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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η επιρροή της οργανωσιακής 

κουλτούρας και του τύπου ηγεσίας ενός σχολικού οργανισμού στην επαγγελματική 

ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών. Η οργανωσιακή 

κουλτούρα και το στυλ ηγεσίας ενός σχολικού οργανισμού έχουν καθοριστικό ρόλο 

στην εξέλιξη του οργανισμού αυτού. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει μελετήσει κατά 

καιρούς τη συσχέτιση των παραγόντων αυτών αλλά και την επιρροή που μπορεί να 

έχουν στην επαγγελματική ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση. Ωστόσο, λίγες 

είναι οι αντίστοιχες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

και για αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται ακριβώς στη 

διερεύνηση της σχέσης αυτής. Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα σε δημόσια και 

ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας και της Θεσσαλονίκης. Οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν απάντησαν σε ερωτηματολόγια που ήταν διαχωρισμένα σε 4 

κλίμακες με βάση το αντικείμενο που εξέταζαν : επαγγελματική ικανοποίηση, 

οργανωσιακή δέσμευση, τύπος σχολικής κουλτούρας, στυλ ηγεσίας. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, φαίνεται ότι τόσο η οργανωσιακή κουλτούρα όσο και το στυλ ηγεσίας 

που επικρατεί σε έναν σχολικό οργανισμό έχουν τη δυναμική να επηρεάσουν την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αλλά και τη δέσμευσή τους με τους στόχους και τις 

αξίες του οργανισμού.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης παρουσιάζουν οι κατηγορίες της 

ηγεσίας και κουλτούρας, οι οποίες σύμφωνα με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, 

συσχετίζονται αρνητικά με τη δέσμευση και την ικανοποίησή τους. Μελλοντικά, θα 

ήταν χρήσιμο να διεξαχθούν περισσότερες αντίστοιχες έρευνες στον ελληνικό 

εκπαιδευτικό χώρο, με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, προκειμένου τα ελληνικά 

δημοτικά σχολεία να υιοθετήσουν εκείνα τα στοιχεία που θα προσφέρουν στους 

εκπαιδευτικούς μεγαλύτερη ικανοποίηση, δέσμευση και κατ’ επέκταση θα τους 

καταστήσουν ακόμη πιο αποδοτικούς και αποτελεσματικούς. 

Λέξεις Κλειδιά : Εκπαιδευτική Ηγεσία, Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανωσιακή 

Δέσμευση, Επαγγελματική Ικανοποίηση 

 

 

 

 



Abstract 

The main goal of the current research is to examine the influence that a school’s 

organizational culture and leadership style may have on the job satisfaction and 

organizational commitment of the teachers. Both organizational commitment and 

leadership style of a school play a determining role in this organization’s 

development. International researches have studied the correlation of these two 

factors and the influence these may have on the job satisfaction and organizational 

commitment of the employees. However, few researches of this content have been 

carried out in the Greek educational system. This is the major reason why the current 

research focuses on the study of this potential relationship. The current research took 

place in public and private schools of Florina and Thessaloniki. The teachers who 

participated answered questionnaires which were divided in 4 scales based on the 

subject that they researched: job satisfaction, organizational commitment, school 

culture type and leadership style. According to the results, it seems that both 

organizational culture and leadership style which dominate in a school are dynamic 

enough to influence teachers’ satisfaction and commitment with the goals and values 

of this organization.  Certain categories of leadership and culture are also negatively 

correlated with the participants’ commitment and satisfaction. In the future, more 

researches with a more extended number of participants might be useful to be carried 

out so that Greek school would adopt the elements that will provide teachers with 

more satisfaction and commitment thus increasing their productivity and efficiency. 

 

Key words:  Educational leadership, organizational culture, organizational 

commitment, job satisfaction 
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1. Εισαγωγή 
Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει η 

οργανωσιακή κουλτούρα και το στυλ ηγεσίας ενός σχολικού οργανισμού την 

επαγγελματική ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών.  

Η παρούσα έρευνα ξεκινά με το κεφάλαιο της εισαγωγής. Στο δεύτερο κεφάλαιο, 

πραγματοποιείται θεωρητική επισκόπηση των στοιχείων που διερευνώνται. Πιο 

συγκεκριμένα, τόσο η οργανωσιακή κουλτούρα όσο και ο τύπος ηγεσίας αποτελούν 

καθοριστικά στοιχεία σε έναν σχολικό οργανισμό. Διαμορφώνουν την ταυτότητά του, 

την εξέλιξή του αλλά και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε 

αυτόν. Η επαγγελματική ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση είναι εξίσου 

σημαντικές και καθοριστικές για την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής των 

εκπαιδευτικών αλλά και της απόδοσής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο 

σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας. Η εργασία προχωράει στη συνέχεια με 

τη μεθοδολογία της έρευνας, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων. 

Τελικώς, η παρούσα έρευνα ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο, στο οποίο 

πραγματοποιείται συζήτηση επί των αποτελεσμάτων και μελλοντικές προτάσεις για 

έρευνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν και να προσφέρουν επιπλέον γνώσεις 

στον συγκεκριμένο τομέα. 
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2. Θεωρητική Επισκόπηση 

 

2.1 Οργανωσιακή Κουλτούρα 
Η έννοια της κουλτούρας κατά βάση προέρχεται από τη μελέτη φυλετικών και  

εθνικών διαφορών στο πλαίσιο μελετών που διενεργήθηκαν σε κλάδους όπως η 

κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η ανθρωπολογία ή η κοινωνική ψυχολογία 

(Baumgartner, 2009). Στο πλαίσιο της οργανωσιακής θεωρίας, οι μελετητές αρχικά, 

αξιοποίησαν την έννοια της κουλτούρας σαν μια μεταφορά προκειμένου να 

μελετήσουν τους οργανισμούς ως σημεία συνάθροισης ανθρώπων στα οποία όμως τα 

διάφορα νοήματα κατασκευάζονται και εκφράζονται μέσα από κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις (Baumgartner, 2009). Σταδιακά, εφόσον η κουλτούρα υιοθετήθηκε 

στο λεξικό ως όρος της διοίκησης, οι ερευνητές άρχισαν να αντιμετωπίζουν την 

«κουλτούρα» περισσότερο ως μια μεταβλητή :  «κάτι που ήταν » ένας οργανισμός ή 

«κάτι που είχε» (Baumgartner, 2009). Αρκετοί μελετητές άρχισαν να συνδέουν 

διάφορους τύπους κουλτούρας, για παράδειγμα της δυνατής έναντι της αδύναμης, με 

συγκεκριμένες μεταβλητές έκβασης, όπως την εκτέλεση και την εσωτερική 

ολοκλήρωση (Deal & Kennedy, 1982· Wilkins & Ouchi, 1983). Τελικώς, η 

κουλτούρα καθιερώθηκε ως ένας μηχανισμός μέσα από τον οποίο επιτυγχάνεται η 

αποτελεσματικότητα και ο έλεγχος (Barley et al, 1988). Ο Wilson (2001) προχώρησε 

σε μία πολύ ουσιαστική διάκριση τριών όψεων της συγκεκριμένης έννοιας: 

 Η υιοθέτηση συμπεριφοράς δεν καθορίζεται μέσα από γενετικούς 

παράγοντες αλλά μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση των μελών 

μιας ομάδας. 

 Τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν μια συγκεκριμένη κουλτούρα 

τείνουν να σχηματίζουν ένα πολύ σταθερό και αρμονικό σύστημα το 

οποίο δύσκολα αποσταθεροποιείται ή αλλάζει. 

 Οι ιδέες μια κουλτούρας παρέχουν έναν οδηγό αποδεκτής 

συμπεριφοράς στα μέλη μιας ομάδας ή ενός οργανισμού. 
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2.1.1 Οργανωσιακή Κουλτούρα: Ορισμός 
Τυπικά, η κουλτούρα ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι σκέπτονται, ο 

οποίος, κατ’ επέκταση, καθορίζει αποφασιστικά και τον τρόπο με τον οποίο δρουν 

και λειτουργούν (Ke & Wei, 2014). Ωστόσο, μετά από ποικίλες μελέτες που έχουν 

διενεργηθεί σε σχέση με την κουλτούρα, έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί. 

O Schein (1990) όρισε την κουλτούρα ως μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει τις 

ομάδες ·μπορεί να θεωρηθεί έκφραση της συσσωρευμένης μάθησης την οποία μια 

οποιαδήποτε ομάδα έχει αποκτήσει από τη στιγμή της δημιουργίας της και κατά τη 

διάρκεια της ιστορικής της εξέλιξης. Ο συγκεκριμένος ορισμός φαίνεται να δίνει 

έμφαση στη μαθησιακή πλευρά του ζητήματος και επίσης επισημαίνει ότι η 

κουλτούρα εφαρμόζεται μόνο σε ό,τι αφορά τη συσσωρευμένη μάθηση που 

μεταβιβάζεται στα νεοεισερχόμενα μέλη μιας ομάδας. Σύμφωνα με αυτό, η 

κουλτούρα μπορεί να οριστεί ως :1) ένα μοντέλο θεμελιωδών λογικών 

συμπερασμάτων/υποθέσεων, 2) το οποίο εφευρίσκεται, ανακαλύπτεται ή 

αναπτύσσεται από τα μέλη μιας οποιαδήποτε ομάδας, 3) καθώς διδάσκει σε αυτά τον 

τρόπο να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν τόσο στην προσαρμογή σε 

εξωτερικούς παράγοντες όσο και στην ενσωμάτωσή τους στους ρυθμούς της 

εσωτερικής λειτουργίας της ομάδας. Το συγκεκριμένο πλέγμα συμπερασμάτων/ 

υποθέσεων 4) φαίνεται ότι έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά ώστε να θεωρείται 

έγκυρο και επομένως 5) να διδάσκεται στα νέα μέλη ως 6) ο κατάλληλος μηχανισμός 

με τον όποιο αυτά αντιλαμβάνονται, επεξεργάζονται και συσχετίζονται με τα 

συγκεκριμένα προβλήματα. 

Ο παραπάνω ορισμός φαίνεται πως είναι διαχρονικός καθώς ο Schein τον 

επαναφέρει είκοσι χρόνια αργότερα στο βιβλίο του Organizational Culture and 

Leadership (2010). 

Η έννοια της κουλτούρας σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό τείνει προς τη 

μοντελοποίηση των συμπερασμάτων/ υποθέσεων μέσα σε μία ομάδα και την 

ενσωμάτωση των μελών στη συγκεκριμένη ομάδα. Ωστόσο, μία οποιαδήποτε ομάδα 

ενδέχεται να μην παρουσιάζει τη μορφή της μαθησιακής εμπειρίας, η οποία καθιστά 

τα μέλη της ικανά να εξελίξουν την έννοια της κουλτούρας με βάση αυτό το 

σκεπτικό. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να υπάρξουν καθοριστικές αλλαγές στις θέσεις 

των ηγετών ή των μελών μιας ομάδας, η κύρια δραστηριότητα μιας ομάδας μπορεί να 

αλλάξει και η υποστηρικτική τεχνολογία με βάση την οποία μια ομάδα δομήθηκε 

μπορεί να εξελιχθεί. Επιπλέον, η ομάδα μπορεί να διαχωριστεί σε μικρότερες 
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υποομάδες, οι οποίες με τη σειρά τους αναπτύσσουν τη δική τους υποκουλτούρα. Για 

τους λόγους αυτούς, φαίνεται να προκύπτει η έννοια της διαφοροποιημένης ή/και 

κατακερματισμένης κουλτούρας μέσα σε μία ομάδα (Martin,2002 στον Schein, 2010, 

σ.18) 

Οι περισσότεροι, ωστόσο, δεν επιδιώκουν την κατανόηση του όρου 

«κουλτούρα», αλλά την αόριστη περιγραφή του (Wilson, 2000). Το σίγουρο είναι, ότι 

οι περισσότεροι ορισμοί συγκλίνουν σε βασικά συμπεράσματα ως προς την 

οργανωσιακή κουλτούρα.   

Ένα από αυτά τα συμπεράσματα είναι πως η κουλτούρα είναι ένα προϊόν 

μάθησης που προκύπτει από την εμπειρία μιας ομάδας και για αυτόν ακριβώς τον 

λόγο, μπορεί κανείς να εντοπίσει την κουλτούρα σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες με 

συγκεκριμένη ιστορία (Wilson, 2000). Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ομάδες αυτές δε 

χρειάζεται να αποτελούν μια ολόκληρη επιχείρηση, αφού οι επιχειρήσεις πολλές 

φορές μπορούν να έχουν παραπάνω από μία κουλτούρα (Kotter & Heskett, 1992 στον 

Wilson, 2000). Επιπλέον, οι περισσότεροι ερευνητές διακρίνουν δύο επίπεδα 

κουλτούρας, το ορατό και το βαθύτερο, που είναι και λιγότερο εμφανές από το 

πρώτο. Ένα ακόμη σημείο σύγκλισης για τους ερευνητές, είναι πως η κουλτούρα ενός 

οργανισμού διαφαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο τα νέα μέλη μαθαίνουν για την 

κουλτούρα. Για παράδειγμα, εάν οι πιέσεις μεταξύ των ομάδων είναι ισχυρές, είναι 

πιο πιθανό πως ο νεοεισερχόμενος θα υιοθετήσει τους δικούς τους τρόπους 

συμπεριφοράς. Αντίθετα, αν είναι πιο χαλαρή η πίεση μεταξύ των ομάδων, είναι πιο 

πιθανό να αποδεχθεί τις συμπεριφορές που προωθεί η διεύθυνση(Harrison & Croll, 

1991 στον Wilson, 2000). Το τέταρτο κοινό σημείο αποδοχής, είναι πως η 

οργανωσιακή κουλτούρα αλλάζει πολύ αργά μέσα στον χρόνο (Wilson, 2001). 

 

2.1.2 Τα επίπεδα της κουλτούρας 
Όπως αναφέρεται παραπάνω η πλειοψηφία των ερευνητών διακρίνει δύο επίπεδα 

κουλτούρας : το εμφανές και ένα δεύτερο επίπεδο, πιο βαθύ, που είναι δύσκολο να 

γίνει αντιληπτό (Wilson, 2001). Ωστόσο ο Schein (1990), βασιζόμενος στον ορισμό 

που ο ίδιος δίνει στην έννοια της κουλτούρας, τη διαχωρίζει σε τρία επίπεδα. 

Συγκεκριμένα, ο ορισμός του διευκρινίζει πως η κουλτούρα είναι ένα μοντέλο 

θεμελιωδών, λογικών συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά, λοιπόν, χρειάζεται 

να διακριθούν και να αποτελέσουν ένα τρίτο, διαφορετικό επίπεδο, από τα άλλα δύο 
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επίπεδα που χρησιμοποιούνται συνήθως προκειμένου να περιγραφεί η έννοια της 

κουλτούρας. 

Το πρώτο επίπεδο αφορά στα αποτελέσματα επεξεργασίας στα οποία 

οδηγείται το άτομο κατά την επαφή του με καινούρια κουλτούρα με όχημα την 

αντίληψη και παρατήρηση με όλες τις αισθήσεις. Οι ενδείξεις που υπάρχουν για να 

οδηγήσουν στην προαναφερθείσα επεξεργασία είναι σαφείς και προφανείς αλλά η 

αποκωδικοποίηση τους θεωρείται συχνά δύσκολο έργο. Το γεγονός αυτό οδηγεί τα 

νεοεισερχόμενα μέλη στην αναζήτηση διευκρινήσεων από τα παλαιότερα μέλη της 

ομάδας. Στο σημείο αυτό και εφόσον έχουν διευκρινιστεί οι απορίες των 

νεοεισερχομένων μελών, προκύπτει το επίπεδο αξιών το οποίο αφορά στους στόχους, 

τα ιδανικά, τους κανόνες, τις ηθικές αρχές αλλά ακόμα και τις μη αποδεδειγμένες 

προϋποθέσεις-στοιχεία τα οποία τα μέλη της ομάδας ενστερνίζονται. Αυτό είναι το 

επίπεδο το οποίο συνήθως αποτελεί αντικείμενο εστίασης κατά την κατασκευή 

ερωτηματολογίων σε έρευνες σχετικές με την κουλτούρα. Ένας πιθανόν εγγυημένος 

τρόπος, ώστε να εξάγει κανείς ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις 

κρυφές/υποκείμενες απόψεις/υποθέσεις των μελών μιας ομάδας είναι η ενδελεχής 

διερεύνηση των συμπεριφορών τους με τις παρεκκλίσεις, ασυνέπειες και τα 

ενδεχόμενα συμβάντα που συνήθως παραμένουν ανεξήγητα στα πλαίσια της 

λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας. 

Αυτές οι υποθέσεις συχνά μοιάζουν να αναγνωρίζονται αρχικά ως αξίες αλλά 

καθώς λειτουργούν διαχρονικά, μετατρέπονται σταδιακά σε λογικά συμπεράσματα 

στο πλαίσιο της ομάδας και τείνουν να θεωρούνται δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα και 

υπό μορφή παραδείγματος, μια εταιρία παράγει προϊόντα μέτριου κόστους και 

ποιότητας, επειδή ο ιδρυτής της θεωρεί ότι μια τακτική τέτοιου είδους θα είναι 

επιτυχής σχετικά με τις πωλήσεις. Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη τακτική είναι 

σταθερά λειτουργική σε μια αλληλουχία προϊόντων, σταδιακά θα θεωρηθεί ότι είναι η 

καταλληλότερη και δεν θα αμφισβητείται. Ο κίνδυνος που πιθανόν ελλοχεύει για τη 

συγκεκριμένη εταιρία είναι η δυσκολία απεμπλοκής από το συγκεκριμένο 

συμπέρασμα ακόμα και όταν το περιβάλλον της αγοράς αλλάζει. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να είναι εντονότερο σε περίπτωση που η απόκτηση της αρχικής γνώσης 

βασίζεται σε κάποιο τραυματικό για την εταιρία λάθος. 
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2.1.3 Τυπολογία Οργανωσιακής Κουλτούρας 
Οι Cameron και Quinn (1999) πρότειναν τέσσερις κυρίαρχους τύπους κουλτούρας: 

της ιεραρχίας, της αγοράς, της συνεργασίας και των συνθηκών. Κάθε ένας από τους 

παραπάνω τύπους εκπροσωπεί μία σειρά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία 

μια επιχείρηση θα επιλέξει να υιοθετήσει προκειμένου να βαδίσει στον δρόμο της 

επιτυχίας. Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά αυτά εκπροσωπούν συγκεκριμένες 

πεποιθήσεις, θεωρήσεις και αξίες. Η σύγκριση ανάμεσα στους τύπους, θα ήταν 

μάταιη, καθώς κανένας δεν είναι εγγενώς καλύτερος από κάποιον άλλον ή αντίστοιχα 

χειρότερος. Ωστόσο, κάποιοι τύποι κουλτούρας, ίσως είναι πιο κατάλληλοι ανάλογα 

με τις συνθήκες που επικρατούν σε μια εταιρία. Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, το 

μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην επιλογή μιας κουλτούρας ,η οποία ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά της ταιριάζει και εξυπηρετεί τους στόχους της εταιρίας (Tharp, 

2009).Σύμφωνα με τον Tharp (2009) κάθε τύπος κουλτούρας παρουσιάζει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Η κουλτούρα της ιεραρχίας συναντάται σε επιχειρήσεις που είναι αυστηρά 

δομημένες και διαθέτουν ιδιαίτερα επίσημο ύφος στον χώρο εργασίας. Οι κανόνες 

και η τυποποιημένη λειτουργική βρίσκονται σε προτεραιότητα και καθορίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι 

αφορούν στην σταθερότητα της εταιρίας, στις καλές αποδόσεις και στις 

αποτελεσματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η διεύθυνση των συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων αναζητάει ασφάλεια και προβλεψιμότητα στην πορεία της επιχείρησης. 

Η κουλτούρα της συνεργασίας υπάρχει σε εταιρίες όπου το μέρος είναι 

ιδιαίτερα φιλικό και οι άνθρωποι επικοινωνούν και μοιράζονται πολλά μεταξύ τους. 

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στις ηγετικές θέσεις αντιμετωπίζονται ως μέντορες ή ως 

πατρικές φιγούρες πολλές φορές. Η εμπιστοσύνη μεταξύ της ομάδας και η αίσθηση 

της παράδοσης είναι πολύ ισχυρές. Δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στα 

μακροπρόθεσμα οφέλη που αποδίδει η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού καθώς 

επίσης και στην ενότητα της ομάδας. Οι συγκεκριμένες εταιρίες δίνουν 

προτεραιότητα στην ομαδική δουλειά, στη συμμετοχικότητα και στη συλλογική λήψη 

αποφάσεων. 

Η κουλτούρα της αγοράς συναντάται σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται 

στον επαγγελματικό ανταγωνισμό και χαράζουν την πορεία τους με βάση τα 

αποτελέσματα που έχουν. Οι άνθρωποι σε αυτό το περιβάλλον δρουν ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικά ενώ οι ηγέτες είναι απαιτητικοί και παραγωγικοί. Οι πιο συνήθεις 
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ανησυχίες μέσα στον οργανισμό είναι ο τρόπος που θα αποκτήσει κανείς φήμη ή που 

θα αγγίξει την επιτυχία. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι επικεντρώνονται στην 

ανταγωνιστική δράση και στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων. 

 Η κουλτούρα των συνθηκών, όταν υιοθετείται, δημιουργεί ένα μέρος 

δυναμικό, με πνεύμα επιχειρηματικότηας, όπου η καινοτομία και η ανάληψη ρίσκου 

ενισχύεται και προωθείται. Συγχρόνως, ενθαρρύνονται οι ατομικές πρωτοβουλίες και 

η ελευθερία κινήσεων των εργαζομένων. Ο πειραματισμός με νέες ιδέες και η 

διαφορετικότητα στη σκέψη ενώνουν τον οργανισμό. Μακροπρόθεσμα, η έμφαση 

δίνεται στην απόκτηση και στην ανάπτυξη νέων πηγών. Η επιτυχία για αυτούς τους 

οργανισμούς βρίσκεται στην απόκτηση ξεχωριστών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Συνοψίζοντας, η οργανωσιακή κουλτούρα, όπως διαμορφώνεται από τους 

ορισμούς και από τις μελέτες των ερευνητών μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί 

ένα σύνολο αξιών και άγραφων συμπεριφορών, που συνίσταται σε δύο επίπεδα : το 

εμφανές και το λιγότερο εμφανές. Διαφαίνεται αρκετά εύκολα, από τον τρόπο που 

ένας οργανισμός προσπαθεί να υποδεχθεί και να εκπαιδεύσει τους νεοεισερχόμενους 

σε αυτόν, ενώ όσο λιγότερη είναι η πίεση της ομάδας τόσο πιο εύκολα ο εργαζόμενος 

θα αποδεχθεί τη διεύθυνση. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σταθερή και δύσκολα επιδέχεται 

μεταβολές. 

2.2 Σχολική Κουλτούρα 
Η κουλτούρα, δεν είναι κάτι που συμβαίνει τυχαία ή χτίζεται από τη μία μέρα στην 

άλλη. Είναι αποτέλεσμα χρόνιας προσπάθειας, που προκύπτει από το προσωπικό 

αλλά και την ηγετική ομάδα.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα, η κουλτούρα που θα απασχολήσει περισσότερο το 

ενδιαφέρον, είναι εκείνη που υπάρχει στα σχολεία. Η σχολική κουλτούρα, είναι 

απαραίτητη στους σχολικούς οργανισμούς και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

ταυτότητά τους. Η κουλτούρα δομείται σταδιακά από τους εκπαιδευτικούς που 

συντελούν το προσωπικό του σχολείου, αλλά και από τους ηγέτες ( επίσημους ή μη ) 

που ενθαρρύνουν συγκεκριμένες αξίες και στάσεις (Peterson & Deal, 2002). Πολλά 

είναι εκείνα τα σχολεία, τα οποία λόγω της ακαθόριστης κουλτούρας τους δεν 

μπορούν να ακμάσουν και να ξεχωρίσουν ως προς την αποτελεσματικότητά τους, σε 

αντίθεση με άλλα, όπου ηγετικές προσωπικότητες εκπαιδευτικών και ομάδες ηγεσίας 

εργάζονται σκληρά προκειμένου να κινητοποιήσουν το προσωπικό και εκείνο με τη 

σειρά του να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Τα πρώτα σχολεία, όπως 
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είναι αναμενόμενο, δεν καταφέρνουν να ευδοκιμήσουν και να ανθίσουν όσο τα 

δεύτερα. 

Ο Brown (2004) υποστηρίζει πως οι σχολικοί οργανισμοί επιθυμούν συνήθως να 

πετύχουν τη συστηματική δουλειά και τα υψηλά επιτεύγματα των μαθητών. Ο ίδιος 

σε έρευνά του, υπογράμμισε τα παρακάτω χαρακτηριστικά για μία παραγωγική 

σχολική κουλτούρα: 

 Ένα όραμα που εμπνέει και υποστηρίζεται από μια σαφή, περιορισμένη 

αποστολή – πρόκληση· 

 Έναν κύκλο μαθημάτων που συνδέεται άμεσα με την αποστολή και το όραμα 

του οργανισμού, ενώ, συγχρόνως, είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών· 

 Επαρκή χρόνο τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς, 

προκειμένου να διεκπεραιώνουν το έργο τους όσο το δυνατόν καλύτερα· 

 Εις βάθος έλεγχο στην εκμάθηση των μαθητών και των δασκάλων, 

συνδυασμένο με διαρκείς συζητήσεις για τη ποιότητα του έργου κάθε 

μονάδας του οργανισμού· 

 Στενές, υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ δασκάλου – μαθητή,  δάσκαλου – 

δάσκαλου, μαθητή – μαθητή· 

 Πολλές ευκαιρίες για δημιουργική κουλτούρα, συζήτηση θεμελιωδών αξιών, 

ανάληψη ευθυνών· 

 Ηγεσία που ενθαρρύνει και προστατεύει την εμπιστοσύνη στην εκμάθηση της 

δουλειάς, την ευελιξία, την ανάληψη ρίσκου, την καινοτομία και την 

προσαρμοστικότητα στην αλλαγή· 

 Λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα· 

 Ισχυρή υποστήριξη από τους γονείς· 

 Υποστήριξη και ευελιξία σε ό,τι έχει να κάνει με το όραμα του οργανισμού 

και την αποστολή του. 

Εφόσον, λοιπόν, το ζητούμενο, όσον αφορά στους σχολικούς οργανισμούς, είναι 

πάντα η μέγιστη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, η συζήτηση περί σχολικής 

κουλτούρας αποδεικνύεται σημαντική, αφού μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην 

επιτυχία ή στην αντίστοιχη αποτυχία του σχολικού οργανισμού. Για τον λόγο αυτό, η 

σχολική κουλτούρα ενδείκνυται αρχικά να πλαισιωθεί υπό το πρίσμα ενός ορισμού 
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που θα καλύπτει τις προεκτάσεις και  την επιρροή της στον εκάστοτε σχολικό 

οργανισμό.  

2.2.1 Σχολική Κουλτούρα : Ορισμός 
Η έννοια της σχολικής κουλτούρας, μπορεί να ανιχνευθεί πολύ πίσω στον χρόνο, στο 

1932, όταν ο Willard Waller, υποστήριξε ότι κάθε σχολείο έχει τη δική του 

κουλτούρα, με ένα σύνολο από τελετουργικά και ηθικούς κώδικες, που καθορίζει τις 

συμπεριφορές και τις σχέσεις. Τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές πάντα ανιχνεύουν 

το πνεύμα του σχολείου, ακόμα κι αν αυτό είναι τόσο δύσκολο να καθοριστεί. Ο όρος 

κουλτούρα υποδηλώνει τα περίπλοκα στοιχεία από αξίες, παραδόσεις και γλώσσα σε 

ένα σχολείο. Η κουλτούρα υπάρχει στα βαθύτερα επίπεδα και στοιχεία ενός 

σχολείου: στους άγραφους κανόνες και στις υποθέσεις, στα τελετουργικά και στις 

παραδοχές, στις συστοιχίες συμβόλων και αντικειμένων, στην ειδική γλώσσα και 

φρασεολογία που οι δάσκαλοι και οι μαθητές χρησιμοποιούν, καθώς επίσης και στις 

προσδοκίες για αλλαγή (Peterson & Deal, 2002) .  

Σύμφωνα με τον Sailes (2008) η σχολική κουλτούρα είναι ένα οργανωμένο 

σύστημα σκέψεων, πεποιθήσεων και κανόνων αναφορικά με την αλληλεπίδραση και 

την επικοινωνία. Πρόκειται για τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονται στους άλλους και επίσης τους αξιολογούν. Πιο συγκεκριμένα, 

αφορά τον τρόπο με βάση τον οποίο το εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολικής 

μονάδας συνεργάζεται και συμβιώνει αρμονικά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε 

προσωπικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, πρόκειται για την κοινή αντίληψη σχετικά με τη 

σημαντικότητα των γεγονότων. 

Οι Peterson και Deal (1999) αναφέρουν πως η κουλτούρα ενσωματώνεται σε 

ένα ανεπίσημο δίκτυο. Σχεδόν σε κάθε σχολείο, υπάρχουν εκείνοι που σταθερά 

διατηρούν τις αξίες, εκείνοι που μεταφέρουν τα κουτσομπολιά και διάφορες 

πληροφορίες, εκείνοι που διηγούνται ιστορίες και κρατάνε τους «θρύλους» και τις 

παραδόσεις ζωντανές. Ακόμα υπάρχουν και οι  ήρωες/ηρωίδες που δρουν ως 

παραδείγματα για τη διατήρηση των βασικότερων αξιών. Σε σχολεία όπου η 

κουλτούρα είναι «τοξική», υπάρχουν εκείνοι που τονίζουν και διατηρούν ζωντανά 

όλα τα λάθη που έχουν γίνει στον οργανισμό, αντιήρωες και αντιηρωίδες που 

αποτελούν αρνητικά παραδείγματα για τους υπόλοιπους και κάποιοι ακόμα οι οποίοι 

έχουν την τάση να καταστρέφουν κάθε κατόρθωμα και κάθε ίχνος θετικής ενέργειας. 
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2.2.2 Σχολική Κουλτούρα : Βασική Τυπολογία 
Σε μία πρώτη προσέγγιση της σχολικής κουλτούρας θα μπορούσε να διακρίνει κανείς 

μια βασική τυπολογία, με διαφορετικά είδη κουλτούρας που μπορούν να προκύψουν 

στους σχολικούς οργανισμούς (Hargreaves,2006). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 

Hargreaves (2006) τα περισσότερα σχολεία είναι αφοσιωμένα σε συγκεκριμένα 

καθήκοντα. Για την επίτευξη των καθηκόντων αυτών, είναι πολύ σημαντικό, να 

υπάρχει κοινωνικός έλεγχος στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, προκειμένου 

να συνεργάζονται αποτελεσματικά, να επικεντρώνονται σε μαθησιακούς στόχους και 

να αποφεύγουν πιθανότητες διάσπασης από το έργο τους ή αργοπορίας σε αυτό. Για 

αυτόν τον λόγο, λοιπόν, τα σχολεία χρειάζονται άτυπους κανόνες συμπεριφοράς και 

κοινωνικοποίησης. Το κομμάτι αυτό, αποτελεί μία δομή του σχολείου που αφορά 

στον προσανατολισμό στους στόχους σε συνδυασμό με τον κοινωνικό έλεγχο. 

Συγχρόνως, όμως, ένας σχολικός οργανισμός έχει το σπουδαίο καθήκον του να 

διατηρεί τις κοινωνικές σχέσεις εντός σχολείου με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να είναι 

ευχάριστες, υποστηρικτικές. Το κομμάτι αυτό, από την άλλη, αποτελεί δομή του 

σχολείου που σχετίζεται με την κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών. Ο διαχωρισμός 

της σχολικής κουλτούρας στους παρακάτω τύπους, βασίστηκε στην ύπαρξη των δυο 

αυτών δομών στους σχολικούς οργανισμούς, οι οποίοι θεωρήθηκαν πυρήνας της 

σχολικής κουλτούρας. 

Το πρώτο είδος χαρακτηρίζεται από σχολεία που παρουσιάζουν πιο ισχυρή τη 

δομή που σχετίζεται με τον αυστηρό προσανατολισμό σε στόχους και τον κοινωνικό 

έλεγχο. Τα σχολεία αυτά  ασκούν υψηλή πίεση στους μαθητές προκειμένου να 

επιτυγχάνουν υψηλούς μαθησιακούς στόχους και κάποιες φορές τους ασκούν πίεση 

προκειμένου να διακριθούν και στον τομέα του αθλητισμού. Ωστόσο, εδώ 

παρουσιάζεται χαμηλή κοινωνική συνοχή ανάμεσα στο προσωπικό και στους 

μαθητές. Η σχολική ζωή είναι αυστηρά οργανωμένη, με ισχυρότατη πειθαρχία. 

Υπάρχουν προκαθορισμένα καθήκοντα για το σπίτι, ενώ οι αξιολογήσεις είναι συχνές 

και αυστηρές. Οι προσδοκίες από τους μαθητές είναι υψηλότατες, με ανταμοιβές και 

βραβεία για τους άριστους. Ως προς τις σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, ο 

διευθυντής διατηρεί απόμακρη στάση προς τους εκπαιδευτικούς, ενώ εκείνοι με τη 

σειρά τους είναι αρκετά αυστηροί και αποστασιοποιημένοι από τα παιδιά. 

Στη δεύτερη κατηγορία, η σχολική κουλτούρα δίνει περισσότερη έμφαση στη 

δεύτερη δομή, που προαναφέρθηκε, η οποία δίνει έμφαση στην κοινωνική συνοχή 
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των μελών. Στην περίπτωση αυτή, διακρίνεται μια πιο χαλαρή κουλτούρα, που 

παρέχει φιλικό και ζεστό κλίμα στο σχολείο. Ο συγκεκριμένος τύπος κουλτούρας 

φαίνεται να δίνει μεγάλη βάση στις άτυπες αλλά ισχυρά δομημένες σχέσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών. Το εκπαιδευτικό σύστημα θέτει ως κέντρο τον μαθητή, 

με τον οποίο, μάλιστα, ασχολείται μεμονωμένα, δίνοντάς του την ευκαιρία να 

αναπτύξει την προσωπικότητά του σε ένα εύφορο έδαφος. Τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και επιτεύγματα παραμελούνται, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην κοινωνική πραγματικότητα και την 

προσαρμογή σε αυτήν. 

Ως προς την πρώτη κατηγορία, φαίνεται πως οι μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα 

ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι από τη σχολική τους ζωή, όμως αργότερα, στην 

ενήλικη ζωή τους, νιώθουν ευγνωμοσύνη για την αυστηρότητα την οποία επέδειξαν 

οι δάσκαλοί τους, προκειμένου να τους εφοδιάσουν με τα απαραίτητα μαθησιακά 

προσόντα και να τους προετοιμάσουν για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Αντίθετα, στην δεύτερη περίπτωση, οι μαθητές απολαμβάνουν τη σχολική τους ζωή, 

αργότερα όμως, θεωρούν αποτυχία των εκπαιδευτικών τους, το γεγονός ότι δεν τους 

πίεσαν για μεγαλύτερα μαθησιακά επιτεύγματα (Hargreaves,2006). 

Ως τρίτη κατηγορία ο Hargreaves (2006) εντοπίζει ένα είδος κουλτούρας, 

διαφορετικό από τα προηγούμενα. Εδώ, και οι δύο δομές εμφανίζονται πολύ ισχυρές, 

με αποτέλεσμα το σχολείο να κινείται σε ρυθμούς φρενίτιδας. Στο είδος αυτό, όλοι, 

μαθητές και εκπαιδευτικοί, βρίσκονται κάτω από πίεση για να συμμετέχουν ενεργά 

σε όλο το εύρος της σχολικής ζωής, με αποτέλεσμα οι στόχοι και οι προσδοκίες για 

την ολόπλευρη ανάπτυξη των εμπλεκόμενων να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.. Όλοι οι 

εργαζόμενοι προσπαθούν να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή, είναι έμπειροι 

στο εκπαιδευτικό κομμάτι και καινοτόμοι, ενώ απώτερος στόχος είναι η ανέλιξη και η 

επιτυχία, τόσο η προσωπική όσο και η επαγγελματική. Εκπαιδευτικοί και μαθητές 

βιώνουν το άγχος της ενδεχόμενης αποτυχίας σε θεμελιώδεις στόχους που τους έχουν 

τεθεί. Ταυτόχρονα, η διείσδυση στην ιδιωτική ζωή των μελών του σχολείου 

συνηθίζεται στα συγκεκριμένα σχολεία με επακόλουθα τη μείωση της ανεξαρτησίας 

και αυτονομίας του ατόμου. Το είδος αυτό δεν είναι φανερά καταναγκαστικό ή 

τυραννικό. Ο κοινωνικός έλεγχος είναι πιο πιθανόν να ασκείται μεταξύ των μελών 

της ομάδας για λόγους πρόκλησης και συναισθηματικού εκβιασμού παρά για λόγους 

τιμωρίας. Ο υψηλός έλεγχος σε αυτό το είδος κουλτούρας, σε συνδυασμό με την 
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πίεση που υφίστανται οι εργαζόμενοι, τους ωθεί να βιώνουν ένα είδος θεσμικής 

καταπίεσης και να αισθάνονται αρκετές φορές « έγκλειστοι » (Hargreaves,2006). 

Κανένα πραγματικό σχολείο, ουσιαστικά, δεν συμπίπτει με τις παραπάνω 

κατηγορίες κουλτούρας. Θα ήταν πιο εύστοχο να ισχυριστεί κανείς πως η κουλτούρα 

στα περισσότερα σχολεία κινείται ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες. Το ιδανικό 

σχολείο, ωστόσο, φαίνεται πως διατηρεί έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών. Στο 

σχολείο αυτό, υπάρχουν υψηλές προσδοκίες στα αποτελέσματα της επικοινωνίας 

αλλά και της εργασίας. Ο διευθυντής έχει απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς και 

αυτοί με τη σειρά τους έχουν απαιτήσεις από τους μαθητές. Όλοι εργάζονται και 

προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας την πλήρη 

υποστήριξη και την ανάλογη επιβράβευση, όταν επιτυγχάνουν. Οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους και το σχολείο, συνολικά. 
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2.3. Ηγεσία  
Οι περισσότεροι ερευνητές συνήθως ορίζουν την  ηγεσία με βάση την ατομική τους 

προσέγγιση προς το φαινόμενο και στηριζόμενοι κυρίως στη διάσταση της ηγεσίας 

που ενδιαφέρει τους ίδιους περισσότερο (Yukl, 1989). Τις περισσότερες φορές η 

ηγεσία ορίζεται σε σχέση με τα ατομικά χαρακτηριστικά κάποιου, με τη δυνατότητά 

του να επηρεάζει το πλήθος, να επηρεάζει και να κατευθύνει τους κοινούς στόχους. 

Επιπλέον, ορίζεται σε σχέση με την ηγετική συμπεριφορά κάποιου, με τα μοντέλα 

αλληλεπίδρασης και την επιρροή που ασκεί στην οργανωσιακή κουλτούρα 

(Yukl,1989).  Ωστόσο, πέρα από τους ποικίλους ορισμούς, έχουν διατυπωθεί αρκετές 

προσεγγίσεις σχετικά με το τι είναι ηγεσία (Northouse, 2005): 

 Αρχικά, η ηγεσία θεωρείται ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα κάποιου. Με 

βάση τη συγκεκριμένη προσέγγιση, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα ιδιαίτερα 

ταλέντα του εκάστοτε ηγέτη και, φυσικά, προκύπτει η αρκετά γνωστή και 

δημοφιλής πεποίθηση πως ηγέτης γεννιέται κάποιος και δε γίνεται. 

 Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, η ηγεσία θεωρείται ικανότητα. Εκείνος 

που έχει ηγετική ικανότητα, μπορεί να γίνει ηγέτης. Με τον όρο ικανότητα, 

εννοείται και τόσο η φυσική ικανότητα κάποιου όσο και η επίκτητη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελούν οι αθλητές. Κάποιοι έχουν φυσική 

ικανότητα και ξεχωρίζουν σε ένα άθλημα, ενώ κάποιοι άλλοι αποκτούν 

ικανότητα στο ίδιο άθλημα μέσα από εξάσκηση και προπόνηση. 

 Σε μία τρίτη προσέγγιση η ηγεσία θεωρείται δεξιότητα, η οποία αναπτύσσεται 

προκειμένου ο ηγέτης να διεκπεραιώνει αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις του. 

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την κατηγορία η ηγεσία θεωρείται η δεξιότητα 

του να γνωρίζει κανείς τι πρέπει να κάνει και πώς να το κάνει, προκειμένου να 

είναι αποτελεσματικός. 

 Η ηγεσία θεωρείται, επίσης, συμπεριφορά. Η διάσταση αυτή αφορά στον 

τρόπο με τον οποίο ο κάθε ηγέτης συμπεριφέρεται υπό διαφορετικές 

συνθήκες. 

 Η προσέγγιση της ηγεσίας ως μία σχέση μεταξύ του ηγέτη και των 

ακολούθων του, είναι άλλη μια προοπτική. Στη συγκεκριμένη προσέγγιση, το 

κριτήριο του ορισμού της ηγεσίας μετατίθεται από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ή τη συμπεριφορά του ηγέτη, στην επικοινωνία του με τα 

άτομα στα οποία ηγείται. 
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 Ένας τελευταίος τρόπος να οριστεί η ηγεσία, είναι να προσεγγιστεί ως μια 

διαδικασία επιρροής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι αυτή στην οποία θα 

δοθεί βάρος στη συγκεκριμένη έρευνα. Για την ακρίβεια: 

« Η ηγεσία είναι μία διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο επηρεάζει ένα σύνολο 

ατόμων προκειμένου να επιτύχουν έναν κοινό στόχο » (Northouse, 2010, 2017). 

Ο ορισμός της ηγεσίας ως μια σχέση επιρροής, αυτόματα την καθιστά ένα 

διαδραστικό γεγονός που συμβαίνει ανάμεσα στον ηγέτη και στους ακόλουθούς τους 

(Northouse, 2017, 2010· Yukl, 2005). Η επιρροή βρίσκεται στο επίκεντρο της 

ηγεσίας, καθώς ο ηγέτης επηρεάζει τους ακόλουθους. Οι ηγέτες μεθοδεύουν τις 

ενέργειές τους με σκοπό να επηρεάσουν τους ακόλουθους για να υλοποιήσουν έναν 

κοινό στόχο. Η προσήλωση ,αυτή, σε κοινούς στόχους προσδίδει στην ηγεσία μία 

ηθική διάσταση καθώς μειώνει την πιθανότητα ο ηγέτης να συμπεριφερθεί στους 

ακόλουθούς του με καταναγκαστικό ή αντιδεοντολογικό τρόπο.  

Τα σχολεία είναι περίπλοκοι οργανισμοί, που έχουν ανάγκη και αυτά με τη 

σειρά τους από αποτελεσματική ηγεσία. Ένα σχολείο θα πρέπει να ικανοποιήσει τους 

γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την κυβέρνηση. Ολόκληρη η κοινωνία 

έχει το βλέμμα της στραμμένο στο σχολείο και περιμένει από αυτό να λειτουργεί με 

υποδειγματικό τρόπο. Έχοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

επαγγελματικής καριέρας των μαθητών, στον τρόπο ζωής τους, στην κουλτούρα τους, 

ο αντίκτυπος του σχολείου είναι τεράστιος. Επομένως, η ισχυρή και δυνατή ηγεσία, 

ειδικά στο δημοτικό σχολείο, είναι απαραίτητη για τη δημιουργία αξιόπιστων 

μαθητών και πολιτών (Lynch, 2012) . 

2.3.1.Ηγεσία – Διεύθυνση: μια σημαντική διάκριση 
Τόσο η αποτελεσματική ηγεσία όσο και η σωστή διεύθυνση είναι χρήσιμες και 

καθοριστικές σε έναν σχολικό οργανισμό. Ωστόσο, κρίνεται σημαντικό, οι δύο όροι 

να διαχωρίζονται μεταξύ τους και όχι να ταυτίζονται. Σύμφωνα με τον Dimmock 

(1999) οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις μέσα σε ένα σχολείο βιώνουν 

την πίεση και το άγχος να αντιμετωπίσουν ορθά τα διαφορετικά κομμάτια που 

αντιστοιχούν στον τομέα της ηγεσίας, στον τομέα της διεύθυνσης και στον τομέα της 

διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, οι σχολικοί ηγέτες δυσκολεύονται σχετικά με την 

ισορροπία που θα πρέπει να τηρήσουν ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις τομείς. 

Παραδείγματος χάριν υπάρχουν υψηλής σημασίας εργασίες που είναι ειδικά 
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σχεδιασμένες για τη βελτίωση των αποδόσεων του προσωπικού , των μαθητών και 

του σχολείου γενικότερα (ηγεσία). Ταυτόχρονα, όμως υπάρχει η ανάγκη να 

διατηρηθεί η ρουτίνα εκείνη με βάση την οποία το σχολείο βγάζει εις πέρας τις 

λειτουργίες του (διεύθυνση) αλλά και να διεκπεραιωθούν τα ήσσονος σημασίας 

καθήκοντα (διοίκηση). 

Ο Cuban (1988) παρέχει έναν από τους πιο ξεκάθαρους ορισμούς 

προκειμένου να διαχωρίσει την ηγεσία από τη λειτουργία της διεύθυνσης. Με τον όρο 

της ηγεσίας εννοεί την ικανότητα κάποιου να επηρεάζει τις δράσεις των υπολοίπων, 

προκειμένου αυτοί τελικά να κατορθώνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με τον όρο 

της διεύθυνσης, από την άλλη, εννοεί την ικανότητα κάποιου να διεκπεραιώνει 

επαρκώς και αποτελεσματικά τις λειτουργίες του οργανισμού για τον οποίο 

εργάζεται. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ηγεσία και η διεύθυνση δεν αποτελούν στοιχεία 

προς σύγκριση, καθώς καμία δεν μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ή λιγότερο 

σημαντική. Ο λόγος για τον οποίο η σύγκριση θεωρείται μάταιη είναι πως σε έναν 

οργανισμό, οι διαφορετικές συνθήκες και οι διαφορετικές περιστάσεις που 

προκύπτουν ανά καιρούς, απαιτούν διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση.  

Η ηγεσία και η διεύθυνση χρειάζεται να αντιμετωπίζονται ως ισάξιες 

προκειμένου τα σχολεία να είναι αποτελεσματικά και να επιτυγχάνουν τους στόχους 

τους. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, στις μέρες μας, 

είναι να συνδυάσουν ορθά την αντικειμενική προοπτική που θα τους δώσει ένας 

διευθυντής μαζί με το όραμα και τη δέσμευση που παρέχει η ηγεσία (Bolman & Deal, 

1997) 

Στην παρούσα έρευνα, θα δοθεί βάρος στην ηγεσία, στα μοντέλα που αναπτύσσονται 

εντός των σχολικών οργανισμών, και με ποιον τρόπο αυτά, σε συνδυασμό με την 

οργανωσιακή κουλτούρα, επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση και δέσμευση των 

εκπαιδευτικών. 

 

2.3.2. Τύποι Ηγεσίας 
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στην έννοια της 

ηγεσίας, οι οποίες διαρκώς μεταλλάσσονται και εμπλουτίζονται. Οι τύποι ηγεσίας 

που μπορούν να προκύψουν από τη σχετική βιβλιογραφία είναι πολλοί και σίγουρα 

με τα χρόνια θα εμπλουτίζονται σύμφωνα με τους Leithwood, Jantzi & Steinbach 
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(1999). Οι τελευταίοι, αξιοποιώντας 121 άρθρα από την επιστημονική βιβλιογραφία, 

κατέληξαν στους εξής  έξι τύπους ηγεσίας που μπορεί να συναντήσει κανείς στους 

σχολικούς οργανισμούς:  

 Παιδαγωγική ηγεσία 

 Μετασχηματιστική ηγεσία 

 Ηθική ηγεσία 

 Συμμετοχική ηγεσία 

 Ενδεχομενική ηγεσία 

 Συναλλακτική ηγεσία 

 

Οι Bush και Glover (2002) βασιζόμενοι σε αυτήν τη διάκριση, εμπλούτισαν 

τους τύπους σχολικής ηγεσίας, προσθέτοντας δύο ακόμη. Τέλος, το 2003 ο Bush 

προσέθεσε έναν ακόμη τύπο, φθάνοντας τους εννέα στο σύνολο, όπως δίνονται 

παρακάτω: 

 Παιδαγωγική ηγεσία 

 Μετασχηματιστική ηγεσία 

 Ηθική ηγεσία 

 Συμμετοχική ηγεσία 

 Ενδεχομενική ηγεσία 

 Συναλλακτική ηγεσία 

 Διαπροσωπική 

 Μεταμοντέρνα ηγεσία 

 Διευθυντική ηγεσία 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μοντέλα ηγεσίας, τα μοντέλα της μετασχηματιστικής 

και συναλλακτικής ηγεσίας επικεντρώνονται αυστηρά στον τρόπο με τον οποίο η 

εκπαιδευτική ηγεσία που εφαρμόζεται από τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς 

μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Leithwood & Jantzi, 

1999· Southworth, 2002) . Η μετασχηματιστική ηγεσία έχει αναγνωριστεί από τους 

ερευνητές ως μία από τις εξέχουσες σύγχρονες προσεγγίσεις για την ηγεσία (Nguni, 

Sleegers & Denessen, 2006). Στην ουσία, κάθε θεωρητική προσέγγιση της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας καταλήγει στο συμπέρασμα πως κάποια από τα άμεσα 
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αποτελέσματά της είναι η παρακίνηση των εργαζομένων και η δέσμευση τους με τον 

οργανισμό. Τα δύο αυτά στοιχεία, είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς οδηγούν σε 

επιπλέον προσπάθεια από μέρους των εργαζομένων, η οποία με τη σειρά της είναι 

απαραίτητη για σπουδαίες οργανωσιακές αλλαγές (Yukl, 1989). Επιπλέον, θεωρείται 

ότι το κέντρο εστίασης των μετασχηματιστικών μορφών εργασίας θα πρέπει να είναι 

η δέσμευση και οι δυνατότητες των εργαζομένων, ένδειξη η οποία  έρχεται σε 

αντίθεση με το αντίστοιχο κέντρο εστίασης των συναλλακτικών μορφών ηγεσίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η οργανωσιακή δέσμευση και οι ικανότητες των εργαζομένων να 

υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους παρουσιάζουν συσχέτιση με την επιπλέον 

προσπάθεια και την παραγωγικότητα των εργαζομένων  (Bass, 1985· Leithwood, 

1994· Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1999) .  

Σε πολυάριθμες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχει αποδειχθεί πως η 

μετασχηματιστική ηγεσία επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική ικανοποίηση και 

δέσμευση των εργαζομένων. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνών αυτών έχει 

πραγματοποιηθεί στους κλάδους των επιχειρήσεων, του στρατού και της υγείας. Η 

αντίστοιχη έρευνα στον κλάδο της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη (Geijsel, 

Sleegers, Leithwood, & Jantzi, 2003). Οι λιγοστές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον 

τομέα της εκπαίδευσης έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην επιρροή της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας, σε σύγκριση με τη συναλλακτική ηγεσία, είτε 

μελετώντας ανεξάρτητα τις δύο δομές, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους (Nguni, 

Sleegers & Denessen, 2006). Λόγω της περιορισμένης, λοιπόν, έρευνας που έχει 

λάβει χώρα στον τομέα της εκπαίδευσης, η συγκεκριμένη εργασία θα επικεντρωθεί 

στη μελέτη της μετασχηματιστικής και συναλλακτικής ηγεσίας ως προς την επιρροή 

που οι δυο αυτές ασκούν στην οργανωσιακή δέσμευση και επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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2.3.2.1. Συναλλακτική Ηγεσία 

Η συναλλακτική ηγεσία επικεντρώνεται σε ένα σύστημα ανταλλαγής μεταξύ του 

ηγέτη και των ακόλουθών του, σύμφωνα με το οποίο, οι ακόλουθοι – εργαζόμενοι, 

δουλεύουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις οδηγίες του ηγέτη και εκείνος τους 

ανταμείβει θετικά σε περίπτωση που εκείνοι ανταποκρίνονται επιτυχώς (Riaz & 

Haider, 2010). Το σύστημα αυτό της ανταλλαγής επιτρέπει στον ηγέτη να εκπληρώνει 

τους στόχους του, να διεκπεραιώνει τα καθήκοντά του, να διατηρεί σταθερό το 

οργανωσιακό σύστημα του οργανισμού, να κινητοποιεί τους εργαζόμενους του μέσα 

από συζητήσεις και συμφωνίες, να δίνει έμφαση στις ανταμοιβές του και να μειώνει 

τις αποφάσεις υψηλού κινδύνου για τον οργανισμό του. Συγχρόνως, οι εργαζόμενοι 

έχουν σαφείς στόχους που πρέπει να επιτύχουν και αντιμετωπίζουν λιγότερο άγχος 

στον χώρο εργασίας τους (Sadeghi & Pihie,2012). Οι συναλλακτικοί ηγέτες 

περιγράφουν με ακρίβεια τους στόχους και τις δραστηριότητες που χρειάζεται να 

υλοποιηθούν προκειμένου οι άνθρωποι που τους ακολουθούν να έχουν πλήρη εικόνα 

για ό, τι τους ζητείται και να καταφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα( Sadeghi 

& Pihie,2012). Η συναλλακτική ηγεσία έχει τρεις διαστάσεις σύμφωνα με τους Judge 

και Piccolo (2004): 

 Ηγεσία Ενδεχόμενης Ανταμοιβής (contingent reward leadership): Ο 

ηγέτης δομεί ξεκάθαρες σχέσεις συναλλαγής με τους εργαζόμενους. 

Διατυπώνει τους στόχους και τις προσδοκίες του και στη συνέχεια ανταμείβει 

εκείνους που πετυχαίνουν. 

 Ενεργητική Διοίκηση Εξαίρεσης (management by exceptionactive) : Σε 

αυτήν την περίπτωση ο ηγέτης παρακολουθεί στενά τους εργαζόμενους, τη 

συμπεριφορά τους, βοηθάει στην αντιμετώπιση προβλημάτων και με τον 

τρόπο αυτό, συμβάλλει  στην αποφυγή σημαντικών λαθών. 

 Παθητική Διοίκηση Εξαίρεσης (management by exception passive) : Η 

διαφορά της με την προηγούμενη διάσταση της συναλλακτικής ηγεσίας είναι 

ουσιαστικά χρονική. Ενώ προηγουμένως ο ηγέτης προλαμβάνει τα λάθη μέσω 

της συστηματικής παρακολούθησης, στην παθητική διοίκηση εξαίρεσης ο 

ηγέτης επεμβαίνει αφού προκύψουν λάθη και προβλήματα. 

O Bass (2006) διακρίνει μία επιπλέον κατηγορία στη συναλλακτική ηγεσία : 

 Ηγεσία Laissez Faire : Η ηγεσία αυτή είναι η αποφυγή ή η απουσία ηγεσίας, 

και αποτελεί την πιο ανενεργή και αναποτελεσματική μορφή ηγεσίας. Η 
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ηγεσία αυτή δεν παρουσιάζει καμία συναλλαγή. Δε λαμβάνονται απαραίτητες 

αποφάσεις, οι πράξεις καθυστερούν, οι ευθύνες της ηγεσίας αγνοούνται, η 

εξουσία παραμένει ανεκμετάλλευτη. Στην ουσία, στην περίπτωση αυτή, ο 

ηγέτης αποφεύγει να εμπλέκεται όταν προκύπτουν σημαντικά ζητήματα.  

Οι Smith & Bell (2011) σε έρευνα που διεξήγαγαν εντόπισαν πως η 

συναλλακτική ηγεσία στους σχολικούς οργανισμούς χρησιμοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό για να αντιμετωπιστούν εξωτερικές πιέσεις που ασκούνται στους διευθυντές 

με σκοπό να ενσωματώσουν πολιτικές, να αντιμετωπίσουν την αντιπαραγωγικότητα 

και τις συχνές επιθεωρήσεις. Η συναλλακτική ηγεσία παρέχει στους διευθυντές ένα 

μηχανιστικό σύνολο από κριτήρια με βάση τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν την 

απόδοση των μελών του σχολείου. Στη συγκεκριμένη έρευνα, όλοι οι διευθυντές 

προτίμησαν τη συναλλακτική ηγεσία όταν δικαιολογούσαν τις πράξεις τους σε 

κυβερνητικές πολιτικές, ισχυριζόμενοι πως όλοι τείνουν προς το συγκεκριμένο είδος 

ηγεσίας, όποτε χάνουν την αυτονομία τους ή όποτε πρέπει να λογοδοτήσουν εξαιτίας 

μέτρων που επιβλήθηκαν από εξωτερικές πολιτικές πιέσεις. Η μετασχηματιστική 

ηγεσία φαίνεται πως μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της χαμηλής απόδοσης 

των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με διευθυντή που συμμετείχε στην έρευνα αυτή είναι 

πιο εύκολο να αναθέσει κανείς συγκεκριμένους στόχους και καθήκοντα σε έναν 

εκπαιδευτικό. Στο τέλος της χρονιάς, κρίνεται η πορεία του εκπαιδευτικού στο 

σχολείο με βάση την απόδοσή του στα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Παρουσιάζει, 

επίσης, ενδιαφέρον το γεγονός πως οι περισσότεροι διευθυντές επέλεγαν με 

απροθυμία να συνδυάσουν στοιχεία της συναλλακτικής ηγεσίας για να διοικήσουν. Η 

αιτία της απροθυμίας τους συνίστατο στο γεγονός πως η συγκεκριμένη ηγεσία ήταν 

όντως αποτελεσματική στη διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων, αποσπούσε, 

όμως, το σχολείο από βήματα ουσιαστικής εξέλιξης και βελτίωσης. 

Επομένως, η συναλλακτική ηγεσία φαίνεται πως δε συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με 

την καινοτομία, καθώς επικεντρώνεται περισσότερο στη διανομή ρόλων και εκτέλεση 

συγκεκριμένων καθηκόντων από τους εργαζόμενους από ό, τι στην κινητοποίηση για 

καινοτόμες ενέργειες. Επιπλέον, η υπόδειξη συγκεκριμένων στόχων και προσδοκιών 

εκ μέρους του ηγέτη, ενδέχεται να δημιουργεί προβλήματα στους εργαζόμενους των 

οποίων οι καινοτόμες ιδέες και επιθυμίες μπορεί να διαφέρουν από αυτές του ηγέτη 

τους (Pieterse, Van Knippenberg,  Schippers & Stam, 2009). 
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2.3.2.2.Μετασχηματιστική Ηγεσία 

Η μετασχηματιστική ηγεσία επικεντρώνεται περισσότερο στην επίτευξη των στόχων 

του οργανισμού μέσα από πλήρως ολοκληρωμένες προσεγγίσεις (Lynch, 2012). Στη 

μετασχηματιστική ηγεσία οι ηγέτες εξυψώνουν τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων 

τους, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τους ωθούν να κοιτάξουν πέρα από τα δικά 

τους ενδιαφέροντα προς όφελος του γενικότερου συμφέροντος του οργανισμού (Bass, 

1990).Ο Bass (1990) επισημαίνει, επιπλέον, πως οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 

κατορθώνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από διάφορους τρόπους. Ενδέχεται 

ένας μετασχηματιστικός ηγέτης να είναι ιδιαίτερα χαρισματικός καθώς η δύναμη και 

η επιρροή που ασκεί  υπάρχουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι εργαζόμενοι 

ταυτίζονται με τέτοιου είδους ηγέτες ενώ τους ενθουσιάζει η σκέψη πως με 

περισσότερη προσπάθεια μπορούν να κατορθώσουν σπουδαία αποτελέσματα. Ακόμη, 

ένας χαρισματικός ηγέτης μπορεί να είναι αποτελεσματικός και να κερδίζει την 

εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των υπαλλήλων επιδεικνύοντας στον καθένα 

ξεχωριστό ενδιαφέρον. Βρίσκεται κοντά τους, τους συμβουλεύει, τους βοηθάει και 

τους εξελίσσει. Επιπλέον, ο μετασχηματιστικός ηγέτης μπορεί να διεγείρει 

διανοητικά τους υπαλλήλους. Τους δείχνει νέες καινοτόμες μεθόδους, τους διδάσκει 

πώς να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες σαν ένα μέρος της λύσης των προβλημάτων.  

Ο Bass (2006) διέκρινε συνολικά τέσσερις διαστάσεις της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να λειτουργεί ένας μετασχηματιστικός 

ηγέτης: εξιδανικευμένη επιρροή, εμπνευσμένη παρακίνηση, διανοητική  διέγερση, 

εξατομικευμένο ενδιαφέρον. Ωστόσο, αργότερα οι Sadeghi & Pihie (2012) 

συμπλήρωσαν τη θεωρία του, αυξάνοντας τις διαστάσεις σε πέντε, καθώς στην πρώτη 

διάσταση εντόπισαν δύο υποκατηγορίες. Οι διαστάσεις της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, τελικώς, διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 Εξιδανικευμένη επιρροή, όπου ο ηγέτης αναλαμβάνει τον ρόλο του 

εμπνευστή. Διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: α) απόδοση εξιδανικευμένης 

επιρροής, στην οποία ο ηγέτης λαμβάνει εμπιστοσύνη και σεβασμό και β) 

συμπεριφορά εξιδανικευμένης επιρροής, όπου ενδέχεται ο ηγέτης να θυσιάσει 

τις δικές του ανάγκες στον βωμό του κοινού συμφέροντος. 

 Εμπνευσμένη παρακίνηση όπου ο μετασχηματιστικός ηγέτης θέτει ένα 

όραμα που εμπνέει και ενθαρρύνει τους εργαζόμενους. 
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 Διανοητική διέγερση, όπου οι εργαζόμενοι διεγείρονται από τον ηγέτη 

διανοητικά προκειμένου να είναι καινοτόμοι, δημιουργικοί. 

 Εξατομικευμένο ενδιαφέρον για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, όπου ο 

ηγέτης ενδιαφέρεται για τις προσωπικές ανάγκες του κάθε εργαζόμενου 

ξεχωριστά και τις λαμβάνει υπόψη του προκειμένου να τον βοηθήσει να 

αναπτυχθεί και να ανελιχθεί επαγγελματικά. 

 

Πολλοί είναι όμως, εκείνοι οι ερευνητές, οι οποίοι με τη σειρά τους, μελέτησαν τη 

μετασχηματιστική ηγεσία και εντόπισαν διαστάσεις της. Οι Leithwood & 

Jantzi,(2000) έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στον εκπαιδευτικό κλάδο, 

διέκριναν έξι διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας: 

 Δόμηση του οράματος και των στόχων του σχολείου.  

 Παροχή διανοητικής διέγερσης 

 Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης 

 Συμβολισμός επαγγελματικών πρακτικών μεθόδων και αξιών 

 Προσδοκίες υψηλής απόδοσης 

 Ανάπτυξη δομών που υποστηρίζουν τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων 

 

Αργότερα, σε αντίστοιχη έρευνά που πραγματοποίησαν οι Leithwood & Sun 

(2012) οργάνωσαν 11 πρακτικές της μετασχηματιστικής ηγεσίας σε πέντε κατηγορίες 

ή διαστάσεις : 

Α) Καθορισμός Κατευθύνσεων: 

 Ανάπτυξη κοινού οράματος και δόμηση κοινά αποδεκτών στόχων 

 Διατήρηση προσδοκιών για υψηλές αποδόσεις 

 

Β) Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

 Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης 

 Παροχή διανοητικής διέγερσης 

 Προώθηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου συμπεριφορών, πεποιηθήσεων και 

αξιών 
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Γ) Ανασχεδιασμός του οργανισμού 

 Ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας. 

 Προώθηση δομών που ευνοούν τη συνεργασία 

 Ανάμειξη των γονέων και της ευρύτερης κοινότητας 

 

Δ) Βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

 Εστίαση στην εκπαιδευτική ανάπτυξη. 

 

Ε) Σχετικές Πρακτικές 

Στην κατηγορία αυτή συναντάμε πρακτικές τις οποίες ο Bass (2006) 

συσχετίζει με τη συναλλακτική ηγεσία : ηγεσία ενδεχόμενης ανταμοιβής, 

διοίκηση εξαίρεσης και ηγεσία laissez faire. 

Ως προς τον σχολικό χώρο, οι Miller & Miller (2001) τόνισαν πως η 

μετασχηματιστική ηγεσία είναι πολύ πιο περίπλοκη και δυναμική σε σχέση με τη 

συναλλακτική ηγεσία καθώς οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές εμπλέκονται μεταξύ 

τους με τέτοιον τρόπο ώστε ο ένας ανεβάζει τον άλλο σε ανώτερα επίπεδα 

κινητοποίησης, δέσμευσης και ηθικής. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η οργανωσιακή κουλτούρα και ο τύπος 

ηγεσίας επηρεάζουν σημαντικές πτυχές στους οργανισμούς. Για παράδειγμα, έχει 

βρεθεί πως η μετασχηματιστική ηγεσία σχετίζεται άμεσα με τη συναισθηματική και 

κανονιστική δέσμευση (Jackson, Meyer&Wang, 2012), ενώ και η κουλτούρα 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική δέσμευση. Οι οργανισμοί που 

διαθέτουν ισχυρή κουλτούρα, την οποία υιοθετούν οι εργαζόμενοι, έχουν και πιο 

αφοσιωμένους υπαλλήλους (Acar,2012). 

Ως προς την επιρροή των δύο αυτών παραγόντων στην επαγγελματική 

ικανοποίηση, φαίνεται πως υπάρχει επίσης θετική συσχέτιση. Η κουλτούρα η οποία 

παρέχει κίνητρα συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική ικανοποίηση (Tong, Tak & 

Wong, 2014). Το ίδιο άμεσα συσχετίζεται και ο τύπος ηγεσίας, αφού παρατηρήθηκε 

πως η μετασχηματιστική ηγεσία αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση. Στις 

περιπτώσεις, μάλιστα, όπου η συναλλακτική ηγεσία μετατρέπεται σε 

μετασχηματιστική η ικανοποίηση των εργαζομένων ανθεί (Aydin, Sarier & Uysal, 

2013). 
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2.4.Επαγγελματική Ικανοποίηση 
Στη σημερινή εποχή, η επιτυχία και η επιβίωση ενός οργανισμού εξαρτώνται άμεσα 

από το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται σε αυτόν. Κάθε άτομο ξεχωριστά σε έναν 

οργανισμό έχει την ανάγκη να αισθάνεται ότι λαμβάνει εκτίμηση, σεβασμό και 

ικανοποίηση. Ωστόσο, η διασφάλιση της ικανοποίησης των εργαζομένων είναι μία 

από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μιας διεύθυνσης – ηγεσίας (Aydin, Sarier & Uysal, 

2013). Ο όρος επαγγελματική ικανοποίηση έχει κινήσει το ενδιαφέρον της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, λαμβάνοντας ποικίλους ορισμούς και απασχολώντας την 

επιστημονική κοινότητα από αρκετά παλιά. Ο Locke (1976) όρισε την επαγγελματική 

ικανοποίηση ως «μία ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει 

από την αξιολόγηση του επαγγέλματος κάποιου ή των επαγγελματικών του εμπειριών» 

(σ.1300). Ο ορισμός αυτός αφορά στη σημαντικότητα που έχει τόσο η 

συνειδητοποίηση ενός συναισθήματος όσο και το ίδιο το συναίσθημα όπως επίσης 

και  η γνωστική  λειτουργία και σκέψη (Saari & Judge, 2004). Συγκεκριμένα, οι Saari 

και Judge (2004) υποστηρίζουν πως όταν κανείς σκέπτεται  αναπτύσσει αισθήματα 

για αυτό που σκέπτεται. Αντιστρόφως, όταν κανείς βιώνει κάποια αισθήματα, εκτελεί 

σκέψεις για αυτά. Έτσι, η γνωστική λειτουργία και η συνειδητοποίηση ενός 

συναισθήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με  την ψυχολογία αλλά ακόμη και  με 

τη φύση του κάθε ατόμου. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, όταν κανείς αξιολογεί τη 

δουλειά του/της, όπως και όταν αξιολογεί οτιδήποτε σημαντικό, τόσο το συναίσθημα 

όσο και η σκέψη εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Οι Cranny, Smith και Stone 

(1992) αργότερα, έδωσαν έναν αρκετά ισοδύναμο ορισμό με αυτόν του Locke, 

θεωρώντας πως στον ορισμό της επαγγελματικής ικανοποίησης υπάρχει μια σαφής 

ομοφωνία. Η ομοφωνία εντοπίζεται στο γεγονός πως η επαγγελματική ικανοποίηση 

αποτελεί μια συναισθηματική αντίδραση κάποιου στη δουλειά του η οποία προκύπτει 

από τη σύγκριση που αυτός κάνει ανάμεσα στα ρεαλιστικά αποτελέσματα της 

δουλειάς του σε σχέση με τα προσδοκόμενα – επιθυμητά αποτελέσματα . 

 Ωστόσο, αν και οι Cranny, Smith και Stone (1992) θεώρησαν πως υπάρχει 

ταύτιση και γενικότερη αποδοχή του ορισμού της επαγγελματικής ικανοποίησης ως 

μιας αντίδρασης στα συναισθήματα και στον τρόπο που τα αντιλαμβάνεται κανείς, ο 

Miner (1992) εξισώνει την επαγγελματική ικανοποίηση με τη στάση που διατηρεί 

κανείς προς τη δουλειά του. 
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Σύμφωνα με τον Weiss (2002),το να αντιμετωπίζει κανείς τη στάση που 

διατηρεί κάποιος απέναντι στη δουλειά του και τον τρόπο αντίληψης των σχετικών με 

τη δουλειά συναισθημάτων που βιώνει κάποιος ως το ίδιο και το αυτό, έχει 

επισκιάσει σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων. Ο ίδιος 

διασαφηνίζει πως η επαγγελματική ικανοποίηση είναι ουσιαστικά η στάση – 

αντιμετώπιση  που έχει κάποιος προς τη δουλειά και η οποία στάση δε σχετίζεται με 

κάποια συναισθηματική αντίδραση. Η στάση προκύπτει από την εκτίμηση και την 

κριτική αξιολόγησης κάποιου σε σχέση με ένα συμπεριφορικό αντικείμενο και δεν 

είναι συνώνυμη με τον τρόπο αντίληψης των συναισθημάτων. Έτσι, λοιπόν, 

καταλήγει ορίζοντας την επαγγελματική ικανοποίηση ως: « μία θετική (ή αρνητική) 

κριτική αξιολόγησης που κάνει κάποιος για τη δουλειά του ή την επαγγελματική του 

κατάσταση » (Weiss, 2002).  

2.4.1.Παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης 
Πέρα από τον ορισμό της επαγγελματικής ικανοποίησης που απασχόλησε τους 

μελετητές εκτεταμένα, οι παράγοντες που την επηρεάζουν έχουν επίσης μελετηθεί 

αρκετά και θα αναλυθούν στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο. 

Προσωπικότητα  

Η προσωπικότητα ενός ατόμου αποτελεί, σύμφωνα με έρευνες, έναν από τους 

παράγοντες που επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση. Οι Staw & Ross (1985) 

διαπίστωσαν πως οι άνθρωποι παρουσιάζουν σταθερότητα στο επίπεδο της 

επαγγελματικής τους ικανοποίησης κατά τη διάρκεια των χρόνων ακόμη κι αν έχουν 

αλλάξει εργασία. Το γεγονός αυτό τείνει να επιβεβαιώσει τη θεωρία πως η 

προσωπικότητά  τους επηρεάζει τον βαθμό της επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Φάνηκε επίσης πως, η παιδική ηλικία και ο χαρακτήρας που είχε κανείς σε μικρή 

ηλικία σχετίζεται με την επαγγελματική ικανοποίηση που βιώνει ως ενήλικας μέχρι 

και 40 χρόνια αργότερα (Staw, Bell & Clausen, 1986). Ωστόσο, ενώ οι μελέτες 

συσχετίζουν την επιρροή του χαρακτήρα κάποιου με την επαγγελματική ικανοποίηση 

που αισθάνεται, δε φαίνεται να διασαφηνίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιείται η επιρροή αυτή. Σύμφωνα με τους Weiss & Cropanzano (1996) ο 

χαρακτήρας επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνει κανείς διάφορες εμπειρίες στον 

χώρο εργασίας του και κατ’ επέκταση επηρεάζεται και η ικανοποίηση που θα 

αισθανθεί.  



24 
 

Οι Judge & Βono (2001), εντόπισαν ένα βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 

που σχετίζεται με την επαγγελματική ικανοποίηση : την αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, σε 

μετέπειτα έρευνα οι Judge, Heller & Mount (2002) συσχετίζουν τη θεωρία των Πέντε 

Μεγάλων Χαρακτηριστικών (Five Big Traits) στην προσωπικότητα κάποιου με την 

επαγγελματική ικανοποίηση: 

 Νευρωτισμός: Οι νευρωτικοί άνθρωποι βιώνουν περισσότερες αρνητικές 

εμπειρίες κατά τη διάρκεια της ζωής τους και αυτό επειδή οι ίδιοι εμπλέκονται 

σε καταστάσεις οι οποίες προωθούν αρνητική επίδραση στην ψυχολογία. Στο 

πλαίσιο, λοιπόν, που παρόμοιες καταστάσεις συμβαίνουν στον εργασιακό 

χώρο ή σε σχέση με αυτόν, το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης 

μειώνεται.  

 Εξωστρέφεια: Σε αντίθεση με τους νευρωτικούς ανθρώπους, οι εξωστρεφείς 

διαθέτουν τον εαυτό τους σε ευχάριστες εμπειρίες, και αυτή η θετική 

συναισθηματική κατάσταση επεκτείνεται και στον χώρο της δουλειάς και ως 

εκ τούτου επιδρά θετικά στο αίσθημα της ικανοποίησης. 

 Δεκτικότητα στις Εμπειρίες: Η δεκτικότητα στις εμπειρίες σχετίζεται με την 

επιστημονική και καλλιτεχνική δημιουργικότητα, την αποκλίνουσα σκέψη, 

χαμηλή θρησκευτικότητα και πολιτική απελευθέρωση. Ταυτόχρονα, 

συμβάλλει στο να βιώνει κανείς πιο έντονα είτε τις όμορφες είτε τις άσχημες 

καταστάσεις και κατά αυτόν τον τρόπο, επηρεάζει τη συναισθηματική 

αντίδραση κάποιου στον υποκειμενικό τρόπο που αντιλαμβάνεται την 

προσωπική του ευτυχία ή ικανοποίηση. Ωστόσο, ως προς αυτό το 

χαρακτηριστικό οι Judge, Heller & Mount (2002), φαίνεται να τηρούν 

ιδιαίτερα επιφυλακτική στάση ως προς το αν και κατά πόσο όντως επηρεάζει 

τον βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης κάποιου. 

 Ευχάριστη προσωπικότητα: Οι άνθρωποι που είναι ευχάριστοι επιδιώκουν 

πιο εύκολα διαπροσωπική οικειότητα γεγονός το οποίο με τη σειρά του οδηγεί 

σε καλύτερα επίπεδα ευτυχίας και διαβίωσης. Εφόσον, οι συνθήκες αυτές 

ισχύουν και στους εργασιακούς χώρους, εύκολα κατανοεί κανείς τον λόγο για 

τον οποίο τα άτομα αυτά είναι και περισσότερο ικανοποιημένα 

επαγγελματικά. 

 Ευσυνειδησία: Το χαρακτηριστικό αυτό εκπροσωπεί μια τάση προς ανάμειξη 

με τα θέματα της εργασίας και για αυτόν τον λόγο είναι πιο πιθανό κάποιος να 
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διατηρεί τις εργασιακές ανταμοιβές είτε αυτές αφορούν στον μισθό είτε στην 

αναγνώριση και στον σεβασμό. 

 

Κουλτούρα 

Η κουλτούρα μιας χώρας μπορεί πολλές φορές να επηρεάσει τη στάση ενός 

εργαζόμενου και την επαγγελματική του ικανοποίηση (Saari & Judge, 2004). Ο 

Hofstede (1980, 1985) διεξήγαγε έρευνα για την στάση των εργαζομένων σε 67 

διαφορετικές χώρες και βρήκε πως τελικά οι πληροφορίες που συγκέντρωσε 

μπορούσαν να διακριθούν σε τέσσερις μεγάλες διαπολιτισμικές  διαστάσεις μεταξύ 

των οποίων κινούνταν κάθε χώρα. Οι διαστάσεις αυτές είναι οι εξής: 

 Ατομικισμός – Κολλεκτιβισμός 

 Η αποφυγή του αβέβαιου έναντι της ανάληψης ρίσκου 

 Απόσταση ισχύος ή το όριο μέχρι το οποίο η δύναμη διανέμεται άνισα 

 Αρρενωπότητα / Θηλυκότητα ή όπως πλέον αποκαλείται προσανατολισμός 

προς το επίτευγμα 

Οι συγκεκριμένες διαστάσεις υπήρξαν χρήσιμες, προκειμένου  να κατανοήσει 

κανείς τις διαπολιτισμικές διαφορές στη στάση – συμπεριφορά που παρουσιάζει ο 

κάθε εργαζόμενος και η οποία πολλές φορές επηρεάζει την επαγγελματική του 

ικανοποίηση. 

 

Συνθήκες Εργασίας  

Η ίδια η φύση της δουλειάς, το πόσο ενδιαφέρουσα είναι ή σε ποιον βαθμό θέτει 

προκλήσεις στον εργαζόμενο, συνιστά ένα στοιχείο άμεσα συνδεδεμένο με την 

επαγγελματική ικανοποίηση (Saari & Judge, 2004). Ακριβώς αυτό το σημείο οι 

διευθυντές φαίνεται πως δε λαμβάνουν υπόψη τους αρκετά, καθώς σε έρευνα που 

διεξήχθη οι ίδιοι αξιολόγησαν τον μισθό ως το σημαντικότερο στοιχείο για την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων, κάτι που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 

αξιολόγησαν ως πέμπτο στη σειρά, θέτοντας ως βασικότερο στοιχείο για την 

ικανοποίησή τους το να είναι ενδιαφέρουσα η εργασία τους, δηλαδή την ίδια τη φύση 

της εργασίας (Kovach, 1995 στους Saari & Judge, 2004). 
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2.4.2. Επαγγελματική ικανοποίηση στους εκπαιδευτικούς 
Στον εκπαιδευτικό τομέα, η επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού 

αναφέρεται α) στη συναισθηματική εγγύτητα που οι ίδιοι αναπτύσσουν σε σχέση με 

τον εκπαιδευτικό τους ρόλο και β) αποτελεί μια λειτουργία η οποία συσχετίζει τις 

προσδοκίες σε σχέση με τη διδασκαλία με τα οφέλη που κανείς θεωρεί οτι απορρέουν 

μέσω αυτής με τελικό παραλήπτη τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Lawler,1973 στο 

Koutouzis & Malliara, 2017) 

Υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών : οι συνθήκες εργασίας, η επαγγελματική 

αναγνώριση από γονείς και εκπαιδευτικούς, η αξιοκρατία και, τέλος, η αναγνώριση 

από τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς και από τους διευθυντές (Koutselios, 2001 στο 

Koutouzis & Malliara, 2017). 

Οι έρευνες που διεξήχθησαν σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών έδειξαν πως υπάρχει σχετικά υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από 

πλευράς τους (Borg & Riding, 1991). Επιπλέον, έδειξαν πως η συμπεριφορά του 

ηγέτη σε ένα σχολείο έχει επίδραση στην ικανοποίηση που αισθάνονται οι 

εκπαιδευτικοί (Bogler, 2001 στο Nguni, Sleegers & Denessen,2006). Ο Maeroff 

(1988) συσχέτισε θετικά την επαγγελματική ικανοποίηση με τη συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων στα σχολεία καθώς επίσης και με τη μετασχηματιστική ηγεσία. 

Γενικότερα στον χώρο του σχολείου οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα 

ικανοποίησης όταν ο διευθυντής είναι κάποιος που μοιράζεται πληροφορίες, 

κατανέμει την εξουσία και μένει πάντα σε επικοινωνία με τους δασκάλους.  

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών φαίνεται να επηρεάζεται 

από αρκετούς παράγοντες. Σύμφωνα με τους Dinham & Scott (1988) οι πηγές 

ικανοποίησης και μη των εκπαιδευτικών μπορούν να διακριθούν σε τρεις κύριες 

κατηγορίες : α) ανταμοιβές για τη διδασκαλία, β) εξωγενείς σχολικοί παράγοντες γ) 

εσωτερικοί σχολικοί παράγοντες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στη φύση της δουλειάς 

του δασκάλου που περιλαμβάνει το έργο της διδασκαλίας, τη συναναστροφή με 

παιδιά. Ακόμη περιλαμβάνει την ηθική ανταμοιβή και ικανοποίηση που αισθάνεται 

ένας δάσκαλος βλέποντας τους μαθητές του να εξελίσσονται και να μαθαίνουν (Scott, 

Stone & Dinham, 2001).Η δεύτερη κατηγορία, οι εξωγενείς παράγοντες, 

περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές αλλαγές οι οποίες επιβλήθηκαν στους εκπαιδευτικούς 

χωρίς να  τις επιλέξουν, κακή προβολή του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών από τα 
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Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και μείωση της σπουδαιότητας του επαγγέλματος. 

Τέλος, η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει τις σχέσεις με τους γονείς, με τους 

συνάδελφους και την ηγεσία του σχολείου. Συγχρόνως, περιλαμβάνει ενδεχόμενη 

παραβατική συμπεριφορά μαθητών και την πίεση του χρόνου με την οποία συχνά 

έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί (Skaalvik & Skaalvik, 2011). 

Η επαγγελματική ικανοποίηση έχει μελετηθεί τόσο ως αποτέλεσμα όσο και ως 

προγενέστερη της οργανωσιακής κουλτούρας (Nguni, Sleegers & Denessen, 2007). Η 

πλειοψηφία των ερευνητών θεωρεί πως η επαγγελματική ικανοποίηση προηγείται της 

οργανωσιακής δέσμευσης ενός εργαζομένου, καθώς σχετίζεται με το επαγγελματικό 

περιβάλλον και επομένως αναπτύσσεται ταχύτερα. Αντίθετα, η οργανωσιακή 

δέσμευση απαιτεί ολοκληρωμένη αξιολόγηση της σχέσης του εργαζόμενου με τον 

χώρο εργασίας του, επομένως προκύπτει σε μεταγενέστερο χρονικό επίπεδο (Nguni, 

Sleegers & Denessen, 2007). 

2.5. Οργανωσιακή Δέσμευση 
Η οργανωσιακή δέσμευση αποτελεί έναν επιπλέον σημαντικό κλάδο στο κομμάτι της 

έρευνας, λόγω της σημαντικής επίδρασής της στη συμπεριφορά των εργαζομένων. Η 

οργανωσιακή δέσμευση φαίνεται να έχει λάβει πλήθος διαφορετικών ορισμών κατά 

διαστήματα. Ωστόσο, ο κυρίαρχος ορισμός τείνει να είναι εκείνος ο οποίος ορίζει την 

οργανωσιακή δέσμευση ως «τη σχετική ισχύ της ταύτισης ενός ατόμου και της 

συμμετοχής του σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό» (Mowday, Steers & Porter, 1979, 

σ.226). Η οργανωσιακή δέσμευση έχει μελετηθεί και ερευνηθεί σε μεγάλη έκταση 

καθώς επηρεάζει σχεδόν κάθε είδους συμπεριφορά που μπορεί να φέρει οφέλη σε 

έναν οργανισμό, όπως είναι η απόδοση, η συστηματική παρουσία στην εργασία και η 

παραμονή σε αυτήν (Riketta, 2002). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον παραπάνω 

ορισμό η οργανωσιακή δέσμευση εμπεριέχει τρία θεμελιώδη συστατικά: α) μια 

ισχυρή πίστη και αποδοχή στους στόχους και στις αξίες του οργανισμού 

(ταυτοποίηση), β) ισχυρή προθυμία για μια εξαιρετική προσπάθεια εκ μέρους του 

οργανισμού (συμμετοχή) και γ) ισχυρή θέληση για παραμονή στον οργανισμό 

(αφοσίωση) (Mowday, Steers & Porter, 1982, σ.27).Οι ερευνητές οι οποίοι 

ασχολήθηκαν μετέπειτα με τον συγκεκριμένο ορισμό διέκριναν στην οργανωσιακή 

δέσμευση δύο διακριτές πλευρές οι οποίες περιλαμβάνουν την αξιακή δέσμευση και 

τη δέσμευση παραμονής στον οργανισμό (Angle & Perry,1981). 



28 
 

Τις αντίστoιχες τρεις κατηγορίες της οργανωσιακής δέσμευσης διακρίνει και η 

Naderi Anari (2012) : συναισθηματική, κανονιστική και  συνεχής δέσμευση .  Η 

πρώτη κατηγορία αφορά στα θετικά συναισθήματα που αναπτύσσει ο εργαζόμενος 

και τη συναισθηματική εμπλοκή του με τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται (Meyer 

& Allen, 1984), η δεύτερη σχετίζεται με το αίσθημα υποχρέωσης που υιοθετεί ο 

εργαζόμενος απέναντι στον εργοδότη του (Allen & Μeyer, 1996), ενώ η τρίτη 

κατηγορία έχει αναφέρεται στο αίσθημα λογικής του εργαζομένου, ο οποίος 

αναλογίζεται το κόστος του να εγκαταλείψει τη δουλειά του (Meyer & Allen, 1984).  

Επιπλέον, η οργανωσιακή δέσμευση σύμφωνα με τους Newman και Sheikh (2011) 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικά κίνητρα, όπως είναι οι ανταμοιβές, οι 

οποίες δημιουργούν αίσθημα υποχρέωσης στους εργαζομένους, με αποτέλεσμα οι 

ίδιοι να προσπαθούν όσο καλύτερα μπορούν για την απόδοσή τους. 

2.6 Επαγγελματική Ικανοποίηση και Οργανωσιακή Δέσμευση 
Η επαγγελματική ικανοποίηση έχει μελετηθεί εκτενώς στο πλαίσιο της οργανωσιακής 

ψυχολογίας και οργανωσιακής συμπεριφοράς (Spector, 1997) καθώς υποδεικνύει πώς 

αισθάνονται οι εργαζόμενοι αναφορικά με τη δουλειά τους ενώ, ανάλογα με το πόσο 

ισχυρή είναι, προβλέπει σε μεγάλο βαθμό την εργασιακή συμπεριφορά κάποιου 

(Mount, Ilies & Johnson, 2006). 

Η οργανωσιακή δέσμευση έχει και αυτή μεγάλη αξία στην οργανωσιακή 

συμπεριφορά. Οι Mowday, Porters και Steers (1979) όρισαν την οργανωσιακή 

δέσμευση ως μια ισχυρή πίστη στους στόχους και στις αξίες του οργανισμού και ως 

μια εξαιρετική προθυμία να προσπαθεί κανείς στο μέγιστο βαθμό για χάρη του 

οργανισμού στον οποίο εργάζεται. 

Αρκετές έρευνες έχουν εντοπίσει έναν ισχυρό συσχετισμό μεταξύ της 

οργανωσιακής δέσμευσης και της επαγγελματικής ικανοποίησης (Benkhoff, 1997). 

Εάν οι εργαζόμενοι είναι δυσαρεστημένοι στον χώρο εργασίας τους, τότε δεν είναι 

αρκετά αφοσιωμένοι στο έργο τους και ψάχνουν ευκαιρίες να παραιτηθούν (Lok & 

Crawford, 2003). Αντίστοιχα οι Gunlu, Aksarayli και Percin (2010) διαπίστωσαν πως 

η εσωτερική και εξωτερική επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζουν άμεσα την 

συναισθηματική και κανονιστική οργανωσιακή δέσμευση. Στην ίδια θετική 

συσχέτιση κατέληξε και ο Azeem (2010), τονίζοντας έτσι τη σημαντικότητα της 

επαγγελματικής ικανοποίησης αλλά και της οργανωσιακής δέσμευσης ως 
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απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου ένας οργανισμός να απασχολεί 

ευτυχισμένους υπαλλήλους, που δουλεύουν με ειλικρινή αφοσίωση και ευχαρίστηση. 

Για αυτόν τον λόγο η επαγγελματική ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση 

αποτελούν βοηθητικούς παράγοντες στην αξιολόγηση ενός υπαλλήλου ως προς την 

επιθυμία του είτε να αποχωρήσει από έναν οργανισμό είτε να συνεισφέρει σημαντικά 

(Lok & Crawford, 2003). 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί και έχει διαπιστωθεί πως 

έχουν επιρροή στην επαγγελματική ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση. Ο 

τύπος ηγεσίας και η οργανωσιακή κουλτούρα είναι δύο από αυτούς τους παράγοντες 

(Lok & Crawford, 1999,2001) που ασκούν επιρροή σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, και αυτή ακριβώς η επιρροή θα μελετηθεί στην παρούσα έρευνα, 

προσαρμοσμένη στα δεδομένα των σχολικών οργανισμών. 

 

2.6 Ο τύπος ηγεσίας στην οργανωσιακή δέσμευση και 

επαγγελματική ικανοποίηση 
Σε διαφορετικές έρευνες οι μελετητές έχουν διαπιστώσει πως ο τύπος ηγεσίας 

επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά των εργαζομένων, την προσπάθεια που 

καταβάλλει, την επαγγελματική του ικανοποίηση, καθώς επίσης και την οργανωσιακή 

του δέσμευση (Nguni, Sleegers & Denessen, 2007). Οι Bycio, Hackett & Allen 

(1995) εντόπισαν πως η μετασχηματιστική ηγεσία σχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό 

με την οργανωσιακή δέσμευση σε σχέση με τη συναλλακτική ηγεσία. Οι  Bono & 

Judge (2003) βρίσκουν πως η μετασχηματιστική ηγεσία επηρεάζει θετικά την 

οργανωσιακή δέσμευση, ενώ τα χρόνια που εργάζεται κάποιος σε έναν οργανισμό, η 

ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης και η διάρκεια της ηγεσίας αποτελούν επίσης 

παράγοντες που μπορεί να επιδρούν στην οργανωσιακή δέσμευση (Chen & 

Francesco, 2000· Mathieu & Zajac, 1990· Salancik, 1977).  

Η ποιότητα της σχέσης μεταξύ ενός εργαζόμενου και του διευθυντή ηγέτη 

του, καθορίζει την αντίληψη που έχει ο εργαζόμενος για την αξία του αλλά και τα 

επίπεδα ικανοποίησής του από τη δουλειά του (Chen, Spector & Jex, 1991). Σε 

περίπτωση που οι σχέσεις μεταξύ τους δεν είναι καλές, μειώνεται η παραγωγικότητα 

του εργαζόμενου ενώ αυξάνεται η επιθυμία να εγκαταλείψει τον χώρο που εργάζεται 
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και να αναζητήσει αλλού εργασία ( Ribelin, 2003). Παράδειγμα αποτελεί η ηγεσία 

Laissez Faire, η οποία φαίνεται πως μειώνει τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης 

(Aydin, Sarier & Uysal, 2013) . 

2.7 Η οργανωσιακή κουλτούρα στην επαγγελματική 

ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση 
 

Η οργανωσιακή κουλτούρα, έχει σημαντική επιρροή στην επαγγελματική 

ικανοποίηση καθώς, σύμφωνα με τον Wallach (1983) ένας εργαζόμενος μπορεί να 

είναι πολύ πιο αποτελεσματικός στην εργασία του, όταν η οργανωσιακή κουλτούρα 

είναι κατάλληλη σε σχέση με την εργασία και επιτυγχάνεται ένα καλό επίπεδο 

επαγγελματικής ικανοποίησης. Επιπλέον, η κουλτούρα η οποία παρέχει κίνητρα 

συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική ικανοποίηση (Tong, Tak & Wong, 2014). Ως 

προς την οργανωσιακή δέσμευση, οι οργανισμοί που διαθέτουν ισχυρή κουλτούρα, 

την οποία υιοθετούν οι εργαζόμενοι, έχουν και πιο αφοσιωμένους υπαλλήλους (Acar, 

2012). Έρευνα έδειξε ότι αν η οργανωσιακή κουλτούρα καλλιεργεί θετικά 

συναισθήματα στους εργαζόμενους, τότε εκείνοι αναπτύσσουν ισχυρότερους 

συναισθηματικούς δεσμούς με τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού και εμφανίζονται 

περισσότερο δεσμευμένοι σε αυτόν (Simosi & Xenikou, 2010). 

Η επαγγελματική ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση είναι δύο 

παράγοντες, που έχουν μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της 

γενικής παραδοχής πως έχουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα και 

επαγγελματική απόδοση (Lok & Crawford, 2003) των εργαζομένων. Εφόσον τα 

σχολεία αποτελούν και αυτά οργανισμούς που συνεχώς εξελίσσονται και 

μεταλλάσσονται, εύκολα συμπεραίνει κανείς πως η επαγγελματική ικανοποίηση και η 

οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών, επηρεάζουν άμεσα την εξέλιξή τους. 

Κρίνεται χρήσιμο, επομένως, η έρευνα για τους δύο αυτούς παράγοντες να επεκταθεί 

και στους σχολικούς οργανισμούς, καθώς μέχρι στιγμής είναι αρκετά περιορισμένη. 
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3. Σκοπός και επιμέρους στόχοι της έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα είχε ως κύριο σκοπό την ανίχνευση της σύνδεσης που υπάρχει 

ανάμεσα σε τέσσερις παράγοντες οι οποίοι διερευνήθηκαν και θεωρούνται ιδιαίτερα 

σημαντικοί και καθοριστικοί στον χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 

διερευνήθηκε το πώς επιδρούν : α) ο τύπος ηγεσίας και η β) οργανωσιακή κουλτούρα 

ενός δημοτικού σχολείου στην γ) επαγγελματική ικανοποίηση και δ) οργανωσιακή 

δέσμευση των εκπαιδευτικών. 

Με αφετηρία τα πορίσματα της βιβλιογραφίας, τα οποία παρουσιάζονται στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 

 Σε ποιο βαθμό επηρεάζει ο τύπος ηγεσίας την επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών; 

 Σε ποιον βαθμό επηρεάζει ο τύπος ηγεσίας την οργανωσιακή δέσμευση των 

εκπαιδευτικών; 

 Σε ποιον βαθμό επηρεάζει η οργανωσιακή κουλτούρα την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών; 

 Σε ποιον βαθμό επηρεάζει η οργανωσιακή κουλτούρα την οργανωσιακή 

δέσμευση των εκπαιδευτικών; 
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4. Μεθοδολογία της έρευνας 

 4.1 Όργανο συλλογής Δεδομένων 
Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ερωτήσεις απλές και σαφείς προκειμένου να 

είναι κατανοητό, σαφές και αξιόπιστο. Περιείχε ερωτήσεις με σκοπό να μετρήσει τις 

εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές που εξετάζει η παρούσα έρευνα. 

Αποφεύχθηκαν οι αμφίσημες προτάσεις, οι προτάσεις που θα μπορούσαν να φέρουν 

κάποιον σε δύσκολη θέση και επιλέχθηκαν οι όσο το δυνατόν πιο απλές και 

ξεκάθαρες. Χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν περίπου τα 10 λεπτά. 

Το ερωτηματολόγιο που διαμοιράσθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, χωρίστηκε σε 

τέσσερις κατηγορίες με βάση αυτό που μελετούσε :  

 Δημογραφικά στοιχεία ( φύλο, ηλικία, σπουδές, έτη υπηρεσίας, περιοχή 

εργασίας, είδος σχολείου, αριθμός μαθητών σχολείου.) 

 επαγγελματική ικανοποίηση,  

 οργανωσιακή δέσμευση,  

 οργανωσιακή κουλτούρα και  

 τύπος ηγεσίας.  

Ως προς τους τομείς της οργανωσιακής δέσμευσης και οργανωσιακής κουλτούρας, η 

κατασκευή των ερωτήσεων βασίστηκε στο θεωρητικό μέρος της έρευνας. Τα 

ερωτηματολόγια που αφορούν στην επαγγελματική ικανοποίηση και τον τύπο 

ηγεσίας είναι σταθμισμένα καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί σε πλήθος ερευνών κατά το 

παρελθόν όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.  

Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακής Δέσμευσης 

O τομέας της οργανωσιακής δέσμευσης αποτελείται από 16 προτάσεις, 3 εκ των 

οποίων έχουν αρνητική χροιά και αντιστράφησαν, προκειμένου όλες οι απαντήσεις να 

δηλώνουν το επίπεδο δέσμευσης των ερωτηθέντων. Παράδειγμα τέτοιας πρότασης 

είναι : « Επιθυμώ να μετατεθώ σε άλλη σχολική μονάδα » ή «Διαφωνώ με τον τρόπο 

που αντιμετωπίζει τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας στην οποία εργάζομαι. » . Οι υπόλοιπες προτάσεις έχουν θετική 

χροιά και αποτελούνται από ερωτήσεις όπως «Είμαι πρόθυμος/η να συμμετέχω σε 

δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο μου. ». Η κλίμακα είναι τύπου Likert με 

πεντάβαθμη διαβάθμιση, από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ). Η συγκεκριμένη 
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κλίμακα μετρήθηκε με  τον δείκτη αξιοπιστίας a του Cronbach και βρέθηκε 

ικανοποιητική (a= .809 > .70). 

Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακής Κουλτούρας 

Το τμήμα του ερωτηματολογιού που αφορά στην  οργανωσιακή κουλτούρα 

αποτελείται από 15 προτάσεις, οι οποίες μετρούν τον τύπο κουλτούρας που επικρατεί 

στα σχολεία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Η κλίμακα είναι τύπου Likert με 

πεντάβαθμη διαβάθμιση, από το 1 (διαφωνώ εντελώς) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα).  

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις 1, 4, 5 αντιστοιχούν στον πρώτο τύπο οργανωσιακής 

κουλτούρας, οι ερωτήσεις 6,7,8,14,15 στον δεύτερο τύπο και οι ερωτήσεις 

2,3,9,10,11,12,13 αντιστοιχούν στον τρίτο τύπο κουλτούρας. Σε κάθε περίπτωση, 

έγινε έλεγχος με τον δείκτη a αξιοπιστίας του Cronbach. Ως προς τις προτάσεις που 

αφορούν στον πρώτο τύπο, αφαιρέθηκε η 5η ερώτηση προκειμένου ο δείκτης 

αξιοπιστίας να αυξηθεί (a=.578>.50). Στον δεύτερο τύπο κουλτούρας ο δείκτης 

αξιοπιστίας του Cronbach δείχνει ικανοποιητική αξιοπιστία (a=.701>.70) ενώ για τη 

μέτρηση του τρίτου τύπου αφαιρέθηκε η ερώτηση 12, ώστε ο δείκτης αξιοπιστίας a 

να είναι αποδεκτός (a=.578>.50).  

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

General Index of Job Satisfaction, η οποία έχει σχεδιαστεί από τους Brayfield & 

Rothe  και μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Kafetsios & Loumakou (Brayfield 

& Rothe, 1951 στους Kafetsios & Loumakou, 2007). Η κλίμακα είναι τύπου Likert με 

πεντάβαθμη διαβάθμιση, από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). 

Αποτελείται από 18 προτάσεις, στη συγκεκριμένη έρευνα, όμως, χρησιμοποιήθηκαν 

οι 12. Οι 4 προτάσεις είχαν αρνητική χροιά και για αυτόν τον λόγο αντιστράφησαν 

κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων, με σκοπό όλες οι προτάσεις να 

μετρούν το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τέτοιας πρότασης είναι : «Συχνά βαριέμαι τη δουλειά μου.». Οι υπόλοιπες προτάσεις 

έχουν θετικό περιεχόμενο και περιλαμβάνουν προτάσεις όπως : « Η δουλειά μου είναι 

ενδιαφέρουσα.» ή « Αν ξεκινούσα πάλι από την αρχή, θα επέλεγα την ίδια δουλειά. ». 

Η εσωτερική συνοχή της κλίμακας μετρήθηκε με τον δείκτη αξιοπιστίας a του 

Cronbach και βρέθηκε ικανοποιητική (a=.85>.70) σε έρευνα των Καφέτσιος κ.α. 
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(2006). Στην παρούσα έρευνα, ο δείκτης αξιοπιστίας a του Cronbach βρέθηκε, 

επίσης, ικανοποιητικός ( α=.848>.70) 

Ερωτηματολόγιο Τύπου Ηγεσίας 

Για τη διερεύνηση του τύπου ηγεσίας που επικρατεί στα Δημοτικά Σχολεία των 

ερωτηθέντων αξιοποιήθηκε μία Κλίμακα Μέτρησης της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και 

της Έκβασής της, η οποία περιλαμβάνει 45 κλειστές ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, 

αξιοποιήθηκε το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο της Ηγεσίας (Multifactor 

Leadership Questionnaire – MLQ  5X-Short) των Bass & Avolio, όπως 

μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Μαγουλιανίτη (Bass & Avolio,2004 στον 

Μαγουλιανίτη, 2011), που περιλαμβάνει 45 στοιχεία (κλειστές ερωτήσεις). Αυτά τα 

στοιχεία μετρούν τη συχνότητα των Ηγετικών Συμπεριφορών σε πενταβάθμιες 

κλίμακες τύπου Likert, οι οποίες ξεκνούν από το 0 (Ποτέ) και φτάνουν έως το 4 ( 

Συνήθως, αν όχι πάντα ).Τα 36 στοιχεία μετρούν τις 9 διαστάσεις του στυλ ηγεσίας ( 

4 στοιχεία για κάθε διάσταση ) και 9 στοιχεία μετρούν την έκβαση της ηγεσίας (3 

στοιχεία για τη «Μεγαλύτερη Προσπάθεια», 4 στοιχεία για την 

«Αποτελεσματικότητα» και 2 στοιχεία για την «Ευχαρίστηση από την Ηγεσία» ) 

(Bass & Avolio,2004). Παρακάτω, ακολουθεί πίνακας ο οποίος παρουσιάζει της 

ερωτήσεις που αντιστοιχούν στους παράγοντες της εκπαιδευτικής ηγεσίας, καθώς 

επίσης και το επίπεδο αξιοπιστίας με βάση τον δείκτη αξιοπιστίας a του Cronbach. 

Να σημειωθεί, βεβαίως, πως το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ελεγχθεί ως προς την 

εγκυρότητά του, την εσωτερική συνοχή και αξιοπιστία του σε προηγούμενες έρευνες 

(Bass & Avolio, 1997· Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003· Kanste, 

Miettunen & Kyngäs, 2007· Tejeda, Scandura & Pillai, 2001). 

Ερωτήσεις Μορφές Ηγεσίας Cronbach 

10,18,21,25 Εξιδανικευμένη Επιρροή- 

Χαρακτηριστικά 

a=.788>.55 

*6,14,23,34 Εξιδανικευμένη Επιρροή- 

Συμπεριφορά 

a= .732 >.55 

9,13,26,36 Εμπνευσμένη Παρακίνηση a= .805 > .55 
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2,8,30,32 Ενεργοποίηση Νοητικών 

Ικανοτήτων 

a= .733 > .55 

15,19,29,31 Εξατομικευμένο 

Ενδιαφέρον 

a= .607 > .55 

1,11,16,35 Αμοιβή με βάση την 

Επίδοση 

a= .713 > .55 

4,22,24,27 Κατ’ εξαίρεση Ηγεσία 

(Ενεργητική) 

a= .719 > .55 

3,12,17,20 Κατ’ εξαίρεση Ηγεσία 

(Παθητική) 

a= .565 > .55 

5,7,28,33 Ηγεσία Laissez- Faire a= .716> .55 

39,42,44  Μεγαλύτερη Προσπάθεια a= .907 > .55 

37,40,43,45 Αποτελεσματικότητα a= .893 > .55 

38,41 Ευχαρίστηση από την 

Ηγεσία 

a= .778 > .55 

*Αφαιρέθηκε η πρόταση 6 , προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό αξιοπιστίας Cronbach. 

4.2 Επεξεργασία Δεδομένων 
Αφού συγκεντρώθηκαν τα ερωτηματολόγια, ελέγχθηκαν για τυχόν παραλείψεις και 

κενά. Όσα ερωτηματολόγια παρουσίασαν ελλείψεις, δεν ελήφθησαν υπόψη. 

Συνολικά, διαμοιράστηκαν 110 ερωτηματολόγια. Από αυτά, επιστράφηκαν τα 95. 

Ωστόσο, 2 επιπλέον ερωτηματολόγια, είχαν πολλά κενά στη συμπλήρωσή τους, 

επομένως, απορρίφθηκαν. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων κωδικοποιήθηκαν και 

στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία με τη χρήση του 

λογισμικού SPSS (έκδοση 22) της εταιρίας IBM. 

4.3 Δείγμα 
Για την επιλογή δείγματος ακολουθήθηκε η μέθοδος της βολικής δειγματοληψίας. Το 

ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

που εργάζονται σε Δημοτικά Σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης και του Νομού 

Φλώρινας. Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει το ποσοστό των γυναικών και το 

ποσοστό των αντρών που συμμετείχαν στην έρευνα. 



36 
 

 

 

 

 

 

 

  

72%

28%

Φύλο

Γυναίκα Άντρας



37 
 

Από αυτά τα σχολεία το 73,3% αποτελούνταν από Δημόσια Σχολεία ενώ τα υπόλοιπα 

ήταν Ιδιωτικά.  

 

 

Ως προς την τοποθεσία, το 67,7% αποτελούνταν από σχολεία που βρίσκονταν σε 

μεγάλο αστικό κέντρο, το 10,8% από σχολεία επαρχιακής πόλης, ενώ το 21,5% σε 

χωριό.  
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Το 78,5% των συμμετεχόντων είχε βασικό τίτλο σπουδών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

διέθετε μεταπτυχιακό.  

 

 

Ο μέσος όρος της ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 42 έτη με τυπική απόκλιση 

σχεδόν 11 έτη. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονταν σε 

σχολεία διαφορετικού μεγέθους, ως προς το πλήθος των μαθητών. Για την ακρίβεια, 

το μεγαλύτερο σχολείο είχε 900 μαθητές ενώ το μικρότερο 36 μαθητές. Γενικά, ο 

μέσος όρος των μαθητών στα σχολεία που συμμετείχαν ήταν 283 μαθητές.  

 

 

5. Αποτελέσματα 
 

Σε κάθε κλίμακα μετρήθηκε ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων 

των συμμετεχόντων, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επεξεργασίας 

δεδομένων με βάση την ομαδοποίηση των απαντήσεων. Στη συνέχεια, το δείγμα 

χωρίστηκε σε τρεις ισόποσες ομάδες με βάση τον Μ.Ο. Συγκεκριμένα, όσες ομάδες 

έχουν Μ.Ο. κατώτερο του 33,3 αντιστοιχούν στην ομάδα Κ1 (low), όσες είναι άνω 

του 66,66 ανήκουν στην ομάδα Κ3 (high) και ό,τι είναι ενδιάμεσο ανήκει στην ομάδα 

Κ2 (medium). 

Οργανωσιακή Κουλτούρα 

Η κλίμακα της κουλτούρας διακρίνεται σε τρεις υποκλίμακες με βάση τον σχολικό 

τύπο κουλτούρας που μετράει. Έτσι, ως προς τον Τύπο 1 ο μέσος όρος των 
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απαντήσεων είναι 2,74 με τυπική απόκλιση 0,98. Στην κατηγορία l (low) ανήκουν 

όσοι έχουν Μ.Ο. κάτω από 2,5, ενώ στην κατηγορία 3 (high) ανήκουν όσοι έχουν 

Μ.Ο. άνω του 3. Οι απαντήσεις που κινούνται μεταξύ αυτών αντιστοιχούν στην 

κατηγορία 2 (medium). 

Ως προς τον τύπο 2 ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 3,62 με τυπική απόκλιση 

0,74. Στην κατηγορία l (low) ανήκουν όσοι έχουν Μ.Ο. κάτω από 3,4, ενώ στην 

κατηγορία 3 (high) ανήκουν όσοι έχουν Μ.Ο. άνω του 4. Οι απαντήσεις που 

κινούνται μεταξύ αυτών αντιστοιχούν στην κατηγορία 2 (medium). 

Ως προς τον τύπο 3 ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 3,42 με τυπική απόκλιση 

0,64. Στην κατηγορία l (low) ανήκουν όσοι έχουν Μ.Ο. κάτω από 3,16, ενώ στην 

κατηγορία 3 (high) ανήκουν όσοι έχουν Μ.Ο. άνω του 3,66. Οι απαντήσεις που 

κινούνται μεταξύ αυτών αντιστοιχούν στην κατηγορία 2 (medium). 

Οργανωσιακή Δέσμευση 

Στην οργανωσιακή δέσμευση ο μέσος όρος είναι 3,97 με τυπική απόκλιση 0,57. Στην 

κατηγορία l (low) ανήκουν όσοι έχουν Μ.Ο. κάτω από 3,7, ενώ στην κατηγορία 3 

(high) ανήκουν όσοι έχουν Μ.Ο. άνω του 4,37. Οι απαντήσεις που κινούνται μεταξύ 

αυτών αντιστοιχούν στην κατηγορία 2 (medium). 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Στην κλίμακα της επαγγελματικής ικανοποίησης ο μέσος όρος είναι 3,83 με τυπική 

απόκλιση 0,60. Στην κατηγορία l (low) ανήκουν όσοι έχουν Μ.Ο. κάτω από 3,66, ενώ 

στην κατηγορία 3 (high) ανήκουν όσοι έχουν Μ.Ο. άνω του 4,08. Οι απαντήσεις που 

κινούνται μεταξύ αυτών αντιστοιχούν στην κατηγορία 2 (medium). 

Εκπαιδευτική Ηγεσία 

Η κλίμακα της εκπαιδευτικής ηγεσίας χωρίζεται σε αρκετές υποκλίμακες, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους ηγεσίας ή μετρούν διαφορετικές διαστάσεις 

της ηγεσίας.  

Ως προς την υποκλίμακα Εξιδανικευμένη Επιρροή – Χαρακτηριστικά ο μέσος όρος 

των απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 2,93 με τυπική απόκλιση 0,89. 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόνταν που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 2,75 

αντιστοιχούν στην Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 3,5 
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αντιστοιχούν στην Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται 

ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 

Ως προς την υποκλίμακα Εξιδανικευμένη Επιρροή – Συμπεριφορά  ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 2,88 με τυπική απόκλιση 0,81. Οι 

απαντήσεις των συμμετεχόνταν που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 2,66 

αντιστοιχούν στην Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 3,22 

αντιστοιχούν στην Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται 

ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 

Ως προς την υποκλίμακα Εμπνευσμένη Παρακίνηση  ο μέσος όρος των απαντήσεων 

που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 2,95 με τυπική απόκλιση 0,74. Οι απαντήσεις των 

συμμετεχόνταν που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 2,75 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 3,25 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται ανάμεσα σε αυτά τα 

επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 

Ως προς την υποκλίμακα Ενεργοποίηση Νοητικών Ικανοτήτων  ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 2,63 με τυπική απόκλιση 0,75. Οι 

απαντήσεις των συμμετεχόνταν που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 2,33 

αντιστοιχούν στην Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 3,00 

αντιστοιχούν στην Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται 

ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 

Ως προς την υποκλίμακα Εξατομικευμένο Ενδιαφέρον  ο μέσος όρος των απαντήσεων 

που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 2,25με τυπική απόκλιση 0,86. Οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 2,00 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 2,5 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται ανάμεσα σε αυτά τα 

επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 

Ως προς την υποκλίμακα Αμοιβή με Βάση την Επίδοση  ο μέσος όρος των απαντήσεων 

που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 2,73 με τυπική απόκλιση 0,79. Οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 2,25 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 3,00 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται ανάμεσα σε αυτά τα 

επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 
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Ως προς την υποκλίμακα Μεγαλύτερη Προσπάθεια  ο μέσος όρος των απαντήσεων 

που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 2,73 με τυπική απόκλιση 0,79. Οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 2,25 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 3,00 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται ανάμεσα σε αυτά τα 

επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 

Ως προς την υποκλίμακα Ηγεσία Laissez - Faire  ο μέσος όρος των απαντήσεων που 

συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 0,62 με τυπική απόκλιση 0,76. Οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν μέσο όρο 0 αντιστοιχούν στην Κατηγορία 1 

(low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 1,00 αντιστοιχούν στην Κατηγορία 3 ( high 

). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα 

αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 

Ως προς την υποκλίμακα Κατ’ Εξαίρεση Ηγεσία - Ενεργητική  ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 2,32 με τυπική απόκλιση 0,88. Οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 2,00 

αντιστοιχούν στην Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 2,75 

αντιστοιχούν στην Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται 

ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 

Ως προς την υποκλίμακα Κατ’ Εξαίρεση Ηγεσία - Παθητική  ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 1,5 με τυπική απόκλιση 0,77 Οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 1,08 

αντιστοιχούν στην Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 1,75 

αντιστοιχούν στην Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται 

ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 (medium). 

Ως προς την υποκλίμακα Αποτελεσματικότητα  ο μέσος όρος των απαντήσεων που 

συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 3,11 με τυπική απόκλιση 0,83. Οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 3,00 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 3,75 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται ανάμεσα σε αυτά τα 

επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 

Ως προς την υποκλίμακα Ευχαρίστηση από την Ηγεσία  ο μέσος όρος των απαντήσεων 

που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 3,04 με τυπική απόκλιση 0,87. Οι απαντήσεις των 
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συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν μέσο όρο κάτω του 3,00 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 1 (low), ενώ όσες είχαν μέσο όρο άνω του 3,5 αντιστοιχούν στην 

Κατηγορία 3 ( high ). Οι απαντήσεις των οποίων ο Μ.Ο. κινείται ανάμεσα σε αυτά τα 

επίπεδα αντιστοιχούν στην Κατηγορία 2 ( medium  ). 

Πίνακας 1. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των Απαντήσεων 

Statistics 

 

N 

Mean 

Std. 

Deviation 

Minim

um 

Maxim

um 

Percentiles 

Valid 

Missin

g 

33,333333

33 

66,666666

67 

T1 93 0 2,7419 ,97694 1,00 5,00 2,5000 3,0000 

T2 92 1 3,6217 ,64242 2,00 5,00 3,4000 4,0000 

T3 93 0 3,4247 ,59157 1,83 5,00 3,1667 3,6667 

Δέσμευση 93 0 3,9664 ,57086 2,19 4,88 3,7083 4,3750 

Ικανοποίηση 93 0 3,8387 ,60740 1,92 4,83 3,6667 4,0833 

εξιδαν_επιρ_χαρα

κτ 
93 0 2,9382 ,89280 ,50 4,00 2,7500 3,5000 

εξιδαν_επιρ_συμ

π 
93 0 2,8853 ,81129 1,00 4,00 2,6667 3,2222 

Εμπνευσμένη 

παρ 
93 0 2,9489 ,74048 ,75 4,00 2,7500 3,2500 

Ενεργ. νοητικών 93 0 2,6344 ,75771 ,25 4,00 2,3333 3,0000 

Εξατομ.Ενδιαφέρ

ον 
93 0 2,2500 ,86209 ,25 4,00 2,0000 2,5000 

Αμοιβή 93 0 2,7312 ,79249 ,75 4,00 2,2500 3,0000 

Μεγαλύτερη 

Προσπάθεια 
93 0 2,7527 1,08559 ,00 4,00 2,3333 3,3333 

Ηγεσία_laissez 93 0 ,6237 ,76046 ,00 3,00 ,0000 1,0000 

Ενεργητική 

Διοίκηση 
93 0 2,3226 ,88969 ,25 4,00 2,0000 2,7500 

Παθητική 

Διοίκηση 
93 0 1,5000 ,76967 ,00 3,50 1,0833 1,7500 

Αποτελεσματικότ

ητα 
93 0 3,1129 ,83366 1,00 4,00 3,0000 3,7500 

Ευχαρίστηση 93 0 3,0484 ,87248 ,50 4,00 3,0000 3,5000 

 

5.1 Οργανωσιακή Δέσμευση και Κουλτούρα 
Ως προς τον τύπο 1 της κουλτούρας και την οργανωσιακή δέσμευση δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση x2(2) = 0.415 p>.05.  
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Ωστόσο, ως προς τον τύπο 2 της κουλτούρας και την οργανωσιακή δέσμευση 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση x2(4) = 17.934, p< ,05 .Είναι χαρακτηριστικό 

πως στην προκειμένη περίπτωση, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.,  το 64,5% από όσους 

θεωρούν πως το σχολείο τους δεν παρουσιάζει ισχυρά στοιχεία της κουλτούρας 

αυτής, δεν αισθάνονται και δεσμευμένοι οργανωσιακά, σε αντίθεση με το 62,5% από 

τους ερωτηθέντες που έχουν υψηλά επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης ενώ, 

ταυτόχρονα, παραδέχονται πως στο σχολείο τους επικρατούν αρκετά στοιχεία του Τ2 

σχολικής κoυλτούρας. 

 

Πίνακας 2. Τ2 – Οργανωσιακή Δέσμευση 

Crosstab 

 

T2N 

Total low medium high 

commitmentN low Count 20 7 4 31 

% within commitmentN 64,5% 22,6% 12,9% 100,0% 

% within T2N 50,0% 36,8% 11,8% 33,3% 

% of Total 21,5% 7,5% 4,3% 33,3% 

Adjusted Residual 3,0 ,4 -3,3  

medium Count 13 7 10 30 

% within commitmentN 43,3% 23,3% 33,3% 100,0% 

% within T2N 32,5% 36,8% 29,4% 32,3% 

% of Total 14,0% 7,5% 10,8% 32,3% 

Adjusted Residual ,0 ,5 -,4  

high Count 7 5 20 32 

% within commitmentN 21,9% 15,6% 62,5% 100,0% 

% within T2N 17,5% 26,3% 58,8% 34,4% 

% of Total 7,5% 5,4% 21,5% 34,4% 

Adjusted Residual -3,0 -,8 3,8  

Total Count 40 19 34 93 

% within commitmentN 43,0% 20,4% 36,6% 100,0% 

% within T2N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 43,0% 20,4% 36,6% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,934a 4 ,001 

Likelihood Ratio 18,798 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 16,761 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,13. 

 

 Σε σχέση με τον τρίτο τύπο οργανωσιακής κουλτούρας και οργανωσιακής 

δέσμευσης, βρέθηκε επίσης στατιστικά σημαντική σχέση x2(4)=25,935, p<.05. Από 

τους ερωτηθέντες που  υποστήριξαν πως στο σχολείο τους κυριαρχούν αρκετά 

στοιχεία του συγκεκριμένου τύπου κουλτούρας, το 56,3% δήλωσε πως αισθάνεται 

υψηλά επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης. Αντιστρόφως, η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων που δεν εντοπίζει τα στοιχεία της συγκεκριμένης κουλτούρας (67,7%) 

διαθέτει χαμηλά επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης. 

 

Πίνακας 3. Τ3 - Δέσμευση 

Crosstab 

 

T3N 

Total low medium high 

commitmentN low Count 21 8 2 31 

% within commitmentN 67,7% 25,8% 6,5% 100,0% 

% within T3N 56,8% 27,6% 7,4% 33,3% 

% of Total 22,6% 8,6% 2,2% 33,3% 

Adjusted Residual 3,9 -,8 -3,4  

medium Count 11 12 7 30 

% within commitmentN 36,7% 40,0% 23,3% 100,0% 

% within T3N 29,7% 41,4% 25,9% 32,3% 

% of Total 11,8% 12,9% 7,5% 32,3% 

Adjusted Residual -,4 1,3 -,8  

high Count 5 9 18 32 

% within commitmentN 15,6% 28,1% 56,3% 100,0% 

% within T3N 13,5% 31,0% 66,7% 34,4% 

% of Total 5,4% 9,7% 19,4% 34,4% 

Adjusted Residual -3,4 -,5 4,2  

Total Count 37 29 27 93 
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% within commitmentN 39,8% 31,2% 29,0% 100,0% 

% within T3N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 39,8% 31,2% 29,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,935a 4 ,000 

Likelihood Ratio 27,037 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 23,928 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,71. 
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5.2 Οργανωσιακή Δέσμευση και Τύπος Ηγεσίας 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης, τα αποτελέσματα που αφορούν στο εάν 

και κατά πόσο συσχετίζεται ο τύπος ηγεσίας με την οργανωσιακή δέσμευση των 

εκπαιδευτικών. Στην παρούσα έρευνα, θα μελετηθεί ξεχωριστά η συσχέτιση κάθε 

τύπου ηγεσίας με την οργανωσιακή δέσμευση των δασκάλων στα δημοτικά σχολεία. 

Πίνακας 4. Εξιδανικευμένη Επιρροή - Δέσμευση 

 

Crosstab 

 

Εξιδανικευμένη Επιρροή 

Total low medium high 

commitmentN low Count 22 6 3 31 

% within commitmentN 71,0% 19,4% 9,7% 100,0% 

% within εξειδ_Ν 59,5% 26,1% 9,1% 33,3% 

% of Total 23,7% 6,5% 3,2% 33,3% 

Adjusted Residual 4,3 -,8 -3,7  

medium Count 12 11 7 30 

% within commitmentN 40,0% 36,7% 23,3% 100,0% 

% within εξειδ_Ν 32,4% 47,8% 21,2% 32,3% 

% of Total 12,9% 11,8% 7,5% 32,3% 

Adjusted Residual ,0 1,8 -1,7  

high Count 3 6 23 32 

% within commitmentN 9,4% 18,8% 71,9% 100,0% 

% within εξειδ_Ν 8,1% 26,1% 69,7% 34,4% 

% of Total 3,2% 6,5% 24,7% 34,4% 

Adjusted Residual -4,3 -1,0 5,3  

Total Count 37 23 33 93 

% within commitmentN 39,8% 24,7% 35,5% 100,0% 

% within εξειδ_Ν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 39,8% 24,7% 35,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,578a 4 ,000 

Likelihood Ratio 38,126 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 31,884 1 ,000 

N of Valid Cases 93   
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a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,42. 

 

Ως προς την εξιδανικευμένη επιρροή - χαρακτηριστικά και την οργανωσιακή 

δέσμευση σημειώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση x2(4)=36.578, p<.05. Όπως 

φαίνεται στον παραπάνω  πίνακα, το 71,9% των συμμετεχόντων που θεωρούν πως 

επικρατεί αυτός ο τύπος ηγεσίας στο σχολείο τους , παρατηρείται πως εμφανίζουν 

υψηλά επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης σε αντίθεση με εκείνους, που δε δηλώνουν 

δεσμευμένοι με τη σχολική μονάδα που εργάζονται καθώς δεν επικρατούν 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ηγεσίας (71%). 

Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και  στην εξιδανικευμένη επιρροή – 

συμπεριφορά (Πίνακας 5. ), όπου στα σχολεία που κυριαρχεί το 59,4% δηλώνει 

δεσμευμένο οργανωσιακά, ενώ στα σχολεία που δεν κυριαρχεί το 67,7% των 

εκπαιδευτικών δε φαίνεται να παρουσιάζει υψηλό ποσοστό δέσμευσης. Η σχέση τους, 

να σημειωθεί, πως βρέθηκε στατιστικά σημαντική x2(4)=28,981, p<.05.  
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Πίνακας 5. Εξιδανικευμένη Επιρροή, Συμπεριφορά – Δέσμευση  

 

Crosstab 

 

Εξιδανικευμένη Επιρροή- Συμπ. 

Total low medium high 

commitmentN low Count 21 7 3 31 

% within commitmentN 67,7% 22,6% 9,7% 100,0% 

% within Εξ_συμπ_Ν 61,8% 25,0% 9,7% 33,3% 

% of Total 22,6% 7,5% 3,2% 33,3% 

Adjusted Residual 4,4 -1,1 -3,4  

medium Count 11 10 9 30 

% within commitmentN 36,7% 33,3% 30,0% 100,0% 

% within Εξ_συμπ_Ν 32,4% 35,7% 29,0% 32,3% 

% of Total 11,8% 10,8% 9,7% 32,3% 

Adjusted Residual ,0 ,5 -,5  

high Count 2 11 19 32 

% within commitmentN 6,3% 34,4% 59,4% 100,0% 

% within Εξ_συμπ_Ν 5,9% 39,3% 61,3% 34,4% 

% of Total 2,2% 11,8% 20,4% 34,4% 

Adjusted Residual -4,4 ,6 3,9  

Total Count 34 28 31 93 

% within commitmentN 36,6% 30,1% 33,3% 100,0% 

% within Εξ_συμπ_Ν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,6% 30,1% 33,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,981a 4 ,000 

Likelihood Ratio 32,449 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 27,618 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,03. 

 

Ως προς την κατηγορία εμπνευσμένη παρακίνηση και οργανωσιακή 

δέσμευση, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση x2(4)=32,855, p<.05. Το 78,1% των 
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συμμετεχόντων δηλώνει πως στο σχολείο τους επικρατούν στοιχεία εμπνευσμένης 

παρακίνησης και οι ίδιοι αισθάνονται δεσμευμένοι με τη σχολική μονάδα στην οποία 

εργάζονται. Δε συμβαίνει, ωστόσο, το ίδιο με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

δηλώνουν πως τα στοιχεία της εμπνευσμένης παρακίνησης στο σχολείο τους είναι 

ελάχιστα. Στην κατηγορία αυτή, το 71% δηλώνει χαμηλό αίσθημα οργανωσιακής 

δέσμευσης. 

 
 Πίνακας 6. Εμπνευσμένη Παρακίνηση - Δέσμευση 

 

Crosstab 

 

Εμπνευσμένη Παρακίνηση 

Total low medium high 

commitmentN low Count 22 2 7 31 

% within commitmentN 71,0% 6,5% 22,6% 100,0% 

% within empn_parak_N 57,9% 14,3% 17,1% 33,3% 

% of Total 23,7% 2,2% 7,5% 33,3% 

Adjusted Residual 4,2 -1,6 -3,0  

medium Count 12 9 9 30 

% within commitmentN 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

% within empn_parak_N 31,6% 64,3% 22,0% 32,3% 

% of Total 12,9% 9,7% 9,7% 32,3% 

Adjusted Residual -,1 2,8 -1,9  

high Count 4 3 25 32 

% within commitmentN 12,5% 9,4% 78,1% 100,0% 

% within empn_parak_N 10,5% 21,4% 61,0% 34,4% 

% of Total 4,3% 3,2% 26,9% 34,4% 

Adjusted Residual -4,0 -1,1 4,8  

Total Count 38 14 41 93 

% within commitmentN 40,9% 15,1% 44,1% 100,0% 

% within empn_parak_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 15,1% 44,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 32,855a 4 ,000 

Likelihood Ratio 32,799 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 23,947 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,52. 

 

Φαίνεται πως ο τύπος ηγεσίας που έχει να κάνει με την Ενεργοποίηση 

Νοητικών Ικανοτήτων σχετίζεται σημαντικά με την οργανωσιακή δέσμευση  

x2(4)=23,501, p<.05. Όπως παρατηρείται στον πίνακα, η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών που εκφράζουν την πεποίθηση πως δεν κυριαρχούν στοιχεία του 

συγκεκριμένου τύπου ηγεσίας στο σχολείο τους, εκφράζουν σε ποσοστό 58,1% 

χαμηλή οργανωσιακή δέσμευση. Αντίθετα, το 68,8% από όσους δηλώνουν την 

ύπαρξη αντίστοιχων στοιχείων στις σχολικές μονάδες τους, δηλώνουν υψηλή 

οργανωσιακή δέσμευση. 

Πίνακας 7. Ενεργοποίηση Νοητικών Ικανοτήτων - Δέσμευση 

 

Crosstab 

 

Ενεργοποίηση Νοητικών 

Ικανοτήτων 

Total low medium high 

commitmentN low Count 18 7 6 31 

% within commitmentN 58,1% 22,6% 19,4% 100,0% 

% within en_noht_N 58,1% 28,0% 16,2% 33,3% 

% of Total 19,4% 7,5% 6,5% 33,3% 

Adjusted Residual 3,6 -,7 -2,8  

medium Count 10 11 9 30 

% within commitmentN 33,3% 36,7% 30,0% 100,0% 

% within en_noht_N 32,3% 44,0% 24,3% 32,3% 

% of Total 10,8% 11,8% 9,7% 32,3% 

Adjusted Residual ,0 1,5 -1,3  

high Count 3 7 22 32 

% within commitmentN 9,4% 21,9% 68,8% 100,0% 

% within en_noht_N 9,7% 28,0% 59,5% 34,4% 
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% of Total 3,2% 7,5% 23,7% 34,4% 

Adjusted Residual -3,5 -,8 4,1  

Total Count 31 25 37 93 

% within commitmentN 33,3% 26,9% 39,8% 100,0% 

% within en_noht_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 33,3% 26,9% 39,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,501a 4 ,000 

Likelihood Ratio 24,211 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,673 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,06. 

 

Το εξατομικευμένο ενδιαφέρον που παρουσιάζει ένας ηγέτης στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την οργανωσιακή 

δέσμευση, επίσης, x2(4)=13,528, p<.05. .Το 51,6% των ερωτηθέντων που θεωρούν 

πως υπάρχει χαμηλή οργανωσιακή δέσμευση στο σχολείο τους, βρίσκουν πως 

υπάρχει και μειωμένο εξατομικευμένο ενδιαφέρον από τον διευθυντή του σχολείου 

τους. Αντίθετα, από τους συμμετέχοντες που παρουσιάζουν υψηλή οργανωσιακή 

δέσμευση σε ποσοστό 68,8% , η πλειοψηφία ( 53,7%) υποστηρίζει πως ο διευθυντής 

του σχολείου παρουσιάζει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. 
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Πίνακας 8. Εξατομικευμένο Ενδιαφέρον - Δέσμευση 

 

Crosstab 

 

Εξατομικευμένο Ενδιαφέρον 

Total low medium high 

commitmentN low Count 16 4 11 31 

% within commitmentN 51,6% 12,9% 35,5% 100,0% 

% within exat_end_N 38,1% 40,0% 26,8% 33,3% 

% of Total 17,2% 4,3% 11,8% 33,3% 

Adjusted Residual ,9 ,5 -1,2  

medium Count 19 3 8 30 

% within commitmentN 63,3% 10,0% 26,7% 100,0% 

% within exat_end_N 45,2% 30,0% 19,5% 32,3% 

% of Total 20,4% 3,2% 8,6% 32,3% 

Adjusted Residual 2,4 -,2 -2,3  

high Count 7 3 22 32 

% within commitmentN 21,9% 9,4% 68,8% 100,0% 

% within exat_end_N 16,7% 30,0% 53,7% 34,4% 

% of Total 7,5% 3,2% 23,7% 34,4% 

Adjusted Residual -3,3 -,3 3,5  

Total Count 42 10 41 93 

% within commitmentN 45,2% 10,8% 44,1% 100,0% 

% within exat_end_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,2% 10,8% 44,1% 100,0% 

 

 

Ανάμεσα στην αμοιβή με βάση την επίδοση παρουσιάζεται επίσης στατιστικά 

σημαντική σχέση x2(4)=19,180, p<.05. Το 51,1% των συμμετεχόντων που θεωρούν 

πως δεν υπάρχει αμοιβή ανάλογα με την επίδοσή τους, παρουσιάζουν πολύ χαμηλή 

οργανωσιακή δέσμευση, σε αντίθεση με το 57,9% των συμμετεχόντων που 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,528a 4 ,009 

Likelihood Ratio 13,907 4 ,008 

Linear-by-Linear Association 7,047 1 ,008 

N of Valid Cases 93   

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,23. 
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αμείβονται με βάση τις επιδόσεις τους. Εκείνοι παρουσιάζουν υψηλή οργανωσιακή 

δέσμευση με τη σχολική μονάδα τους. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 9. 

 

Πίνακας 9. Αμοιβή με βάση την Επίδοση - Δέσμευση 

Crosstab 

 

Αμοιβή με βάση την Επίδοση 

Total low medium high 

commitmentN low Count 17 7 7 31 

% within commitmentN 54,8% 22,6% 22,6% 100,0% 

% within amoibh_N 53,1% 30,4% 18,4% 33,3% 

% of Total 18,3% 7,5% 7,5% 33,3% 

Adjusted Residual 2,9 -,3 -2,5  

medium Count 11 10 9 30 

% within commitmentN 36,7% 33,3% 30,0% 100,0% 

% within amoibh_N 34,4% 43,5% 23,7% 32,3% 

% of Total 11,8% 10,8% 9,7% 32,3% 

Adjusted Residual ,3 1,3 -1,5  

high Count 4 6 22 32 

% within commitmentN 12,5% 18,8% 68,8% 100,0% 

% within amoibh_N 12,5% 26,1% 57,9% 34,4% 

% of Total 4,3% 6,5% 23,7% 34,4% 

Adjusted Residual -3,2 -1,0 4,0  

Total Count 32 23 38 93 

% within commitmentN 34,4% 24,7% 40,9% 100,0% 

% within amoibh_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 34,4% 24,7% 40,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,180a 4 ,001 

Likelihood Ratio 19,548 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 16,374 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,42. 
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Στατιστικά σημαντική σχέση παρουσιάζεται μεταξύ της ηγεσίας κατ’ 

εξαίρεση (ενεργητική) και της οργανωσιακής δέσμευσης x2(4)=11,751,p<,05. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, το 48,7% από τα άτομα που έχουν υψηλή οργανωσιακή 

δέσμευση, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 10, φαίνεται πως δεν τη συσχετίζουν με 

τη συγκεκριμένη κατηγορία ηγεσίας, αφού παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά σε 

αυτήν. 

 

 

Πίνακας 10. Διοίκηση Κατ’ Εξαίρεση - Ενεργητική 

 

Crosstab 

 

Ενεργητική Διοίκηση 

Total low medium high 

commitmentN low Count 11 10 10 31 

% within commitmentN 35,5% 32,3% 32,3% 100,0% 

% within energhtiki_N 28,2% 55,6% 27,8% 33,3% 

% of Total 11,8% 10,8% 10,8% 33,3% 

Adjusted Residual -,9 2,2 -,9  

medium Count 9 7 14 30 

% within commitmentN 30,0% 23,3% 46,7% 100,0% 

% within energhtiki_N 23,1% 38,9% 38,9% 32,3% 

% of Total 9,7% 7,5% 15,1% 32,3% 

Adjusted Residual -1,6 ,7 1,1  

high Count 19 1 12 32 

% within commitmentN 59,4% 3,1% 37,5% 100,0% 

% within energhtiki_N 48,7% 5,6% 33,3% 34,4% 

% of Total 20,4% 1,1% 12,9% 34,4% 

Adjusted Residual 2,5 -2,9 -,2  

Total Count 39 18 36 93 

% within commitmentN 41,9% 19,4% 38,7% 100,0% 

% within energhtiki_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 41,9% 19,4% 38,7% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,751a 4 ,019 

Likelihood Ratio 13,523 4 ,009 

Linear-by-Linear Association ,694 1 ,405 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,81. 

 

Ως προς την κατ’ εξαίρεση ηγεσία (παθητική) και την οργανωσιακή δέσμευση δεν 

παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική σχέση x2(4)=3,884, p>.05 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,884a 4 ,422 

Likelihood Ratio 3,889 4 ,421 

Linear-by-Linear Association 1,435 1 ,231 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,71. 

 

Το χαρακτηριστικό της μεγαλύτερης προσπάθειας σχετίζεται στατιστικά 

σημαντικά με την οργανωσιακή δέσμευση x2(4)=53,594, p<.05 . Όπως προκύπτει από 

τον πίνακα 11, το 64,5% των ερωτηθέντων που παρουσιάζουν χαμηλή οργανωσιακή 

δέσμευση, σημειώνουν πως δεν επικρατεί το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στη 

σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται. Αντίστοιχα, το 75% των ερωτηθέντων που 

παρουσιάζουν υψηλή οργανωσιακή δέσμευση, εντοπίζουν την παρακίνηση για 

μεγαλύτερη προσπάθεια εκ μέρους του διευθυντή τους. 
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Πίνακας 11. Μεγαλύτερη Προσπάθεια – Οργανωσιακή Δέσμευση 

 

Crosstab 

 

megal_prosp_N 

Total low medium high 

commitmentN low Count 20 6 5 31 

% within commitmentN 64,5% 19,4% 16,1% 100,0% 

% within megal_prosp_N 83,3% 19,4% 13,2% 33,3% 

% of Total 21,5% 6,5% 5,4% 33,3% 

Adjusted Residual 6,0 -2,0 -3,4  

medium Count 2 19 9 30 

% within commitmentN 6,7% 63,3% 30,0% 100,0% 

% within megal_prosp_N 8,3% 61,3% 23,7% 32,3% 

% of Total 2,2% 20,4% 9,7% 32,3% 

Adjusted Residual -2,9 4,2 -1,5  

high Count 2 6 24 32 

% within commitmentN 6,3% 18,8% 75,0% 100,0% 

% within megal_prosp_N 8,3% 19,4% 63,2% 34,4% 

% of Total 2,2% 6,5% 25,8% 34,4% 

Adjusted Residual -3,1 -2,2 4,9  

Total Count 24 31 38 93 

% within commitmentN 25,8% 33,3% 40,9% 100,0% 

% within megal_prosp_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 25,8% 33,3% 40,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 53,594a 4 ,000 

Likelihood Ratio 50,823 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 33,114 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,74. 
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Η ηγεσία Laissez Faire παρουσιάζει στατιστικά σημαντική σχέση με την 

οργανωσιακή δέσμευση x2(4)=18,628, p<.05. Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός 

πως το 52,4% των ερωτηθέντων που παρουσιάζουν υψηλή οργανωσιακή δέσμευση, 

σημειώνει πολύ χαμηλό επίπεδο στο συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας . 

 

Πίνακας 12. Ηγεσία Laissez Faire - Δέσμευση 

 

Crosstab 

 

Ηγεσία Laissez- Faire 

Total low medium high 

commitmentN low Count 5 9 17 31 

% within commitmentN 16,1% 29,0% 54,8% 100,0% 

% within Ηγεσία_laissez_N 11,9% 47,4% 53,1% 33,3% 

% of Total 5,4% 9,7% 18,3% 33,3% 

Adjusted Residual -4,0 1,5 2,9  

medium Count 15 5 10 30 

% within commitmentN 50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

% within Ηγεσία_laissez_N 35,7% 26,3% 31,3% 32,3% 

% of Total 16,1% 5,4% 10,8% 32,3% 

Adjusted Residual ,6 -,6 -,2  

high Count 22 5 5 32 

% within commitmentN 68,8% 15,6% 15,6% 100,0% 

% within Ηγεσία_laissez_N 52,4% 26,3% 15,6% 34,4% 

% of Total 23,7% 5,4% 5,4% 34,4% 

Adjusted Residual 3,3 -,8 -2,8  

Total Count 42 19 32 93 

% within commitmentN 45,2% 20,4% 34,4% 100,0% 

% within Ηγεσία_laissez_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,2% 20,4% 34,4% 100,0% 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 
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Η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας και η οργανωσιακή δέσμευση παρουσιάζουν, 

επίσης, στατιστικά σημαντική σχέση x2(4)=34,072, p<.05. Από τους συμμετέχοντες 

που δήλωσαν πως έχουν χαμηλή οργανωσιακή δέσμευση, το 61% εντοπίζει χαμηλή 

αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. Αντίστοιχα, το 54,1% από τα άτομα που δηλώνουν 

δεσμευμένα οργανωσιακά με τη σχολική τους μονάδα, σημειώνουν υψηλή 

αποτελεσματικότητα του τύπου ηγεσίας. 

Πίνακας 13. Αποτελεσματικότητα - Δέσμευση 

Crosstab 

 

Αποτελεσματικότητα 

Total low medium high 

commitmentN low Count 25 3 3 31 

% within commitmentN 80,6% 9,7% 9,7% 100,0% 

% within αποτελεσματ_N 61,0% 20,0% 8,1% 33,3% 

% of Total 26,9% 3,2% 3,2% 33,3% 

Adjusted Residual 5,0 -1,2 -4,2  

medium Count 13 3 14 30 

% within commitmentN 43,3% 10,0% 46,7% 100,0% 

% within αποτελεσματ_N 31,7% 20,0% 37,8% 32,3% 

% of Total 14,0% 3,2% 15,1% 32,3% 

Adjusted Residual -,1 -1,1 ,9  

high Count 3 9 20 32 

% within commitmentN 9,4% 28,1% 62,5% 100,0% 

% within αποτελεσματ_N 7,3% 60,0% 54,1% 34,4% 

% of Total 3,2% 9,7% 21,5% 34,4% 

Adjusted Residual -4,9 2,3 3,2  

Total Count 41 15 37 93 

% within commitmentN 44,1% 16,1% 39,8% 100,0% 

% within αποτελεσματ_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,1% 16,1% 39,8% 100,0% 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,628a 4 ,001 

Likelihood Ratio 20,173 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,719 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,13. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,072a 4 ,000 

Likelihood Ratio 38,587 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 28,607 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,84. 

 

Η ευχαρίστηση από την ηγεσία, είναι άλλο ένα στοιχείο που σχετίζεται με την 

οργανωσιακή δέσμευση x2(2)=21,424, p<.05. Το 51,9%, όπως είναι ορατό στον 

παρακάτω πίνακα, από όσους δηλώνουν χαμηλή δέσμευση, δεν παρουσιάζουν 

ευχαρίστηση από την ηγεσία. Από την άλλη, το 53,8% από όσους παρουσιάζουν 

υψηλή οργανωσιακή δέσμευση, παρουσιάζει ευχαρίστηση από την ηγεσία. 

Πίνακας 14. Ευχαρίστηση από την Ηγεσία - Δέσμευση 

Crosstab 

 

Ευχαρίστηση από την 

ηγεσία_N 

Total low high 

commitmentN low Count 28 3 31 

% within commitmentN 90,3% 9,7% 100,0% 

% within ευχαρίστηση_N 51,9% 7,7% 33,3% 

% of Total 30,1% 3,2% 33,3% 

Adjusted Residual 4,5 -4,5  

medium Count 15 15 30 

% within commitmentN 50,0% 50,0% 100,0% 

% within ευχαρίστηση_N 27,8% 38,5% 32,3% 

% of Total 16,1% 16,1% 32,3% 

Adjusted Residual -1,1 1,1  

high Count 11 21 32 

% within commitmentN 34,4% 65,6% 100,0% 

% within ευχαρίστηση_N 20,4% 53,8% 34,4% 

% of Total 11,8% 22,6% 34,4% 

Adjusted Residual -3,4 3,4  
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Total Count 54 39 93 

% within commitmentN 58,1% 41,9% 100,0% 

% within ευχαρίστηση_N 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,1% 41,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,424a 2 ,000 

Likelihood Ratio 24,011 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,935 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,58. 

 

 

5.3 Επαγγελματική Ικανοποίηση και Τύπος Κουλτούρας 
 

Ο τύπος 1 της οργανωσιακής κουλτούρας παρουσιάζει στατιστικά σημαντική σχέση 

με την επαγγελματική ικανοποίηση x2(2)=6,443, p<.05. Όπως θα δούμε στον 

παρακάτω πίνακα, από τους συμμετέχοντες που απάντησαν πως στο σχολείο τους δεν 

επικρατεί ο συγκεκριμένος τύπος κουλτούρας, το 62,9% δηλώνει ικανοποιημένο από 

την εργασία του. 
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Πίνακας 15. Τύπος 1 Κουλτούρας – Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Crosstab 

 

T1N 

Total low high 

ΙκανοποίησηN low Count 11 17 28 

% within satisfactionN 39,3% 60,7% 100,0% 

% within T1N 25,6% 34,0% 30,1% 

% of Total 11,8% 18,3% 30,1% 

Adjusted Residual -,9 ,9  

medium Count 10 20 30 

% within satisfactionN 33,3% 66,7% 100,0% 

% within T1N 23,3% 40,0% 32,3% 

% of Total 10,8% 21,5% 32,3% 

Adjusted Residual -1,7 1,7  

high Count 22 13 35 

% within satisfactionN 62,9% 37,1% 100,0% 

% within T1N 51,2% 26,0% 37,6% 

% of Total 23,7% 14,0% 37,6% 

Adjusted Residual 2,5 -2,5  

Total Count 43 50 93 

% within satisfactionN 46,2% 53,8% 100,0% 

% within T1N 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 46,2% 53,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,443a 2 ,040 

Likelihood Ratio 6,507 2 ,039 

Linear-by-Linear Association 3,839 1 ,050 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,95. 

 

Ο τύπος 2 της οργανωσιακής κουλτούρας δεν παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση x2(4)=7.170, p>,05. 

Ο τύπος 3 της οργανωσιακής κουλτούρας παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών x2(4)=19.944, p<.05. 
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Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 16, από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που 

δεν επικρατεί ο συγκεκριμένος τύπος κουλτούρας στα σχολεία τους, το 71,4% 

εκφράζει επαγγελματική ικανοποίηση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αντιθέτως, από τους 

συμμετέχοντες που απάντησαν πως στα σχολεία που εργάζονται επικρατεί αυτός ο 

τύπος ,το 42,9% δηλώνει ικανοποιημένο επαγγελματικά. 

 

 

 
Πίνακας 16. Τύπος 3 Κουλτούρας – Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Crosstab 

 

T3N 

Total low medium high 

ΙκανοποίησηN low Count 20 7 1 28 

% within satisfactionN 71,4% 25,0% 3,6% 100,0% 

% within T3N 54,1% 24,1% 3,7% 30,1% 

% of Total 21,5% 7,5% 1,1% 30,1% 

Adjusted Residual 4,1 -,8 -3,6  

medium Count 9 10 11 30 

% within satisfactionN 30,0% 33,3% 36,7% 100,0% 

% within T3N 24,3% 34,5% 40,7% 32,3% 

% of Total 9,7% 10,8% 11,8% 32,3% 

Adjusted Residual -1,3 ,3 1,1  

high Count 8 12 15 35 

% within satisfactionN 22,9% 34,3% 42,9% 100,0% 

% within T3N 21,6% 41,4% 55,6% 37,6% 

% of Total 8,6% 12,9% 16,1% 37,6% 

Adjusted Residual -2,6 ,5 2,3  

Total Count 37 29 27 93 

% within satisfactionN 39,8% 31,2% 29,0% 100,0% 

% within T3N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 39,8% 31,2% 29,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,944a 4 ,001 

Likelihood Ratio 22,605 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,750 1 ,000 
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5.4 Επαγγελματική Ικανοποίηση και Τύπος Ηγεσίας 
Ως προς την εξιδανικευμένη επιρροή - χαρακτηριστικά και την επαγγελματική 

ικανοποίηση παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση x2(4)=15.558, p<.05. Από 

τους εκπαιδευτικούς που σημείωσαν χαμηλό επίπεδο εξιδανικευμένης επιρροής , το 

67,9% δεν εκφράζει επαγγελματική ικανοποίηση σε μεγάλο βαθμό. Αντίστοιχα, στην 

κατηγορία εκπαιδευτικών με υψηλή εξιδανικευμένη επιρροή το 51,4% δηλώνει 

ικανοποιημένο επαγγελματικά. Τα στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 17. Εξιδανικευμένη Επιρροή – Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Crosstab 

 

Εξιδανικευμένη Επιρροή 

Total low medium high 

ΙκανοποίησηN low Count 19 5 4 28 

% within satisfactionN 67,9% 17,9% 14,3% 100,0% 

% within εξειδ_Ν 51,4% 21,7% 12,1% 30,1% 

% of Total 20,4% 5,4% 4,3% 30,1% 

Adjusted Residual 3,6 -1,0 -2,8  

medium Count 9 10 11 30 

% within satisfactionN 30,0% 33,3% 36,7% 100,0% 

% within εξειδ_Ν 24,3% 43,5% 33,3% 32,3% 

% of Total 9,7% 10,8% 11,8% 32,3% 

Adjusted Residual -1,3 1,3 ,2  

high Count 9 8 18 35 

% within satisfactionN 25,7% 22,9% 51,4% 100,0% 

% within εξειδ_Ν 24,3% 34,8% 54,5% 37,6% 

% of Total 9,7% 8,6% 19,4% 37,6% 

Adjusted Residual -2,2 -,3 2,5  

Total Count 37 23 33 93 

% within satisfactionN 39,8% 24,7% 35,5% 100,0% 

% within εξειδ_Ν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 39,8% 24,7% 35,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,13. 
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 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,558a 4 ,004 

Likelihood Ratio 15,607 4 ,004 

Linear-by-Linear Association 12,454 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,92. 

 

Ως προς την εξιδανικευμένη επιρροή – συμπεριφορά και την επαγγελματική 

ικανοποίηση σημειώνεται, επίσης, σημαντική σχέση x2(4)=12.879, p<.05. Στον 

παρακάτω πίνακα διακρίνεται ότι τα άτομα που δήλωσαν χαμηλό επίπεδο στον 

συγκεκριμένο τομέα, η πλειονότητα (60,7%) εκφράζει και χαμηλή επαγγελματική 

ικανοποίηση. Στον αντίποδα βρίσκονται εκείνοι που δηλώνουν πως ο ηγέτης – 

διευθυντής ασκεί εξιδανικευμένη επιρροή, από τους οποίους το 48,6% δηλώνει 

επαγγελματική ικανοποίηση. 

Πίνακας 18. Εξιδανικευμένη Επιρροή Συμπεριφορά – Επαγγελματική Ικανοποίηση 

 

Crosstab 

 

Εξ_συμπ_Ν 

Total low medium high 

satisfactionN low Count 17 6 5 28 

% within satisfactionN 60,7% 21,4% 17,9% 100,0% 

% within Εξ_συμπ_Ν 50,0% 21,4% 16,1% 30,1% 

% of Total 18,3% 6,5% 5,4% 30,1% 

Adjusted Residual 3,2 -1,2 -2,1  

medium Count 10 11 9 30 

% within satisfactionN 33,3% 36,7% 30,0% 100,0% 

% within Εξ_συμπ_Ν 29,4% 39,3% 29,0% 32,3% 

% of Total 10,8% 11,8% 9,7% 32,3% 

Adjusted Residual -,4 1,0 -,5  

high Count 7 11 17 35 

% within satisfactionN 20,0% 31,4% 48,6% 100,0% 

% within Εξ_συμπ_Ν 20,6% 39,3% 54,8% 37,6% 

% of Total 7,5% 11,8% 18,3% 37,6% 

Adjusted Residual -2,6 ,2 2,4  

Total Count 34 28 31 93 
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% within satisfactionN 36,6% 30,1% 33,3% 100,0% 

% within Εξ_συμπ_Ν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,6% 30,1% 33,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

Η εμπνευσμένη παρακίνηση και η επαγγελματική ικανοποίηση παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική σχέση x2(4)=14.434, p<.05. Το 47,4% των συμμετεχόντων που 

δηλώνουν χαμηλή εμπνευσμένη παρακίνηση, ταυτόχρονα παρουσιάζει και χαμηλή 

επαγγελματική ικανοποίηση. Από την άλλη πλευρά, μπορεί κανείς να εντοπίσει στον 

πίνακα 19., ότι το 56,1% από όσους δηλώνουν υψηλά ποσοστά στην εμπνευσμένη 

παρακίνηση, παρουσιάζουν και υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση. 

Πίνακας 19. Εμπνευσμένη Παρακίνηση – Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Crosstab 

 

empn_parak_N 

Total low medium high 

satisfactionN low Count 18 4 6 28 

% within satisfactionN 64,3% 14,3% 21,4% 100,0% 

% within empn_parak_N 47,4% 28,6% 14,6% 30,1% 

% of Total 19,4% 4,3% 6,5% 30,1% 

Adjusted Residual 3,0 -,1 -2,9  

medium Count 12 6 12 30 

% within satisfactionN 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,879a 4 ,012 

Likelihood Ratio 12,817 4 ,012 

Linear-by-Linear Association 11,208 1 ,001 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,43. 
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% within empn_parak_N 31,6% 42,9% 29,3% 32,3% 

% of Total 12,9% 6,5% 12,9% 32,3% 

Adjusted Residual -,1 ,9 -,5  

high Count 8 4 23 35 

% within satisfactionN 22,9% 11,4% 65,7% 100,0% 

% within empn_parak_N 21,1% 28,6% 56,1% 37,6% 

% of Total 8,6% 4,3% 24,7% 37,6% 

Adjusted Residual -2,7 -,8 3,3  

Total Count 38 14 41 93 

% within satisfactionN 40,9% 15,1% 44,1% 100,0% 

% within empn_parak_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,9% 15,1% 44,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,434a 4 ,006 

Likelihood Ratio 14,666 4 ,005 

Linear-by-Linear Association 13,379 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,22. 

 

Ως προς την ενεργοποίηση νοητικών ικανοτήτων και την επαγγελματική 

ικανοποίηση δεν υπάρχει συσχέτιση σημαντική x2(4)=6.787, p>.05. Το ίδιο 

φαινόμενο παρατηρείται και στο εξατομικευμένο ενδιαφέρον x(4)=2,456, p>.05. Οι 

τύποι ηγεσίας που έχουν να κάνουν με την αμοιβή και τη μεγαλύτερη προσπάθεια, 

επίσης δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική σχέση με την επαγγελματική 

ικανοποίηση. 

Ως προς την ηγεσία Laissez Faire και την επαγγελματική ικανοποίηση 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση x2(2)=13.202, p<.05, η οποία παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, φάνηκε πως στα σχολεία που επικρατεί ο 

συγκεκριμένος τύπος εργασίας, η επαγγελματική ικανοποίηση των συμμετεχόντων 

ήταν ιδιαίτερα μειωμένη. Αντίστοιχα, από τους συμμετέχοντες που δήλωσαν πως δεν 

κυριαρχεί ο συγκεκριμένος τύπος ηγεσίας στη σχολική μονάδα τους, το 62,9% 

δηλώνει ικανοποιημένο επαγγελματικά. 
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Πίνακας 20. Ηγεσία Laissez Faire – Επαγγελματική Ικανοποίηση 

 

Crosstab 

 

hgesia_laissez_N 

Total low medium high 

satisfactionN low Count 6 6 16 28 

% within satisfactionN 21,4% 21,4% 57,1% 100,0% 

% within hgesia_laissez_N 14,3% 31,6% 50,0% 30,1% 

% of Total 6,5% 6,5% 17,2% 30,1% 

Adjusted Residual -3,0 ,2 3,0  

medium Count 14 6 10 30 

% within satisfactionN 46,7% 20,0% 33,3% 100,0% 

% within hgesia_laissez_N 33,3% 31,6% 31,3% 32,3% 

% of Total 15,1% 6,5% 10,8% 32,3% 

Adjusted Residual ,2 -,1 -,2  

high Count 22 7 6 35 

% within satisfactionN 62,9% 20,0% 17,1% 100,0% 

% within hgesia_laissez_N 52,4% 36,8% 18,8% 37,6% 

% of Total 23,7% 7,5% 6,5% 37,6% 

Adjusted Residual 2,7 -,1 -2,7  

Total Count 42 19 32 93 

% within satisfactionN 45,2% 20,4% 34,4% 100,0% 

% within hgesia_laissez_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,2% 20,4% 34,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,202a 4 ,010 

Likelihood Ratio 13,775 4 ,008 

Linear-by-Linear Association 12,872 1 ,000 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,72. 
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Η κατ’ εξαίρεση ηγεσία ( ενεργητική και παθητική ) δεν παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση με x2(4)= 3.674, 

p>.05 και x2(4)= 1,694, p>.05, αντίστοιχα. 

Η αποτελεσματικότητα του ηγέτη φαίνεται πως σχετίζεται σημαντικά με την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών x2(4)= 10.055 p<.05. Χαρακτηριστικά, όπως 

μπορούμε να δούμε στον παρακάτω πίνακα, το 64,3% από όσους δηλώνουν χαμηλή 

επαγγελματική ικανοποίηση, δηλώνουν πως ο διευθυντής παρουσιάζει χαμηλή 

αποτελεσματικότητα. Αντίστροφα, το 54,3% από όσους δηλώνουν υψηλή 

επαγγελματική ικανοποίηση, δηλώνουν και υψηλή αποτελεσματικότητα από τον 

διευθυντή. 

Πίνακας 21. Αποτελεσματικότητα – Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Crosstab 

 

Αποτελεσματικότητα N 

Total low medium high 

satisfactionN low Count 18 5 5 28 

% within satisfactionN 64,3% 17,9% 17,9% 100,0% 

% within apotelesm_N 43,9% 33,3% 13,5% 30,1% 

% of Total 19,4% 5,4% 5,4% 30,1% 

Adjusted Residual 2,6 ,3 -2,8  

medium Count 13 4 13 30 

% within satisfactionN 43,3% 13,3% 43,3% 100,0% 

% within apotelesm_N 31,7% 26,7% 35,1% 32,3% 

% of Total 14,0% 4,3% 14,0% 32,3% 

Adjusted Residual -,1 -,5 ,5  

high Count 10 6 19 35 

% within satisfactionN 28,6% 17,1% 54,3% 100,0% 

% within apotelesm_N 24,4% 40,0% 51,4% 37,6% 

% of Total 10,8% 6,5% 20,4% 37,6% 

Adjusted Residual -2,3 ,2 2,2  

Total Count 41 15 37 93 

% within satisfactionN 44,1% 16,1% 39,8% 100,0% 

% within apotelesm_N 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,1% 16,1% 39,8% 100,0% 
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Στατιστικά σημαντική σχέση υπάρχει και ανάμεσα στην ευχαρίστηση από την 

ηγεσία και την επαγγελματική ικανοποίηση x2(2)= 7.304, p<.05. Σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα, το 78,6% από όσους δηλώνουν χαμηλή επαγγελματική 

ικανοποίηση, δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την ηγεσία σε αντίθεση με το 

54,3% από όσους δηλώνουν επαγγελματική ικανοποίηση, οι οποίοι συγχρόνως 

παρουσιάζουν ευχαρίστηση από την ηγεσία. 

Πίνακας 22. Ευχαρίστηση από την Ηγεσία – Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Crosstab 

 

Ευχαρίστηση από την 

Ηγεσία 

Total low high 

Ικανοποίηση N low Count 22 6 28 

% within satisfactionN 78,6% 21,4% 100,0% 

% within ευχαρίστηση_N 40,7% 15,4% 30,1% 

% of Total 23,7% 6,5% 30,1% 

Adjusted Residual 2,6 -2,6  

medium Count 16 14 30 

% within satisfactionN 53,3% 46,7% 100,0% 

% within ευχαρίστηση_N 29,6% 35,9% 32,3% 

% of Total 17,2% 15,1% 32,3% 

Adjusted Residual -,6 ,6  

high Count 16 19 35 

% within satisfactionN 45,7% 54,3% 100,0% 

% within ευχαρίστηση_N 29,6% 48,7% 37,6% 

% of Total 17,2% 20,4% 37,6% 

Adjusted Residual -1,9 1,9  

Total Count 54 39 93 

% within satisfactionN 58,1% 41,9% 100,0% 

% within ευχαρίστηση_N 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,1% 41,9% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,055a 4 ,040 

Likelihood Ratio 10,703 4 ,030 

Linear-by-Linear Association 9,410 1 ,002 

N of Valid Cases 93   
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6.Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων 

 
Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει την επιρροή της οργανωσιακής 

κουλτούρας και του τύπου ηγεσίας στην οργανωσιακή δέσμευση και επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Οργανωσιακή Δέσμευση 

Η οργανωσιακή κουλτούρα φάνηκε πως σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την 

οργανωσιακή δέσμευση, όχι όμως ως προς όλες τις διαστάσεις της. Συγκεκριμένα, ο 

πρώτος τύπος της κουλτούρας δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική σχέση με τη 

δέσμευση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, ο δεύτερος τύπος κουλτούρας έχει στατιστικά 

σημαντική σχέση με την οργανωσιακή δέσμευση. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

κουλτούρα του σχολείου, προωθεί το ζεστό και φιλικό κλίμα. Οι σχέσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών είναι ισχυρότατα δομημένες, ενώ στο επίκεντρο της 

σχολικής ζωής τίθεται ο μαθητής. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Simosi & Xenikou, 

2010) η οργανωσιακή κουλτούρα, που καλλιεργεί θετικά συναισθήματα στους 

εργαζόμενους, τους ωθεί να αναπτύξουν ισχυρότερους συναισθηματικούς δεσμούς με 

τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού. Ως αποτέλεσμα, βιώνοντας τα συναισθήματα 

αυτά, τα μέλη του οργανισμού εμφανίζονται περισσότερο δεσμευμένοι με αυτόν. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι συνθήκες που επικρατούν στον δεύτερο τύπο της σχολικής 

κουλτούρας επηρεάζουν θετικά τους εκπαιδευτικούς, όταν υπάρχουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό, καθώς αυξάνεται η δέσμευση με τις αξίες, τους στόχους του 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,304a 2 ,026 

Likelihood Ratio 7,681 2 ,021 

Linear-by-Linear Association 6,587 1 ,010 

N of Valid Cases 93   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,74. 
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σχολικού οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Το ίδιο ισχύει και με τον τρίτο τύπο της 

οργανωσιακής κουλτούρας. Στον συγκεκριμένο τύπο κουλτούρας (Hargreaves, 2006), 

η κουλτούρα είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Οι εκπαιδευτικοί είναι καινοτόμοι και 

προσπαθούν να συμμετέχουν ενεργά σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής ζωής. Οι 

στόχοι και οι προσδοκίες είναι ξεκάθαροι και προωθούν την επιτυχία και την ανέλιξη. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά τα σχολεία, 

φαίνονται δεσμευμένοι με το σχολείο που υπηρετούν, παρά το γεγονός ότι αρκετές 

φορές τους ασκείται ισχυρή πίεση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στους υψηλούς 

στόχους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Acar (2012), οι οργανισμοί οι οποίοι διαθέτουν 

ισχυρή κουλτούρα, έχουν περισσότερους αφοσιωμένους υπαλλήλους, κάτι που 

φαίνεται να ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.  

Τα πορίσματα της βιβλιογραφίας (Lok & Crawford, 1999, 2001), λοιπόν, στην 

περίπτωση αυτή, φαίνεται πως συμβαδίζουν με τα ευρήματα της έρευνας. Η 

οργανωσιακή κουλτούρα, η οποία καθορίζει το κλίμα, τις αξίες, τους στόχους σε έναν 

οργανισμό επιδρά στη δέσμευση που μπορεί να βιώνει ένας εκπαιδευτικός. Ωστόσο, 

αυτό δε φαίνεται να ισχύει ως προς τον πρώτο τύπο, που φαίνεται να μην έχει 

κάποιου είδους αλληλεπίδραση με την οργανωσιακή δέσμευση. Σε αυτόν τον τύπο, η 

σχολική ζωή είναι πολύ αυστηρά οργανωμένη, με αυστηρή πειθαρχία και υψηλούς 

στόχους ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση της οργανωσιακής κουλτούρας με την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων. Η επαγγελματική ικανοποίηση, 

αποτελεί ιδιαίτερα σπουδαίο χαρακτηριστικό σε έναν εργαζόμενο και μπορεί να 

επηρεάσει την επιθυμία παραμονής του στη σχολική μονάδα που εργάζεται και τη 

απόδοσή του. Σύμφωνα με τον Wallach (1983), ένας εργαζόμενος μπορεί να είναι 

πολύ πιο αποτελεσματικός στην εργασία του, όταν η οργανωσιακή κουλτούρα είναι 

κατάλληλη σε σχέση με την εργασία και προωθεί την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Παρατήτησε, επομένως, μία ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην οργανωσιακή 

κουλτούρα και την επαγγελματική ικανοποίηση. Επιπλέον, η κουλτούρα εκείνη η 

οποία παρέχει κίνητρα, φαίνεται πως σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εργαζομένων (Tong, Tak & Wong, 2014).  Επιπλέον,  οι Lok & 

Crawford (1999, 2001) παρατήρησαν πως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο 
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αυτών παραγόντων. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, συμβαδίζουν σε μεγάλο 

βαθμό με την προαναφερθείσα βιβλιογραφία. Οι εργαζόμενοι που δηλώνουν πως στο 

σχολείο τους δεν επικρατεί ο πρώτος τύπος κουλτούρας, παρουσιάζουν 

επαγγελματική ικανοποίηση. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, υπάρχει υψηλός έλεγχος 

για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, ενώ διαφαίνεται χαμηλή κοινωνική 

συνοχή (Hargreaves,2006). Οι εκπαιδευτικοί δε δέχονται την κατάλληλη παρακίνηση, 

ο διευθυντής διατηρεί απόμακρες σχέσεις. Θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς, 

λοιπόν, πως είναι λογικό να μη βιώνουν συχνά το συναίσθημα της επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Ο δεύτερος τύπος κουλτούρας δε φαίνεται να επηρεάζει την 

ικανοποίηση, ενώ ο τρίτος τύπος κουλτούρας επιδρά θετικά στην επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, καθώς όσο πιο ισχυρός είναι τόσο πιο 

ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί. Στην περίπτωση αυτή, παρά το 

γεγονός πως η συγκεκριμένη κατηγορία κουλτούρας διακρίνεται για την αυστηρή 

προσήλωση στους στόχους και στην εξέλιξη, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί αντλούν 

ικανοποίηση από την παροχή κινήτρων για καινοτομία και από την υψηλή κοινωνική 

συνοχή που επικρατεί. 

 Τύπος Ηγεσίας και Οργανωσιακή Δέσμευση 

Οι Nguni, Sleegers & Denessen (2007) διαπίστωσαν πως ο τύπος ηγεσίας παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων. Οι Bycio, Hackett 

& Allen (1995) εντόπισαν με τη σειρά τους πως η μετασχηματιστική ηγεσία 

σχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την οργανωσιακή δέσμευση, ενώ στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν και οι Bono & Judge λίγα χρόνια αργότερα (2003). Η 

μετασχηματιστική ηγεσία παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία ως εξέχουσα μορφή 

ηγεσίας η οποία επηρεάζει σημαντικά την οργανωσιακή δέσμευση στων εργαζομένων 

(Nguni, Sleegers & Denessen, 2006). Σε πολυάριθμες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε 

πολλούς επαγγελματικούς χώρους, έχει αποδειχθεί πως η μετασχηματιστική ηγεσία 

επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων 

(Geijsel, Sleegers, Leithwood, & Jantzi, 2003). Ωστόσο, επειδή στον χώρο της 

εκπαίδευσης η συγκεκριμένη έρευνα είναι αρκετά περιορισμένη, η παρούσα εργασία, 

εστίασε στις διαστάσεις της μετασχηματιστικής και συναλλακτικής ηγεσίας, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η επιρροή τους στην οργανωσιακή δέσμευση των 

εκπαιδευτικών. Όλοι οι τύποι και οι διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας που 

εξετάστηκαν φαίνεται πως επιδρούν θετικά στην οργανωσιακή δέσμευση των 
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εκπαιδευτικών. Εξαίρεση αποτελούν η ηγεσία Laissez Faire και η ηγεσία Κατ’ 

Εξαίρεση (ενεργητική), που φαίνεται πως όταν κυριαρχούν στη σχολική μονάδα 

μειώνουν τις πιθανότητες να αναπτύξουν οργανωσιακή δέσμευση οι εκπαιδευτικοί. 

Επιπλέον, η ηγεσία κατ’ εξαίρεση (παθητική) δεν παρουσίασε καμία συσχέτιση με 

την οργανωσιακή δέσμευση. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις αποτελούν στοιχεία της 

συναλλακτικής ηγεσίας. Η συναλλακτική ηγεσία φαίνεται πως δε συμβαδίζει σε 

μεγάλο βαθμό με την καινοτομία, καθώς επικεντρώνεται περισσότερο στη διανομή 

ρόλων και εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων από τους εργαζόμενους από ό, τι 

στην κινητοποίηση για καινοτόμες ενέργειες (Pieterse, Van Knippenberg, Schippers 

& Stam,2009). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την  υπόδειξη συγκεκριμένων 

στόχων και προσδοκιών εκ μέρους του ηγέτη , πλήττει τους εργαζόμενους 

εκπαιδευτικούς των οποίων οι απόψεις και οι καινοτόμες ιδέες, δε βρίσκουν χώρο 

έκφρασης. Μπορούμε, επομένως, να συμπεράνουμε πως τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας, συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς παρουσιάζουν πιο 

έντονη θετική συσχέτιση της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την οργανωσιακή 

δέσμευση των εκπαιδευτικών, ειδικά σε σύγκριση με το συναλλακτικό μοντέλο 

ηγεσίας. 

 Τύπος Ηγεσίας και Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Ποικίλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν έδειξαν πως η 

συμπεριφορά του ηγέτη σε ένα σχολείο έχει επίδραση στην ικανοποίηση που 

αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί (Bogler, 2001 στο Nguni, Sleegers & Denessen,2006) . 

Ο Maeroff (1988) συσχέτισε θετικά την επαγγελματική ικανοποίηση με τη 

συμμετοχική λήψη αποφάσεων στα σχολεία καθώς επίσης και με τη 

μετασχηματιστική ηγεσία. Γενικότερα στον χώρο του σχολείου οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης όταν ο διευθυντής είναι κάποιους που 

μοιράζεται πληροφορίες, κατανέμει την εξουσία και μένει πάντα σε επικοινωνία με 

τους δασκάλους. Στην παρούσα έρευνα, η επιρροή του τύπου ηγεσίας στην 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών φάνηκε να περιορίζεται σε πολύ 

συγκεκριμένα στυλ ηγεσίας και σε συγκεκριμένες διαστάσεις της μετασχηματιστικής 

και συναλλακτικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, η εξιδανικευμένη επιρροή – 

χαρακτηριστικά, η εξιδανικευμένη επιρροή – συμπεριφορά , η εμπνευσμένη 

παρακίνηση, η αποτελεσματικότητα και η ευχαρίστηση από την ηγεσία, επιδρούν 

θετικά στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, όταν εφαρμόζονται ως 
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στυλ ηγεσίας στις σχολικές μονάδες. Αρνητική συσχέτιση με την επαγγελματική 

ικανοποίηση παρουσιάζει η ηγεσία Laissez Faire, καθώς όπου επικρατεί, εμφανίζεται 

μειωμένη η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Τα ευρήματα αυτά, 

έρχονται σε συμφωνία με το θεωρητικό μέρος της παρούσας έρευνας (Lok & 

Crawford 1999,2001 , Aydin, Sarier & Uysal, 2013) . 

Από τα αποτελέσματα αυτά, λοιπόν, διαφαίνεται, πως η οργανωσιακή 

κουλτούρα και ο τύπος ηγεσίας έχουν αρκετά μεγάλη επιρροή στην οργανωσιακή 

δέσμευση και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών . Ωστόσο, στην 

παρούσα έρευνα υπήρξαν και κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι θα αναφερθούν 

παρακάτω.  

7. Περιορισμοί Έρευνας- Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 
 

Βασικός περιορισμός της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι έλαβε χώρα σε 

συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και ότι συμμετείχε περιορισμένος αριθμός 

εκπαιδευτικών. Επομένως, οποιαδήποτε πιθανή γενίκευση δεν είναι δεδομένο πως θα 

οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Επιπλέον, η οργανωσιακή δέσμευση και η 

επαγγελματική ικανοποίηση διερευνήθηκαν μόνο σε σχέση με τον τύπο ηγεσίας και 

την οργανωσιακή κουλτούρα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί 

να επιδρούν, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, τα έτη υπηρεσίας σε ένα σχολείο, ο μισθός 

κ.α. 

Συγχρόνως, επιπλέον περιορισμός υπήρξε το γεγονός πως οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια στον χώρο εργασίας τους. Αρκετοί 

ήταν εκείνοι που παραδέχτηκαν στη συνέχεια, πως συμπλήρωσαν την κλίμακα της 

Ηγεσίας, φοβούμενοι ότι ο διευθυντής θα δει τις απαντήσεις τους. Επομένως, 

ενδεχομένως, υπήρξαν πιο ελαστικοί στις απαντήσεις τους. 

Καθώς διαφαίνεται πως υπάρχουν χαρακτηριστικά και τύποι ηγεσίας που 

επιδρούν θετικά στη δέσμευση και την ικανοποίηση, θα ήταν χρήσιμο στο μέλλον οι 

εκπαιδευτικοί – πιθανοί μελλοντικοί διευθυντές και οι διευθυντές να επιμορφώνονται 

σχετικά με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο απώτερος σκοπός θα είναι να καταφέρουν να 

υιοθετήσουν αντίστοιχες συμπεριφορές, προκειμένου να υπάρχουν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι ικανοποιημένοι και δεσμευμένοι εκπαιδευτικοί. 
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Επιπλέον, αντίστοιχη επιμόρφωση και ενημέρωση χρειάζεται να 

πραγματοποιηθεί και ως προς τη σημασία της σχολικής κουλτούρας. Οι διευθυντές – 

ηγέτες χρειάζεται να τη διαμορφώνουν προσεκτικά, υιοθετώντας συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, προκειμένου να αυξάνουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και 

την οργανωσιακή τους δέσμευση. 

Στο κομμάτι της έρευνας, θα ήταν χρήσιμο να διεξαχθούν περισσότερες 

έρευνες που θα εξετάζουν παράγοντες επιρροής στην οργανωσιακή δέσμευση και 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται να διερευνηθούν οι 

παράγοντες αυτοί, και μάλιστα σε μεγάλο δείγμα, από πολλές περιοχές της χώρας 

μας, προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα. Μια τέτοια έρευνα, μπορεί 

να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση των δύο αυτών παραγόντων και κατ’ 

επέκταση να αυξήσει την επαγγελματική απόδοση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 
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Παράρτημα 

 

Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Φύλο: _____________ 

Ηλικία: ___________ 

Σπουδές: Κάτοχος Βασικού Πτυχίου 

     Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου    

     Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου      

Συνολικά Έτη Προϋπηρεσίας:___________ 

Έτη προϋπηρεσίας στην υπάρχουσα σχολική μονάδα:___________ 

Το σχολείο στο οποίο υπηρετείτε είναι : 

Α) Δημόσιο 

Β) Ιδιωτικό. 

Το σχολείο στο οποίο υπηρετείτε βρίσκεται : 

Α) σε μεγάλο αστικό κέντρο 

Β) σε επαρχιακή πόλη 

Γ) σε χωριό. 

Αριθμός μαθητών του σχολείου στο οποίο υπηρετείτε:______ 

Αριθμός εκπαιδευτικών του σχολείου στο οποίο υπηρετείτε:_____ 
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 1= Διαφωνώ απόλυτα 

2= Διαφωνώ λίγο 

3= Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

4= Συμφωνώ αρκετά 

5= Συμφωνώ απόλυτα 

1 Η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα. 1 2 3 4 5 

2 Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος/η από την τωρινή 

δουλειά μου. 

1 2 3 4 5 

3 Φαίνεται πως οι φίλοι μου θεωρούν πιο ενδιαφέρουσες 

τις δουλείες τους. 

1 2 3 4 5 

4 Αν ξεκινούσα από την αρχή, θα επέλεγα την ίδια 

δουλειά. 

1 2 3 4 5 

5 Συχνά βαριέμαι τη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 

6 Όταν τελειώνω από τη δουλειά μου, αισθάνομαι πως 

έχω κάνει κάτι αξιοσημείωτο. 

1 2 3 4 5 

7 Είμαι δυσαρεστημένος/η από τη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 

8 Αισθάνομαι ασφάλεια στη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 

9 Είμαι ικανοποιημένος/η από την κοινωνική επαφή που 

έχω μέσω της δουλειάς μου. 

1 2 3 4 5 

10 Οι συνθήκες εργασίας είναι ικανοποιητικές. 1 2 3 4 5 

11 Νομίζω πως η κάθε μέρα δουλειάς δεν τελειώνει ποτέ. 1 2 3 4 5 

12 Τις περισσότερες μέρες είμαι ενθουσιασμένος/η με τη 

δουλειά μου. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Κυκλώστε 1: Καθόλου 

                  2: Λίγο 

                  3: Αρκετά 

                  4: Πολύ 

                  5: Πάρα πολύ 
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1. Συμφωνώ με τους εκπαιδευτικούς στόχους που 

ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην 

οποία εργάζομαι. 

 

2. Συμφωνώ με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις 

συγκρούσεις ανάμεσα στους μαθητές/ μαθήτριες 

ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία 

εργάζομαι. 

 

 

3. Διαφωνώ με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία 

εργάζομαι. 

 

4. Θεωρώ ότι η στάση-συμπεριφορά του διευθυντή 

του σχολείου μου αμβλύνει τις συγκρούσεις 

ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού. 

 

 

5. Θεωρώ ότι η σχολική μονάδα στην οποία 

εργάζομαι απαιτεί αλλαγές σε ζητήματα 

οργάνωσης. 

 

6. Προσπαθώ να καταβάλω τη μέγιστη προσπάθεια 

στον εκπαιδευτικό μου ρόλο. 

 

 

7. Είμαι πρόθυμος/η να συμμετέχω σε 

δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο μου. 

 

8. Θεωρώ ότι οι συνελεύσεις ανάμεσα στα μέλη του 

προσωπικού πρέπει να είναι συχνές. 

 

 

9. Είμαι πρόθυμος/η να συμμετέχω σε συνελεύσεις 

προσωπικού όταν αυτό απαιτείται. 

 

10. Είμαι πρόθυμος/η να αντικαταστήσω τους 

συναδέλφους σε περίπτωση απουσίας τους με 

σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

 

 

11. Απουσιάζω από την εργασία μου μόνο για 

εξαιρετικά σημαντικούς λόγους. 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 
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12. Είμαι πάντα τυπικός με το ωράριο εργασίας. 

 

 

13. Επιθυμώ να μετατεθώ/ αποσπαστώ σε άλλη 

σχολική μονάδα.  

 

14. Είμαι πάντοτε στην ώρα μου στην εργασία μου. 

 

 

15. Επιθυμώ να παραμείνει ο υπάρχων διευθυντής 

στη σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι. 

 

16. Επιθυμώ να συνταξιοδοτηθώ από τη σχολική 

μονάδα στην οποία εργάζομαι.  

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 
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Κυκλώστε  1: Διαφωνώ Εντελώς 

                   2: Διαφωνώ 

        3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

        4: Συμφωνώ 

                       5: Συμφωνώ Απόλυτα   
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1. Οι συνάδελφοι εφαρμόζουν αυστηρή βαθμολογία 

στη σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι. 

 

2. Η  σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι 

εφαρμόζει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 

 

3. Η σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι 

συμμετέχει σε πλήθος δραστηριοτήτων 

(ευρωπαϊκά/ερευνητικά προγράμματα). 

 

4. Οι συνάδελφοι επιβάλλουν αυστηρή πειθαρχία 

στην σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι. 

 

 

5. Ο διευθυντής είναι απόμακρος σε σχέση με τα 

προβλήματα του προσωπικού στη σχολική 

μονάδα στην οποία εργάζομαι. 

 

6. Οι συνάδελφοι δημιουργούν εποικοδομητικές 

σχέσεις με τους μαθητές/μαθήτριές τους στη 

σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι. 

 

 

7. Το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται στον 

μαθητή/μαθήτρια στη σχολική μονάδα στην 

οποία εργάζομαι. 

 

8. Η σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι 

προσπαθεί να προετοιμάσει τους μαθητές για την 

αντιμετώπιση της κοινωνικής πραγματικότητας. 

 

 

9. Οι εκπαιδευτικοί είναι έμπειροι στη σχολική 

μονάδα στην οποία εργάζομαι. 

 

10. Οι εκπαιδευτικοί είναι ενθουσιώδεις και 

καινοτόμοι στη σχολική μονάδα στην οποία 

εργάζομαι. 

 

 

11. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι σαφείς στη 

σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι. 

 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 
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Ο/Η  διευθυντής/τρια… 

 

Ποτέ 

 

(0) 

 

Μία φορά 

στο τόσο 

 

(1) 

Μερικές 

φορές 

 

(2) 

Αρκετά 

συχνά 

 

(3) 

Συνήθως, 

αν όχι 

πάντα 

(4) 

12. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πίεση ως προς την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων στη 

σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι. 

 

 

13. Ο διευθυντής προσφέρει ελλιπή υποστήριξη 

στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας 

στην οποία εργάζομαι. 

 

14. Οι σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

μαθητές είναι βασικό στοιχείο της σχολικής 

μονάδας στην οποία εργάζομαι. 

 

 

15. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο αυστηρότητας στη 

σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι.  

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

 

1    2    3    4    5 
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1. Μου παρέχει βοήθεια, ως 

αντάλλαγμα των 

προσπαθειών μου. 

0 1 2 3 4 

2. Επανεξετάζει  κρίσιμα 

στοιχεία που θεωρούνται 

δεδομένα και αναρωτιέται 

εάν αυτά είναι κατάλληλα. 

0 1 2 3 4 

3. Δεν παρεμβαίνει μέχρι τα 

προβλήματα να γίνουν 

σοβαρά. 

0 1 2 3 4 

4. Εστιάζει την προσοχή του σε 

αντικανονικότητες, λάθη, 

εξαιρέσεις και αποκλίσεις 

από πρότυπα 

0 1 2 3 4 

5.  Αποφεύγει να εμπλακεί όταν 

ανακύπτουν σημαντικά 

ζητήματα. 

0 1 2 3 4 

6. Αναφέρεται στις δικές 

του/της σημαντικές αξίες και 

πεποιθήσεις. 

0 1 2 3 4 

7. Είναι απών όταν τον/την 

έχουν ανάγκη. 
0 1 2 3 4 

8. Αναζητά διαφορετικές 

απόψεις - οπτικές κατά την 

αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. 

0 1 2 3 4 

9.    Μιλάει με αισιοδοξία για το 

μέλλον. 
0 1 2 3 4 

10. Με κάνει να νιώθω 

περήφανος/η  που 

συνεργάζομαι μαζί του/της. 

0 1 2 3 4 

11. Δηλώνει με σαφήνεια ποιος 

είναι ο υπεύθυνος για την 

επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων. 

0 1 2 3 4 

12. Περιμένει κάτι να πάει 

στραβά για να επέμβει. 
0 1 2 3 4 

13. Μιλάει με ενθουσιασμό για 

τις ανάγκες που πρέπει να 

επιτευχθούν. 

0 1 2 3 4 

14. Ιεραρχεί τη σπουδαιότητα 

των πραγμάτων έχοντας 

ισχυρή αίσθηση του σκοπού. 

0 1 2 3 4 

15. Αφιερώνει χρόνο στο να 

διδάσκει ή/και να καθοδηγεί 

τους εκπαιδευτικούς στη 

διδασκαλία 

0 1 2 3 4 

16. Κάνει ξεκάθαρο τι 

αποτέλεσμα περιμένει να 
0 1 2 3 4 
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πάρει κάποιος όταν 

επιτευχθούν οι στόχοι. 

17. Φαίνεται να είναι σταθερός/ή 

στην άποψη: «Εάν δεν 

υπάρχει πρόβλημα μην 

παρέμβεις». 

0 1 2 3 4 

18. Βάζει το καλό της ομάδας 

πιο πάνω από το προσωπικό 

του/της συμφέρον. 

0 1 2 3 4 

19. Με αντιμετωπίζει 

περισσότερο ως ξεχωριστό 

άτομο παρά απλώς ως μέλος 

της ομάδας.  

0 1 2 3 4 

20. Ακολουθεί την τακτική του 

ότι πρέπει τα προβλήματα να 

γίνουν χρόνια πριν να 

αναλάβει δράση. 

 

0 1 2 3 4 

Ο/Η  διευθυντής/τρια… 

Ποτέ 

 

 

(0) 

Μία 

φορά 

στο τόσο 

 

(1) 

Μερικέ

ς 

φορές 

 

(2) 

Αρκετά 

συχνά 

 

(3) 

Συνήθως, 

αν όχι 

πάντα 

(4) 

21. Λειτουργεί κατά τρόπο που 

κερδίζει το σεβασμό μου. 
0 1 2 3 4 

22. Επικεντρώνει την προσοχή 

του/της αποκλειστικά στην 

αντιμετώπιση λαθών, 

παραπόνων και αποτυχιών. 

0 1 2 3 4 

23. Σκέπτεται τις ηθικές 

συνέπειες των αποφάσεων. 
0 1 2 3 4 

24. Παρακολουθεί κάθε λάθος 

που γίνεται. 
0 1 2 3 4 

25. Επιδεικνύει αίσθημα 

δύναμης και 

αυτοπεποίθησης. 

0 1 2 3 4 

26. Προβάλλει ένα ελκυστικό 

όραμα για το μέλλον του 

σχολείου 

0 1 2 3 4 

27. Μου εφιστά την προσοχή 

όταν δεν ανταποκρίνομαι στα 

πρότυπα που έχουν τεθεί. 

0 1 2 3 4 

28. Αποφεύγει να παίρνει 

αποφάσεις. 

 

0 1 2 3 4 

29. Με αντιμετωπίζει, σε 

σύγκριση με τους άλλους, ως 

άτομο με διαφορετικές 

ανάγκες, ικανότητες και 

φιλοδοξίες. 

0 1 2 3 4 
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30. Με παροτρύνει να βλέπω τα 

προβλήματα από πολλές 

διαφορετικές  γωνίες. 

0 1 2 3 4 

31. Με βοηθά να αναπτύσσω τις 

δυνατότητές μου. 
0 1 2 3 4 

32. Προτείνει νέους τρόπους 

προσέγγισης με τους οποίους 

μπορούμε να επιδιώξουμε 

την ολοκλήρωση ενός έργου. 

0 1 2 3 4 

33. Καθυστερεί να δώσει λύση 

σε επείγοντα ζητήματα.  
0 1 2 3 4 

34. Δίνει έμφαση στο πόσο είναι 

σημαντικό να υπάρχει μια 

συλλογική αίσθηση της 

αποστολής.  

0 1 2 3 4 

35. Εκφράζει ικανοποίηση όταν 

ανταποκρίνομαι στις 

προσδοκίες του/της. 

0 1 2 3 4 

36. Εκφράζει την πεποίθηση ότι 

οι στόχοι θα επιτευχθούν. 
0 1 2 3 4 

37. Ανταποκρίνεται 

αποτελεσματικά στις ανάγκες 

μου που σχετίζονται με τη 

δουλειά. 

0 1 2 3 4 

38. Χρησιμοποιεί ικανοποιητικές 

μεθόδους ηγεσίας. 
0 1 2 3 4 

39. Καταφέρνει να κάνω 

περισσότερα από ότι θα 

περίμενα και εγώ ο/η ίδιος/α. 

0 1 2 3 4 

40. Με αντιπροσωπεύει 

αποτελεσματικά στις 

προϊστάμενες αρχές. 

0 1 2 3 4 

41. Συνεργαζόμαστε με 

ικανοποιητικό τρόπο. 
0 1 2 3 4 

42. Αυξάνει την επιθυμία μου 

για επιτυχία. 
0 1 2 3 4 

43. Ανταποκρίνεται 

αποτελεσματικά στις 

απαιτήσεις  του σχολείου. 

0 1 2 3 4 

44. Αυξάνει την προθυμία μου 

να προσπαθώ περισσότερο. 
0 1 2 3 4 

45. Ηγείται μιας ομάδας που 

είναι αποτελεσματική. 
0 1 2 3 4 
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