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Abstract: Job satisfaction of employees has been recognized as a quality performance index. 

Drawing on this postulate, teachers’ job satisfaction has been researched extensively. In the 

current study, an international scale for job satisfaction has been used, translated and 

validated in the Greek context. The purpose of the study is to investigate the job satisfaction 

level of Greek teachers in the current socio-economic context by means of extensive 

sampling, so as to determine the extent to which teachers’ job satisfaction is affected by 

certain demographic factors and the extent to which job satisfaction is further associated with 

variables such as earnings and acknowledgement of teachers’ work by parents and society.  

The results of the study address educators, executives in education and parents. Concerning 

the educators, an overview of their field is provided. As to the executives in education, fields 

are indicated where, should the appropriate interventions be planned, teachers’ job satisfaction 

levels can improve, thus resulting in improved quality education and efficiency. 

Keywords: teachers, job satisfaction, state schools, Greece 

Πεξίιεςε: Η ηθαλνπνίεζε ελφο εξγαδφκελνπ απφ ην επάγγεικά ηνπ, έρεη αλαγλσξηζηεί σο 

παξάγνληαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ. ηε βάζε 

απηνχ ηνπ αμηψκαηνο, έρεη εξεπλεζεί δηεμνδηθά ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε εθδνρή δηεζλνχο θιίκαθαο 

θαηαγξαθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία έρεη κεηαθξαζηεί θαη 

ζηαζκηζηεί ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη, κε κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

εθηεηακέλε δεηγκαηνιεςία, λα θαηαγξαθεί ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηεο δεδνκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, λα 

δηαπηζησζεί εάλ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο θαη κε θάπνηεο 

επηπιένλ κεηαβιεηέο φπσο ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ηνλ βαζκφ αλαγλψξηζεο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο απφ ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλσλία.  

Σα απνηειέζκαηα έρνπλ ελδερφκελνπο απνδέθηεο ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο θαη γνλείο καζεηψλ. Ωο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δίλνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα 

ηνπ θιάδνπ ηνπο ζε απηφ ην πεδίν, σο πξνο ηα ζηειέρε θαη ηελ πνιηηεία, ππνδεηθλχνπλ πεδία 

ηα νπνία κε ηηο αλάινγεο παξεκβάζεηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα βειηησζεί ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κέζσ απηνχ ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: εθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, δεκφζην ζρνιείν, Διιάδα. 

Δηζαγσγή 

Η παξνχζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην πξνβιεκαηηζκνχ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ σο επαγγεικαηία θαη απψηεξν ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

ζεκείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ην αλαβαζκίζνπλ. 

1. Θεσξεηηθό πιαίζην-πξνεγνύκελεο έξεπλεο 

Απφ ηηο πξνζεγγίζεηο εξεπλεηψλ φπσο νη Schneider & Snyder, Vroom θ.α. (Κνπζηέιηνο, 

2014)  θαίλεηαη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ελφο εξγαδφκελνπ, πέξα απφ ηηο πιηθέο 

απνιαβέο απφ ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία, παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ κηα ππνθεηκεληθή 

εζσηεξηθή ςπρνινγηθή δηαδηθαζία θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ αληίιεςε σο πξνο 

απηφ πνπ πξνζθέξεη θη απηφ πνπ ιακβάλεη (Λνπθάο, 2017). εκαληηθά ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ απφδνζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ελψ ν πνιπδηάζηαηνο 

ραξαθηήξαο ηνπ ζπλαξηάηαη κε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (Κάληαο, 1998). 

Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο, πέξαλ ησλ πιηθψλ απνιαβψλ, κπνξεί λα είλαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, νη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θ.ά. πνπ θη εδψ, ζε κεγάιν βαζκφ εκπεξηέρνπλ ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε. Η 

ζχλζεζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ζπγθπξία, ηα ππνθείκελα, ηηο 

επνρέο θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδέεηαη κε ηελ «πνηφηεηα» ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 

«παξαγσγηθφηεηα», φπσο απηά θη αλ νξίδνληαη ζε θάζε επαγγεικαηηθφ ρψξν. 
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1.1. Πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ «επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε» ζηελ εθπαίδεπζε 

Λφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζε κηα θνηλσλία, νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηεξγαζηψλ έρνπλ 

απαζρνιήζεη ηφζν ηε δηεζλή φζν θαη ηελ εγρψξηα έξεπλα. ε ζρεηηθέο κειέηεο επηζεκαίλεηαη 

φηη o βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πνπ απνιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ (Zigarelli, 1996), κε ηελ 

πνηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ πξνζθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (Perie et 

al, 1997; Fenech, 2006) θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο (Maslach & 

Leiter, 1999). Οη ηθαλνπνηεκέλνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδεηαη φηη θξαηνχλ ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηνπο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, φηη είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ πην ζεηηθέο 

θαη ζπλεπείο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ απφδνζή 

ηνπο (Maslach & Leiter, 1999). Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο φπσο, επίζεο, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο (Smith & Ross, 2001). 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα παξαπάλσ, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ φπνπ εξγάδνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ (Tsigilis et al, 2006) θαη πνιινί κειεηεηέο έρνπλ 

ζπλδξάκεη ζηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ. Ο πην δηαδνκέλνο νξηζκφο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ Locke (1976), ν νπνίνο αξρηθά αλαδεηθλχεη 

ην ζπλαίζζεκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ραξαθηεξίδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζή ηνπο 

σο κηα επράξηζηε ή/θαη ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ 

απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ εκπεηξηψλ ηνπο. Γεπηεξεπφλησο, ν Locke 

ζπζρεηίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην πξνζσπηθφ ζχζηεκα 

(εξγαζηαθψλ) αμηψλ πνπ έρεη ζέζεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ απνξξένπλ 

απφ απηφ. Η επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ινηπφλ, επηηπγράλεηαη φηαλ ε εξγαζία νδεγεί ζηελ 

πιήξσζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ ε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο καηαίσζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο αμηψλ (ν.π.). Οκνίσο, κειέηεο 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην δηδαζθαιηθφ ηνπο έξγν 

θαζψο θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ απνδεηνχλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζε απηφ πνπ 

ζεσξνχλ φηη ηειηθά ηνπο πξνζθέξεη (Zembylas & Papanastasiou, 2005; Παπαδφπνπινο & 

ηακαηφπνπινο, 2011).    

Οη εξεπλεηέο ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη λα αλαδεηθλχνπλ ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο απφ ηνπο 

νπνίνπο εμαξηάηαη ν βαζκφο ηεο (Perie et al, 1997; Κάληαο, 1998; Μαθξή-Μπφηζαξε & 

Μαηζαγγνχξαο, 2003). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη επηκέξνπο απηνί παξάγνληεο ηαπηίδνληαη 

κε ηα θίλεηξα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Maslow, 1970) θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο: ηνπο εγγελείο θαη ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο 

(Herzberg, 1968). Οη εγγελείο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε επίηεπμε, ε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε 

ππεπζπλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα αλέιημεο. Ωο εμσγελείο παξάγνληεο ραξαθηεξίδνληαη νη 

απνδνρέο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε πνιηηηθή θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ε επνπηεία  θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο (ν.π). Ωζηφζν, ππνγξακκίδεηαη φηη ε 

επίδξαζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη θάζε έλαο απφ 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ μερσξηζηά (Einar & Skaalvik, 2009).  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ 

απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (teacher self-efficacy), ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

δειαδή ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο σο επαγγεικαηίεο (απηναληίιεςε – απηνεθηίκεζε 

εθπαηδεπηηθψλ) θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλε εκπηζηνζχλε ζηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο δείρλνπλ κεγαιχηεξε δέζκεπζε ζηελ εξγαζία ηνπο, επελδχνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, πηνζεηνχλ πην εχθνια θαηλνηνκίεο, επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηνπο καζεηέο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε, δειψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη θαίλεηαη λα έρνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Μαθξή-Μπφηζαξε & Μαηζαγγνχξαο, 2003; Tsigilis 

et al, 2006; Skaalvik & Skaalvik, 2010).  

1.2. Πξνεγνύκελεο έξεπλεο 

Μειέηεο ηφζν ζην δηεζλή φζν θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν έρνπλ θαηαγξάςεη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη 

άιινπο πνπ κεηψλνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Η κειέηε ησλ Rhodes, Nevill & Allan 

(2004) έιαβε ρψξα ζε κία απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Αγγιίαο θαη θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη Άγγινη εθπαηδεπηηθνί αληινχλ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο επηηπρίαο θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην 

ζρνιείν ηνπο αιιά θαη απφ ηελ θνηλή πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ν θφξηνο εξγαζίαο, ηα απμεκέλα 

δηνηθεηηθά θαζήθνληά ηνπο, ε αδπλακία εμηζνξξφπεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο 

δσήο ηνπο θαζψο θαη ε κεησκέλε αλαγλψξηζε πνπ απνιακβάλνπλ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

είλαη παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ Άγγισλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Οκνίσο, ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Zembylas & Papanastasiou (2006), έρνληαο 

σο δείγκα εθπαηδεπηηθνχο απφ 17 ζρνιεία ηεο Κχπξνπ, επηθεληξψλνληαη ζηηο πεγέο 

ηθαλνπνίεζεο θαη δπζαξέζθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηαιήγνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο, απφ ηελ αλάπηπμε 

νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο θαη απφ ηηο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Αληίζεηα, πεγέο δπζαξέζθεηαο γηα ηνπο Κχπξηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηεινχλ ε έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο θαη ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ην ζπγθεληξσηηθφ 
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε απνπζία επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη νη πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο αλέιημήο ηνπο.   

Αληίζηνηρε έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηελ Απζηξαιία (Γπηηθφ ίδλευ) απφ ηνπο 

Dinham & Scott (1998), νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε νθηψ (8) δηαθνξεηηθψλ 

παξαγφλησλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζεηηθά επηδξνχλ νη πςειέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη νη 

επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ελψ αξλεηηθά επηδξνχλ ν θφξηνο 

εξγαζίαο θαη νη επηπηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ, ε θνηλσληθή ζέζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ν ηξφπνο επαγγεικαηηθήο εμέιημήο ηνπο. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

Απζηξαιψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, φηαλ ζπζρεηίδεηαη κε 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο (παξάγνληεο φπσο ε 

εγεζία ηνπ ζρνιείνπ, ν ηξφπνο πνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο θαη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα, νη 

ππνδνκέο θαη ε θήκε ηνπ ζρνιείνπ).   

Δθηφο φκσο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ζηηο δνκέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

καζεηψλ θαη ζηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο θαη επεξεάδνπλ 

ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, άιιεο κειέηεο ππνγξακκίδνπλ 

ηνλ ξφιν ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Sari, 2004; Παπαλανύκ, 2003; Klassen & Chiu, 2010; 

Eliofotou-Menon & Athanasoula-Reppa, 2011).  

ηελ Διιάδα ν Κάληαο (Κάληαο, 1992) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα κε εθπαηδεπηηθνχο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ Διιήλσλ θαζεγεηψλ επεξεάδεηαη ζεηηθά θπξίσο απφ ηε θχζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο (π.ρ. κε ζπλαδέιθνπο). Ωζηφζν, 

εκθαλίδνληαη κε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο 

πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο. Ο βαζκφο δπζαξέζθεηαο ησλ Διιήλσλ 

θαζεγεηψλ σο πξνο ηελ ακνηβή ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο θαη πξναγσγήο θαζψο 

θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαίλεηαη φηη απμάλεηαη ζεκαληηθά 

θαηά ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Πνιπκεξνπνύινπ θ.α., 2015).  

Όζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε Saiti (2007) αλαθέξεη ζε 

ζρεηηθή κειέηε ηεο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: 1) ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ζρνιηθφ θιίκα 2) ηηο ακνηβέο 

θαη ηηο πξννπηηθέο πξναγσγήο, 3) ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 4) 

ηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ, 5) ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ δαζθάισλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη 6) ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο απηφο πνπ θαίλεηαη λα 

δίλεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνπο Έιιελεο δαζθάινπο είλαη ν πξψηνο πνπ αθνξά ζην ξφιν 

ηνπ δηεπζπληή θαη ηελ θνπιηνχξα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο (ν.π.). Σε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ 
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Γηεπζπληή, ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ παίξλνληαη νη απνθάζεηο ζε θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα ζηε δηακφξθσζε ηνπο βαζκνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επηβεβαηψλνπλ θαη άιιεο κειέηεο (Koustelios, 

2001; Μαθξή-Μπόηζαξε & Μαηζαγγνύξαο, 2003; Koutouzis & Malliara, 2017).  

Έξεπλεο πνπ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ πξνζρνιηθή/πξψηε ζρνιηθή ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη 

ηηο λεπηαγσγνχο ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη Διιελίδεο λεπηαγσγνί είλαη 

ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ πξντζηάκελν 

ππεξεζίαο θαη ηελ πξντζηακέλε ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, ελψ εκθαλίδνληαη δπζαξεζηεκέλεο απφ ην κηζζφ ηνπο θαη ηηο πξννπηηθέο 

πξναγσγήο θαη εκθαλίδνπλ πςειφ ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν εμάληιεζεο (Tsigilis et al, 2006, 

Σαξαζηάδνπ & Πιαηζίδνπ, 2009). Δπηπξνζζέησο, ζρεηηθή κειέηε ζπζρεηίδεη ζεηηθά ηα 

ηζρπξά θίλεηξα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηα νπνία θαίλεηαη 

φηη δηαθαηέρνληαη νη ειιελίδεο λεπηαγσγνί κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζή ηνπο 

(Πιαηζίδνπ & Σαξαζηάδνπ, 2010).   

1.3. θνπόο έξεπλαο 

Η παξνχζα, σο ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, δηελεξγείηαη κε ζηφρν λα επηθαηξνπνηήζεη 

θαη λα δηεπξχλεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαγξαθέο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ηνπ 

Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Γπλεηηθνί απνδέθηεο ησλ επξεκάησλ  είλαη εθπαηδεπηηθνί, 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζε πνιηηηθφ, δηνηθεηηθφ ή αθαδεκατθφ επίπεδν θαζψο ίζσο θαη 

γνλείο ησλ καζεηψλ. 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε:  

 Η ικανοποίηζη ηος Έλληνα εκπαιδεςηικού ηος δημόζιος ζσολείος από ηην επγαζία ηος 

βπίζκεηαι ζε ςτηλό επίπεδο.  

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

 Η ικανοποίηζη πος λαμβάνει ο Έλληναρ εκπαιδεςηικόρ από ηην επγαζία ηος ζςνδέεηαι με 

αηομικούρ δημογπαθικούρ παπάγονηερ όπυρ: ηο επίπεδο ζποςδών, ηο θύλο, ηα σπόνια 

ςπηπεζίαρ, ηην πεπιοσή επγαζίαρ κλπ.;  

 Η ικανοποίηζη πος λαμβάνει ο Έλληναρ εκπαιδεςηικόρ από ηην επγαζία ηος  ζςνδέεηαι με 

εξυηεπικούρ παπάγονηερ όπυρ: ηο επίπεδο ηυν αποδοσών ηος, ηην αναγνώπιζη ηος έπγος ηος, 

ηιρ δςναηόηηηερ ςπηπεζιακήρ εξέλιξηρ; 

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Ζ έξεπλα είλαη πνζνηηθή κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, θνξκφο ηνπ νπνίνπ είλαη κηα εθδνρή 

ηνπ δηεζλνχο TSI (Teacher Satisfaction Inventory) κεηαθξαζκέλνπ θαη ζηαζκηζκέλνπ ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνπο Κνπζηέιην-Γθφιηα (Κνπζηέιηνο, 2014). Η θχξηα θιίκαθα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, πεξηέρεη 20 εξσηήκαηα θαη εκπινπηίζηεθε κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 34 απφ 307 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη κε θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο, 

ζεκαληηθέο θαηά ηελ άπνςε ησλ εξεπλεηψλ. Δπηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ήδε ππάξρνπζα 

θιίκαθα ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ δεδνκέλα ζπγθξίζηκα. ηηο επηπιένλ παξακέηξνπο 

δηεξεπλήζεθε κηα απιή ζπζρέηηζε κε ην θχξην ζθνξ.  

Πξηλ ηελ θχξηα εθαξκνγή πξνεγήζεθαλ 2 πηινηηθέο, κηα κηθξήο θιίκαθαο (πεξίπνπ 80 

εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ  εξγαδφκελνη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

(ΙΔΠ)) θαη κηα ζε 10 ζρνιεία ηεο Αηηηθήο φισλ ησλ βαζκίδσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην 

δηαθηλήζεθε ςεθηαθά, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ Lime Survey ελψ ηα 

δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε ηελ βνήζεηα ησλ Microsoft Excel, θαη IBM 

SPSS 23. 

2.1. Γεηγκαηνιεπηηθό ζρέδην- θαηαλνκή - δηεμαγσγή 

 
 

Η δεηγκαηνιεςία έρεη δηεμαρζεί ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο επηθξάηεηαο, ην ζρνιηθφ έηνο 2017-

2018, ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. Γελ έγηλε δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ εηδηθήο-γεληθήο αγσγήο παξφηη θαλέλα είδνο ζρνιείνπ δελ απνθιείζηεθε απφ ην 

δείγκα. Σν δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηεο 

πιαηθφξκαο MYSCHOOL. Η έθηαζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο επηδηψρζεθε λα είλαη επξεία ψζηε 

λα έρεη απμεκέλε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. ε θάζε πεξηθέξεηα ζρεδηάζηεθε ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο αλαινγηθά. Πεξηιήθζεζαλ ζρνιεία φισλ ησλ ηχπσλ κε ηπραία 
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Γραφ. 1. Καηαγραθή Επαγγελμαηικής Ικανοποίηζης 
εκπαιδεσηικών ηοσ Ελληνικού Δημόζιοσ Στολείοσ                                                                                

(ποζοζηό εκπαιδευηικών ανά βαθμίδα πληθυζμός/δείγμα - Ση.  Λήξης 
2016, ΕΛΣTAT)

Πληθυσμός

Δείγμα
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επηινγή απφ ην ζχλνιν θάζε πεξηθέξεηαο (π.ρ. εηδηθά, κνπζηθά, θιπ) ρσξίο απηή ε 

πιεξνθνξία λα θαηαγξάθεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην. πκκεηείραλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξνη απφ 

3500 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ ελψ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα θαη αμηνπνηήζηκα ήηαλ 

ηειηθά πεξίπνπ 2500 εξσηεκαηνιφγηα (71%). Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο (Cronbach’s a) γηα ηελ 

βαζηθή θιίκαθα ήηαλ αξθεηά πςειφο (0.911) ελψ φηαλ πεξηιήθζεθαλ θαη νη επηπιένλ 

πξνηεηλφκελεο κεηαβιεηέο απμήζεθε πεξαηηέξσ (0,920).  

3. Δπξήκαηα 

Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε επηιέρηεθε πεληάβαζκε  Likert (1-5) ζε ζπκθσλία κε ηελ βαζηθή 

θιίκαθα. Γηα θαιχηεξε επνπηεία, ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε αλαγσγή θαη 

ζε εθαηνζηηαία θιίκαθα. ηε βαζηθή θιίκαθα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο φπνπ 

θαηαγξάθεθε ην ζπλνιηθφ ζθνξ (γίλεηαη ε παξαδνρή φηη είλαη απνδεθηφ λα εμαρζεί απφ ηηο  

ηεξαξρηθέο Likert κέζνο φξνο). Τπνινγίζηεθαλ 5 επηκέξνπο κέζνη φξνη  αλά νκάδα 

παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ  ηε βαζηθή θιίκαθα φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνπο εξεπλεηέο πνπ 

ηελ κεηέθξαζαλ θαη ηε ζηάζκηζαλ. Έηζη ππάξρνπλ επί κέξνπο πεδία πνπ αθνξνχλ ηε θύζε 

ηεο εξγαζίαο, ηε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, ηε ζρέζε κε ηνλ δηεπζπληή, ηε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηηο γεληθόηεξεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε - νκάδεο εξσηεκάησλ. Η γεληθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε αξθεηά πςειό επίπεδν (72,6%), γεγνλφο πνπ 

επαιεζεχεη ηελ αξρηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε. ηνπο επί κέξνπο παξάγνληεο θαίλεηαη φηη ε 

θύζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο είλαη ηα ζεκεία πνπ πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηνχλ επαγγεικαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Ληγφηεξν θαίλεηαη λα ηνπο ηθαλνπνηνχλ νη 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (Πηλ. 1). 

Πίλαθαο 1. Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ                                                                                                                                                                                                         

πλνιηθό θαη επί κέξνπο ζθνξ ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ 

ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

(Μ.Ο.) 

ΣΤΠ. 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΑΝΑΓΩΓΗ 

ΣΑ ΔΚΑΣΟ 

Φύζε Δξγαζίαο 4,08 1,13 81,60% 

Μαζεηέο 3,82 0,97 76,40% 

Γηεπζπληήο 3,63 0,97 72,60% 

πλάδειθνη 3,6 1,09 72,00% 

Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο 2,8 1,08 56,00% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

(γεληθό ζθνξ) 3,63 0,85 72,6% 

 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – πςειόηεξν ζθνξ. Η βαζηθή θιίκαθα πεξηείρε 20 

εξσηήκαηα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη απηά πνπ εκθάληζαλ πςειφηεξν ζθνξ αλαινγηθά κε 
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ηνπο ππφινηπνπο αιιά θαη κε ηνλ κέζν φξν ηεο θιίκαθαο. Φαίλεηαη φηη ηα ηξία πςειφηεξα ζε 

ζθνξ εξσηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο (πηλ. 2). 

 

 Πίλαθαο 2. Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ                                                                                                                        

Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο κε ην πςειόηεξν ζθνξ 

ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ  

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

(Μ.Ο.) 

ΣΤΠ. 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΑΝΑΓΩΓΗ 

ΣΑ 

ΔΚΑΣΟ 

Β13. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη ζεκαληηθόο 4,57 0,69 91,49% 

Β12. Η δνπιεηά κνπ είλαη δεκηνπξγηθή 4,04 0,95 80,77% 

Β14. Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε βνεζά 

ζηελ πξνζσπηθή κνπ αλάπηπμε 
3,93 1,01 78,58% 

 Β7. Έρσ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 3,90 0,86 78,01% 

Β15. πλεξγάδνκαη απνηειεζκαηηθά κε ηνπο 

καζεηέο κνπ 
3,89 0,81 77,80% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ            

(γεληθό ζθνξ) 
3,63 0,85 72,60% 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – ρακειόηεξν ζθνξ. Οη παξάγνληεο πνπ εκθάληζαλ 

ρακειφηεξν ζθνξ αλαινγηθά κε ηνπο ππφινηπνπο αιιά θαη κε ηνλ κέζν φξν ηεο θιίκαθαο. (ηα 

ηξία ρακειφηεξα ζθνξ) αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο (πηλ. 3). 

Πίλαθαο 3. Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ                                                                                                                                                                                                                                  

Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο κε ην ρακειόηεξν ζθνξ  

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

(Μ.Ο.) 

ΣΤΠ 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΑΝΑΓΩΓΗ 

ΣΑ 

ΔΚΑΣΟ 

 Β2. Ο/Η δηεπζπληήο/ληξηα (πξντζηάκελνο/ε) κνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη δίθαηα 
3,53 1,20 70,51% 

Β9. Οη ζπλάδειθνί κνπ δνπιεύνπλ θαιά σο νκάδα 3,20 1,08 63,93% 

Β20. Ο πεξηβάιισλ ρώξνο είλαη αζθαιήο 2,92 1,05 58,47% 

Β18. Ο πεξηβάιισλ ρώξνο είλαη επράξηζηνο 2,91 1,13 58,22% 

Β19. Ο πεξηβάιισλ ρώξνο είλαη θαηάιιεινο 2,77 1,11 55,31% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ   (γεληθό ζθνξ) 3,63 0,85 72,60% 
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Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Η θαηαγξαθή εκθαλίδεη σο πην 

επραξηζηεκέλνπο ηνπο/ηηο λεπηαγσγνύο (Ν=346, 77,77%) θαη ηνπο δαζθάινπο (Ν=750, 

73,88%) θαη ιηγφηεξν ηνπο θαζεγεηέο ΔΠΑΛ (Ν=223, 70,50%) θαη Γεληθώλ Λπθείσλ 

(Ν=502, 70,11%). Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(Sig.=0,00) ελψ κε ηελ αλάιπζε Scheffe εκθαλίδνληαη νη λεπηαγσγνί λα βξίζθνληαη 

ζεκαληηθά πςειόηεξα από ηηο ππόινηπεο βαζκίδεο. 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά θύιν. Οη άλδξεο (Ν=811) εκθαλίδνληαλ ειαθξά πην 

επραξηζηεκέλνη (73%) απφ ηηο γπλαίθεο (Ν= 1682, 72,4%) αιιά ε δηαθνξά απηή δελ 

απνδεηθλχεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig= 0,289) 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά επίπεδν ζπνπδώλ. Καηαγξάθεθαλ δηάθνξα 

αθαδεκατθά πξνζφληα (δεχηεξν πηπρίν, Γηδαζθαιείν, Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ). Η 

αλάιπζε ηειηθά πεξηνξίζηεθε ζε 2 επίπεδα, εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ (Ν=1528) θαη 

δίρσο κεηαπηπρηαθφ (Ν=979) γηα λα ππάξμεη έλα εξκελεχζηκν απνηέιεζκα. Απηνί πνπ είραλ 

κεηαπηπρηαθφ εκθαλίζηεθαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη (Μ.Ο=3,68, 73,6%) απφ απηνχο πνπ 

δελ είραλ (Μ.Ο=3,54 70,8%, Sig.=0,00).  Τπήξραλ 63 δηδάθηνξεο πνπ δελ είραλ δειψζεη φηη 

έρνπλ θαη κεηαπηπρηαθφ. Μεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο απφ ην δείγκα ην πνηνηηθφ απνηέιεζκα δελ 

άιιαμε. 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά εξγαζηαθή θαηάζηαζε. Δμεηάζηεθαλ 3 θαηαζηάζεηο, 

κφληκνη, αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη. Ωξνκίζζηνη ζπκκεηείραλ κφλνλ 6. Απνθαζίζηεθε λα 

αθαηξεζνχλ γηα ιφγνπο αθξηβείαο θαη ε ζχγθξηζε έγηλε αλάκεζα ζε κφληκνπο (Ν=2191) θαη 

αλαπιεξσηέο (Ν=292). Αλ θαη ππήξρε κηθξή δηαθνξά κε πην επραξηζηεκέλνπο ηνπο κφληκνπο 

(Μ.Ο.=3,63, 72,6%) έλαληη ησλ αλαπιεξσηψλ (Μ.Ο.=3,59, 71,8%) ε δηαθνξά απηή δελ 

εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig=0,261) 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά έηε ππεξεζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρσξίζηεθαλ ζε 4 

νκάδεο αλαιφγσο ησλ εηψλ ππεξεζίαο (0-5, 6-15, 16-25, >25). Η θαηαγξαθή έδεημε κηα 

ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο  ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig.=0,00). Η αλάιπζε Scheffe δηαρψξηζε απφ ηηο άιιεο 

νκάδεο, σο ζεκαληηθά πην επραξηζηεκέλνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πεξηζζφηεξα απφ 25 έηε 

ππεξεζίαο (Ν=649, 75,2%). Ληγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ φινπο εκθαλίζηεθαλ απηνί κε ηα 

ιηγφηεξα (0-5 έηε) ππεξεζίαο (Ν=134, 71,2%). 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – αλά πεξηθέξεηα ππεξεζίαο. Η θαηαγξαθή έδεημε 

αθαλφληζηε αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ (Sig.=0,00) 

κε πην ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Ηπείξνπ (Μ.Ο.=3,84, 76,8%) θαη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνπο απηνχο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Μ.Ο.= 3,47, 69,4%) θαη ηεο Αηηηθήο 

(Μ.Ο= 3,55 , 71%). 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – πξόζζεηνη παξάγνληεο. Παξαθάησ εκθαλίδνληαη νη 

πξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ εξεπλήζεθαλ. Όινη ζρεδφλ έρνπλ πεξηιεθζεί θαηά θαηξνχο ζε 

ειιεληθέο θαη δηεζλείο εξγαζίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε, ηηο νηθνλνκηθέο 
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απνιαβέο, ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηηο δπλαηόηεηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο. Η παξνχζα θαηαγξαθή έδεημε φηη φινη βξίζθνληαη ρακειφηεξα απφ ην γεληθφ ζθνξ 

ηθαλνπνίεζεο ελψ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί από ηελ ζπλεξγαζία 

(Μ.Ο.=3,36, 67,2%) θαη ηελ αλαγλώξηζε (Μ.Ο.= 3,29, 65,8%) ηεο εξγαζίαο ηνπο από 

ηνπο γνλείο θαη ιηγφηεξν απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπο (Μ.Ο.=1,86, 37,2%) (πηλ. 4). 

Πίλαθαο 4. Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ                                                                                                                                                                                                                                  

Πξόζζεηνη Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο  

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ  

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

(Μ.Ο.) 

ΣΤΠ. 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΑ 

ΔΚΑΣΟ 

Γ4. πλεξγαζία κε γνλείο 3,36 0,94 67,19% 

Γ3. Αλαγλώξηζε από γνλείο 3,29 0,98 65,78% 

Γ5. Κνηλσληθή εθηίκεζε 3,07 1,08 61,42% 

Γ2. Γπλαηόηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο  2,11 0,94 42,23% 

 Γ1. Οηθνλνκηθέο  απνιαβέο    1,86 0,84 37,30% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ          

(γεληθό ζθνξ) 
3,63 0,85 72,60% 

 

Θεσξήζεθε ζθφπηκν λα εξεπλεζεί πσο ζπζρεηίδνληαη νη επηπξφζζεηνη παξάγνληεο (ηεξαξρηθή 

θιίκαθα) κε ην γεληθφ ζθνξ ηεο ηθαλνπνίεζεο (ζπλερήο θιίκαθα). Μεηαηξάπεθε ε 

πεληάβαζκε Likert ζε δίηηκε θαη αλαδεηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο point biserial ν 

νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα παξφκνηνπ είδνπο δεδνκέλα (Π. Ρνχζζνο-Γ. 

Σζανχζεο 2002). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πξφζζεηνη παξάγνληεο εκθαλίδνπλ 

πνηνηηθά ζεηηθή ζπζρέηηζε κελ κε ην γεληθφ ζθνξ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο αιιά 

πνζνηηθά ηδηαίηεξα ρακειή. Υακειφηεξε ζπζρέηηζε απφ φινπο εκθαλίδεη ε κεηαβιεηή ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ θαη πςειφηεξε ε θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο. Παξαθάησ 

θαίλεηαη ελδεηθηηθά ε γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν θαη 

απηψλ πνπ είλαη ιηγφηεξν επραξηζηεκέλνη απφ ηηο απνιαβέο ηνπο, κε ην γεληθφ ζθνξ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. (πηλ 5, γξάθεκα 2) 

Πίλαθαο 5. Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ                                                                                                                                                                                                                                  

πζρέηηζε Πξόζζεησλ Παξαγόλησλ ηθαλνπνίεζεο κε γεληθό ζθνξ 

 ΔΠΑΓΓ 

ΗΚΑΝΟΠ 

ΑΠΟΛΑΒ

Δ 2 

ΔΠΑΓΓ 

ΔΞΔΛΗΞ2 

ΤΝΔΡΓΑ

ΓΟΝΔΗ2 

ΑΝΑΓΝΩΡ 

ΚΟΗΝΩΝ2 

ΔΠΑΓΓΙΚΑΝΟΠ 

Pearson Correlation 1 ,218** ,341** ,321** ,353** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 2507 2495 2497 2496 2499 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Γξαθ. 2.  Καηαγξαθή Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ ρνιείνπ  

πζρέηηζε ηθαλνπνίεζεο από νηθνλνκηθέο απνιαβέο κε γεληθό ζθνξ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

 

4. ύλνςε-πκπεξάζκαηα - πδήηεζε – Πξνηάζεηο 

Με ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη ηε βνήζεηα ζηαζκηζκέλνπ εξγαιείνπ, εμεηάζηεθε 

αλαινγηθφ δείγκα εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

Σν γεληθφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ εκθαλίδεηαη 

ζρεηηθά πςειφ (72%). ηηο επί κέξνπο δηαζηάζεηο πνπ ην ζπλζέηνπλ εκθαλίδνληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πην επραξηζηεκέλνπο απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο (81,6%) θαη ηε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο (76,40%) θαη ιηγφηεξν απφ ηηο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο (56%). Απηφ, φπσο δείρλνπλ θαη ηα παξαθάησ επξήκαηα, κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

φηη κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηιέγνπλ ζπλεηδεηά ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη 

δελ ην αληηκεησπίδνπλ απνθιεηζηηθά σο πεδίν βηνπνξηζκνχ.  

ε αλάινγε έξεπλα ζε λεπηαγσγνχο ζηελ Κχπξν (Papanastasiou & Zembylas, 2006), 

θαίλεηαη φηη νη λεπηαγσγνί ηνπ δεκνζίνπ ζρνιείνπ επίζεο δελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ  πξάγκα ην νπνίν δε θαηαγξάθεηαη ηφζν έληνλν ζηηο λεπηαγσγνχο ησλ 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ.  

 Δληφο ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, πην επραξηζηεκέλνη εκθαλίδνληαη νη λεπηαγσγνί 

(Ν=346, 77,77%) θαη νη δάζθαινη (Ν=750, 73,88%) θαη ιηγόηεξν νη θαζεγεηέο ΔΠΑΛ 

(Ν=223, 70,50%) θαη Γεληθώλ Λπθείσλ (Ν=502, 70,11%). Σα πςειά πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζπγθιίλνπλ κε ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Koustelios, 2001;  Μαθξή-Μπόηζαξε 
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& Μαηζαγγνύξαο, 2003; Koutouzis & Malliara, 2017; Tsigilis et al, 2006; Σαξαζηάδνπ & 

Πιαηζίδνπ, 2009) θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ απφ 

ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία (ν.π.). Η 

δηαθνξνπνίεζε ζηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξνχκε πηζαλφλ λα ζπλδέεηαη κε ηηο δπζθνιίεο ηεο θάζε 

ειηθίαο καζεηψλ θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε βαζκίδαο φπσο π.ρ. κε ηελ πίεζε πνπ 

δέρνληαη νη θαζεγεηέο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηε δνθηκαζία ησλ 

παλειιελίσλ θ.α. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζόηεξα ρξόληα ππεξεζίαο θαη κε ιηγόηεξα αθαδεκατθά 

πξνζόληα (απηέο νη δχν νκάδεο ζπκπίπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ) εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά πην 

επραξηζηεκέλνη απφ απηνχο κε ιίγα ρξόληα ππεξεζίαο θαη πεξηζζόηεξα πξνζόληα (εδψ 

ζπγθξίζεθαλ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ). Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη θαη ζην φηη νη λεψηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί εηζέξρνληαη κε δπζκελέζηεξνπο  επαγγεικαηηθνχο φξνπο ζηελ εξγαζία αλ θαη 

θαηά θαλφλα δηαζέηνπλ απμεκέλα αθαδεκατθά πξνζφληα θαη πξνζδνθνχλ θάηη πεξηζζφηεξν. 

Γηαθνξά ζεκαληηθή ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ αλαπιεξσηώλ-κνλίκσλ δελ 

εκθαλίζηεθε. Αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Ληγφηεξν επραξηζηεκέλνη εκθαλίδνληαη φζνη εξγάδνληαη ζε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη 

Αηηηθή δειαδή ζε κεγάιν βαζκφ ζηα δχν κεγάια κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. Απηφ 

θαηά ηε γλψκε καο ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ζε απηά ηα θέληξα εξγάδνληαη πνιινί λένη 

εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη ζην φηη νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο είλαη δπζρεξείο.  

Σν εχξεκα επίζεο δειψλεη φηη ζην δηνηθεηηθφ πιαίζην κηαο πεξηθέξεηαο πηζαλφλ ππάξρνπλ ηα 

ππεξεζηαθά πεξηζψξηα γηα δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

Οη πξόζζεηεο παξάκεηξνη πνπ εμεηάζηεθαλ εκθάληζαλ επίπεδν ρακειφηεξν απηνχ ηεο 

γεληθήο ηθαλνπνίεζεο. Πην ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ 

ζπλεξγαζία (67,19%) θαη ηελ αλαγλώξηζε (65,78%) από ηνπο γνλείο. Ληγφηεξν 

επραξηζηεκέλνη εκθαλίζηεθαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο (37,2). Δπηρεηξψληαο 

ζπζρέηηζε κε ην γεληθφ ζθνξ ηεο ηθαλνπνίεζεο δηαπηζηψζακε γεληθά αδχλακε ζρέζε. 

Υακειφηεξε ζρέζε έρεη ε κεηαβιεηή ησλ απνιαβψλ. Απηφ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί, 

παξφηη δελ εκθαλίδνληαη επραξηζηεκέλνη κε ηηο απνιαβέο ηνπο, δελ ην ζπλδένπλ ηδηαίηεξα κε 

ην γεληθφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Απνηειεί αθφκα κηα έλδεημε φηη ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ επηιέγεηαη κε θχξην θξηηήξην ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

πλέρεηα ηεο έξεπλαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεξεχλεζεο θηλήηξσλ/παξακέηξσλ 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα κπνξνχζε, ζε πιαίζην αλάινγνπ 

δείγκαηνο, λα απνηειέζεη ε ιεπηνκεξήο δηεξεχλεζε ησλ ίδησλ παξαγφλησλ ζε επίπεδν 

βαζκίδαο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα). Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα επηκεξηζηεί ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ζρνιείσλ θαζψο θαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε πνπ δελ πεξηιήθζεθε ζην παξφλ 

δείγκα. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν ζα κπνξνχζε λα γίλεη λέα αμηνιφγεζε παξαγφλησλ κε ζθνπφ 

δεκηνπξγία επηθαηξνπνηεκέλεο θιίκαθαο αθνχ ην εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ 

θηλνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλερψο ηξνπνπνηείηαη. ε πεξαηηέξσ αλάιπζε, ζεσξνχκε 

ζθφπηκν λα ηνπνζεηεζνχλ φιεο νη παξάκεηξνη ζε έλα ζπλνιηθφ γξακκηθφ κνληέιν ψζηε λα 

εθηηκεζεί αθξηβέζηεξα ε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο ζηελ εξκελεία ηεο γεληθήο κεηαβιεηφηεηαο. 
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