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Abstract: The purpose of this paper is to investigate the views of Primary Education teachers 

on the causes of teacherζ' burnout syndrome as well as the role that the principal plays in its 

effective coping. The sample of the research consisted of 350 Primary Education teachers. Of 

these, 89 (27,5%) were male and 235 (72,5%) were female. The results generally show that 

teachers do not feel overwhelmed by professionalism, are not emotionally exhausted by their 

profession, but on the contrary they feel creative, that they have achieved their goals, and that 

they are willing to perform their duty. It is worth noting that for the sense of personal 

achievement and satisfaction that teachers feel, the headmaster, his/her attitude, and his/her 

contribution to the effectiveness of educational leadership play an important role. 
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Πεξίιεςε: Σθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ην 

ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδεη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ. Τν δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηέιεζαλ 350 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σηα απνηειέζκαηα 

δηαθαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δε ληψζνπλ ηδηαίηεξα επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλνη, δελ 

εμαληινχληαη ζπλαηζζεκαηηθά ιφγσ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, αιιά αληηζέησο ληψζνπλ 

δεκηνπξγηθνί, ζεσξνχλ φηη επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπο θαη είλαη πξφζπκνη λα αζθήζνπλ ην 
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εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη γηα ην αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο θαη 

ηθαλνπνίεζεο πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν/ε 

δηεπζπληήο/ληξηα, ε ζηάζε ηνπ/ηεο θαη ε ζπκβνιή ηνπ/ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, εθπαηδεπηηθνί, εθπαηδεπηηθή εγεζία.  

Δηζαγσγή 

Όζνλ αθνξά ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηηο αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ 

ή ην απνηξέπνπλ, παξνπζηάδνληαη αξθεηέο κειέηεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη 

Maslach θαη Jackson (1986) θαη νη Maslach, Schaufeli θαη Leiter (2001) αλαθέξνπλ φηη ηα 

επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν είλαη πην επάισηα ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. 

Σχκθσλα κε ηνπο Kantas θαη Vassilaki (1997) θαη Patsalis θαη Papoutsaki (2010), έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο πνπ θαλεξψλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ φιν θαη 

κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο θαη εκπφδηα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Η πίεζε πνπ ηνπο αζθεί ν 

ρξφλνο σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε ζηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα, νη απαηηεηηθέο εξγαζηαθέο 

αλαζέζεηο, ην άγρνο, ε απνπζία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ, ην πηεζηηθφ ζπγθεληξσηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ηα πνιππιεζή ηκήκαηα κεηψλνπλ ηνλ ρξφλν γηα αλάθακςε 

θαη αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006; Αλησλίνπ & 

Νηάιια, 2010; Meams & Cain, 2003). 

Παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη ζχγρξνλεο θνηλσληθέο επηηαγέο, σο πξνο 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο (Muijs & Harris, 2003; Σαΐηεο, 2005; Παζηαξδήο, 

2004). Κάζε δηεπζπληήο/ληξηα πξνβάιεη ηε ζέιεζή ηνπ/ηεο λα δηνηθεί έλα ζρνιείν, ην νπνίν 

απαξηίδεηαη απφ απνδνηηθνχο, ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαζηαθά θαη επράξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη αληίζηνηρα νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά κε 

δηεπζπληέο/ληξηεο πνπ δηαηππψλνπλ νξάκαηα θαη απνηειεζκαηηθέο θνπιηνχξεο (Hooijberg, 

Hunt & Dodge, 1997).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, θαζψο θαη πνηνο είλαη γηα εθείλνπο ν αθξηβήο 

ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

Μέζνδνο 

Πληθςζμόρ ζηόσορ και δείγμα 

Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ν πιεζπζκφο-ζηφρνο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 
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πνπ ππεξεηνχζαλ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-19 ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο. Σε απηήλ ππάξρνπλ 65 Γεκνηηθά Σρνιεία, ζηα νπνία 

εξγάδνληαη 926 εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Τν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ 324 εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα, δίλνληαο έλα 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 35% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

Επεςνηηικό Επγαλείο  

H κειέηε απηή δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε: α) ηνλ βαζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα 

δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη β) ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο Creswell (2011) αλαθέξεη φηη ην εξσηεκαηνιφγην 

απνηειεί ην πην ηδαληθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα κηα πνζνηηθή έξεπλα, δηφηη δίλεη ζηνλ 

εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ έλα πνιππιεζέο δείγκα θαη γελίθεπζεο 

απνηειεζκάησλ γηα έλα αθφκε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ.  

Τν εξσηεκαηνιφγην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ: 

 ηα γεληθά - δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, 

 ηηο αηηίεο - ιφγνπο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

 ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία, 

 ηε ζπκβνιή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο-

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, 

 ηα ζηπι/κνληέια ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ην πψο απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Δηδηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξεηο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ: (α) ηηο 

αηηίεο - παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, (β) 

ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, (γ) ηε ζρέζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη (δ) ηε 

ζρέζε ησλ ζηπι θαη κνληέισλ ζρνιηθήο εγεζίαο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Η θάζε κία ελφηεηα πεξηιακβάλεη κία ζεηξά δειψζεσλ/εξσηήζεσλ πνπ 

απαληψληαη ζε 7βάζκηα ή 5βάζκηα θιίκαθα. 

Διεπεςνηηική Παπαγονηική Ανάλςζη 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνεγήζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε Γηεξεπλεηηθήο 

Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο (Exploratory Factor Analysis – EFA) ζε θάζε κία ελφηεηα ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ ρσξηζηά. Η EFA πεξηειάκβαλε ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ δείγκαηνο 

σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (Bartlett’s test of 

sphericity) (Bartlett, 1954) θαη ηεο επάξθεηαο ηεο δεηγκαηνιεςίαο κε βάζε ην κέηξν ησλ 

Kaiser – Meyer – Olkin (KMO Measure of Sampling Adequacy) (Kaiser, 1960). Η EFA 

δηελεξγήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ Σπληζησζψλ (Principal Component 

Analysis) θαη ηε κέζνδν Varimax γηα ηελ πεξηζηξνθή ησλ παξαγφλησλ. Καηά ηελ δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ ειήθζεζαλ ππφςε: (α) ην θξηηήξην ηνπ Kaiser θαη ηα 

αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα screeplots γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιήζνπο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ (Kaiser, 1960) (β) νη θνξηίζεηο (loadings) ησλ δειψζεσλ ζε θάζε έλα παξάγνληα 

κε ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή ην 0,4 (Stevens, 2009; Floyd & Widaman, 1995) (γ) ην πνζνζηφ 

δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο θαη (δ) ε εξκελεπζηκφηεηα ησλ 

παξαγφλησλ. 

ηαηιζηική Πεπιγπαθή και Ανάλςζη 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ, 

θαηαζθεπάζηεθαλ πίλαθεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ γηα θάζε κία δήισζε/εξψηεζε. Οη ηηκέο 

ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γηεξεπλεηηθήο Παξαγνληηθήο 

Αλάιπζεο πεξηγξάθεθαλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ ηηκψλ θαη ηππηθψλ 

απνθιίζεσλ σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα έηε ππεξεζίαο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε 

ζρέζε εξγαζίαο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηεθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ. Οη ζπγθξίζεηο ησλ ηηκψλ ησλ παξαγφλησλ, κε βάζε ηα παξαπάλσ δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Mann-Whitney γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ζχγθξηζε ήηαλ κεηαμχ δχν ππννκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Kruskal-Wallis γηα ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ζχγθξηζε ήηαλ κεηαμχ 

πεξηζζφηεξσλ απφ δχν ππννκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ κε post-hoc test ηνλ έιεγρν Mann-

Whitney. Οη έιεγρνη Mann-Whitney θαη Kruskal-Wallis επηιέρζεθαλ, δηφηη νη ηηκέο ησλ 

παξαγφλησλ δελ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν 

Kolmogorov – Smirnov θαη Shapiro – Wilks. Τέινο, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλήζεθαλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ 

Pearson θαη νη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05. Οη αλαιχζεηο 

δηελεξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SPSS Statistics (version 19).  

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

Πεπιγπαθικά ηαηιζηικά για ηην Κλίμακα ηηρ Επαγγελμαηικήρ Εξοςθένωζηρ 

Σηνλ Πίλαθα 1 παξαθάησ θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηηίεο θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. Να ζεκεησζεί φηη νη 

παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο έρνπλ κεηξεζεί ζε 7βάζκηα θιίκαθα, ελψ νη παξάγνληεο ησλ ζπλζεθψλ 
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εξγαζίαο θαη ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ θαη εμέιημεο έρνπλ κεηξεζεί ζε 5βάζκηα θιίκαθα. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζε ζρέζε κε απνπξνζσπνπνίεζε θαη θαίλεηαη λα 

έρνπλ πςειή πξνζσπηθή επίηεπμε. Δπίζεο, νη εξσηψκελνη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο κηζζνινγηθέο απνιαβέο θαη ηελ 

εμέιημε. 

Παξάγνληεο Μ.Σ. Σ.Α. 

Πξνζσπηθή επίηεπμε 5,76 0,67 

Σπλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε 2,52 1,18 

Απνπξνζσπνπνίεζε 1,63 0,83 

Σπλζήθεο εξγαζίαο 3,91 0,54 

Μηζζνινγηθέο απνιαβέο θαη εμέιημε 2,37 0,63 

Πίλαθαο 1. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ παξαγόλησλ ηεο θιίκαθαο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 2 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεσλ ζηηο 8 εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Η 

κέζε ηηκή ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο είλαη κεγαιχηεξε απφ 5,5 κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε «ε 

δνπιεηά κνπ είλαη αμηφινγε» (Μ.Τ.=4,23 – Τ.Α.=0,65), ε νπνία βαζκνινγήζεθε επίζεο 

πςειά ζηελ 7βάζκηα θιίκαθα. 

ΔΡΩΣΗΔΙ  Μ.Σ. Σ.Α. 

*5. Νηψζσ φηη ζπκπεξηθέξνκαη ζε κεξηθνχο καζεηέο κνπ 

απξφζσπα, ζαλ λα είλαη αληηθείκελα. 
6,57 0,89 

6. Αληηκεησπίδσ πνιχ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

νη καζεηέο κνπ ζηελ δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 
6,02 0,96 

4. Μπνξψ εχθνια λα θαηαιάβσ πψο αηζζάλνληαη νη καζεηέο κνπ 

γηα δηάθνξα πξάγκαηα. 
6,00 1,12 

12. Μπνξψ εχθνια λα δεκηνπξγήζσ κηα ραιαξή αηκφζθαηξα κε 

ηνπο καζεηέο κνπ. 
5,99 1,09 

9. Νηψζσ γεκάηνο/ε ελεξγεηηθφηεηα. 5,87 1,05 

13. Νηψζσ αλαδσνγνλεκέλνο /ε κεηά απφ ηε ζηελή εξγαζία κε 

ηνπο καζεηέο. 
5,80 1,12 

14. Νηψζσ φηη έρσ θαηνξζψζεη πνιιά αμηφινγα πξάγκαηα ζηε 

δνπιεηά κνπ. 
5,60 1,10 

23. Η δνπιεηά κνπ είλαη αμηφινγε. 4,23 0,65 

* Η θιίκαθα ηεο εξψηεζεο 5 έρεη αληηζηξαθεί 

Πίλαθαο 2. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο 
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 Σηνλ Πίλαθα 3 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 5 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Η κέζε ηηκή 

ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο είλαη κηθξφηεξε απφ 3,02, κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε «ληψζσ 

ζπλαηζζεκαηηθά εμνπζελσκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ» (Μ.Τ.=3,02 – Τ.Α.=1,62), ε νπνία 

βαζκνινγήζεθε επίζεο ρακειά ζηελ 7βάζκηα θιίκαθα. 

ΔΡΩΣΗΔΙ  Μ.Σ. Σ.Α. 

1. Νηψζσ ζπλαηζζεκαηηθά εμνπζελσκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ. 3,02 1,62 

3. Νηψζσ θνπξαζκέλνο/ε, φηαλ ζεθψλνκαη ην πξσί θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίζσ άιιε κηα κέξα δνπιεηάο. 
2,55 1,39 

15. Νηψζσ φηη έρσ θηάζεη ζηα φξηα αληνρήο κνπ. 2,51 1,45 

2. Νηψζσ «άδεηνο/α» (π.ρ. κε αίζζεκα αθχξσζεο, αλεπάξθεηαο, 

έιιεηςε λνήκαηνο) ζην ηέινο κηαο ζρνιηθήο εκέξαο. 
2,27 1,34 

10. Νηψζσ απνγνεηεπκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ. 2,23 1,43 

Πίλαθαο 3. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο 

Σηνλ Πίλαθα 4 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 4 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο. Η κέζε ηηκή ζε φιεο 

ηηο εξσηήζεηο θαίλεηαη λα είλαη ρακειή, κηθξφηεξε ηνπ 2 ζηελ 7βάζκηα θιίκαθα.  

ΔΡΩΣΗΔΙ  Μ.Σ. Σ.Α. 

16. Αηζζάλνκαη φηη νη καζεηέο κνπ θαηεγνξνχλ εκέλα γηα κεξηθά 

απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 
1,86 1,14 

7. Νηψζσ ιηγφηεξν επαίζζεηνο/ε πξνο ηνπο αλζξψπνπο, απφ ηφηε 

πνπ άξρηζα απηήλ ηε δνπιεηά. 
1,69 1,43 

8. Αλεζπρψ γηα ην φηη απηή ε εξγαζία κε ζθιεξαίλεη 

ζπλαηζζεκαηηθά. 
1,61 1,16 

11. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα δε κε ελδηαθέξεη ηη ζπκβαίλεη ζε 

κεξηθνχο καζεηέο κνπ. 
1,36 0,96 

Πίλαθαο 4. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο 

Σηνλ Πίλαθα 5 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 8 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο. Οη εξσηψκελνη 

δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη «ν πξντζηάκελνο είλαη επγελήο» (Μ.Τ.=4,50 – 

Τ.Α.=0,66) θαη φηη «ε δνπιεηά κνπ δελ είλαη βαξεηή» (Μ.Τ.=4,50 – Τ.Α.=0,66). Η κέζε ηηκή 

ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο είλαη κεγαιχηεξε απφ 3,0 ζηελ 5-βάζκηα θιίκαθα. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ Μ.Σ. Σ.Α. 

*27. Ο πξντζηάκελφο κνπ είλαη αγελήο. 

 

4,50 0,66 

*25. Η δνπιεηά κνπ είλαη βαξεηή. 4,21 0,82 

24. Η δνπιεηά κνπ κε ηθαλνπνηεί. 4,09 0,74 

18. Ο ρψξνο εξγαζίαο κνπ είλαη επράξηζηνο. 4,06 0,81 

26. Ο πξντζηάκελφο κνπ θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηά κνπ. 4,01 0,85 

17. Οη ζπλζήθεο εξγαζίεο κνπ είλαη νη θαιχηεξεο πνπ 

είρα πνηέ. 
3,62 1,00 

*29. Η ππεξεζία θάλεη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο. 
3,35 0,91 

28. Η ππεξεζία θξνληίδεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. 3,41 0,84 

* Οη θιίκαθεο ησλ εξσηήζεσλ 25, 27 θαη 29 έρνπλ αληηζηξαθεί 

Πίλαθαο 5. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ παξάγνληα ησλ 

ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

Σηνλ Πίλαθα 6 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 4 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ησλ κηζζνινγηθώλ απνιαβώλ θαη ηεο εμέιημεο. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ πξνθχπηεη φηη νη κηζζνινγηθέο απνιαβέο θαη ε εμέιημε 

αμηνινγνχληαη κε παξφκνην βαζκφ, ν νπνίνο είλαη θαηά κέζν φξν κηθξφηεξνο απφ 3,0 ζηελ 

5βάζκηα θιίκαθα. 

ΔΡΩΣΗΔΙ Μ.Σ. Σ.Α. 

19. Πιεξψλνκαη φζν πξέπεη γηα ηε δνπιεηά πνπ 

πξνζθέξσ. 
2,48 0,99 

*20. Πιεξψλνκαη ιηγφηεξν απφ φ,ηη αμίδσ. 2,30 1,02 

21. Υπάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα πξναγσγή. 2,46 0,87 

*22. Οη πξννπηηθέο γηα πξναγσγή είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο. 
2,26 0,85 

* Οη θιίκαθεο ησλ εξσηήζεσλ 20 θαη 22 έρνπλ αληηζηξαθεί 

Πίλαθαο 6. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ παξάγνληα ησλ 

κηζζνινγηθώλ απνιαβώλ θαη ηεο εμέιημεο 
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Πεπιγπαθικά ηοισεία για ηην Κλίμακα ηος Ρόλος ηος/ηηρ Διεςθςνηή/νηπιαρ ζηην 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ Επαγγελμαηικήρ Εξοςθένωζηρ 

Σηνλ Πίλαθα 7 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. Όπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν, θαηά κέζν φξν, φηη 

ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ παξέρεη κεγαιύηεξε απηνλνκία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ηνπ/ηεο ζρέζεσλ. 

Παξάγνληεο Μ.Σ. Σ.Α. 

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 3,99 0,76 

Απηνλνκία εθπαηδεπηηθψλ 4,73 0,50 

Πίλαθαο 7. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ παξαγόλησλ ηεο θιίκαθαο ηνπ ξόινπ ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ 

ζηηο 16 εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη εξσηψκελνη απαληνχλ ζεηηθά κε κεγαιχηεξν βαζκφ θαηά κέζν φξν απφ ηηο ππφινηπεο 

εξσηήζεηο ζηελ εξψηεζε «ζε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο εθαξκφδεη 

ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ;» (Μ.Τ.=4,26 

– Τ.Α.=0,92), ζηελ εξψηεζε «ζε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο 

εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αηκφζθαηξαο επηαμίαο ζην ζρνιείν;» (Μ.Τ.=4,22 – 

Τ.Α.=0,91) θαη ζηελ εξψηεζε «πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο;» (Μ.Τ.=4,22 – Τ.Α.=0,92).  

Αληίζεηα, νη εξσηψκελνη απαληνχλ ζεηηθά κε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο 

ζηελ εξψηεζε «ζε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο θξνληίδεη γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ;» (Μ.Τ.=3,63 – Τ.Α.=1,04), ζηελ εξψηεζε «ν/ε 

δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνζθέξεη ζε εζάο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πφξνπο, γηα λα 

ζαο ζηεξίμεη σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζαο ζηφρσλ;» (Μ.Τ.=3,65 – 

Τ.Α.=1,07) θαη ζηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνσζεί ζε εζάο 

πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο, πνπ δεκηνπξγνχλ ζεηηθφ θιίκα γηα κάζεζε;» (Μ.Τ.=3,69 – 

Τ.Α.=1,00). 

ΔΡΩΣΗΔΙ Μ.Σ. Σ.Α. 

42. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο εθαξκφδεη 

ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ; 

4,26 0,92 

51. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο εξγάδεηαη γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο αηκφζθαηξαο επηαμίαο ζην ζρνιείν; 
4,22 0,91 
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30. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 
4,22 0,92 

38. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ππνζηεξίδεη ηελ αλνηθηή 

επηθνηλσλία θαη επειημία ζηηο ζρέζεηο ηνπ/ηεο κε ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ; 

4,18 0,91 

50. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζέηεη ζην 

ζρνιηθφ ηνπ/ηεο πεξηβάιινλ κε ζαθήλεηα ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ καζεηψλ; 

4,16 0,90 

45. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαηαηνπίδεη 

ην θαηλνχξγην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ; 
4,12 0,92 

46. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο επαηλεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ εμαίξεηα ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο; 

4,10 0,98 

41. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο επηιχεη 

πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν; 
4,09 0,97 

40. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο δεκηνπξγεί 

ζε εζάο έλα θνηλφ φξακα γηα ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ; 
3,97 0,95 

49. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο παξαζέηεη, 

ζπδεηά θαη κεηαδίδεη ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ ζε φια ηα κέιε ηνπ; 
3,92 0,98 

48. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο δίλεη έκθαζε 

θαη θαιιηεξγεί ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ 

θνηλφηεηα; 

3,91 0,90 

47. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ελζαξξχλεη 

ηελ εκπινθή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο γνλείο; 
3,91 0,91 

44. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ελζαξξχλεη 

ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 
3,76 1,09 

36. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνσζεί ζε εζάο 

πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο, πνπ δεκηνπξγνχλ ζεηηθφ θιίκα γηα κάζεζε; 
3,69 1,00 

37. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνζθέξεη ζε εζάο 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πφξνπο, γηα λα ζαο ζηεξίμεη σο πξνο ηελ 

εθπιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζαο ζηφρσλ; 

3,65 1,07 

43. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο θξνληίδεη γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ; 
3,63 1,04 

Πίλαθαο 8. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ παξάγνληα ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο 
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Σηνλ Πίλαθα 9 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 5 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ απαληήζεσλ πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο απαληνχλ κε παξφκνην ηξφπν 

φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη θαίλεηαη λα ηηο αμηνινγνχλ πςειά, κε βαζκφ κεγαιχηεξν ηνπ 4 ζηελ 

5βαζκηα θιίκαθα. 

ΔΡΩΣΗΔΙ Μ.Σ. Σ.Α. 

*35. Θεσξείηε φηη ζαο πξνθαιεί αηζζήκαηα απνπξνζσπνπνίεζεο ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζαο ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 

4,85 0,55 

*34. Θεσξείηε φηη ζαο πξνθαιεί ζσκαηηθή εμάληιεζε ν ηξφπνο 

δηνίθεζεο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 
4,84 0,56 

*33. Θεσξείηε φηη ζαο πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ν 

ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 
4,80 0,58 

*32. Θεσξείηε φηη ζαο πξνθαιεί άγρνο ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 
4,74 0,64 

39. Σε πνηνλ βαζκφ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο επηηξέπεη 

αξθεηή απηνλνκία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα νξγαλψλνπλ θαη λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο; 

4,45 0,77 

* Οη θιίκαθεο ησλ εξσηήζεσλ 32, 33, 34 θαη 35 έρνπλ αληηζηξαθεί 

Πίλαθαο 9. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Πεπιγπαθικά ηοισεία για ηην Κλίμακα ηων Διαπποζωπικών σέζεων μεηαξύ 

Διεςθςνηή/νηπιαρ και Εκπαιδεςηικού Πποζωπικού 

Σηνλ Πίλαθα 10 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο.  

Παξάγνληεο Μ.Σ. Σ.Α. 

Δπηθνηλσλία κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ 
4,34 0,61 

Πίλαθαο 10. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηνπ παξάγνληα ηεο θιίκαθαο ησλ δηαπξνζσπηθώλ 

ζρέζεσλ κεηαμύ δηεπζπληή/ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

Απφ ηελ θιίκαθα γηα ηε ζρέζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 
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δηαηεξήζεθε ν παξάγνληαο πνπ αθνξά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δηεπζπληή/ληξηαο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ν νπνίνο ζπγθξνηείηαη απφ 6 εξσηήζεηο. Τα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6-33.  

Οη εξσηψκελνη, κε βάζε ηνλ πίλαθα 11 παξαθάησ, απαληνχλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο 

ππφινηπεο εξσηήζεηο ζηελ εξψηεζε «ληψζεηε άλεηα λα εθθξάζεηε ζηνλ/ζηελ δηεπζπληή/ληξηα 

ζαο θάπνην πξφβιεκα πνπ ζαο απαζρνιεί ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο;» (Μ.Τ.=4,95 – 

Τ.Α.=0,22) θαη ζηελ εξψηεζε «πφζν ζπρλά επηθνηλσλεί πξνθνξηθά ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο 

κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ;» (Μ.Τ.=4,66 – Τ.Α.=0,57). Αληίζεηα, νη εξσηψκελνη απαληνχλ 

κε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ζηελ εξψηεζε «πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη 

ε παξέκβαζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηάο ζαο ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ;» (Μ.Τ.=3,96 – Τ.Α.=0,94) θαη ζηελ εξψηεζε «πφζν απνηειεζκαηηθή 

ζεσξείηε ηε ζπλεξγαζία ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο κε ηνλ θαζέλα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

μερσξηζηά;» (Μ.Τ.=4,13 – Τ.Α.=0,89). 

ΔΡΩΣΗΔΙ Μ.Σ. Σ.Α. 

61. Νηψζεηε άλεηα λα εθθξάζεηε ζηνλ/ζηελ δηεπζπληή/ληξηά ζαο 

θάπνην πξφβιεκα πνπ ζαο απαζρνιεί ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο; 
4,95 0,22 

55. Πφζν ζπρλά επηθνηλσλεί πξνθνξηθά ν/ε δηεπζπληήο/ληξηά ζαο κε 

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ; 
4,66 0,57 

56. Πφζν ζπρλά ελεκεξψλεηαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηνλ/ηελ 

δηεπζπληή/ληξηα γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο; 

4,57 0,62 

59. Σε πνηνλ βαζκφ ζεσξείηε φηη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηά ζαο, δηαζέηεη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο; 
4,39 0,78 

58. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (ζηάζε 

ζψκαηνο, ηφλνο θσλήο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ρακφγειν) αλάκεζα 

ζηνλ/ζηελ δηεπζπληή/ληξηα θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ; 

4,18 0,84 

57. Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηε ζπλεξγαζία ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο κε ηνλ θαζέλα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο μερσξηζηά; 
4,13 0,89 

60. Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε παξέκβαζε ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηάο ζαο ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 

3,96 0,94 

Πίλαθαο 11. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ δηεπζπληή/ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθώλ 
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Πεπιγπαθικά ηοισεία για ηην Κλίμακα ηων ηςλ ή και ηων Μονηέλων ηηρ σολικήρ 

Ηγεζίαρ 

Σηνλ Πίλαθα 12 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζηπι ή θαη ηα 

κνληέια ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο 

ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν, θαηά κέζν φξν, φηη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ αθνινπζεί ηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή, ελδερνκεληθή, επηκεξηζηηθή θαη ζπλαιιαθηηθή κνξθή εγεζίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ εζηθή κνξθή εγεζίαο θαη ην δεκνθξαηηθό ζηπι εγεζίαο. 

Παξάγνληεο Μ.Σ. Σ.Α. 

Ηζηθή κνξθή εγεζίαο, Γεκνθξαηηθφ ζηπι εγεζίαο 3,99 0,76 

Μεηαζρεκαηηζηηθή, Δλδερνκεληθή, Δπηκεξηζηηθή θαη 

Σπλαιιαθηηθή κνξθή εγεζίαο 
4,73 0,50 

Πίλαθαο 12. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ παξαγόλησλ ηεο θιίκαθαο ησλ ζηπι ή θαη ησλ 

κνληέισλ ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο 

Σηνλ Πίλαθα 13 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 11 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο εζηθήο κνξθήο εγεζίαο θαη δεκνθξαηηθνχ 

ζηπι εγεζίαο. Οη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ζεηηθά κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο 

εξσηήζεηο ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα δελ είλαη ζπλεπήο απέλαληη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δελ ζέηεη ζηφρνπο θαη νιηγσξεί ζηελ άξζε 

απνθάζεσλ;» (Μ.Τ.=4,77 – Τ.Α.=0,71), ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ θφβν σο θίλεηξν θαη ελαληηψλεηαη ζπρλά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ/ηεο;» (Μ.Τ.=4,74 – Τ.Α.=0,58) θαη ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα είλαη αδηάθνξνο/ε 

απέλαληη ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ;» (Μ.Τ.=4,70 – Τ.Α.=0,62).  

Αληίζεηα, κε βάζε ηνλ πίλαθα 15 παξαθάησ, νη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ζεηηθά κε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα παξέρεη φιε ηελ 

εμνπζία ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη θάλεη ειάρηζηεο παξεκβαηηθέο θηλήζεηο;» (Μ.Τ.=3,19 – 

Τ.Α.=1,11) θαη ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο ιεηηνπξγεί απιά σο κεηαθνξέαο 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο, θαζψο πξνσζείηαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

κειψλ;» (Μ.Τ.=3,39 – Τ.Α.=1,14). 

ΔΡΩΣΗΔΙ Μ.Σ. Σ.Α. 

*77. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα δελ είλαη ζπλεπήο απέλαληη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δελ ζέηεη ζηφρνπο θαη 

νιηγσξεί ζηελ άξζε απνθάζεσλ. 

4,77 0,71 

*70. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

θφβν σο θίλεηξν θαη ελαληηψλεηαη ζπρλά κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

4,74 0,58 
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*76. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα είλαη αδηάθνξνο/ε απέλαληη ζηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
4,70 0,62 

67. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο απνθαζίδεη θαη 

ελεξγεί κε εζηθέο αμίεο, είλαη δίθαηνο/ε, εηιηθξηλήο θαη 

αμηφπηζηνο/ε. 

4,57 0,73 

62. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο έρεη σο ζηφρν ηελ δεκηνπξγία 

πγηνχο θιίκαηνο, κε ζθνπφ ηε ζπλερή κάζεζε θαη ππνζηήξημε 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

4,48 0,78 

68. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο αζθεί ηελ εγεζία 

ηνπ/ηεο θαη ζπκπεξηθέξεηαη κε ηέηνην ηξφπν, πνπ δηεπθνιχλεη 

ηαπηφρξνλα θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

4,44 0,77 

66. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο δίλεη βάζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζεσξεί σο πξνηεξαηφηεηά ηνπ/ηεο 

ηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ 

4,35 0,74 

*71. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο παίξλεη κφλνο ηνπ/ηεο 

απνθάζεηο θαη αληιεί δχλακε απφ ηε ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη. 
4,34 0,90 

73. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο δίλεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ/ηεο 

κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο θαη αλεμαξηεζίαο. 
4,31 0,71 

74. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζαο ιεηηνπξγεί απιά σο κεηαθνξέαο 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο, θαζψο πξνσζείηαη ε 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ. 

3,39 1,14 

75. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα παξέρεη φιε ηελ εμνπζία ζην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη θάλεη ειάρηζηεο παξεκβαηηθέο 

θηλήζεηο. 

3,19 1,11 

* Οη θιίκαθεο ησλ εξσηήζεσλ 70, 71, 76 θαη 77 έρνπλ αληηζηξαθεί  

Πίλαθαο 13. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

εζηθήο κνξθήο εγεζίαο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνύ ζηπι εγεζίαο 

Σηνλ Πίλαθα 14 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 5 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο, ελδερνκεληθήο, 

επηκεξηζηηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο κνξθήο εγεζίαο. Οη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ζεηηθά κε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηά ζαο 

ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηνηθεί;» 

(Μ.Τ.=4,40 – Τ.Α.=0,79) θαη ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηά ηνπ ζρνιείνπ ζαο έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν εγεζίαο ηνπ/ηεο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θάζε θνξά;» (Μ.Τ.=4,02 – Τ.Α.=0,92).  

Αληίζεηα, κε βάζε ηνλ πίλαθα 17 παξαθάησ, νη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ ζεηηθά κε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηελ εξψηεζε «ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο 
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πηνζεηεί κηα κνξθή θαηακεξηζκνχ ηεο εγεζίαο ηνπ ζην δηδαθηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, ρσξίο λα 

βαζίδεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο γξακκέο ηεο ηεξαξρίαο;» (Μ.Τ.=3,20 – Τ.Α.=1,12). 

ΔΡΩΣΗΔΙ Μ.Σ. Σ.Α. 

72. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηά ζαο ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηνηθεί. 
4,40 0,79 

69. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν εγεζίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θάζε θνξά. 

4,02 0,92 

63. Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο επηρεηξεί λα 

ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο επηβξάβεπζε 

θαη αληάιιαγκα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. 

3,67 1,12 

64.Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο αζθεί κέζσ ηεο 

ζηάζεο ηνπ επηξξνή ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ. 
3,60 0,94 

65.Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πηνζεηεί κηα κνξθή 

θαηακεξηζκνχ ηεο εγεζίαο ηνπ ζην δηδαθηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, 

ρσξίο λα βαζίδεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο γξακκέο ηεο ηεξαξρίαο. 

3,20 1,12 

Πίλαθαο 14. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο, ελδερνκεληθήο, επηκεξηζηηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο κνξθήο εγεζίαο. 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Σχκθσλα κε ηελ έξεπλά καο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη ε δνπιεηά ηνπο είλαη 

αξθεηά αμηφινγε θαη φηη έρνπλ θαηνξζψζεη πνιιά ζηνλ ηνκέα ηνπο, ψζηε λα έρνπλ πςειφ ην 

αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Σε απηφ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ε αίζζεζε 

πξαγκάησζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, ν πνιηηηθά νξζφο ξφινο πνπ έρεη ν/ε 

εθάζηνηε δηεπζπληήο/ληξηα, ε χπαξμε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

δηεπζπληή/ληξηαο θαη ζπλαδέιθσλ, θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο. Τν κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ληψζεη απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 

βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, γηαηί ελδερνκέλσο ληψζνπλ κηα αίζζεζε ζεκαληηθφηεηαο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Δίλαη, επνκέλσο, απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε, φηη νη δηεπζπληέο/ληξηεο 

ησλ ζρνιείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απνηεινχλ ζεκαληηθνί αξσγνί πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, εληζρχνπλ ην εζηθφ ηνπο θαη πξνσζνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

επνδσζεί ε επηθνηλσλία θαη νη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ο ξφινο 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζην λα αληηκεησπίδεη ν/ε εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθφο ηελ θάζε δπζθνιία θαη εκπφδην πνπ ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζρνιηθήο 
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κνλάδαο. Οη δηεπζπληέο/ληξηεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο είλαη δεκνθξαηηθνί, δε 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεληξσηηζκφ, είλαη πξφζπκνη λα αθνχζνπλ θαη λα ιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Τν απηαξρηθφ ζηπι θαη ε δηάζεζε νιηγσξίαο δε θαίλεηαη 

λα ραξαθηεξίδνπλ ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, αιιά αληίζεηα δηέπνληαη απφ ηελ παξνρή κεγάινπ βαζκνχ 

αλεμαξηεζίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε ζπλέπεηα 

απέλαληη ζηελ δηεθπεξαίσζε θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σπλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, νη πηζαλέο κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ 

λα εμεηάζνπλ ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε επξχηεξα πεδία, φπσο είλαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή νη εξγαδφκελνη ζε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν, ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα πην γεληθεπκέλε άπνςε γηα ηελ απφδνζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρψξαο.  

Παξάιιεια, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, παξαηεξήζακε φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθφηεηαο ΠΔ70 (δάζθαινη) θαη κφλν 

έλα κηθξφ πνζνζηφ αληηζηνηρνχζε ζε άιιεο εηδηθφηεηεο. Λφγσ απηήο ηεο δηαθνξάο, δελ 

κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ νινθιεξσκέλεο γεληθεχζεηο σο πξνο ηηο εηδηθφηεηεο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πην 

εκπεξηζηαησκέλα γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηπξφζζεηα, ην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ θαη απφ ηε κεξηά ησλ 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη πψο απηή κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απφ ηνπο ίδηνπο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ή απφ ηελ πνιηηεία (Βνδαΐηεο, 2019). 
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