οι απαιτήσεις της δουλειάς και ο συντονισμός των στόχων 

τους με αυτούς του οργανισμού. Από την έρευνα αυτή οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα 

πως οι παράγοντες που έχουν την πιο έντονη θετική συσχέτιση με την εργασιακή 

ικανοποίηση ήταν η υποστηρικτική ηγεσία, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η 

αυτονομία των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, ενώ εξίσου 

σημαντική είναι και η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα, 

δεν φάνηκε να υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και των 

εξωτερικών παραγόντων όπως ο μισθός ή το γόητρο παρόλο που οι εξωτερικοί 

παράγοντες είχαν στατιστικά σημαντική σχέση με την εργασιακή απογοήτευση. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Rhodes με τους συνεργάτες του 

(2004) στην οποία μελέτησαν τους παράγοντες που προκαλούν την εργασιακή 

ικανοποίηση αλλά και την εργασιακή απογοήτευση σε σχολεία της Αγγλίας. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης 

αποτελούν κυρίως οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, τόσο σε 

επίπεδο ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών όσο και σε επίπεδο δημιουργίας κοινών 

στόχων,  και η ύπαρξη ενός κλίματος επιτυχίας στο σχολείο μέσω του ορισμού κοινών 

στόχων. Από την άλλη πλευρά οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που οδηγούν σε 

εργασιακή απογοήτευση των εκπαιδευτικών είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας τόσο 

εντός, με την αφιέρωση πολύτιμου χρόνου σε διοικητικά θέματα, όσο και εκτός 

σχολείου και η άποψη της υπόλοιπης κοινωνίας για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

Η Fraser με τους συνεργάτες της (1998), χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα μιας 

μακροχρόνιας έρευνας που αφορούσε στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

σε σχολεία της Σκωτίας, κατέληξε σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Εξαιρετικά 

σημαντική ήταν η διαπίστωση πως η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. 

Για παράδειγμα η ψυχολογική και επαγγελματική υποστήριξη, ως παράγοντας 

ικανοποίησης, θα περίμενε κανείς να είναι μεγαλύτερη σε νέους και άπειρους 
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εκπαιδευτικούς και μικρότερη σε πεπειραμένους αλλά το αποτέλεσμα της έρευνας 

δείχνει το αντίθετο. Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτή την έρευνα προέκυψε ένας 

παράγοντας που θα μπορούσε να ενταχθεί στους παράγοντες “υγιεινής” του Herzberg 

και αυτός είναι η άποψη και η οπτική της κοινωνίας για τους εκπαιδευτικούς. Ο λόγος 

για τον οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παράγοντας “υγιεινής” είναι διότι, σύμφωνα 

με το αποτέλεσμα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί δε θα ένιωθαν περισσότερο 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους αν η κοινωνία τους έβλεπε περισσότερο θετικά 

αλλά θα μπορούσε να αυξηθεί η απογοήτευση από την εργασία τους αν τους έβλεπαν 

αρνητικά. Μία ακόμη διαπίστωση των παραπάνω ερευνητών είναι πως οι κοινωνικές 

σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, οι νοητικές προκλήσεις της εργασίας και η αυτονομία 

του επαγγέλματος είναι παράγοντες μεγαλύτερης σημασίας σε σχέση με αυτούς που 

αφορούν τη διοίκηση και τον φόρτο εργασίας.  

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι πολλοί ερευνητές τονίζουν την ανάγκη να 

διερευνηθεί η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σε όλες τις πτυχές της ζωής 

τους, τόσο ως επαγγελματίες και συνάδελφοι όσο και ως ξεχωριστά άτομα (Fraser et 

al., 1998), ενώ άλλοι θεωρούν πως θα ήταν δόκιμο να εξετάζεται το θέμα ξεχωριστά 

ανάμεσα στις διαφορετικές σχέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών σε ένα σχολείο, αφού 

νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί και παλιοί εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζουν τις ίδιες 

ανάγκες και τις ίδιες πεποιθήσεις (Boreham, 2010).  

 

 

2.3 Μετασχηματιστική Ηγεσία και Εργασιακή Ικανοποίηση στην Εκπαίδευση 

 

Η μετασχηματιστική ηγεσία λειτουργεί ως σημείο αναφοράς το οποίο διευκολύνει 

την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων μεταξύ ηγετών και υφισταμένων και των 

υφισταμένων μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, στα οποία έγινε 

αναφορά στην προηγούμενη ενότητα, οι εργαζόμενοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις 

ανθρώπινες σχέσεις εντός της εργασίας τους και όταν αυτές είναι σε καλό επίπεδο η 

ικανοποίησή τους για την εργασία τους επηρεάζεται θετικά.  

Σύμφωνα με τους Bogler (2001) και Fullan (2002) η μετασχηματιστική ηγεσία 

στην εκπαίδευση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οπτική των εκπαιδευτικών για τις 

σχολικές συνθήκες, την αφοσίωσή τους στην αλλαγή και την οργανωσιακή μάθηση 

που λαμβάνει χώρα εντός του σχολείου. Θετική συσχέτιση μεταξύ εργασιακής 
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ικανοποίησης και μετασχηματιστικής ηγεσίας εντόπισε και ο Nguni με τους 

συνεργάτες του (2006), ενώ ταυτόχρονα τόνισαν την ισχυρή επίδραση της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας τόσο στην αφοσίωση στον οργανισμό όσο και στην 

οργανωσιακή συμπεριφορά. Το ίδιο γίνεται σαφές κι από τα αποτελέσματα ερευνών 

που έλαβαν χώρα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ και συγκεντρώθηκαν από τον Chin (2007). 

Συγκεκριμένα, από αυτές τις έρευνες αναδείχθηκε πως η εκπαιδευτική 

μετασχηματιστική ηγεσία έχει θετική επίδραση εκτός από τα μαθητικά επιτεύγματα και 

στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αλλά και τη σχολική 

αποτελεσματικότητα όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Την ίδια 

εποχή σε έρευνα που διεξήγαγε ο Ejimofor (2007) στη Νιγηρία, αναζητώντας τη σχέση 

μεταξύ των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τις ικανότητες μετασχηματιστικής 

ηγεσίας του διευθυντή και τη δική τους εργασιακή ικανοποίηση, βρέθηκε ότι όχι μόνο 

επηρεάζεται η εργασιακή τους ικανοποίηση από τις μετασχηματιστικές ικανότητες και 

δεξιότητες του διευθυντή αλλά και το αντίστροφο.  

Σε αρκετές περιπτώσεις η μετασχηματιστική ηγεσία των διευθυντών φαίνεται να 

επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση με έμμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που 

πραγματοποίησε ο Ozaralli (2003) υπήρξαν ευρήματα που έδειχναν ότι η χρήση 

μετασχηματιστικών δεξιοτήτων από τους διευθυντές συνεισφέρει στην ομαδική 

ενδυνάμωση των υφισταμένων και πως όσο περισσότερο τα μέλη της ομάδας βιώνουν 

αυτή την ενδυνάμωση τόσο πιο ικανοποιημένα αισθάνονται τα μέλη της αλλά και πιο 

αποτελεσματική γίνεται η ομάδα. Η συγκεκριμένη έρευνα, μολονότι δεν αφορούσε τον 

εκπαιδευτικό τομέα συνήγαγε συμπεράσματα που μπορούν να συνδεθούν ουσιαστικά 

και με τους εκπαιδευτικούς αφού οι δυνατές διαπροσωπικές σχέσεις φαίνεται να είναι 

ισχυρός παράγοντας στην επαγγελματικής τους ικανοποίηση.  

Σε αντιπαραβολή με τις νεότερες έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, έρχεται η 

έρευνα του Johnson (1984) (όπως αναφέρεται στο Blase, 1993) σύμφωνα με την οποία 

μερικές διοικητικές πράξεις και χαρακτηριστικά έχουν ευνοϊκό αντίκτυπο στους 

εκπαιδευτικούς. Τέτοιες διοικητικές πράξεις και χαρακτηριστικά είναι η ισονομία στην 

κατανομή πόρων, η ανάθεση διοικητικών ευθυνών, η τεχνογνωσία, το προσωπικό 

παράδειγμα και το προσωπικό ενδιαφέρον. Η παραπάνω διαπίστωση μας δείχνει πως 

παρόλο που οι οργανισμοί και οι στόχοι αυτών μπορεί να διαφέρουν ή να αλλάζουν με 

το πέρασμα των ετών, η ανθρώπινη ψυχολογία και οι παράγοντες που την επηρεάζουν 

θετικά η αρνητικά παραμένουν ίδιοι, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται καινούριοι.  
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Ο Yukl (1999) προσπάθησε να συσχετίσει την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατά συνέπεια με το στυλ 

ηγεσίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Yukl, υπάρχουν 4 στυλ λήψης απόφασης στα οποία 

οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν: 

1. Αυταρχικό: όπου ο ηγέτης αποφασίζει μόνος 

2. Συμβουλευτικό: όπου συμβουλεύεται μεν τα υπόλοιπα μέλη αλλά παίρνει τις 

όποιες αποφάσεις μόνος 

3. Από κοινού απόφαση και 

4. Αντιπροσωπευτική απόφαση: όπου ο ηγέτης δίνει σε κάποιον ή σε κάποια 

ομάδα την αρμοδιότητα να αποφασίσει 

Η έρευνα του ξεκίνησε με την υπόθεση ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η εργασιακή 

ικανοποίησή τους. Το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η επίδραση που έχουν 

οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δουλειά τους πάνω στην ίδια την εργασιακή 

ικανοποίηση. Οι αντιλήψεις τους περί επαγγελματικού πρεστίζ, αυτοεκτίμησης, 

αυτονομίας στη δουλειά και επαγγελματικής ανάπτυξης συνεισφέρουν τα μέγιστα στην 

εργασιακή ικανοποίηση τους. Άρα, οι διευθυντές που μπορούσαν να τους προσφέρουν 

το αίσθημα εκπλήρωσης των προαναφερθέντων αντιλήψεων ήταν και οι πιο 

αποτελεσματικοί. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διευθυντές που είχαν στο 

ρεπερτόριό τους περισσότερα μετασχηματιστικά χαρακτηριστικά και τα 

χρησιμοποιούσαν, προκαλούσαν ισχυρότερο αίσθημα εργασιακής ικανοποίησης στους 

εκπαιδευτικούς από ότι αυτοί με τα χαρακτηριστικά συναλλακτικής ηγεσίας ή 

οποιουδήποτε άλλου στυλ ηγεσίας. 

Το 1995 ο Koh με τους συνεργάτες του διερεύνησαν στη Σιγκαπούρη τη σχέση 

που έχει η μετασχηματιστική ηγεσία στις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών αλλά και 

τις μαθητικές επιδόσεις σε σύγκριση με τη συναλλακτική ηγεσία. Τα ευρήματα έδειξαν 

ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται θετικά με την αφοσίωση των εκπαιδευτικών 

στον οργανισμό, την οργανωσιακή τους συμπεριφορά αλλά και την εργασιακή τους 

ικανοποίηση. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα δεν ήταν άμεση. Σε παρόμοια έρευνα των Dumay 

και Galand (2012), που έλαβε χώρα στο Βέλγιο και αφορούσε την αφοσίωση των 

εκπαιδευτικών, βρέθηκε ότι η μετασχηματιστική ηγεσία έχει μικρή μεν, θετική δε, 

επιρροή στην οργανωσιακή αφοσίωση των εκπαιδευτικών, η οποία είναι άμεσα 
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συνδεδεμένη με την εργασιακή ικανοποίησή τους. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην αφοσίωση των εκπαιδευτικών στον οργανισμό τους είναι: 

1. Ο τρόπος ηγεσίας 

2. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών 

3. Η ενίσχυση και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

4. Ο οργανωσιακός έλεγχος και η αυτονομία 

5. Η ισχύς της κουλτούρας και 

6. Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχική αποτελεσματικότητα 

Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση εύκολα συμπεραίνει κανείς πως η 

εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί συνήθη μεταβλητή σε έρευνες που αφορούν τη 

μετασχηματιστική ηγεσία, κάτι το οποίο οφείλεται στη ίδια τη φύση της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και τα μέσα που έχει ώστε να επηρεάσει την ανθρώπινη 

ψυχολογία. Οι Leithwood και Jantzi (2000, 2005) σε έρευνές τους κατά τις οποίες 

μελετούσαν τη σχέση της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την αφοσίωση των μαθητών 

στις σπουδές τους διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ηγεσίας είναι 

περισσότερο πιθανό από άλλα να έχει άμεση επίδραση σε λειτουργίες του οργανισμού, 

όπως η παρακίνηση και η εργασιακή ικανοποίηση, οι οποίες συνδέονται άμεσα τόσο 

με την απόδοση του οργανισμού όσο και με την ποιότητα του παραγόμενου 

εκπαιδευτικού έργου.  

Σε έρευνα του Barnett και των συνεργατών του (2001) βρέθηκε πως η 

μετασχηματιστική ηγεσία είναι θετικά συνδεδεμένη με αποτελέσματα που αφορούν 

τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι η εργασιακή ικανοποίηση και η θέλησή τους να 

προσπαθήσουν περισσότερο προς όφελος του οργανισμού. Ενώ σε άλλη, πιο πρόσφατη 

έρευνα, του ίδιου ερευνητή, με άλλους αυτή τη φορά συνεργάτες, γίνεται σαφής η 

ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της εργασιακής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών Β/βάθμιας εκπαίδευσης (Barnett et al., 2005). 

 

3. Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

 

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τα καίρια ζητήματα στην ατζέντα 

των εκάστοτε κυβερνήσεων, καθότι το εκπαιδευτικό σύστημα ενός κράτους αποτελεί 

βασικό στοιχείο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του λαού του. Η εξέχουσα 

σημασία της αναδεικνύεται με ακόμη πιο έντονο τρόπο κατά τη διάρκεια της 
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οικονομικής κρίσης, κατά την οποία τα κονδύλια για την Παιδεία έχουν μειωθεί 

δραματικά, ενώ οι απαιτήσεις παγκοσμίως, για ενίσχυση της παρεχόμενης γνώσης, την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, 

συνεχίζουν να αυξάνονται.  

Στη χώρα μας, η παιδεία κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 16 παρ. 2 του 

Συντάγματος ως βασική αποστολή του κράτους και διαγράφονται οι κατά το Σύνταγμα 

σκοποί αυτής (ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, 

ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, διάπλαση ελεύθερων και 

υπεύθυνων πολιτών). Οι διακηρύξεις αυτές, όπως καθίσταται σαφές από την ίδια τη 

διατύπωση της διάταξης, αφορούν σε κάθε περίπτωση και την οργανωμένη και 

προγραμματισμένη μορφή της παιδείας, την εκπαίδευση. Η διάταξη της παρ. 3 του 

άρθρου 16 του Συντάγματος περιέχει ρητή καθιέρωση εννεαετούς κατ’ ελάχιστο όριο 

υποχρεωτικής φοίτησης. Αυτή περιλαμβάνει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Στη 

δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να συνεχίσει όποιος 

μαθητής επιθυμεί είτε στο Ενιαίο Λύκειο είτε σε Επαγγελματικά Λύκεια είτε σε 

ιδιωτικές σχολές. Έπειτα, οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 

κάποιο Πανεπιστήμιο (Α.Ε.Ι) ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ), εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους σε αυτά. 

Η ιεραρχική δομή πάνω στην οποία στηρίζεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

είναι εξαιρετικά συγκεντρωτική. Κεφαλή του είναι ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Στο δεύτερο επίπεδο διοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ) χωρίζεται σε τέσσερις Γενικές Γραμματείες (Γενική 

Γραμματεία ΥΠΕΘ, Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς), τον 

Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών πόρων και τα Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία. 

Κάθε ένα από τα παραπάνω χωρίζεται σε επιμέρους μικρότερα Τμήματα που στο 

σύνολό τους ασχολούνται με τα διάφορα εκπαιδευτικά θέματα της Ελληνικής 

επικράτειας. Στο τρίτο επίπεδο διοίκησης βρίσκονται οι Περιφερειακοί Διευθυντές 

Εκπαίδευσης και συνεχίζοντας σε χαμηλότερα επίπεδα συναντάμε τους Διευθυντές 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που τοποθετούνται, συνήθως, στην πρωτεύουσα του 

εκάστοτε Νομού, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους προϊστάμενους Γραφείων εντός 

των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τέλος τους Διευθυντές Σχολικών 

Μονάδων. Κάθε διοικητικό επίπεδο, μεταξύ άλλων καθηκόντων, έχει επωμιστεί με την 
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άσκηση εποπτείας στα κατώτερα επίπεδα καθώς και τη διαβίβαση και εκτέλεση 

εντολών από το ένα επίπεδο στο άλλο.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας δε χαρακτηρίζεται, όμως, μόνο από 

αυστηρή ιεραρχική δομή, υψηλό συγκεντρωτισμό και κατ’ ακολουθία από εκτεταμένη 

γραφειοκρατία. Θα μπορούσε μάλιστα να υποστηριχθεί ότι στα Ελληνικά σχολεία 

εφαρμόζεται κυρίως το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης (Ιορδανίδης, 2002 όπως 

αναφέρεται στο Koutouzis et al., 2008).  Το εκπαιδευτικό μας σύστημα παρουσιάζει 

δύο επιπλέον ιδιαιτερότητες. Η μία αφορά την υψηλή κινητικότητα των εκπαιδευτικών 

της. Μεγάλο δε μέρος της εκπαιδευτικής δύναμης αποτελείται από αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς (https://www.minedu.gov.gr/ekpaideutikoi-m/monimoi-m/statistika-

mon). Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στην 

πρόσληψη χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλύπτουν, όχι μόνο 

προσωρινές και έκτακτες, αλλά και πάγιες λειτουργικές ανάγκες ανά την επικράτεια. 

Η δεύτερη σχετίζεται με την ασταθή πολιτική κατάσταση της χώρας. Περιέργως, αυτό 

φαίνεται να αφορά σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση καθώς οι συνεχείς αλλαγές 

πολιτικής ηγεσίας γενικώς, αλλά και ειδικότερα στο Υπουργείο Παιδείας, καθιστούν 

την οργάνωση ενός σχεδίου για την Παιδεία εξαιρετικά δύσκολη. Κάθε φορά που η 

διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας αλλάζει, συμπαρασύρει μαζί της και το όποιο 

σχέδιο αναδιάρθρωσης της Παιδείας της προηγούμενης διοίκησης. Απόρροια τούτου 

είναι αφενός μεν να επιτείνεται το φαινόμενο της πολυνομίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης, αφετέρου δε οι εκπαιδευτικοί να έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με νέες 

αλλαγές που είναι δύσκολο να διαχειριστούν.  

Το συγκεκριμένο πλαίσιο καθιστά τη διερεύνηση του παρατιθέμενου από την 

εργασία θέματος ακόμη πιο επιβεβλημένη. Τόσο λόγω του μικρού αριθμού ερευνών 

που έχουν διεξαχθεί στον ελλαδικό χώρο όσο και εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και της συγκεντρωτικής ιεραρχικής δομής του. 

 

3.1 Ο ρόλος του διευθυντή 

 

Σύμφωνα με το νόμο 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/30.9.1985), ο 

διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, 

τον συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των 
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υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Επίσης, συμμετέχει στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου και 

συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους. Παράλληλα ασκεί διδακτικό έργο 

περιορισμένου ωραρίου ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου και συμμετέχει ως 

Πρόεδρος στο Σχολικό Συμβούλιο και τη Σχολική Επιτροπή.  

Το καθηκοντολόγιο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ορίζεται με σαφήνεια στα 

άρθρα 27-32 της ΥΑ Φ.353.1/324/105657 «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων 

και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας  

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών 

μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (ΦΕΚ Β΄ 1340/16.10.2002). 

Ειδικότερα, ο διευθυντής Σχολικής Μονάδας: 

1. Βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά 

και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. 

2. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο 

δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. 

3. Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους 

νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού 

χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 

4. Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. 

5. Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί 

τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή 

του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις 

πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ 

αυτούς. 

6. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί 

τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της 

αξιολόγησής του τους στόχους της αξιολόγησης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, ο Διευθυντής ή ο 

Προϊστάμενος σχολείου συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη της 

Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για την από 

κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις 
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σχέσεις του με τους τρίτους. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και την τήρηση 

των νόμων και των υπηρεσιακών εντολών των Στελεχών Διοίκησης και την υλοποίηση 

των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. Τέλος, έχει την ευθύνη για την οργάνωση 

και λειτουργία διαφόρων εκπαιδευτικών καινοτομιών και γενικότερα για τη λήψη κάθε 

μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.  

Όσο αφορά τα καθήκοντα του διευθυντή σε σχέση με το Σύλλογο Διδασκόντων, ο 

διευθυντής είναι αυτός που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συλλόγου και καταρτίζει 

την ημερήσια διάταξη. Παράλληλα εισηγείται την κατανομή πρόσθετων 

εξωδιδακτικών εργασιών και σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να αξιοποιήσει 

δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού. Βασικό δε καθήκον είναι η 

σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική 

λειτουργία του, σε συνεργασία πάντα με τους διδάσκοντες. Μεριμνά μαζί με το 

Σύλλογο Διδασκόντων για την χορήγηση των σχολικών εγχειριδίων και τη χορήγηση 

των εποπτικών μέσων διδασκαλίας αλλά και γενικότερα για την ορθή λειτουργία των 

σχολικών εγκαταστάσεων, την καθαριότητα και αισθητική τους καθώς και την 

προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών. Τέλος, παρέχει στους 

διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στις περιπτώσεις που οι διδάσκοντες δεν 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, αρχικά τους απευθύνει 

συστάσεις και έπειτα ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο των Διδασκόντων, το διοικητικό 

του Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον, παρόλα αυτά, δεν 

υπάρξει πάλι αποτέλεσμα, υποβάλλει γραπτή αναφορά στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή 

τον Προϊστάμενο του Γραφείου. 

Σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον 

Προϊστάμενο του Γραφείου, ο διευθυντής βρίσκεται σε στενή συνεργασία μαζί τους 

για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα. 

Επιπλέον, προωθεί και οργανώνει τυχόν επιμορφωτικά σεμινάρια που γίνονται για όλο 

το διδακτικό προσωπικό καθώς επίσης αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες, σε συνεργασία 

με τους Σχολικούς Συμβούλους, για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό 

τους έργο. Ακόμη, υποχρεούται να ενημερώνει τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και το 

Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου για την πραγματοποίηση των 

όποιων σχολικών επισκέψεων και τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. 

Δε θα πρέπει, επίσης, να παραλείψουμε ότι, πέρα από την εφαρμογή 

γραφειοκρατικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη φοίτηση των μαθητών, όπως 
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εγγραφές μαθητών, μετεγγραφές, έκδοση και υπογραφή Τίτλων Σπουδών κλπ, ο 

διευθυντής είναι υπεύθυνος και για την υλοποίηση των αρχών της Παιδαγωγικής. 

Οφείλει να κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, 

αλλά και να διαμορφώνει θετικό κλίμα στις σχέσεις μαθητών και διδασκόντων 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι, σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο, ένας διευθυντής Σχολικής Μονάδας έχει πολυποίκιλο και 

πολυσύνθετο έργο να διεκπεραιώσει. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα επί του θέματος 

(Koutouzis et al., 2008), τα καθήκοντα του διευθυντή θα μπορούσαν να διακριθούν σε 

τρεις κατηγορίες: 1) τα γραφειοκρατικά, 2) τα διοικητικά (σχεδιασμός, οργάνωση, 

ηγεσία, έλεγχος- αξιολόγηση) και 3) τα παιδαγωγικά. Ο νομοθέτης φαίνεται να δίνει 

μεγαλύτερη βαρύτητα στα  γραφειοκρατικά και διοικητικά καθήκοντα ενός διευθυντή, 

τηρώντας μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσά τους, ενώ του απονέμει αισθητά λιγότερες 

παιδαγωγικές ευθύνες. Από τα ευρήματα της σχετικής έρευνας καταδεικνύεται ότι οι 

διευθυντές των Σχολικών Μονάδων εγκλωβίζονται κυρίως στο γραφειοκρατικό τους 

ρόλο, θεωρώντας τον πιο σημαντικό, και ως εκ τούτου, για τη διεκπεραίωσή του 

δαπανούν τον περισσότερο χρόνο. Τούτο οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι 

επωμίζονται τον ιδιαίτερα υψηλό φόρτο γραφειοκρατικών εργασιών χωρίς να 

απολαμβάνουν παράλληλα διοικητικής-γραμματειακής υποστήριξης.   

 Για να μπορέσει, επομένως, ένας διευθυντής Σχολικής Μονάδας να ανταποκριθεί 

με επάρκεια στο έργο που καλείται, λόγω της θέσης του, να εκτελέσει πρέπει να κατέχει 

τουλάχιστον βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης, ώστε αφενός μεν να είναι σε 

θέση να φέρει εις πέρας με μεγαλύτερη ευχέρεια και ταχύτητα το δύσκολο 

γραφειοκρατικό του έργο, αφετέρου δε να μπορεί να συναισθάνεται τους 

εκπαιδευτικούς, των οποίων θα πρέπει να αποτελεί μέντορας, εμψυχωτής και 

συντονιστής. Δεδομένου ότι εντάσσεται στη διοίκηση του σχολείου, με μικρή αλλά 

ουσιαστική συμβολή, κι ένα συλλογικό όργανο από τη βάση, όπως ο Σύλλογος 

Διδασκόντων, ο διευθυντής πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει τις ιδανικές 

συνθήκες συνεργασίας και καλού κλίματος μεταξύ των συναδέλφων.  

Επιπρόσθετα, πρέπει να διατηρεί την καλή συνεργασία με το ανώτερο επίπεδο 

διοίκησης και τους Σχολικούς Συμβούλους προκειμένου να προωθηθεί η εύρυθμη και 

αποτελεσματικότερη σχολική λειτουργία. Τέλος, δε θα πρέπει να παραληφθεί και η 

σημασία του ρόλου του ως εκπρόσωπος της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία 

και ο εμψυχωτικός ή κάποιες φορές παρακινητικός του ρόλος απέναντι στους γονείς 

του σχολείου.  
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Δυστυχώς, σε ένα πλαίσιο τόσο απαιτητικό, ο διευθυντής έρχεται καθημερινά 

αντιμέτωπος με τον υψηλό συγκεντρωτισμό και τη εξαιρετικά περιορισμένη αυτονομία 

που χαρακτηρίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο 

του σε σημαντικό βαθμό. Εντούτοις, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ακόμη και υπό 

τις επικρατούσες συνθήκες ένας αξιοσημείωτος αριθμός διευθυντών που υπηρετεί στα 

Ελληνικά σχολεία αναζητά τρόπους να ξεπεράσει την αντίληψη του διευθυντή-

διαχειριστή του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης και να αναλάβει ενεργό ηγετικό 

ρόλο στο σχολείο του. Οι διευθυντές αυτοί θα μπορούσαν να αναδειχθούν μελλοντικά 

σε μετασχηματιστικούς ηγέτες του σχολείου, αλλά και του συστήματος εν γένει 

(Koutouzis et al., 2008)  

 

4. Μεθοδολογία Έρευνας 

 

Το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος της παρούσας μελέτης που παρατίθεται 

αναλυτικά ανωτέρω είναι αυτό που καθόρισε τα ερευνητικά ερωτήματα και 

συνεπακόλουθα τη διατύπωση των ερωτημάτων που συμπεριλήφθηκαν στα 

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριμένα, η μεγάλη δημοτικότητα της μετασχηματιστικής ηγεσίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, η σαφής επιρροή της είτε με άμεσο είτε με έμμεσο 

τρόπο, όπως προκύπτει από τη θεωρία, στην εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών αλλά και ο μικρός αριθμός ερευνών στον ελλαδικό χώρο σχετικά με το 

ζήτημα αυτό, οδήγησαν στη διαμόρφωση του σκοπού της έρευνας. Ο σκοπός αυτός 

συνίσταται στην αναζήτηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ των μετασχηματιστικών 

χαρακτηριστικών των διευθυντών και της εργασιακής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι επιμέρους 

στόχοι της έρευνας όπως διατυπώθηκαν παραπάνω προέκυψαν μετά από εκτενή 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των συμπερασμάτων που ανέδειξαν οι έρευνες 

διεθνώς. 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε με σαφήνεια ότι η έννοια της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας εμπλουτίζεται στο χώρο της εκπαίδευσης με περισσότερα 

χαρακτηριστικά ώστε να συνάδει με τη φύση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Ως εκ 

τούτου, ο πρώτος στόχος της έρευνας αφορά την αναζήτηση των χαρακτηριστικών 

μετασχηματιστικής ηγεσίας που εντοπίζονται στους Έλληνες διευθυντές, η οποία 
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επιχειρήθηκε μέσω των ερωτημάτων που τέθηκαν στο 2ο μέρος του ερωτηματολογίου 

των διευθυντών. Ο στόχος που αφορά το κατά πόσο συνδέονται τα χαρακτηριστικά 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

διερευνήθηκε μέσα από μια σειρά ερωτημάτων στο 2ο μέρος του ερωτηματολογίου των 

εκπαιδευτικών. Περαιτέρω, κρίθηκε σκόπιμη η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

εργασιακής ικανοποίησης και κάποιων εκ των δημογραφικών στοιχείων των 

εκπαιδευτικών, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, όπως η υψηλή κινητικότητα των εκπαιδευτικών και ο μεγάλος 

αριθμός αναπληρωτών. Πολλοί ερευνητές, όπως έγινε σαφές από την προηγούμενη 

ενότητα, συνομολογούν ότι η μετασχηματιστική ηγεσία επιδρά στις ψυχολογικές 

στάσεις των εκπαιδευτικών, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και εν γένει στη βελτίωση 

ολόκληρου του οργανισμού. Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε αναγκαίο να τεθούν 

οι στόχοι που αφορούν την επίδραση των χαρακτηριστικών μετασχηματιστικής 

ηγεσίας στη ψυχολογία των εκπαιδευτικών αλλά και τη σχολική βελτίωση προκειμένου 

να μελετηθεί η άποψη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των διευθυντών πάνω στα 

συγκεκριμένα ζητήματα. Τα ερωτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των 

δύο παραπάνω στόχων συμπεριλήφθηκαν στο 3ο μέρος του ερωτηματολογίου τόσο των 

διευθυντών όσο και των εκπαιδευτικών. 

   

4.1 Δείγμα 

 

Η έρευνα έλαβε χώρα σε Δημοτικά Σχολεία ανά την ελληνική επικράτεια τα οποία 

επιλέχθηκαν μέσω της βολικής δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν 16 

σχολεία από τα οποία τα 6 βρίσκονται σε αστικές περιοχές, τα 7 σε ημιαστικές περιοχές 

και τα 3 σε χωριά ή νησιά. Όλοι οι διευθυντές των συγκεκριμένων σχολείων έστειλαν 

συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο τους. Το σύνολο των εκπαιδευτικών σε αυτά τα 

σχολεία ήταν κατά προσέγγιση 180 και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που 

ελήφθησαν ήταν 125.  

4.2  Όργανο συλλογής δεδομένων 

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων δύο 

ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, φτιαγμένα στην εφαρμογή Google Forms, τα οποία 
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διαμοιράστηκαν στα σχολεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πρώτο 

ερωτηματολόγιο αφορούσε τους διευθυντές και το δεύτερο τους εκπαιδευτικούς. Ο 

εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν 10 λεπτά.  

Το ερωτηματολόγιο των διευθυντών είναι σχεδιασμένο ώστε να μετρήσει τις 

αντιλήψεις των διευθυντών σχετικά με τις δικές τους δεξιότητες μετασχηματιστικής 

ηγεσίας. Περιλαμβάνει 3 τομείς ερωτημάτων. Ο πρώτος αφορά τα δημογραφικά 

στοιχεία των διευθυντών και αποτελείται από 9 ερωτήσεις. O δεύτερος αποτελείται από 

32 ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων δίνονται μέσω της κλίμακας Likert (0 = 

Καθόλου…-…4 = Πολύ) και οι οποίες αναπτύχθηκαν από τους Leithwood & Jantzi 

(1997) (όπως αναφέρεται στον Ejimofor, 2007). Οι τιμές 0 και 1 υποδηλώνουν 

διαφωνία, οι 3 και 4 υποδηλώνουν συμφωνία, ενώ η τιμή 2 υποδηλώνει ουδετερότητα. 

Ο τρίτος τομέας αποτελείται από 4 ερωτήματα που προστέθηκαν για να επιτευχθούν οι 

στόχοι της έρευνας.  

Το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών σχεδιάστηκε ώστε να μετρήσει την 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ανάλογα με τις αντιλήψεις τους για τις 

δεξιότητες μετασχηματιστικής ηγεσίας που παρουσιάζουν οι διευθυντές τους. Όπως 

επίσης και για να μετρήσει τις δεξιότητες μετασχηματιστικής ηγεσίας των διευθυντών 

από την οπτική των εκπαιδευτικών τους. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 3 τομείς ερωτήσεων. Ο πρώτος τομέας αφορά τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και αποτελείται από 9 ερωτήσεις. Ο δεύτερος 

αποτελείται από 24 ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων δίνονται μέσω της κλίμακας 

Likert (0 = Καθόλου…-…4 = Πολύ) που αναπτύχθηκαν από τον Ejimofor (2007) και 

είναι βασισμένες σε προηγούμενη θεωρία. Οι τιμές 0 και 1 υποδηλώνουν δυσαρέσκεια, 

οι 3 και 4 υποδηλώνουν ικανοποίηση, ενώ η τιμή 2 υποδηλώνει ουδετερότητα. Ο τρίτος 

τομέας αποτελείται από 4 ερωτήματα που προστέθηκαν για τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης έρευνας. 

 

5. Παρουσίαση – Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

Στην τρέχουσα ενότητα θα γίνει παρουσίαση των στατιστικών αποτελεσμάτων της 

έρευνας όπως αυτά προέκυψαν μετά την διεξαγωγή της ανάλυσης των δεδομένων. Η 

ανάλυση των δεδομένων έγινε στο πρόγραμμα SPSS v.20. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές 
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της έρευνας ήταν τα χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας που παρουσιάζουν οι 

διευθυντές (σύμφωνα με την οπτική των εκπαιδευτικών), ενώ εξαρτημένη μεταβλητή 

ήταν η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.  

 

5.1 Δημογραφικά στοιχεία 

 

5.1.1 Εκπαιδευτικοί 

Από το δείγμα των 125 εκπαιδευτικών το 17,6% ήταν άντρες και το 82,6% 

γυναίκες. Η επικρατούσα τιμή στην ηλικία των ερωτηθέντων δείχνει πως το 

μεγαλύτερο μέρος τους είχε την ηλικία από 41 έως 50 ετών. Μόνο το 14,4% ήταν από 

51 ετών και άνω.  

Όσο αφορά τη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα 

παρατηρήθηκε πως το μεγαλύτερο μέρος αυτών αποτελούνταν από μόνιμους 

εκπαιδευτικούς σε ποσοστό 76,8%, ενώ το υπόλοιπο 23,2% από αναπληρωτές. Σχετικά 

με το επίπεδο μόρφωσής τους παρατηρήθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό (73,6%) η 

ύπαρξη του βασικού πτυχίου, ενώ ανώτερους τίτλους σπουδών (Μεταπτυχιακό και 

Διδακτορικό) κατείχε το 26,40%. 

 
Σχετικά με τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών παρατηρήθηκε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα υπηρετεί στην 

εκπαίδευση για 6 έως 20 έτη σε ποσοστό 69,6%, ενώ η επικρατούσα τιμή δείχνει πως 

οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες υπηρετούν από 6 έως 10 έτη στην εκπαίδευση. 

Όσο αφορά τα έτη προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο παρατηρήθηκε ότι 

περισσότεροι εξ’ αυτών υπηρετούν για πάνω από 5 χρόνια στο ίδιο σχολείο σε ποσοστό 

38,4%.  
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα συχνοτήτων 

και σχετικών συχνοτήτων που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων κάθε 

μεταβλητής. 

 

Πίνακας 1. Συχνότητες και Σχετικές Συχνότητες – Δημογραφικά Στοιχεία 

Εκπαιδευτικών 

Μεταβλητή Συχνότητα Ποσοστό 
Φύλο   

Άνδρες 22 17,6% 

Γυναίκες 103 82,4% 

Ηλικία   

Έως 30 26 20,8% 

31-40 31 24,8% 

41-50 50 40% 

51-60 17 13,6% 

61 και άνω 1 0,8% 

Σχέση Εργασίας   

Αναπληρωτής/ρια 29 23,2% 

Μόνιμος/η 96 76,8% 

Επίπεδο μόρφωσης   

Πτυχίο ΑΕΙ 92 73,6% 

Μεταπτυχιακό 26 20,8% 

Διδακτορικό 7 5,6% 

Έτη προϋπηρεσίας   

0 - 5 έτη 3 2,4% 

6 - 10 έτη 39 31,2% 

11 - 15 έτη 22 17,6% 

16 - 20 έτη 26 20,8% 

21- 25 έτη 23 18,4% 

26 - 30 έτη 10 8% 

31 - 35 έτη 2 1,6% 

Έτη προϋπηρεσίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο 

  

0 - 1 έτη 30 24% 

2 - 3 έτη 16 12,8% 

3 - 4 έτη 18 14,4% 

4 - 5 έτη 13 10,4% 

5 και άνω έτη 48 38,4% 
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5.1.2 Διευθυντές 

Από το σύνολο των διευθυντών το 81,3% ήταν άντρες και το 18,8% γυναίκες. Σε 

ότι αφορά την ηλικία τους παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι (81,3%) είχαν ηλικία από 

51 έως 60 ετών, ενώ μόνο ένας από αυτούς δεν είχε θέση μόνιμου στο σχολείο όπου 

υπηρετούσε. 

Το επίπεδο μόρφωσης των διευθυντών ήταν κατά βάση το Πτυχίο ΑΕΙ σε ποσοστό 

75%, ενώ το υπόλοιπο 25% ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Όσον 

αφορά τα χρόνια προϋπηρεσίας τους το 69% των διευθυντών είχε προϋπηρεσία από 26 

έως 35 έτη με την επικρατούσα τιμή να είναι αυτή μεταξύ 26 έως 30 ετών ( 37,5%). 

Ενώ για την προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο σχολείο το μεγαλύτερο μέρος των 

διευθυντών είχε από 4 χρόνια και άνω με ποσοστό 81,3%. Οι 12 από αυτούς (75%) 

είναι στο ίδιο σχολείο για πάνω από 5 χρόνια.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα γίνονται εμφανή στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα 

συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.  

 

Πίνακας 2. Συχνότητες και Σχετικές Συχνότητες – Δημογραφικά Στοιχεία Διευθυντών 

Μεταβλητή Συχνότητα Ποσοστό 
Φύλο   

Άνδρες 13 81,3% 

Γυναίκες 3 18,8% 

Ηλικία   

Έως 30 0 0% 

31-40 1 6,3% 

41-50 2 12,5% 

51-60 13 81,3% 

61 και άνω 0 0% 

Σχέση Εργασίας   

Αναπληρωτής/ρια 1 6,3% 

Μόνιμος/η 15 93,7% 

Επίπεδο μόρφωσης   

Πτυχίο ΑΕΙ 12 75% 

Μεταπτυχιακό 4 25% 

Διδακτορικό 0 0% 

Έτη προϋπηρεσίας   

0 - 5 έτη 0 0% 

6 - 10 έτη 0 0% 

11 - 15 έτη 1 6,3% 

16 - 20 έτη 1 6,3% 

21- 25 έτη 3 18,8% 
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26 - 30 έτη 6 37,5% 

31 - 35 έτη 5 31,5% 

Έτη προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο   

0 - 1 έτη 1 6,3% 

2 - 3 έτη 2 12,5% 

3 - 4 έτη 0 0% 

4 - 5 έτη 1 6,3% 

5 και άνω έτη 12 75% 

 

5.1.3 Σχολεία 

Τα σχολεία στα οποία έλαβε χώρα η έρευνα αποτελούνταν κατά 43,2% από 

σχολεία ημιαστικών περιοχών, κατά 38,4% από σχολεία αστικών περιοχών και κατά 

18,4% από σχολεία σε χωριά ή νησιά.   

Σε ότι αφορά την οργανικότητα των σχολείων το μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν 

πολυθέσια σχολεία σε ποσοστό 81,6%, ενώ τα υπόλοιπα ήταν εξαθέσια σε ποσοστό 

18,4%. Κανένα από τα σχολεία της έρευνας δεν ήταν μονοθέσιο ή ολιγοθέσιο. 

 

 

 
 

 

 

 

5.2 Στοιχεία μετασχηματιστικής ηγεσίας των διευθυντών (ερωτηματολόγιο 

Διευθυντών) 

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τις τυχόν δεξιότητες μετασχηματιστικής 

ηγεσίας των διευθυντών (σύμφωνα με τη δικιά τους οπτική) για να δούμε κατά πόσο 

αυτές εμφανίζονται στους διευθυντές σχολικών μονάδων των ελληνικών σχολείων. 

Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα φαίνονται οι συχνότητες και οι σχετικές 

συχνότητες από τις απαντήσεις που έδωσαν οι διευθυντές. 



Πίνακας 3. Συχνότητες και Σχετικές Συχνότητες στο σύνολο των μεταβλητών – Ερωτηματολόγιο Διευθυντών 
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                                         Τιμές 

 

 

Κατά πόσο συμφωνείτε με το ότι 

Καθόλου Λίγο Σχεδόν Αρκετά Πολύ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστά 

1. Δείχνετε σεβασμό στο προσωπικό σας με το 

να τους φέρεστε σαν επαγγελματίες 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 37,5% 10 62,5% 

2. Αναθέτετε την ηγεσία σε άλλους σε 

σημαντικές δραστηριότητες για την επίτευξη 

των στόχων του σχολείου 

1 6,3% 1 6,3% 1 6,3% 7 43,8% 6 37,5% 

3. Λαμβάνετε σοβαρά υπόψιν τις γνώμες των 

δασκάλων όταν ξεκινάτε κάτι που θα 

επηρεάσει τη δουλειά τους 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 31,3% 11 68,8% 

4. Δράτε ως πηγή νέων ιδεών για την 

επαγγελματική γνώση των δασκάλων 

0 0,0% 0 0,0% 2 12,5% 11 68,8% 3 18,8% 

5. Έχετε υψηλές απαιτήσεις από τους 

δασκάλους ως επαγγελματίες 

0 0,0% 0 0,0% 1 6,3% 11 68,8% 4 25% 

6. Δίνετε στους δασκάλους το αίσθημα ενός 

γενικότερου σκοπού 

0 0,0% 0 0,0% 4 25% 5 31,3% 7 43,8% 

7. Θέτετε έναν τόνο σεβασμού στην 

αλληλεπίδρασή σας με τους μαθητές 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 53,2% 7 43,8% 

8. Διανέμετε την ηγεσία μεταξύ του 

προσωπικού, απεικονίζοντας ποικίλες οπτικές 

στις ηγετικές θέσεις 

0 0,0% 0 0,0% 5 31,3% 7 43,8% 4 25% 

9. Είστε ενήμεροι για τις μοναδικές ανάγκες 

και γνώσεις των δασκάλων 

0 0,0% 1 6,2% 2 12,5% 12 75% 1 6,2% 

10. Δίνετε ερεθίσματα στους δασκάλους ώστε 

να σκεφτούν τι κάνουν για τους μαθητές τους 

0 0,0% 0 0,0% 1 6,2% 11 68,8% 4 25% 

11. Βοηθάτε να γίνει ξεκάθαρο το νόημα της 

αποστολής που έχει το σχολείο όσον αφορά 

την πρακτική συμμετοχή σε προγράμματα και 

διδασκαλία 

0 0,0% 0 0,0% 2 12,5% 9 53,2% 5 31,3% 

12. Επιδεικνύετε τη θέληση να αλλάξετε τις 

πρακτικές σας δεδομένου ότι θα 

δημιουργηθούν νέες αντιλήψεις 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 93,8% 1 6,2% 

13. Βεβαιώνεστε πως οι δάσκαλοι έχουν 

επαρκή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν τα προγράμματα και τη διδασκαλία 

0 0,0% 1 6,2% 0 0,0% 10 62,5% 5 31,3% 
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14. Ενθαρρύνετε τους δασκάλους να 

κυνηγήσουν τους δικούς τους στόχους για 

επαγγελματική μάθηση 

0 0,0% 0 0,0% 2 12,5% 6 37,5% 8 50% 

15. Έχετε υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές 

σας 

0 0,0% 0 0,0% 1 6,2% 5 31,2% 10 62,5% 

16. Μεταφέρετε την αποστολή του σχολείου 

στο προσωπικό και τους μαθητές 

0 0,0% 0 0,0% 4 25,0% 6 37,5% 6 37,5% 

17. Προβάλλετε τεχνικές επίλυσης 

προβλημάτων τις οποίες οι δάσκαλοι μπορούν 

πρόθυμα να προσαρμόσουν για τη δουλειά με 

τους συναδέλφους και τους μαθητές 

0 0,0% 0 0,0% 2 12,5% 10 62,5% 4 25% 

18. Υποστηρίζετε τη δημιουργία μιας 

αποτελεσματικής δομής-επιτροπής που θα 

παίρνει μέρος στη λήψη αποφάσεων 

2 12,5% 0 0,0% 4 25% 6 37,5% 4 25,0% 

19. Δε δείχνετε συμπάθεια ως προς 

συγκεκριμένα άτομα στο προσωπικό 
7 43,8% 6 37,5% 1 6,2% 2 12,5% 0 0,0% 

20. Ενθαρρύνετε τους δασκάλους να 

αναπτύξουν την προσωπική επαγγελματική 

τους ανάπτυξη με τρόπο που να συνάδει με 

τους στόχους και τις προτεραιότητες του 

σχολείου 

0 0,0% 0 0,0% 2 12,5% 8 50% 6 37,5% 

21. Ενθαρρύνετε την ανάπτυξη σχολικών 

κανόνων που υποστηρίζουν το άνοιγμα στην 

αλλαγή 

0 0,0% 1 6,3% 2 12,5% 8 50% 5 31,2% 

22. Προωθείτε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης 

και ενδιαφέροντος μεταξύ του προσωπικού 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 31,2% 11 68,8% 

23. Διευκολύνετε την αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού 

0 0,0% 0 0,0% 1 6,3% 5 31,2% 10 62,5% 

24. Παρέχετε ηθική υποστήριξη κάνοντας τους 

δασκάλους να αισθάνονται σημαντικοί για την 

προσφορά τους στο σχολείο 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 25% 12 75% 

25. Ενθαρρύνετε τους δασκάλους να 

αξιολογήσουν τις πρακτικές τους και να τις 

βελτιστοποιήσουν αν είναι δυνατόν 

0 0,0% 0 0,0% 2 12,5% 9 56,2% 5 31,2% 
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26. Βοηθάτε τους δασκάλους να καταλάβουν 

τη σχέση μεταξύ της αποστολής του σχολείου 

και των πρωτοβουλιών της περιοχής 

0 0,0% 0 0,0% 5 31,2% 6 37,5% 5 31,2% 

27. Συμβολίζετε την επιτυχία και την 

ολοκλήρωση στο επάγγελμα των 

εκπαιδευτικών 

0 0,0% 0 0,0% 3 18,8% 9 56,2% 4 25% 

28. Παρέχετε ένα κατάλληλο επίπεδο 

αυτονομίας στους δασκάλους σε ότι αφορά τη 

δική τους λήψη αποφάσεων 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 43,8% 9 56,2% 

29. Ενθαρρύνετε τους δασκάλους να 

δοκιμάσουν νέες πρακτικές συναφείς με τα 

ενδιαφέροντά τους 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 62,5% 6 37,5% 

30. Αναμένετε από τους εκπαιδευτικούς να 

είναι αποτελεσματικά καινοτόμοι 

0 0,0% 0 0,0% 1 6,2% 13 81,3% 2 12,5% 

31. Δουλεύετε με τη σύνεση όλου του 

προσωπικού ώστε να θέσετε τις 

προτεραιότητες για τους στόχους του σχολείου 

0 0,0% 0 0,0% 2 12,5% 5 31,2% 9 56,2% 

32. Δίνετε ευκαιρίες στο προσωπικό να μάθει 

ο ένας από τον άλλο 

0 0,0% 1 6,2% 0 0,0% 8 50% 7 43,8% 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα συχνοτήτων παρατηρείται ότι σε όλες τις 

μεταβλητές το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων κατευθύνονται με όμοιο τρόπο. 

Για την εύκολη ανάγνωση του πίνακα έχουν επισημανθεί οι απαντήσεις των οποίων το 

ποσοστό ξεπερνάει σε άθροισμα κάθε φορά το 75%.  Σε όλες τις ερωτήσεις, πλην 

τριών, το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών απαντούν με διαφορά μιας θέσης στην 

κλίμακα Likert. Εν παραδείγματι, στην πρώτη μεταβλητή στην ερώτηση «Κατά πόσο 

συμφωνείτε με το ότι δείχνετε σεβασμό στο προσωπικό σας με το να τους φέρεστε σαν 

επαγγελματίες;» το 37,5% απάντησαν “Αρκετά”, ενώ το υπόλοιπο 62,5% απάντησε 

“Πολύ”. Συνολικά όμως πάνω από το 75% απάντησαν θετικά. Το ίδιο μοτίβο 

παρατηρείται και στις υπόλοιπες μεταβλητές εκτός από τρεις.  

Οι τρεις μεταβλητές στις οποίες παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά στις 

απαντήσεις των διευθυντών είναι οι: 

 Κατά πόσο συμφωνείτε με το ότι διανέμετε την ηγεσία μεταξύ του προσωπικού, 

απεικονίζοντας ποικίλες οπτικές στις ηγετικές θέσεις;  

Στη μεταβλητή αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό (43,8%) απάντησε “Αρκετά”, ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό μοιράστηκε στις απαντήσεις “Σχεδόν” 31,3% και “Πολύ” 25%. 

 Κατά πόσο συμφωνείτε με το ότι υποστηρίζετε τη δημιουργία μιας 

αποτελεσματικής δομής-επιτροπής που θα παίρνει μέρος στη λήψη αποφάσεων;  

Στη μεταβλητή αυτή το μεγαλύτερο μέρος των διευθυντών (37.5%) απάντησε 

“Αρκετά”. To 25% απάντησε “Σχεδόν”, ενώ επίσης το 25% απάντησε “Πολύ”. Το 

υπόλοιπο 12,5% ήταν μακριά από αυτές τις απαντήσεις αφού επέλεξαν την απάντηση 

“Καθόλου”. 

 Κατά πόσο συμφωνείτε με το ότι βοηθάτε τους δασκάλους να καταλάβουν τη 

σχέση μεταξύ της αποστολής του σχολείου και των πρωτοβουλιών της περιοχής;  

Στη συγκεκριμένη μεταβλητή πάλι η πλειοψηφία των διευθυντών απάντησε θετικά 

αφού οι απαντήσεις “Αρκετά” και “Πολύ” συγκέντρωσαν αθροιστικά το 68,7% των 

απαντήσεων. Παρόλα αυτά ένα αρκετά μεγάλο μέρος των διευθυντών 31.2% απάντησε 

την επιλογή “Σχεδόν” . 
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5.2.1 Στοιχεία 3ου κύκλου ερωτήσεων (ερωτηματολόγιο Διευθυντών) 

 Τι επίδραση πιστεύετε πως έχει στην ψυχολογία των δασκάλων ο τρόπος 

διοίκησής σας;  

Στη συγκεκριμένη ερώτηση το 93,75% των διευθυντών απάντησε ότι έχει θετική 

επίδραση στη ψυχολογία των δασκάλων, ενώ το υπόλοιπο 6,25% απάντησε ότι έχει 

ουδέτερη. Κανένας δεν σημείωσε ότι έχει αρνητική επίδραση. 

                                                                              

 
 Κατά πόσο πιστεύετε ότι ο τρόπος διοίκησής σας οδηγεί σε καλύτερα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα; 

Στην ερώτηση αυτή το 75% των διευθυντών επέλεξε την απάντηση “Πολύ”, ενώ 

το υπόλοιπο 25% επέλεξε την απάντηση “Λίγο”. Κανένας από τους διευθυντές δεν 

έδωσε την επιλογή “Καθόλου”. 

 

 

 Κατά πόσο πιστεύετε ότι ο τρόπος διοίκησής σας προκαλεί τη βελτίωση των 

σχολικών συνθηκών; 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση το 87,5% των διευθυντών πιστεύει “Πολύ” πως ο 

τρόπος διοίκησής του προκαλεί βελτίωση των σχολικών συνθηκών, ενώ το υπόλοιπο 
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12,5% το πιστεύει “Λίγο”. Κανένας από τους διευθυντές δεν έδωσε την απάντηση 

“Καθόλου”. 

 

 Πιστεύετε ότι ο τρόπος που διοικείται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σας 

δίνει τη δυνατότητα να ασκήσετε όποιο είδος διοίκησης προτιμάτε; 

Στην ερώτηση αυτή οι επιλογές ήταν δύο. Το 87,5% των διευθυντών πιστεύουν 

πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουν 

όποιο είδος διοίκησης προτιμούν, ενώ το υπόλοιπο 12,5% δεν το πιστεύουν.  

 

 

 

5.3 Στοιχεία εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε την ικανοποίηση που προκαλούν στους 

εκπαιδευτικούς οι τυχόν δεξιότητες μετασχηματιστικής ηγεσίας των διευθυντών 

σύμφωνα με την οπτική των εκπαιδευτικών. Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα 

φαίνονται οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών.



Πίνακας 4. Συχνότητες και Σχετικές Συχνότητες στο σύνολο των μεταβλητών – Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών 
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                                         Τιμές 

 

 

Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με: 

Καθόλου Λίγο Σχεδόν Αρκετά Πολύ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστά 

1. Την ενθάρρυνση που σας παρέχει ο διευθυντής 

στο σχολείο 

0 0,0% 8 6,4% 8 6,4% 50 40% 59 47,2% 

2. Τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών σας 

σε σχέση με τον μέσο όρο 

0 0,0% 9 7,2% 26 20,8% 81 64,8% 9 7,2% 

3. Την ικανότητα του διευθυντή να ενθαρρύνει 

τις καλές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων 

1 0,8% 7 5,6% 11 8,8% 46 36,8% 60 48% 

4. Την ικανότητα του διευθυντή να προάγει τα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών του 

σχολείου 

3 2,4% 10 8% 25 20% 51 40,8% 36 28,8% 

5. Τα μέτρα που παίρνει ο διευθυντής για την 

ασφάλειά σας 

4 3,2% 5 4% 10 8% 30 24% 76 60,8% 

6. Την ευαισθησία του διευθυντή στις ανάγκες 

των δασκάλων 

1 0,8% 5 4% 8 6,4% 26 20,8% 85 68% 

7. Τον αριθμό των σεμιναρίων και 

επιμορφώσεων που οργανώνει ο διευθυντής 

17 13,6% 41 32,8% 32 25,6% 23 18,4% 12 9,6% 

8. Τον βαθμό συμμετοχής των μαθητών σας σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες 

1 0,8% 8 6,4% 26 20,8% 72 57,6% 18 14,4% 

9. Την ικανότητα του διευθυντή να οργανώνει 

συζητήσεις και να διαμοιράζει ιδέες μεταξύ των 

δασκάλων 

3 2,4% 6 4,8% 16 12,8% 57 45,6% 43 34,4% 

10. Τον βαθμό στον οποίο ο διευθυντής σας δίνει 

ελευθερίες στη χρήση διάφορων τεχνικών 

διδασκαλίας 

1 0,8% 2 1,6% 3 2,4% 37 29,6% 82 65,6% 

11. Τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής 

αξιολογεί τη διδακτική σας ικανότητα 

2 1,6% 11 8,8% 26 20,8% 48 38,4% 38 30,4% 

12. Τη συχνότητα με την οποία ο διευθυντής σας 

δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας 

1 0,8% 7 5,6% 9 7,2% 50 40% 58 46,4% 

13. Τον τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι μετέχουν 

στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν 

1 0,8% 4 3,2% 12 9,6% 59 47,2% 49 39,2% 



Πίνακας 4. Συχνότητες και Σχετικές Συχνότητες στο σύνολο των μεταβλητών – Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών 
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14. Τον βαθμό ελευθερίας που σας δίνει ο 

διευθυντής ώστε να καινοτομήσετε στον τομέα 

ειδίκευσής σας 

2 1,6% 0 0,0% 6 4,8% 37 29,6% 80 64% 

15. Τον βαθμό στον οποίο ο διευθυντής 

ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον ανασχεδιασμό 

των σχολικών προγραμμάτων 

9 7,2% 24 19,2% 18 14,4% 34 27,2% 40 32% 

16. Την προσπάθεια που καταβάλλει ο 

διευθυντής για να εγείρει το ενδιαφέρον των 

μαθητών στην επίτευξη των στόχων τους 

4 3,2% 8 6,4% 28 22,4% 49 39,2% 36 28,8% 

17. Τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής 

συγχρονίζει τους προσωπικούς του στόχους με 

τους στόχους του σχολείου 

1 0,8% 6 4,8% 40 32% 38 30,4% 40 32% 

18. Τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής 

σχηματίζει επιτροπές για την επίλυση άμεσων 

ζητημάτων 

4 3,2% 5 4% 18 14,4% 65 52% 33 26,4% 

19. Το είδος φιλικής ατμόσφαιρας που 

δημιουργεί ο διευθυντής στο σχολείο 

3 2,4% 6 4,8% 3 2,4% 21 16,8% 92 73,6% 

20. Την ικανότητα του διευθυντή να κρατάει το 

σχολικό κτίριο συντηρημένο 

1 0,8% 2 1,6% 15 12% 28 22,4% 79 63,2% 

21. Το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στη 

λήψη αποφάσεων του σχολείου 
55 44% 12 9,6% 26 20,8% 23 28,4% 9 7,2% 

22. Τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής σας 

ενθαρρύνει να εμπλακείτε σε 

αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας 

3 2,4% 7 5,6% 24 19,2% 52 41,6% 39 31,2% 

23. Την ικανότητα του διευθυντή να κινητοποιεί 

τους εκπαιδευτικούς σε κοινωνικές σχέσεις 

3 2,4% 6 4,8% 13 10,4% 51 40,8% 52 41,6% 

24. Το βαθμό στον οποίο ο διευθυντής 

ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιολογήσουν τη 

σχολική τους πρόοδο 

4 3,2% 15 12% 35 28% 54 43,2% 17 13,6% 
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα συχνοτήτων, οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, σχετικά με το πόσο ικανοποιημένους τους κάνουν να αισθάνονται οι 

τυχόν μετασχηματιστικές δεξιότητες των διευθυντών τους, ακολουθούν παρόμοια ροή. 

Έχουν επισημανθεί για την καλύτερη ανάγνωση του πίνακα οι συχνότητες των 

απαντήσεων που παρουσιάζουν άθροισμα άνω του 75%. Σε 17 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών απαντούν με διαφορά 

μιας θέσης στην κλίμακα Likert. Για παράδειγμα, στην πρώτη ερώτηση «Πόσο 

ικανοποιημένοι αισθάνεστε με την ενθάρρυνση που σας παρέχει ο διευθυντής στο 

σχολείο;» το 40% των εκπαιδευτικών απάντησαν “Αρκετά” και το 47.2% απάντησαν 

“Πολύ”. Συνολικά, το 87,2% έδειξαν ικανοποίηση από την ενθάρρυνση των 

διευθυντών τους. Το ίδιο μοτίβο ακολουθούν και οι υπόλοιπες μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου εκτός από εφτά, οι οποίες θα εξεταστούν ξεχωριστά.  

Οι εφτά μεταβλητές στις οποίες παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι οι: 

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με την ικανότητα του διευθυντή να προάγει τα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών του σχολείου; 

 Στη μεταβλητή αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως νιώθει ικανοποιημένο 

σε συνολικό ποσοστό 69,6%. Συγκεκριμένα, 40,8% απάντησε “Αρκετά” 

ικανοποιημένο και 28,8% “Πολύ” ικανοποιημένο. Παρόλα αυτά υπήρχε κι ένα 

αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 20% που φάνηκε να είναι ουδέτερο και ένα 

10,4% που δεν αισθανόταν ικανοποιημένο.  

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με τον αριθμό σεμιναρίων και επιμορφώσεων 

που οργανώνει ο διευθυντής;  

Στη συγκεκριμένη μεταβλητή η επικρατούσα τιμή ήταν η 1, δηλαδή “Λίγο”, με 

ποσοστό 32,8%. Ουδέτερη απάντηση έδωσε το 25,6% των εκπαιδευτικών και θετική 

έδωσε συνολικά το 28% που επέλεξαν τις απαντήσεις “Αρκετά” και “Πολύ”.  

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με τον τρόπο που ο διευθυντής αξιολογεί τη 

διδακτική σας ικανότητα; 

 Σε αυτή τη μεταβλητή το σύνολο του ποσοστού των εκπαιδευτικών που 

απάντησαν ικανοποιημένοι ήταν 68,8%. Συγκεκριμένα, 38,4% , που ήταν και η 

επικρατούσα τιμή, απάντησε “Αρκετά” ικανοποιημένο και 30,4% απάντησε “Πολύ” 

ικανοποιημένο. Βέβαια, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 20,8% δήλωσε “Σχεδόν” 

ικανοποιημένο. 
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 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με τον βαθμό στον οποίο ο διευθυντής 

ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον ανασχεδιασμό των σχολικών προγραμμάτων; 

 Η μεταβλητή αυτή επίσης παρουσίασε μεγάλη διασπορά στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, ικανοποιημένοι δήλωσαν το 59,2% των εκπαιδευτικών, 

ενώ η επικρατούσα τιμή ήταν η απάντηση “Πολύ” ικανοποιημένοι σε ποσοστό 32%. 

Παρόλα αυτά 26,4% δήλωσαν μη ικανοποιημένοι και 14,4% αυτών έδωσαν ουδέτερη 

απάντηση. 

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με την προσπάθεια που καταβάλλει ο 

διευθυντής για να εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών στην επίτευξη των στόχων τους; 

 Σε αυτή την ερώτηση η επικρατούσα τιμή ήταν η απάντηση “Αρκετά” 

ικανοποιημένοι σε ποσοστό 39,2%. “Πολύ” ικανοποιημένοι δήλωσε το 28,8%, ενώ 

ουδέτερη απάντηση έδωσε το 22,4%. Το ποσοστό των μη ικανοποιημένων δεν 

ξεπερνούσε συνολικά το 10%. 

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής 

συγχρονίζει τους προσωπικούς του στόχους με τους στόχους του σχολείου;  

Στη μεταβλητή αυτή παρατηρήθηκε ίδιο ποσοστό 32% στις απαντήσεις “Σχεδόν” 

και “Πολύ”. Ενώ την απάντηση “Αρκετά” έδωσαν το 30,4% των εκπαιδευτικών. 

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στη 

λήψη αποφάσεων του σχολείου;  

Στην ερώτηση αυτή παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη διασπορά στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, η επικρατούσα τιμή ήταν η “Καθόλου” σε ποσοστό 

44%. Η αμέσως μεγαλύτερη σε προτιμήσεις απάντηση ήταν “Αρκετά” σε ποσοστό 

28,4%. Συνολικά μη ικανοποιημένο δήλωσε το 53,6% των εκπαιδευτικών, ενώ 

ικανοποιημένο δήλωσε το 35,6%. Ουδέτερο δήλωσε το 20,8%.  

 

 

5.3.1 Στοιχεία 3ου κύκλου ερωτήσεων (ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών) 

 

1. Τι επίδραση έχει στην ψυχολογία σας ο τρόπος διοίκησης του διευθυντή σας; 

Στην ερώτηση αυτή 79,2% των εκπαιδευτικών απάντησαν πως ο τρόπος διοίκησης 

των διευθυντών τους τους επηρεάζει θετικά. Αρνητική επιρροή ισχυρίστηκε το 5,6%, 

ενώ ουδέτερη το 15,2%. 
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2. Κατά πόσο πιστεύετε ότι ο τρόπος διοίκησης του διευθυντή σας οδηγεί σε 

καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα; 

Στη συγκεκριμένη μεταβλητή η επικρατούσα τιμή ήταν η απάντηση “Πολύ” με 

ποσοστό 62,4%. Αρνητικά απάντησε το 5,6% των εκπαιδευτικών και “Λίγο” απάντησε 

το 32%. 

 

3. Κατά πόσο πιστεύετε ότι ο τρόπος διοίκησης του διευθυντή σας προκαλεί τη 

βελτίωση των σχολικών συνθηκών; 

Στην ερώτηση αυτή το 78,4% απάντησε “Πολύ”, ενώ αντίθετα “Καθόλου” 

απάντησε το 3,2% των εκπαιδευτικών. “Λίγο” απάντησε το υπόλοιπο 18,4%. 
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4. Πιστεύετε ότι ο τρόπος που διοικείται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη 

δυνατότητα στο διευθυντή να ασκήσει όποιο είδος διοίκησης προτιμάει; 

Η ερώτηση αυτή είχε δύο μόνο διαθέσιμες απαντήσεις. Το 81,6% των 

εκπαιδευτικών πιστεύει πως ο τρόπος που διοικείται το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν επιτρέπει στον διευθυντή να διοικήσει με τον τρόπο που επιθυμεί. Το 

υπόλοιπο 18,4% των εκπαιδευτικών πιστεύει το αντίθετο. 

 

 

 

5.3.2 Έλεγχος μέσων τιμών των μεταβλητών σε συνάρτηση με το φύλο, τη σχέση 

εργασίας, τα έτη προϋπηρεσίας, τα έτη προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο και 

την οργανικότητα του σχολείου – Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών 

 

Για τον έλεγχο των μέσων τιμών των μεταβλητών σε συνάρτηση με το φύλο, τη 

σχέση εργασίας και το μέγεθος σχολείου χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney Test, 

καθώς τουλάχιστον σε ένα γκρουπ μεταβλητών δεν υπήρχε κανονική κατανομή. Για 

τον έλεγχο των μέσων τιμών των μεταβλητών σε συνάρτηση με τα έτη προϋπηρεσίας 

και τα έτη προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο χρησιμοποιήθηκε το Kruskal-

Wallis Test, καθώς τουλάχιστον σε ένα γκρουπ μεταβλητών δεν υπήρχε κανονική 

κατανομή.   Υπόψιν ότι στις μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert όπου οι 

τιμές ήταν οι εξής: 

0 = Καθόλου, 1 = Λίγο, 2 = Σχεδόν, 3 = Αρκετά, 4 = Πολύ 

Για την ευκολία ανάγνωσης των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε ένας 

συγκεντρωτικός πίνακας με τους ελέγχους σημαντικότητας από κάθε τεστ. Για κάθε 

μεταβλητή στην οποία παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 

συσχετισμούς, έχει γίνει σχετική επισήμανση και θα ακολουθήσει περαιτέρω ανάλυση.  



Πίνακας 5. Έλεγχος μέσων τιμών των μεταβλητών – Συσχετίσεις με Φύλο, Σχέση εργασίας, Έτη προϋπηρεσίας, Έτη προϋπηρεσίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο και μέγεθος σχολείου 
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Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με: 

Φύλο Σχέση Εργασίας Έτη 

Προϋπηρεσίας 

Έτη Προϋπηρεσίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο 

Μέγεθος 

Σχολείου 

Διάμεσος 

Significance Significance Significance Significance Significance  

1. Την ενθάρρυνση που σας παρέχει ο διευθυντής 

στο σχολείο 

0.447 > 0,05 0.112 > 0,05 0.413>0.05 0.569>0.05 0.211 > 0,05 3 

(Αρκετά) 

2. Τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών σας 

σε σχέση με τον μέσο όρο 

0.627 > 0,05 0.258 > 0.05 0.454>0.05 0.092>0.05 0.535 > 0,05 3 

(Αρκετά) 

3. Την ικανότητα του διευθυντή να ενθαρρύνει τις 

καλές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων  

0.365 > 0,05 0.836 > 0.05 0.522>0.05 0.545>0.05 0.484 > 0,05 3 

(Αρκετά) 

4. Την ικανότητα του διευθυντή να προάγει τα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών του 

σχολείου 

0.465 > 0,05 0.361 > 0.05 0.292>0.05 0.340>0.05 0.259 > 0,05 3 

(Αρκετά) 

5. Τα μέτρα που παίρνει ο διευθυντής για την 

ασφάλειά σας 

0.150 > 0,05 0.896 > 0.05 0.801>0.05 0.548>0.05 0.411 > 0,05 4 (Πολύ) 

6. Την ευαισθησία του διευθυντή στις ανάγκες των 

δασκάλων 

0.786 > 0,05 0.545 > 0.05 0.719>0.05 0.842>0.05 0.580 > 0,05 4 (Πολύ) 

7. Τον αριθμό των σεμιναρίων και επιμορφώσεων 

που οργανώνει ο διευθυντής 

0.637> 0,05 0.221 > 0.05 0.167>0.05 0.387>0.05 0.186 > 0.05 2 

(Σχεδόν) 

8. Τον βαθμό συμμετοχής των μαθητών σας σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες 

0.601> 0,05 0.024 < 0.05 0.535>0.05 0.277>0.05 0.363 > 0.05 3 

(Αρκετά) 

9. Την ικανότητα του διευθυντή να οργανώνει 

συζητήσεις και να διαμοιράζει ιδέες μεταξύ των 

δασκάλων 

0.311> 0,05 0.072 > 0.05 0.362>0.05 0.076>0.05 0.818 > 0.05 3 

(Αρκετά) 

10. Τον βαθμό στον οποίο ο διευθυντής σας δίνει 

ελευθερίες στη χρήση διάφορων τεχνικών 

διδασκαλίας 

0.366> 0,05 0.827 > 0.05 0.747>0.05 0.564>0.05 0.753 > 0.05 4 (Πολύ) 

11. Τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής αξιολογεί 

τη διδακτική σας ικανότητα 

0.365> 0,05 0.476 > 0.05 0.948>0.05 0.832>0.05 0.630 > 0.05 3 

(Αρκετά) 

12. Τη συχνότητα με την οποία ο διευθυντής σας 

δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε τις ιδέες σας 

0.139> 0,05 0.514 > 0.05 0.638>0.05 0.881>0.05 0.540 > 0.05 3 

(Αρκετά) 

13. Τον τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι μετέχουν 

στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν 

0.110> 0,05 0.898 > 0.05 0.394>0.05 0.872>0.05 0.145 > 0.05 3 

(Αρκετά) 



Πίνακας 5. Έλεγχος μέσων τιμών των μεταβλητών – Συσχετίσεις με Φύλο, Σχέση εργασίας, Έτη προϋπηρεσίας, Έτη προϋπηρεσίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο και μέγεθος σχολείου 
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14. Τον βαθμό ελευθερίας που σας δίνει ο 

διευθυντής ώστε να καινοτομήσετε στον τομέα 

ειδίκευσής σας 

0.623> 0,05 0.146 > 0.05 0.748>0.05 0.558>0.05 0.833 > 0.05 4 (Πολύ) 

15. Τον βαθμό στον οποίο ο διευθυντής 

ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον ανασχεδιασμό 

των σχολικών προγραμμάτων 

0.738> 0,05 0.391 > 0.05 0.323>0.05 0.213>0.05 0.107 > 0.05 3 

(Αρκετά) 

16. Την προσπάθεια που καταβάλλει ο διευθυντής 

για να εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών στην 

επίτευξη των στόχων τους 

0.216> 0,05 0.271 > 0.05 0.331>0.05 0.900>0.05 0.562 > 0.05 3 

(Αρκετά) 

17. Τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής 

συγχρονίζει τους προσωπικούς του στόχους με 

τους στόχους του σχολείου 

0.017< 0,05 0.890 > 0.05 0.439>0.05 0.428>0.05 0.424 > 0.05 3 

(Αρκετά) 

18. Τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής 

σχηματίζει επιτροπές για την επίλυση άμεσων 

ζητημάτων 

0.501> 0,05 0.639 > 0.05 0.291>0.05 0.871>0.05 0.881 > 0.05 3 

(Αρκετά) 

19. Το είδος φιλικής ατμόσφαιρας που δημιουργεί 

ο διευθυντής στο σχολείο 

0.591> 0,05 0.835 > 0.05 0.580>0.05 0.438>0.05 0.205 > 0.05 4 (Πολύ) 

20. Την ικανότητα του διευθυντή να κρατάει το 

σχολικό κτίριο συντηρημένο 

0.101> 0,05 0.401 > 0.05 0.703>0.05 0.929>0.05 0.786 > 0.05 4 (Πολύ) 

21. Το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων του σχολείου 

0.446> 0,05 0.461 > 0.05 0.113>0.05 0.237>0.05 0.026 < 0.05 1 (Λίγο) 

22. Τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής σας 

ενθαρρύνει να εμπλακείτε σε 

αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας 

0.282> 0,05 0.049 < 0.05 0.646>0.05 0.627>0.05 0.731 > 0.05 3 

(Αρκετά) 

23. Την ικανότητα του διευθυντή να κινητοποιεί 

τους εκπαιδευτικούς σε κοινωνικές σχέσεις 

0.578> 0,05 0.032 < 0.05 0.273>0.05 0.120>0.05 0.948 > 0.05 3 

(Αρκετά) 

24. Το βαθμό στον οποίο ο διευθυντής ενθαρρύνει 

τους μαθητές να αξιολογήσουν τη σχολική τους 

πρόοδο 

0.292> 0,05 0.045 < 0.05 0.129>0.05 0.338>0.05 0.448 > 0.05 3 

(Αρκετά) 



 

5.4. Έλεγχος μέσων τιμών των μεταβλητών σε συνάρτηση με το φύλο – 

Περιπτώσεις ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των μεταβλητών 

 

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής 

συγχρονίζει τους προσωπικούς του στόχους με τους στόχους του σχολείου; 

 

H0: μα = μγ  

H1: μα ≠ μγ 

 

Η μεταβλητή «Ικανοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής 

συγχρονίζει τους προσωπικούς του στόχους με τους στόχους του σχολείου» δεν 

ακολουθεί κανονική κατανομή στον πληθυσμό των γυναικών p = 0.000<0.05 , ούτε 

στον πληθυσμό των ανδρών p = 0.01<0.05 (σημ: χρησιμοποίησα το monte carlo sig.). 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney test σύμφωνα με το οποίο sig.= 

0.017< 0,05. Άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών 

των ανδρών και των γυναικών. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή ικανοποίησης των ανδρών 

είναι 3,32 με τυπική απόκλιση 0,839 και η μέση τιμή ικανοποίησης των γυναικών είναι 

2,79 με τυπική απόκλιση 0,946. Η διάμεσος στους άνδρες είναι η τιμή 4 (Πολύ) και 

στις γυναίκες είναι η τιμή 3 (Αρκετά). 

 

 

 

Πίνακας 6.  Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και διάμεσοι των εκπαιδευτικών στην ερώτηση που αφορά 

την ικανοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής συγχρονίζει τους προσωπικούς του 

στόχους με τους στόχους του σχολείου ως προς το φύλο των εκπαιδευτικών.  

Φύλο N Mean Std. Deviation Median 

Άνδρας 22 3,32 ,839 4,00 

Γυναίκα 103 2,79 ,946 3,00 

Total 125 2,88 ,947 3,00 
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5.5 Έλεγχος μέσων τιμών των μεταβλητών σε συνάρτηση με τη σχέση 

εργασίας– Περιπτώσεις ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των 

μεταβλητών 

 

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με τον βαθμό συμμετοχής των μαθητών σας σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες; 

H0: μα = μμ (μέσος όρος αναπληρωτών=μέσος όρος μονίμων)  

H1: μα ≠ μμ 

Η μεταβλητή «Ικανοποίηση σχετικά με τον βαθμό συμμετοχής των μαθητών σας 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες» δεν ακολουθεί κανονική κατανομή ούτε στον 

πληθυσμό των μονίμων p = 0.000<0.05 , ενώ ακολουθεί κανονική κατανομή στον 

πληθυσμό των αναπληρωτών p = 0.091>0.05 (σημ: χρησιμοποίησα το monte carlo 

sig.). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney test σύμφωνα με το οποίο 

sig.=0.024 < 0.05. Άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων 

τιμών των μονίμων και των αναπληρωτών. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή των 

αναπληρωτών είναι 2,48 με τυπική απόκλιση 0,949 και η μέση τιμή ικανοποίησης των 

μονίμων είναι 2,88 με τυπική απόκλιση 0,729. Η διάμεσος και για τους αναπληρωτές 

και για τους μόνιμους είναι η τιμή 3 (Αρκετά). 

Πίνακας 7.  Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και διάμεσοι των εκπαιδευτικών στην ερώτηση που αφορά 

την ικανοποίηση σχετικά με τον βαθμό συμμετοχής των μαθητών σας σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

ως προς τη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Σχέση Εργασίας N Mean Std. Deviation Median 

Αναπληρωτής/ρια 29 2,48 ,949 3,00 

Μόνιμος/η 96 2,88 ,729 3,00 

Total 125 2,78 ,799 3,00 

 

 

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής σας 

ενθαρρύνει να εμπλακείτε σε αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας; 

 

H0: μα = μμ (μέσος όρος αναπληρωτών=μέσος όρος μονίμων)  

H1: μα ≠ μμ 
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Η μεταβλητή «Ικανοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής σας 

ενθαρρύνει να εμπλακείτε σε αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας» δεν 

ακολουθεί κανονική κατανομή ούτε στον πληθυσμό των μονίμων p = 0.000<0.05 , ούτε 

στον πληθυσμό των αναπληρωτών p = 0.009<0.05 (σημ: χρησιμοποίησα το monte 

carlo sig.). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney test σύμφωνα με το 

οποίο sig.=0.049 < 0.05. Άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μέσων τιμών των μονίμων και των αναπληρωτών. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή των 

αναπληρωτών είναι 2,69 με τυπική απόκλιση 0,850 και η μέση τιμή ικανοποίησης των 

μονίμων είναι 3,01 με τυπική απόκλιση 1,000. Η διάμεσος και για τους αναπληρωτές 

και για τους μόνιμους είναι η τιμή 3 (Αρκετά). 

 

Πίνακας 8.  Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και διάμεσοι των εκπαιδευτικών στην ερώτηση που αφορά 

την ικανοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής σας ενθαρρύνει να εμπλακείτε σε 

αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας ως προς τη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Σχέση Εργασίας N Mean Std. Deviation Median 

Αναπληρωτής/ρια 29 2,69 ,850 3,00 

Μόνιμος/η 96 3,01 1,000 3,00 

Total 125 2,94 ,973 3,00 

 

 

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με την ικανότητα του διευθυντή να κινητοποιεί 

τους εκπαιδευτικούς σε κοινωνικές σχέσεις; 

H0: μα = μμ (μέσος όρος αναπληρωτών=μέσος όρος μονίμων)  

H1: μα ≠ μμ 

Η μεταβλητή «Ικανοποίηση σχετικά με την ικανότητα του διευθυντή να 

κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς σε κοινωνικές σχέσεις» δεν ακολουθεί κανονική 

κατανομή ούτε στον πληθυσμό των μονίμων p = 0.000<0.05 , ούτε στον πληθυσμό των 

αναπληρωτών p = 0.046<0.05 (σημ: χρησιμοποίησα το monte carlo sig.). Για το λόγο 

αυτό χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney test σύμφωνα με το οποίο sig.=0.032 < 0.05. 

Άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των μονίμων και 

των αναπληρωτών. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή των αναπληρωτών είναι 2,86 με τυπική 

απόκλιση 0,953 και η μέση τιμή ικανοποίησης των μονίμων είναι 3,23 με τυπική 

απόκλιση 0,946. Η διάμεσος και για τους αναπληρωτές και για τους μόνιμους είναι η 

τιμή 3 (Αρκετά). 
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Πίνακας 9.  Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και διάμεσοι των εκπαιδευτικών στην ερώτηση που αφορά 

την ικανοποίηση σχετικά με την ικανότητα του διευθυντή να κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς σε 

κοινωνικές σχέσεις ως προς τη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Σχέση Εργασίας N Mean Std. Deviation Median 

Αναπληρωτής/ρια 29 2,86 ,953 3,00 

Μόνιμος/η 96 3,23 ,946 3,00 

Total 125 3,14 ,956 3,00 

 

 

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με το βαθμό στον οποίο ο διευθυντής 

ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιολογήσουν τη σχολική τους πρόοδο; 

 

H0: μα = μμ (μέσος όρος αναπληρωτών=μέσος όρος μονίμων)  

H1: μα ≠ μμ 

Η μεταβλητή «Ικανοποίηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο ο διευθυντής 

ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιολογήσουν τη σχολική τους πρόοδο» δεν ακολουθεί 

κανονική κατανομή ούτε στον πληθυσμό των μονίμων p = 0.000<0.05 , ενώ ακολουθεί 

κανονική κατανομή στον πληθυσμό των αναπληρωτών p = 0.131>0.05 (σημ: 

χρησιμοποίησα το monte carlo sig.). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το Mann-

Whitney test σύμφωνα με το οποίο sig.=0.045 < 0.05. Άρα υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των μονίμων και των αναπληρωτών. 

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή των αναπληρωτών είναι 2,24 με τυπική απόκλιση 0,912 και 

η μέση τιμή ικανοποίησης των μονίμων είναι 2,60 με τυπική απόκλιση 0,989. Η 

διάμεσος για τους αναπληρωτές είναι η τιμή 2 (Σχεδόν) και για τους μόνιμους είναι η 

τιμή 3 (Αρκετά). 

 

Πίνακας 10.  Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και διάμεσοι των εκπαιδευτικών στην ερώτηση που αφορά 

την ικανοποίηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο ο διευθυντής ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιολογήσουν 

τη σχολική τους πρόοδο ως προς τη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Σχέση Εργασίας N Mean Std. Deviation Median 

Αναπληρωτής/ρια 29 2,24 ,912 2,00 

Μόνιμος/η 96 2,60 ,989 3,00 

Total 125 2,52 ,980 3,00 
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5.6 Έλεγχος μέσων τιμών των μεταβλητών σε συνάρτηση με την οργανικότητα 

του σχολείου– Περιπτώσεις ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ 

των μεταβλητών 

 

 

 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε με το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στη 

λήψη αποφάσεων του σχολείου; 

 

H0: με = μπ (μέσος όρος εξαθέσιου = μέσος όρος πολυθέσιου) 

H1: με ≠ μπ 

Η μεταβλητή «Ικανοποίηση σχετικά με το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στη 

λήψη αποφάσεων του σχολείου» δεν ακολουθεί κανονική κατανομή ούτε στον 

πληθυσμό των εκπαιδευτικών πολυθέσιων σχολείων p = 0.000<0.05, ενώ ακολουθεί 

κανονική κατανομή στον πληθυσμό των εκπαιδευτικών εξαθέσιων σχολείων p = 

0.109>0.05 (σημ: χρησιμοποίησα το monte carlo sig.). Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney test σύμφωνα με το οποίο sig.=0.026 < 0.05. Άρα 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών σε εξαθέσια και πολυθέσια σχολεία. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σε εξαθέσια είναι 1,87 με τυπική απόκλιση 1,100 και 

η μέση τιμή ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σε πολυθέσια είναι 1,24 με τυπική 

απόκλιση 1,422. Η διάμεσος των εκπαιδευτικών σε εξαθέσιο σχολείο είναι η τιμή 2 

(Σχεδόν) και των εκπαιδευτικών σε πολυθέσιο σχολείο είναι η τιμή 0,5 (Καθόλου-

Λίγο). 

Πίνακας 11.  Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και διάμεσοι των εκπαιδευτικών στην ερώτηση που αφορά 

την ικανοποίηση σχετικά με το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στη λήψη αποφάσεων του σχολείου 

ως προς την οργανικότητα του σχολείου. 

Μέγεθος Σχολείου N Mean Std. Deviation Median 

Εξαθέσιο 23 1,87 1,100 2,00 

Πολυθέσιο 102 1,24 1,422 ,50 

Total 125 1,35 1,387 1,00 

 

 



 

6.  Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων θα επιχειρήσουμε να 

αναλύσουμε και να σχολιάσουμε  κάθε τομέα του εκάστοτε ερωτηματολογίου 

ξεχωριστά. Έπειτα θα γίνει μια σύνδεση των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεταβλητών 

στις οποίες παρατηρήθηκαν διαφορές ή συσχετίσεις.  

 

 

6.1 Κυρίως ερωτηματολόγιο Διευθυντών 

Λόγω του μικρού δείγματος διευθυντών η ανάλυσή μας θα βασιστεί στον πίνακα 

συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση στο 

ερωτηματολόγιο των διευθυντών (βλ. Πίνακας 3). Το ερωτηματολόγιο των 

εκπαιδευτικών κατηγοριοποιήθηκε, με βάση τη θεωρία και τις εφτά διαστάσεις της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας στον χώρο της εκπαίδευσης (Leithwood & Jantzi, 2000), 

σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες που περιλαμβάνουν το σύνολο των ερωτήσεων. Η 

κατηγοριοποίηση αυτή έγινε προκειμένου να διερευνηθούν ευκολότερα τα 

χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας που παρουσιάζουν οι διευθυντές κατά την 

άποψή τους. Συγκεκριμένα η κατηγοριοποίηση έγινε ως εξής: 

 

 

Λήψη αποφάσεων 

Οι μεταβλητές που αφορούν τη λήψη αποφάσεων δεν παρουσίασαν μεγάλη 

διασπορά και η πλειοψηφία των διευθυντών συμφωνούν με την άποψη ότι οι ίδιοι 

διανέμουν την ηγεσία εντός του οργανισμού και πως οι δάσκαλοι έχουν ενεργή 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Γενικότερα, όπως και στις υπόλοιπες κατηγορίες 

μεταβλητών οι διευθυντές παρουσίασαν συμφωνία ως προς τις απόψεις τους. Παρόλα 

αυτά υπήρξαν και μεταβλητές οι οποίες εμφάνισαν λίγο μεγαλύτερη διασπορά. 

Συγκεκριμένα, ενώ στις μεταβλητές 2, 3, 13, 28, 31 υπάρχει ποσοστό συμφωνίας 

Πίνακας 12. Κατηγοριοποίηση μεταβλητών στο ερωτηματολόγιο των διευθυντών. 

 Λήψη 

αποφάσεων 

Επαγγελματική 

Ανάπτυξη 

Όραμα Επικοινωνία 

Ερωτήματα 2, 3, 8, 13, 18, 

28, 31 

4, 5, 10, 12, 14, 

17, 20, 25, 29, 30 

6, 11, 15, 

16, 21, 26, 

27 

1, 7, 9, 19, 22, 

23, 24, 32 
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μεγαλύτερο από 80%  από τους διευθυντές στις απαντήσεις “Αρκετά” και “Πολύ”, στις 

μεταβλητές 8 και 18 η διασπορά είναι μεγαλύτερη. Στην μεταβλητή 8, εν προκειμένω, 

που αφορά τη διανομή ηγεσίας, οι διευθυντές έδειξαν θετική στάση σε ποσοστό 68,8% 

στις απαντήσεις που δηλώνουν συμφωνία αλλά υπήρξε κι ένα ποσοστό 31,3% που 

κράτησαν ουδέτερη στάση. Επίσης, στη μεταβλητή 18, που αφορά την δημιουργία μιας 

σταθερής επιτροπής που θα παίρνει μέρος στη λήψη αποφάσεων, το 62,5% των 

διευθυντών επέλεξαν απαντήσεις που δηλώνουν συμφωνία αλλά το 25% κράτησε κι 

εδώ ουδέτερη στάση, ενώ υπήρξε κι ένα ποσοστό 12,% που δήλωσαν διαφωνία.  

 

Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Στις μεταβλητές που αφορούν την κατηγορία της επαγγελματικής ανάπτυξης και 

έχουν να κάνουν κυρίως με την ανάπτυξη συμπεριφορών με βάση τις αξίες, τις 

προσδοκίες για υψηλή απόδοση και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

παρουσιάστηκε μια σύμπνοια στις απόψεις μεταξύ των διευθυντών. Συγκεκριμένα, στις 

μεταβλητές αυτές παρουσιάστηκε συμφωνία από τις απόψεις των διευθυντών σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε κάθε μεταβλητή.  

 

Όραμα  

H κατηγορία που αφορά το όραμα, περιέχει μεταβλητές που σχετίζονται με 

νοηματοδότηση της αποστολής του σχολείου και το άνοιγμα στην αλλαγή. Στο 

μεγαλύτερο μέρος των μεταβλητών παρουσιάστηκε συμφωνία των διευθυντών σε 

ποσοστό άνω του 75%. Παρόλα αυτά στη μεταβλητή 26, αυτή που σχετίζεται με τη 

βοήθεια στους εκπαιδευτικούς ώστε να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της αποστολής 

του σχολείου και των πρωτοβουλιών της περιοχής, παρουσιάζεται το 68,8% των 

διευθυντών να συμφωνεί και το υπόλοιπο 31,2% να κρατά ουδέτερη στάση 

επιλέγοντας την απάντηση “Σχεδόν”.  

 

Επικοινωνία 

Η κατηγορία της επικοινωνίας, αφορά μεταβλητές που σχετίζονται με τον 

σεβασμό, την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη αλλά και την επικοινωνία καθαυτή. Η 

κατηγορία αυτή παρουσίασε τη μικρότερη διασπορά σε απαντήσεις από όλες τις άλλες 

καθώς οι διευθυντές φάνηκαν να συμφωνούν στις απαντήσεις τους σε ποσοστό άνω 

του 80%. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε και το 93%. 

Βέβαια στη μεταβλητή 19, όπου η ερώτηση ήταν κατά πόσο συμφωνούν με το ότι δεν 
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δείχνουν συμπάθεια προς συγκεκριμένα άτομα, οι διευθυντές στην ουσία συμφώνησαν 

μεταξύ τους, διαφωνώντας όμως με τη μεταβλητή, σε ποσοστό άνω του 80%.  

 

Συμπερασματικά, κοιτάζοντας κανείς τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, 

εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι διευθυντές, ανεξαρτήτως δημογραφικών στοιχείων, 

παρουσιάζουν μια σύμπνοια ως προς τις πεποιθήσεις τους. Ελάχιστες φορές κάποιοι 

ξέφυγαν από τη ροή των απαντήσεων της πλειοψηφίας, κι αυτό τις περισσότερες φορές 

για να δηλώσουν ουδετερότητα.   

 

6.2 Κυρίως ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

 

Την ίδια ροή που ακολούθησαν οι διευθυντές στο ερωτηματολόγιό τους φάνηκαν 

να ακολουθούν και οι εκπαιδευτικοί στο δικό τους. Οι απαντήσεις τους ήταν τις 

περισσότερες φορές συγκεντρωμένες, είτε στις επιλογές που έδειχναν ικανοποίηση είτε 

στις επιλογές που έδειχναν δυσαρέσκεια (βλ. Πίνακας 4). Εξαίρεση αποτελούν οι εφτά 

μεταβλητές οι οποίες αναλύθηκαν σε προηγούμενη ενότητα (βλ. σελ. 51). Γενικότερα 

όμως, μόνο δύο μεταβλητές ήταν αυτές στις οποίες οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ξεκάθαρα 

τη δυσαρέσκειά τους. Η πρώτη αφορά τον αριθμό σεμιναρίων και επιμορφώσεων που 

οργανώνει ο διευθυντής και η δεύτερη τον βαθμό συμμετοχής των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων του σχολείου. Σε όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές η ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών ήταν εμφανής. Ειδικότερα στα ερωτήματα στα οποία η υπό διερεύνηση 

μεταβλητή αφορούσε τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, το καλό 

κλίμα στο σχολείο, την υποστηρικτική ηγεσία και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στη λήψη αποφάσεων η εμφανής ικανοποίηση των εκπαιδευτικών έρχεται να 

συμφωνήσει με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Perie & Baker, 1997; Rhodes et 

al., 2004).  

Στην ενότητα 5 έγινε έλεγχος συσχετίσεων μεταξύ των μέσων τιμών των 

μεταβλητών του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών και ορισμένων δημογραφικών 

στοιχείων. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε κάθε μεταβλητή ξεχωριστά σε συνάρτηση με το 

φύλο, τη σχέση εργασίας, τα έτη προϋπηρεσίας, τα έτη προϋπηρεσίας στο 

συγκεκριμένο σχολείο και την οργανικότητα του σχολείου. Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε στην πλειοψηφία των συσχετίσεων δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές.   
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 Σε ό,τι αφορά το φύλο η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά  που σημειώθηκε 

μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν η μεταβλητή που αφορούσε  τον τρόπο με τον οποίο 

ο διευθυντής συγχρονίζει τους προσωπικούς του στόχους με τους στόχους του 

σχολείου.   Παρόλο όμως που φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, οι 

μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι διάμεσοι των απαντήσεων και των δύο φύλων 

φανερώνουν το αίσθημα ικανοποίησης (βλ.  Πίνακας 6).   

Αναφορικά με την οργανικότητα του σχολείου, επίσης παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε μία μόνο μεταβλητή. Συγκεκριμένα, στη μεταβλητή που αφορά 

την ικανοποίηση για το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στη λήψη αποφάσεων. Όπως 

γίνεται αντιληπτό από τους μέσους όρους, τις τυπικές αποκλίσεις και τις διαμέσους (βλ. 

Πίνακας 11) οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλης οργανικότητας σχολεία δείχνουν 

δυσαρέσκεια ως προς αυτή τη μεταβλητή. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί σε 

εξαθέσια σχολεία τείνουν να έχουν ουδέτερο βαθμό ικανοποίησης. Άρα είναι σαφές 

πως ούτε στα εξαθέσια ούτε στα πολυθέσια σχολεία είναι ικανοποιημένοι οι 

εκπαιδευτικοί από τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 

Οι περισσότερες στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ της 

συνάρτησης των μεταβλητών με τη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών. Η πρώτη 

μεταβλητή στην οποία είχαμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αναπληρωτών 

και μόνιμων εκπαιδευτικών ήταν αυτή που αφορούσε το βαθμό συμμετοχής των 

μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7, ο μέσος 

όρος, οι τυπικές αποκλίσεις και οι διάμεσοι των απαντήσεων τόσο των μόνιμων όσο 

και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δείχνουν ικανοποίηση παρά τη στατιστικά 

σημαντική διαφορά που παρουσιάζουν. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται επίσης στη 

μεταβλητή που αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής ενθαρρύνει την εμπλοκή 

σε αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας (βλ. Πίνακα 8) και στη μεταβλητή 

που αφορά την ικανότητα του διευθυντή να κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς σε 

κοινωνικές σχέσεις (βλ. Πίνακα 9). Η μόνη μεταβλητή στην οποία υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει 

και διαφορά στις διαμέσους των απαντήσεων, είναι αυτή που σχετίζεται με το βαθμό 

που ο διευθυντής ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιολογήσουν τη σχολική τους πρόοδο 

(βλ. Πίνακα 10). Στη συγκεκριμένη μεταβλητή οι αναπληρωτές φαίνονται να μην 

αισθάνονται ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, ενώ οι μόνιμοι, αν κρίνουμε 

από το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση, αισθάνονται κυρίως ικανοποιημένοι.  
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Τα ευρήματα σχετικά με τη σχέση εργασίας δε φαίνεται να συμφωνούν με τη 

θεωρία που υποστηρίζει ότι η εργασιακή ικανοποίηση στην εκπαίδευση πρέπει να 

εξετάζεται ξεχωριστά ανάλογα με τη σχέση εργασίας, καθώς νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί και παλιοί εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζουν τις ίδιες ανάγκες (Boreham, 

2010). Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα 

δεν είναι απαραίτητα νεοεισερχόμενοι, αφού αρκετοί από αυτούς εργάζονται πάνω από 

5 χρόνια στην εκπαίδευση. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των μεταβλητών και των ετών 

προϋπηρεσίας, τόσο γενικά όσο και στο συγκεκριμένο σχολείο. Αυτό είναι ένα εύρημα 

που επίσης έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία η οποία υποστηρίζει ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες ανάλογα με 

τα χρόνια προϋπηρεσίας τους (Fraser et al., 1998).  

 

6.3 3ος κύκλος ερωτήσεων εκπαιδευτικών – διευθυντών 

 

Ο 3ος κύκλος ερωτήσεων του ερωτηματολογίου τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 

των διευθυντών αποτελούνταν από 4 ερωτήσεις κοινού περιεχομένου αλλά ανάποδης 

οπτικής. Αν εξετάσουμε κάθε μεταβλητή ξεχωριστά θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν 

αποκλίσεις στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών.  

Στην πρώτη μεταβλητή οι διευθυντές ερωτώνται για την επίδραση που πιστεύουν 

ότι έχει ο τρόπος διοίκησής τους στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών τους. Οι ίδιοι, 

λοιπόν, θεωρούν πως διοικούν με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν θετικά στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών. Το ποσοστό, μάλιστα, των διευθυντών που το πιστεύει 

αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο (93,75%). Το υπόλοιπο 6,25% θεωρούν ότι δεν επιδρούν 

ούτε θετικά ούτε αρνητικά στην ψυχολογία τους. Οι εκπαιδευτικοί παρόλα αυτά, 

πιστεύουν σε ποσοστό 79,2% ότι ο τρόπος διοίκησης έχει θετική επίδραση στην 

ψυχολογία τους, ενώ 5,6% θεωρούν ότι τους επηρεάζει αρνητικά και το υπόλοιπο 

15,2% είναι ουδέτεροι. Τα ποσοστά στη συγκεκριμένη μεταβλητή αν τα 

αντιπαραβάλουμε φανερώνουν μεν συμφωνία ανάμεσα στις πεποιθήσεις των 

διευθυντών και των εκπαιδευτικών αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Παρόλα αυτά η 

συγκεκριμένη διαπίστωση έρχεται σε συμφωνία με τη θεωρία που υποστηρίζει ότι 

συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις όπως η ανάθεση διοικητικών ευθυνών, το 
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προσωπικό παράδειγμα, το προσωπικό ενδιαφέρον και άλλες που μελετήθηκαν στη 

συγκεκριμένη έρευνα έχουν θετική επίδραση στη ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

[Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1999; Rafferty & Griffin, 2004; Johnson (1984) (όπως 

αναφέρεται στο Blase, 1993)]. 

Στη δεύτερη μεταβλητή οι διευθυντές ερωτώνται για την επίδραση που πιστεύουν 

ότι έχει ο τρόπος διοίκησής τους στη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Το 

75% αυτών πιστεύει σε μεγάλο βαθμό ότι ο τρόπος διοίκησής τους επιφέρει καλύτερα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ενώ το 25% πιστεύουν σε μικρότερο βαθμό την ίδια 

πρόταση. Το 62,4% των εκπαιδευτικών, από την άλλη, θεωρούν ότι ο τρόπος διοίκησης 

τους διευθυντή τους μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε 

μεγάλο βαθμό, ενώ το 32% θεωρούν ότι μπορεί να γίνει αυτό αλλά σε μικρότερο 

βαθμό. Το υπόλοιπο 5,6% θεωρεί ότι ο τρόπος διοίκησης των διευθυντών τους δε 

μπορεί να επιφέρει βελτίωση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Και στη συγκεκριμένη 

μεταβλητή έχουμε συμφωνία μεταξύ των πεποιθήσεων εκπαιδευτικών και διευθυντών 

αλλά επίσης σε μικρότερα ποσοστά. Το παραπάνω συμπέρασμα συνάδει με την ήδη 

υπάρχουσα θεωρία η οποία υποστηρίζει ότι οι πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας 

έχουν θετική επίδραση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Leithwood & Sun, 2012; 

Leithwood & Jantzi, 2006; Sillins & Mulford, 2002; Sillins, 1994). 

Η τρίτη μεταβλητή αφορά την πεποίθηση ως προς το πόσο μπορεί ο τρόπος 

διοίκησης να προκαλέσει βελτίωση των σχολικών συνθηκών. Το 87,5% των 

διευθυντών πιστεύει ότι μπορεί να προκαλέσει βελτίωση σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 

υπόλοιπο 12,5% πως μπορεί να προκαλέσει βελτίωση αλλά σε μικρότερο βαθμό. Τα 

ποσοστά των εκπαιδευτικών δεν έχουν τόσο μεγάλη απόκλιση από αυτά των 

διευθυντών. Συγκεκριμένα, το 78,4% θεωρεί πως ο τρόπος διοίκησης του διευθυντή 

μπορεί να επιφέρει βελτίωση στις σχολικές συνθήκες σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 18,4% 

ότι μπορεί να προκαλέσει βελτίωση αλλά σε μικρότερο βαθμό. Το υπόλοιπο 3,2% 

θεωρεί πως οι σχολικές συνθήκες δε μπορούν να βελτιωθούν από τον τρόπο διοίκησης 

του διευθυντή τους. Το αποτέλεσμα αυτό δε συνάδει με την υπάρχουσα θεωρία που 

υποστηρίζει ότι η μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση έχει μέτρια 

αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση των σχολικών συνθηκών (Leithwood & Sun, 

2012). 

Η τέταρτη μεταβλητή ήταν ακριβώς η ίδια και για τους διευθυντές και για τους 

εκπαιδευτικούς και αφορούσε την πεποίθηση των ερωτώμενων για το αν ο τρόπος με 

τον οποίο διοικείται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να δώσει τη 
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δυνατότητα στο διευθυντή να ασκήσει όποιο είδος διοίκησης προτιμάει. Οι διευθυντές 

πιστεύουν στην πλειοψηφία τους (87,5%) πως δεν τους δίνεται η δυνατότητα, ενώ το 

υπόλοιπο 12,5% πιστεύει το αντίθετο. Την ίδια πεποίθηση έχουν και οι εκπαιδευτικοί. 

Το 81,6% πιστεύουν πως δε παρέχεται η δυνατότητα στο διευθυντή να ασκήσει όποιο 

είδος διοίκησης προτιμάει, ενώ το υπόλοιπο 18,4% θεωρεί το αντίθετο. Στη 

συγκεκριμένη μεταβλητή οι πεποιθήσεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών είχαν 

τη μικρότερη απόκλιση από τις άλλες τρεις. Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται να 

συμφωνήσει με την άποψη του Braun και των συνεργατών του (2013), οι οποίοι τόνισαν 

τη σημασία του να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της μετασχηματιστικής ηγεσίας σε 

διαφορετικά πλαίσια και χώρες. 

Συνοψίζοντας, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι πεποιθήσεις των διευθυντών και 

των εκπαιδευτικών, σχετικά με την επιρροή του τρόπου διοίκησης των διευθυντών σε 

διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμβαδίζουν. Από την ανάλυση 

προκύπτει ότι υπάρχει μια σύμπνοια στις αντιλήψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών, 

ωστόσο με ένα ποσοστό απόκλισης που φτάνει στο μέγιστο έως το 15%.  
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7. Συζήτηση επί των ερευνητικών στόχων -  Συμπεράσματα 

 

7.1 Διερεύνηση χαρακτηριστικών μετασχηματιστικής ηγεσίας που 

παρουσιάζονται στα ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά 

μετασχηματιστικής ηγεσίας που παρουσιάζονται στα ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προέκυψε πως υπάρχει 

διαφορετική οπτική από την πλευρά των διευθυντών και την πλευρά των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτά. Οι διευθυντές, σύμφωνα με τη δική 

τους οπτική, φαίνεται να έχουν κατά βάση αυτά τα χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής 

ηγεσίας που αφορούν στο όραμα, τη λήψη αποφάσεων, την επαγγελματική ανάπτυξη 

και την επικοινωνία.  

Συγκεκριμένα, οι διευθυντές έχουν την τάση να εμπνέουν τους εκπαιδευτικούς 

προς τη δημιουργία ενός κοινού οράματος για το σχολείο και να θέτουν κοινούς 

στόχους τους οποίους προσπαθούν να πετύχουν μέσω της ενθάρρυνσης των 

εκπαιδευτικών. Κατά την διοίκησή τους φαίνεται να γνωρίζουν και να σέβονται τις 

ξεχωριστές ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού, ενώ ταυτόχρονα τους ενθαρρύνουν και 

τους προκαλούν να βελτιωθούν σαν εκπαιδευτικοί και να γίνουν καινοτόμοι. Τέλος, 

θεωρούν πως ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς στο να συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων του σχολείου.  

Παρόλο που σε όλα τα παραπάνω οι διευθυντές συμφωνούν, υπάρχουν και κάποιες 

μεταβλητές στις οποίες ένα μεγάλο μέρος τους κρατάει ουδέτερη, κυρίως, στάση. 

Αυτές οι μεταβλητές αφορούν χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην 

εκπαίδευση που σχετίζονται κατά βάση με τον ανασχεδιασμό του σχολικού 

οργανισμού. Ειδικότερα αφορούν τη διανομή ηγεσίας μέσα στο σχολείο και τη 

δημιουργία μιας επιτροπής που θα συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι διευθυντές των ελληνικών σχολείων 

θεωρούν πως παρουσιάζουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, που στην πλειονότητά τους είναι αυτά που αναφέρονται και στην θεωρία 

(Leithwood & Jantzi, 2000; Leithwood & Sun, 2012). Είναι αξιοσημείωτη η ύπαρξη των 

χαρακτηριστικών αυτών, αν αναλογιστεί κανείς ότι από τους δεκαέξι διευθυντές μόνο 

οι τέσσερις κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ο οποίος δεν είμαστε βέβαιοι ότι 
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ήταν συναφής με την εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία. Το συμπέρασμα που 

προκύπτει από τον παραπάνω συλλογισμό είναι πως είτε τα χαρακτηριστικά 

μετασχηματιστικής ηγεσίας προκύπτουν αβίαστα κατά τη διοίκηση των 

συγκεκριμένων διευθυντών διότι θεωρούν ότι αυτή είναι η πιο σωστή, κατά την άποψή 

τους, προσέγγιση ηγεσίας, είτε απλά θεώρησαν ως πιο σωστό να παρουσιαστούν ως 

τέτοιου είδους ηγέτες απαντώντας με τον συγκεκριμένο τρόπο στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση. Παρόλα αυτά δε μπορούμε να 

βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα καθώς πρώτον το δείγμα των διευθυντών ήταν μικρό 

και δεύτερον δε μπορούμε να ξέρουμε τη λογική με την οποία απάντησαν οι 

συγκεκριμένοι διευθυντές στο ερωτηματολόγιο.  

 

 

7.2 Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων των 

εκπαιδευτικών και της εργασιακής ικανοποίησής τους από τυχόν 

μετασχηματιστικές δεξιότητες των διευθυντών τους. 

 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης στο ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών αυτό 

που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι παρατηρήθηκαν ελάχιστες στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταβλητών και των δημογραφικών στοιχείων. 

Ακόμη και από τις μεταβλητές που παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές δεν 

εμφανίστηκε κάποια σημαντική διαφορά επί της ουσίας, αφού οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών διέφεραν μεν αλλά εξακολουθούσαν να δείχνουν ικανοποίηση ή 

δυσαρέσκεια δε. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σε όλες τις μεταβλητές, πλην δύο, 

οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ικανοποίηση, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο 

βαθμό. 

Το γεγονός ότι υπήρχαν τόσο λίγες συσχετίσεις με στατιστικά σημαντική διαφορά 

δείχνει ότι στο ελληνικό, τουλάχιστον, πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ικανοποίηση 

από το διευθυντή τους ασχέτως του φύλου τους, της σχέσης εργασίας, των ετών 

προϋπηρεσίας ή των ετών που υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Οι λόγοι για τους 

οποίους μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι τρεις. 

 Ο πρώτος αφορά τη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, η οποία 

την τελευταία φορά διενεργήθηκε σύμφωνα με το νόμο 4327/2015, βάσει του οποίου 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή του διευθυντή είχε ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε 
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σχολικής μονάδας. Προφανώς το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, και κυρίως οι 

μόνιμοι, επέλεξαν το διευθυντή τους δε θα μπορούσε να τους κάνει σε μεγάλο βαθμό 

να δηλώσουν δυσαρέσκεια ως προς τα χαρακτηριστικά αυτού, έστω και σε ένα 

ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Βέβαια, αυτή η διαπίστωση δεν παύει να είναι μία εικασία, 

η οποία όμως ενισχύεται από το γεγονός ότι στη συσχέτιση των μεταβλητών με τη 

σχέση εργασίας οι αναπληρωτές και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τις 

περισσότερες στατιστικά σημαντικές διαφορές. Οι αναπληρωτές, λόγω της υψηλής 

τους κινητικότητας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εργαστούν για δύο συνεχόμενα έτη 

στην ίδια σχολική μονάδα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν ψήφισαν για το διευθυντή 

της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, συνεπώς δεν ένιωθαν το “βάρος” να δηλώσουν 

ικανοποιημένοι στο ερωτηματολόγιο. Οπότε πιθανόν αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

αισθάνονταν λιγότερο ικανοποιημένοι από τους μόνιμους στις μεταβλητές που 

εξετάστηκαν. 

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των μεταβλητών και των δημογραφικών στοιχείων είναι προφανώς 

διότι οι Έλληνες διευθυντές διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά που κάνουν τους 

εκπαιδευτικούς να αισθάνονται ικανοποιημένοι. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. 

σελ. 64) στη μεγάλη πλειοψηφία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ικανοποιημένοι και τις περισσότερες φορές μαζικά. Φαίνεται 

ότι οι διευθυντές καταβάλλουν αξιόλογη προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν έστω τα 

περιορισμένα περιθώρια αυτονομίας μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα υψηλού 

συγκεντρωτισμού όπως το ελληνικό. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τους εκπαιδευτικούς 

οι οποίοι αισθάνονται ικανοποιημένοι ασχέτως των δημογραφικών τους στοιχείων.  

Ένας ακόμη λόγος είναι ίσως ότι οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους να 

αντιλαμβάνονται πως οι διευθυντές μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου (επίλυση προβλημάτων, δημιουργία δημοκρατικής- φιλικής ατμόσφαιρας για 

την αποδοτικότερη άσκηση του επαγγέλματος, διεύρυνση και βελτίωση των 

διαδικασιών μάθησης κτλ.) με αποτέλεσμα επικρατέστερο να διαφαίνεται το αίσθημα 

της ικανοποίησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και δεν 

προσδοκούν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα από την ηγετική συμπεριφορά του 

διευθυντή τους.  
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7.3 Διερεύνηση του βαθμού στον οποίο τα χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής 

ηγεσίας συνδέονται με την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

 

Τα χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας που φάνηκαν να έχουν οι 

διευθυντές, με βάση τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο, έδειξαν ότι επηρεάζουν 

θετικά την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών τους, όπως άλλωστε γίνεται 

σαφές κι από την ήδη υπάρχουσα θεωρία [Rodgers-Jenkinson & Chapman (1991) (όπως 

αναφέρεται στο Fraser et al., 1998); Koh et al. (1995); Bogler (2001); Barnett et al. (2001, 

2005); Fullan (2002); Ozaralli (2003); Nguni (2006); Chin (2007); Ejimofor (2007)].  

Μάλιστα, από την ανάλυση των δεδομένων των εκπαιδευτικών (βλ. Πίνακα 4 και 

Πίνακα 5) γίνεται αντιληπτό ότι οι απαντήσεις τους είναι συμπυκνωμένες στις τιμές 3 

και 4 (“Αρκετά” και “Πολύ” αντίστοιχα), το οποίο φανερώνει τον μεγάλο βαθμό της 

εργασιακής ικανοποίησής τους. Μόνη εξαίρεση φαίνεται να υπάρχει στο βαθμό 

συμμετοχής των μαθητών στη λήψη αποφάσεων και στον αριθμό σεμιναρίων και 

επιμορφώσεων που οργανώνει ο διευθυντής. Σε αυτές τις δύο μεταβλητές είναι 

εμφανής η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών. 

 

 

7.4  Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα χαρακτηριστικά αυτά επιδρούν 

στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών και επηρεάζουν τη σχολική βελτίωση 

 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στον 3ο κύκλο του ερωτηματολογίου (βλ. κεφ. 

5.2.1 και 5.3.1) καθιστούν σαφές πως τα μετασχηματιστικά χαρακτηριστικά των 

διευθυντών επηρεάζουν θετικά τόσο τη ψυχολογία των εκπαιδευτικών όσο και τη 

σχολική βελτίωση. Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνει την ήδη υπάρχουσα θεωρία 

(Chin, 2007; Rafferty & Griffin, 2004). Αν κρίνουμε από τις απαντήσεις στο κυρίως 

ερωτηματολόγιο, όπου τόσο οι διευθυντές όσο και οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν 

ομοφωνία στις περισσότερες μεταβλητές, ήταν αναμενόμενο να φανεί θετική επιρροή 

στις δύο αυτές μεταβλητές. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι στο ελληνικό πλαίσιο τα 

χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας του διευθυντή διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο σε τομείς που συνδέονται άμεσα με την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών όπως είναι η ψυχολογία τους και η βελτίωση των σχολικών συνθηκών.  



 

76 

 

8. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες - Περιορισμοί 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε με τη συμμετοχή ενός μικρού αριθμού 

εκπαιδευτικών και ενός ακόμη μικρότερου αριθμού διευθυντών δημόσιων σχολείων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οπότε δε θα ήταν δόκιμο να γίνουν γενικεύσεις σχετικά 

με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας. Σκόπιμο κρίνεται να συνεχιστεί η 

διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος σε μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών και 

διευθυντών ή ακόμη και σε διαφορετικά πλαίσια, όπως για παράδειγμα σε ιδιωτικά 

σχολεία ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή ακόμη και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 

συστήματα. Εξαιτίας των συνεχών αλλαγών στην εκπαίδευση, αυτό που θα βοηθούσε 

στη διεξαγωγή ακόμη πιο ασφαλών συμπερασμάτων είναι η πραγματοποίηση 

παρόμοιας έρευνας σε διαφορετική χρονική περίοδο. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα για 

τη δημιουργία συγκριτικών ερευνών που  θα ήταν σε θέση να προσφέρουν πιο χρήσιμα 

και αξιόπιστα συμπεράσματα ώστε αυτά να μπορέσουν να αξιοποιηθούν καταλλήλως 

από τον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης.  

Δεδομένου ότι από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε η ύπαρξη θετικής 

σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών μετασχηματιστικής ηγεσίας των διευθυντών και 

της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, προτείνεται η δημιουργία 

επιμορφωτικών σεμιναρίων προς ενημέρωση των διευθυντών σχετικά με τη 

μετασχηματιστική ηγεσία. Στη συνέχεια θα ήταν χρήσιμο να επαναληφθεί η παρούσα 

μελέτη ώστε να διαπιστωθεί εάν η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

μεταβλήθηκε μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Περαιτέρω, το γεγονός ότι οι επιλογές τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

διευθυντών επικεντρώθηκαν ως επί το πλείστον στις ίδιες απαντήσεις, αυτό θα 

μπορούσε να θέσει ζήτημα αξιοπιστίας του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου. Το 

ότι οι διευθυντές απάντησαν ότι κατέχουν κάποια από τα χαρακτηριστικά της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας δεν τους καθιστά αυτόματα και μετασχηματιστικούς 

ηγέτες. Η χρησιμοποίηση ενός διαφορετικού ερωτηματολογίου ή μιας ποιοτικής 

έρευνας θα βοηθούσε να συμβάλει στην αποσαφήνιση του ζητήματος αυτού.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δε μελετήθηκαν εξωτερικοί παράγοντες που 

επιδρούν στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, όπως ο μισθός ή η 

δυνατότητα εξέλιξης στο επάγγελμα, παράγοντες που σύμφωνα με τη θεωρία έχουν 

σημαντική επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.
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