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Abstract:The purpose of this paper was to study the extent to which the transformational 

leadership model in tutoring is applied, as well as its relationship to teacher professional 

satisfaction. The sample consisted of 150 teachers working in secondary schools in the city of 

Thessaloniki, while a printed questionnaire was used as a data collection tool. The statistical 

analysis included parametric and non-parametric statistical tests (T-test, One - Way ANOVA, 

Mann - Whitney, Kruskal - Wallis, Spearmanand Pearson coefficients, Multiple Linear 

Regression Analysis). The results showed that teachers working in tutoring agree that their 

management implements (the) transformational leadership model. In fact, there seems to be a 

difference based on gender, age, and specialty. The above variables also affect the level of 

professional satisfaction of the respondents. The dimensions of leisure time and financial 

gains demonstrate some of the key problems in this area. 
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Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα  κειεηήζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 

εθαξκφδεηαη ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο ζηε θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε, θαζψο 

θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν δείγκα 

απνηέιεζαλ 150 θαζεγεηέο πνπ εξγάδνληαη ζε θξνληηζηήξηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ελψ σο εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

έληππν εξσηεκαηνιφγην. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηιάκβαλε παξακεηξηθνχο θαη κε 

παξακεηξηθνχο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο (T-test, One-Way ANOVA,Mann - Whitney, Kruskal- 

Wallis, ζπληειεζηέο Spearman θαηPearson,Αλάιπζε Πνιιαπιήο Γξακκηθήο 

Παιηλδξφκεζεο). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηε 

θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζπκθσλνχλ φηη ε δηεχζπλζή ηνπο εθαξκφδεη (ην) 

κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο. Μάιηζηα, θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κε βάζε 

ην θχιν, ηελ ειηθία, αιιά θαη ηελ εηδηθφηεηα. Οη πξναλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο επηδξνχλ θαη 

ζην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ειεχζεξνπ 
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ρξφλνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ θαηαδεηθλχνπλ νξηζκέλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ.  

Λέμεηο-θιεηδηά: κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, θξνληηζηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

εθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

1. Δηζαγσγή 

1.1 Η ηδησηηθή θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε 

χκθσλα κε ηνλ Σζίινγινπ (2005), ην θξνληηζηήξην είλαη έλαο ππνζηεξηθηηθφο νξγαληζκφο, 

πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη βνεζά ηνπο καζεηέο λα εηζαρζνχλ 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην ηκήκα πνπ επηζπκνχλ. Γηα ηνλ Ακπαηδίδε (2014), ηα 

θξνληηζηήξηα απνηεινχλ εθπαηδεπηηθνχο θνξείο πνπ εληζρχνπλ ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα ζηελ 

επηδίσμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, δεκηνπξγνχλ δηαρξνληθή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ρσξίο λα αληαγσλίδνληαη ηε δεκφζηα παηδεία θαη ηνλ 

θνηλσληθφ ηεο ξφιν. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απέθηεζαλ έλαλ ραξαθηήξα έληνλα ιατθφ, 

απαξαίηεην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπο 

επηδηψθνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ, θπξίσο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θάιπςε ησλ 

πξνζσπηθψλ, καζεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

Σα θξνληηζηήξηα, σο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο κάζεζεο / δηδαζθαιίαο, ηα ζπλαληά θαλείο ζε 

πνιιέο ρψξεο. Δληνπίδνληαη, θπξίσο, ζε απηέο πνπ έρνπλ αληαγσληζηηθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, ελψ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίεο είλαη ηζρπξή ε πεπνίζεζε φηη ε εθπαίδεπζε 

(κπνξεί λα) ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία (Υαηδεηέγαο, 2008, ζ. 75). Learning 

Centers ιέγνληαη ζηηο Ζ.Π.Α., ζηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία. 

Jukuνλνκάδνληαη ζηελ Ηαπσλία. Nachhilfe ζηε Γεξκαλία. Soutien Scolaire ζηε Γαιιία. 

Preparazione Universitaria ζηελ Ηηαιία. Explicacoes ζηελ Πνξηνγαιία. Grind Schools ζηελ 

Ηξιαλδία. Tutor Agenciesζηε Μ. Βξεηαλία. Finishing Schools ζηελ Ηλδία. Hagwon ζηελ 

Κνξέα. Buxiban ζηελ Κίλα. Dershane ζηελ Σνπξθία. Tutorial Schools ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη 

Preuniversitario ζε φιε ηε Λαηηληθή Ακεξηθή (Υαηδεηέγαο, 2010). 

Παξά ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θάζε ρψξαο, δελ έρεη δνζεί ζε απηφ ε δένπζα πξνζνρή ηφζν απφ ηνπο εξεπλεηέο φζν 

θη απφ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ (Bray, 2011). Σν Γεληθφ πκβνχιην γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Directorate General for Education and Culture), 

ζε έξεπλα πνπ εθπφλεζε γηα ηηο δαπάλεο πνπ γίλνληαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε ζηα 

καζεκαηηθά, ηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηε κνπζηθή, απνθαιεί ηε ζπκπιεξσκαηηθή απηή 

δηδαζθαιία «shadow education». ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έθζεζε, ην πνζνζηφ 

ησλ καζεηψλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζε πξφζζεηε θξνληηζηεξηαθή βνήζεηα, ζηελ ηειεπηαία ηάμε 

ηνπ ιπθείνπ, αγγίδεη ην 99%.Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ζηελ Πνξηνγαιία (Υαηδεηέγαο, 2008) 

θαη ζηελ Ηξιαλδία (Smyth, 2009, ζ.12) φζν απμάλεηαη ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ 
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ηφζν απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην θξνληηζηήξην. Πνιιέο 

θνξέο ην ηειεπηαίν εληζρχεηαη απφ ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο παξανηθνλνκίαο, γεγνλφο πνπ εξκελεχεη σο έλαλ βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο (Υαηδεηέγαο, 2008). 

1.2 Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

Ζ θξνληηζηεξηαθή κνλάδα είλαη έλαο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, θαζψο απνηειεί κηα νκάδα 

αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη γηα νξηζκέλν ζθνπφ (ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο), ζχκθσλα κε 

θάπνηεο θαζηεξσκέλεο ζρέζεηο (Αζαλαζνχια - Ρέππα, Γαθνπνχινπ θ. ά., 2008). Οη έλλνηεο 

ηεο δηνίθεζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο εγεζίαο ζπλδένληαη, θαζψο ε δηνίθεζε εθαξκφδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηεχζπλζε, ε δηεχζπλζε κπνξεί λα έρεη εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά 

θη έλαο εγέηεο κπνξεί λα εθαξκφδεη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο (Κνπηνχδεο, 1999). 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρνπλ δχν βαζηθά κνληέια εγεζίαο: ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή (transformational) θαη ε ζπλαιιαθηηθή (transactional). Ωο ζπλαιιαθηηθή 

νξίδεηαη εθείλε πνπ ν εγέηεο επεξεάδεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ κέζσ κηαο ζπλαιιαγήο. Ζ 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, απφ ηελ άιιε, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εκπινθήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αλεβάδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζε 

πςειφηεξα επίπεδα αθνζίσζεο, παξαθίλεζεο θαη εζηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά, ζε αλάινγεο 

κνξθέο εγεζίαο δελ είλαη έλα άηνκν πνπ εγείηαη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, αιιά κηα 

νκάδα (Dieronitou, 2014). 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, σο κία πνιπδηάζηαηε κεηαβιεηή, δέρεηαη επηδξάζεηο απφ (ηα) 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ππφβαζξα θαη εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Πιήζνο εξεπλψλ 

βαζίζηεθαλ ζην Prinicipal Leadership Questionnaire (PLQ) ησλ Jantzi θαη Leithwood 

(1996),πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν έλαο εγέηεο πηνζεηεί (ην) 

κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι. Σν PLQ δηακνξθψζεθε κε βάζε ηέζζεξηο παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο 

νη Bassθαη Avolio (1994) απέδσζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν εγεηηθφ κνληέιν: ηελ πλεπκαηηθή 

δηέγεξζε, ηα εκπλεπζκέλα θίλεηξα, ηελ εμηδαληθεπκέλε θξνληίδα θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζέγγηζε. 

1.3 Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έιθεη ην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ εξεπλεηψλ εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

πξφζεζε εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηνο (Κάληαο, 2009).Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζεσξία 

ησλ δχν παξαγφλησλ, ζηελ νπνία βαζίζηεθε ν δηαρσξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζε ελδνγελή θαη εμσγελή (Moreira, Fox&Sparkes, 2002).Ζ ελδνγελήο 

ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία απηή θαζαπηή θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πεγάδνπλ απφ εζσηεξηθά θίλεηξα. Οη Moreira, Fox&Sparkes (2002) πεξηιακβάλνπλ ζε απηά: 

ην ζπλαίζζεκαηεο νινθιήξσζεο ή ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο πξνζσπηθήο εμέιημεο θαη ηεο 
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επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Αληίζηνηρα, ε εμσγελήο αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο 

εξγαζίαο.  

Καη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπγθεληξψλεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ (Papanastasiou&Zembyla, 2004 ‧DeNobile&McCormick, 2008). Παξάδνμν 

κνηάδεη αξρηθά ην ζπκπέξαζκα πσο, παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί 

απνιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία, δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο. Έξεπλα πνπ 

έγηλε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηαδεηθλχεη πσο αλάκεζα ζε 26 επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο έμη κε ηηο ρεηξφηεξεο κέζεο βαζκνινγίεο ζε θαζέλα απφ 

ηνπο παξάγνληεο: ζσκαηηθή πγεία, ςπρνινγηθή επεμία θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

(Johnsonetal., 2005).Σν φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν σο απνηέιεζκα θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθπιήξσζεο εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ επηβεβαηψλεηαη θη απφ άιινπο εξεπλεηέο (DeNobile&McCormick, 2008). 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν δηαθαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο βηψλνπλ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε 

ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Όκσο, 

δελ ηζρχεη ην ίδην φζνλ αθνξά ηνλ κηζζφ θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα εμέιημε 

(Koustelios&Kousteliou, 1998). Οη Ενπξλαηδή θ.ά. (2006) επηβεβαίσζαλ ηα παξαπάλσ ζε 

έξεπλάηνποζε θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο. Δπίζεο, ν Εαβιαλφο (1999), ζε παιηφηεξε έξεπλα, 

δηαπίζησζε πσο νη εθπαηδεπηηθνί επηδεηνχλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

ζε ηνκείο φπσο ε απηνλνκία, ε απηνπξαγκάησζε θαη ην γφεηξν.  

ε αξθεηέο έξεπλεο αλαδεηήζεθε ε επίδξαζή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζε άιινπο 

παξάγνληεο (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο), κεηαμχ απηψλ θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

(Kounietal., 2018). Ζ ηθαλνπνίεζε δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο, φπσο ε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, απφ ηνπο καζεηέο, απφ ην ζρνιηθφ θιίκα. 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, αιιά θαη απφ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ (Beliaetal., 2014). Δηδηθφηεξα, νη δηαζηάζεηο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο 

θαη ηεο εκπλεπζκέλεο παξψζεζεο θαίλεηαη φηη ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Loo&Ling, 2018).  

Έμη ζηηο επηά έξεπλεο, πνπ εμέηαδαλ ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, θαηέγξαςαλ 

πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ ελλνηψλ (Bogler, 2002 ‧Griffith, 

2004 ‧Tesfaw, 2014 ‧ Dutta&Sahney 2016 ‧Haj&Jubran, 2016 ‧ Sayadi, 2016). Αξθεηά 

επξήκαηα κάο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κεηαβιεηή πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ δηαρψξηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ελδνγελή 

θαη εμσγελή. Καη ζε απηέο δηαπηζηψζεθε πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζή ηεο (θαη ζηηο δχν ηεο 

κνξθέο) κε ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο (Korkmaz, 2007 ‧Tesfaw, 2014). ε αληίζεζε 

κε ηα παξαπάλσ, νη Dutta&Sahney (2016) δελ εληφπηζαλ θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 
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ηηο πξναλαθεξφκελεο έξεπλεο, ε εμηδαληθεπκέλε θξνληίδα είρε ζεηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε 

ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε επίπεδα πςειφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Tesfaw, 2014‧ Sayadi,2016). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

πλεπκαηηθή δηέγεξζε, ε νπνία επηδξά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ νξάκαηνο. 

2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα αθνινπζεί ην πνζνηηθφ εξεπλεηηθφ παξάδεηγκα. Γηα ηελ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο έγηλε ζπλδπαζκφο ηεο βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

ρηνλνζηηβάδαο(Robson, 2010).Σν δείγκα απνηέιεζαλ 150 εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ ζε 

θξνληηζηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Απφ απηνχο, νη 69 (46%) ήηαλ άλδξεο θαη νη 81 

γπλαίθεο (54%).Ζ πιεηνλφηεηά ηνπο (58.6%) απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ειηθίαο 35 έσο 

45 εηψλ. Οη κηζνί ήηαλ θηιφινγνη θαη καζεκαηηθνί (30% θαη 22.7% αληίζηνηρα). Όζνλ αθνξά 

ηα αθαδεκατθά πξνζφληα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 42.1%δηέζεηε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ. ηνλ θξνληηζηεξηαθφ ρψξν εξγάδνληαη θαη εθπαηδεπηηθνί θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο (Ν=4). 

Σν εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ έλα έληππν απηνζπκπιεξνχκελν 

εξσηεκαηνιφγην. Απηφ ρσξίδνληαλ ζε ηξία κέξε, πνπ απνηεινχληαλ απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ. Σν πξψην αθνξνχζε δεκνγξαθηθά / επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπνπδέο, εηδηθφηεηα θαη έηε πξνυπεξεζίαο) ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 

δεχηεξν κέξνο δηεξεπλνχζε ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο πνπ πηνζεηνχλ νη δηεπζπληέο 

ησλ Φ.Γ.Δ., κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηεξναμηνιφγεζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ βαζίζηεθε ζην Principal Leadership Questionnaire 

(PLQ) ησλ Jantzi θαη Leithwood (1996), ζηελ ειιεληθή ηνπ έθδνζε, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Γθφιηα (2014), πξνζαξκνζκέλν ψζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε θξνληηζηεξηαθή 

εθπαίδεπζε. Σέινο, ην ηξίην, θαη ηειεπηαίν κέξνο, κειεηνχζε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε Φ.Γ.Δ. Γη’ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Teachers Satisfaction Inventory (TSI), φπσο αλαθέξεηαη ζην Γθφιηα (2014). Ζ κέηξεζε έγηλε 

κέζσ πεληάβαζκεο θιίκαθαο Linkert.Οη ηηκέο ηνπ δείθηε Cronbach’sAlpha(γηα θάζε ελφηεηα, 

αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ)θπκαίλνληαλ απφ 0.719 έσο 0.858, κε 

ζπλνιηθή 0.936.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ρξήζε πεξηγξαθηθψλ θαη επαγσγηθψλ 

κεζφδσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSSv. 24. ην 

ηκήκα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ππνινγίζηεθαλ νη ζπρλφηεηεο θαη νη ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ηα κέηξα ζέζεο, δηαζπνξάο, 

θχξησζεο θαη αζπκκεηξίαο ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ.  ηε ζπλέρεηα, έγηλαλ ηεζη 

θαλνληθφηεηαο Kolmogorov-Smirnov. Σειηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε παξακεηξηθνί έιεγρνη 

Mann- Whitneyθαη Kruskal-Wallis γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ελδηάκεζσλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, αιιά θαη θξηηήξηα t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, 

ψζηε λα ειεγρζνχλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ θαηαλέκνληαλ 
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θαλνληθά ηφζν ζε ζρέζε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία φζν θαη κε ηελ  επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. Γηα ηνπο ειέγρνπο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

ζπληειεζηέο Pearson θαη Spearman.Σν θαηαιεθηηθφ εξεπλεηηθφ βήκα ήηαλ ε αλάιπζε 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ιεπηνκεξέζηεξε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, κε ηε κεηαβιεηή «Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε». Ωο επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ην p<0.05, αλ θαη ζε αξθεηά ζεκεία ρξεζηκνπνηήζεθε  

ην 0.01. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαηππψζεθαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1
ν
) Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο εληνπίδεηαη ζηνλ θξνληηζηεξηαθφ ρψξν, φπσο απηφ ην 

αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί; 

2
ν
) Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ζηηι εγεζίαο αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά 

/εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 

3
ν
)Πνην είλαη ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηα θξνληηζηήξηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο; 

4
ν
)Γηαθνξνπνηείηαη ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο αλάινγα κε ηα 

δεκνγξαθηθά / επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 

5
ν
) Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζηηι εγεζίαο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπο; 

3. Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ 

3.1 Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην ζηηι εγεζίαο ηεο δηεύζπλζεο 

ηελ ππνελφηεηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ην πξφηππν ζπκπεξηθνξάο, ην 96% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξεί πσο ε δηεχζπλζή ηνπ είλαη ηθαλή λα μεπεξλά ηα πεξηζζφηεξα εκπφδηα. 

Σν 69.3% ηε ζεσξεί αμηφπηζηε, ην 72.7 % εζηθή θαη ην 68.6% επηηπρεκέλε.  Σν 69.3% 

πηζηεχεη πσο νη δηεπζπληέο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ αθνζίσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 60%ππνζηεξίδεη πσο ηνπο παξέρνληαη ηθαλνπνηεηηθνί πφξνη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη πσο ε δηεχζπλζε πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο (55.3%).Αμηνζεκείσην είλαη πσο ην 35.3% ηνπ δείγκαηνο νχηε 

δηαθσλεί - νχηε ζπκθσλεί ζην φηη ε δηεχζπλζε ηνπ παξέρεη επθαηξίεο επηκφξθσζεο ζρεηηθέο 

κε ην επάγγεικά ηνπ, κε ην ππφινηπν 38% λα δηαθσλεί.  

Αθφκε, ε δεκηνπξγία πςειψλ πξνζδνθηψλ ζεσξείηαη απφ ην δείγκα πσο ζηε θξνληηζηεξηαθή 

εθπαίδεπζε απνηειεί μεθάζαξν ζηφρν. Σν 92% πηζηεχεη πσο ε δηεχζπλζε εζηηάδεη ζηε 

βέιηηζηε απφδνζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ θαη ην 77.4% πσο έρεη πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο 

θαζεγεηέο. Όκσο, ην 40.7% δελ κπνξεί ή ζθνπίκσο απνθεχγεη λα δηαηππψζεη κε ζαθή ηξφπν 

θαηά πφζν ε δηεχζπλζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είηε λα 
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επαλεμεηάδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπο, είηε φζα δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, είηε λα 

ζθεθηνχλ ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θξνληηζηεξίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη πξψηεο ελδείμεηο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, νξίζηεθαλ 

νη κεηαβιεηέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.Απηέο αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Μεηξνχλ 

ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα φζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ πνπ 

ε δηεχζπλζή ηνπο δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κέζνπ φξνπ ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο ππνελφηεηαο. Ζ 

ζπγθεληξσηηθή κεηαβιεηή «Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία» νξίζηεθε σο ν κέζνο φξνο ησλ 

πξνεγνχκελσλ πέληε, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ δείγκαηνο. 

 
Πίλαθαο  1: Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηώλ Πξόηππν Σπκπεξηθνξάο, Δλίζρπζε Αθνζίσζεο, 

Δμηδαληθεπκέλε Φξνληίδα, Υςειέο Πξνζδνθίεο, Παξνρή Οξάκαηνο θαη Μεηαζρεκαηηζηηθή Ηγεζία 

 Μ.Ο. Γηάκεζνο Τ.Α. 

Πξόηππν Σπκπεξηθνξάο 3.91 4.0 .605 

Δλίζρπζε Αθνζίσζεο 3.65 3.6 .640 

Δμηδαληθεπκέλε Φξνληίδα 3.52 3.6 .682 

Υςειέο Πξνζδνθίεο 3.84 3.8 .563 

Παξνρή Οξάκαηνο 3.90 4.0 .678 

Μεηαζρεκαηηζηηθή Ηγεζία 3.76 3.7 .540 
 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη γεληθά κηα νκνηνκνξθία ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο, θαζψο νη 

ηηκέο ηνπο θπκαίλνληαη απφ 3.52 έσο 3.91. Σαπηφρξνλα, νη δηάκεζνη ησλ κεηαβιεηψλ 

βξίζθνληαη θνληά ζηε κέζε ηηκή. Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο πσο ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν πηνζεηείηαη ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, θαζψο ππάξρεη κηα 

ζαθήο ηάζε πξνο ην «πκθσλψ». 

3.2 Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θύιν, ηελ ειηθία θαη ηελ εηδηθόηεηα 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπMann - Whitneyέδεημαλ φηη κφλν ζηε κεηαβιεηή «Πξφηππν 

πκπεξηθνξάο» (U=2245, p=0.037<0.05) ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ, κε ηηο γπλαίθεο λα αληηιακβάλνληαη ζε πςειφηεξν βαζκφ ηε δηεχζπλζή ηνπο σο 

πξφηππν ζπκπεξηθνξάο. Σν ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Kruskal - Wallisθαηέγξαςε φηη ζε φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο (ηα p-

values<0.05). Έηζη, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, νη θαζεγεηέο αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζηηι εγεζίαο: ηε δηεχζπλζε σο πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο (H(5)=13.819, p=0.017), ηελ ελίζρπζε ηεο αθνζίσζεο (H(5)=16.188, 

p=0.006), ηελ εμηδαληθεπκέλε θξνληίδα πνπ δέρνληαη (H(5)=15.292, p=0.009), ηεο πςειέο 

πξνζδνθίεο (H(5)=16.23, p=0.006), αιιά θαη ηελ παξνρή νξάκαηνο (H(5)=17.637, p=0.003).  

Παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 2 πσο ε κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα παξνπζηάδεη πνιχ πςειέο 

ηηκέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Παξ’ φιν πνπ ην πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηή είλαη 

κηθξφ, νη πςειέο ηηκέο είλαη κία έλδεημε πσο νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαζεγεηέο 
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αληηιακβάλνληαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο σο κεηαζρεκαηηζηηθφ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

ηηο άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. Ακέζσο κεηά, ε νκάδα 22-29 εκθαλίδεη πςειφηεξεο ηηκέο ζε 

ζρέζε κε άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο (πιελ ηεο 50+) ζηηο κεηαβιεηέο «Πξφηππν πκπεξηθνξάο» 

θαη «Δμηδαληθεπκέλε Φξνληίδα». Σέινο, ε νκάδα 30-34 παξνπζηάδεη πςειφηεξεο ηηκέο απφ 

ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ζηελ «Δλίζρπζε Αθνζίσζεο» θαη ηηο «Τςειέο 

Πξνζδνθίεο».  

 
Πίλαθαο 2: Σπγθξίζεηο δηακέζσλ ησλ κεηαβιεηώλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δηζηάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, κε βάζε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ εξσηώκελσλ 

 

Ωο πξνο ηελ εηδηθφηεηα, κφλν ζηε κεηαβιεηή «Πξφηππν πκπεξηθνξάο» παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (H(6)=12.83, 0.046<0.05). Μπνξεί, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηεί 

θαλείο πσο νη θαζεγεηέο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ηηο ελέξγεηεο / ην ζηηι εγεζίαο ηεο δηεχζπλζήο ηνπο. Οη θαηά δεχγε ζπγθξίζεηο έδεημαλ πσο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο δίλνπλ νη θηιφινγνη ζε ζρέζε κε: α) ηνπο βηνιφγνπο 

(p=0.018<0.05), β) ηνπο καζεκαηηθνχο (p=0.021<0.05) θαη γ) ηνπο θπζηθνχο(p=0.007<0.05). 

Δπίζεο, νη νηθνλνκνιφγνη ζε ζρέζε κε ηνπο θπζηθνχο(p=0.045<0.05). πκπεξαζκαηηθά, νη 

θηιφινγνη βαζκνινγνχλ πςειφηεξα ηελ πξναλαθεξφκελε κεηαβιεηή ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο εηδηθφηεηεο. 

3.3 Τν επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηα θξνληηζηήξηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Σν 60.7% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε φηη ζπλεξγάδεηαη επνηθνδνκεηηθά κε ηελ δηεχζπλζε 

ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ελψ ην 58.7% ζπκθσλεί φηη ηνλ/ηελ βνεζά φηαλ ηνλ/ηελ ρξεηάδεηαη θαη 

ην 43.3% φηη θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη απφ 

ηηο ζρέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

θαηαγξάθνληαη είλαη αξθεηά πςειά. Σν  95.4% πηζηεχεη πσο νη ζπλάδειθνί ηνπ είλαη θηιηθνί. 

ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

μεπεξλά ην 70% ηνπ δείγκαηνο. Σαπηφρξνλα, ην  80% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη νη καζεηέο ηνπο 

ηνχο ζέβνληαη θαη ηνχο αλαγλσξίδνπλ. 

Ηιηθία  Πξόηππν 

Σπκπεξηθνξάο 

Δλίζρπζε 

Αθνζίσζεο 

Δμηδαληθεπκέλε 

Φξνληίδα 

Υςειέο 

Πξνζδνθίεο 

Παξνρή 

νξάκαηνο 

22-29 Γηάκεζνο 4.14 3.30 4.20 3.75 4.00 

30-34 Γηάκεζνο 4.00 3.80 3.60 4.00 4.00 

35-39 Γηάκεζνο 3.85 3.60 3.40 3.83 4.00 

40-44 Γηάκεζνο 4.00 3.40 3.50 3.83 3.66 

45-49 Γηάκεζνο 3.14 3.40 3.10 3.41 3.33 

50+ Γηάκεζνο 4.85 4.80 4.50 4.91 4.66 
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Απφ ηελ άιιε, ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη θαζεγεηέο πνπ εξγάδνληαη ζηε 

θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε απφ ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν είλαη κηθξή. Σν 61.3% ηνπ 

δείγκαηνο πηζηεχεη πσο ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξεη εξγαζία ζην ζπίηη. Σν 82.7% ησλ θαζεγεηψλ 

δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ ηνπ απνκέλεη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. Σν 74% 

«ελνρνπνηεί» ην σξάξην εξγαζίαο θαη ην 76% ζπζηάδεη ρξφλν απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ψζηε 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο εξγαζηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Σαπηφρξνλα, κφιηο ην 14%είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηνλ κηζζφ ηνπ, ελψ πάλσ απφ ην 50% ηνπ δείγκαηνο ρξεηάδεηαη λα 

εξγάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν εξγνδφηεο, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηνλ κηζζφ ηνπ. Δπηπιένλ, νη 

θαζεγεηέο παξνπζηάδνληαη αδηάθνξνη ζε ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηνλ θξνληηζηεξηαθφ ρψξν, θαζψο ην 57% ησλ εξσηεζέλησλ εκθαλίδεηαη νπδέηεξν ζηελ 

αληίζηνηρε εξψηεζε. Σέινο, ν ρψξνο εξγαζίαο θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί αξθεηά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

Δπηρεηξψληαο λα κειεηήζνπκε βαζχηεξα ηα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα, νξίζακε  7 λέεο 

κεηαβιεηέο, πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3).Ζ ζπγθεληξσηηθή κεηαβιεηή 

κε ηίηιν «Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε» απνηειεί ηνλ κέζν φξν ησλ πξνεγνχκελσλ. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ έλαλ νξηαθά ζεηηθφ βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο φζνλ 

αθνξά ηε δηεχζπλζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο καζεηέο θαη ηε θχζε ηεο 

εξγαζίαο. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θπκαίλεηαη 

ζε επίπεδα άλσ ηνπ κεηξίνπ (M.Ο.= 3.98,Σ.Α.=0.704). Τπάξρνπλ, φκσο, θαη ηνκείο πνπ νη 

ηηκέο δηαθνξνπνηνχληαη θαη εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν πνπ ηνπο απνκέλεη, αιιά θαη ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπο. 

 
Πίλαθαο 3: Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλνπνίεζεο 
 Μ.Ο. Γηάκεζνο Τ.Α. 

Δ_Ι_Γηεύζπλζε 3.91 4.0 .625 

Δ_Ι_Σπλαδέιθνπο 4.26 4.2 .531 

Δ_Ι_Φύζε_Δξγαζίαο 4.21 4.2 .585 

Δ_Ι_ Διεύζεξνο_ Φξόλνο 1.90 1.75 .605 

Δ_Ι_Οηθνλνκηθέο_Απνιαβέο 2.65 2.66 .874 

Δ_Ι_ Φώξνο 3.98 3.98 .704 

Δ_Ι_ Μαζεηέο 4.26 4.0 .583 

Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε 3.59 3.64 .423 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ε κέζε ηηκή 

εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα. ηνπο ειέγρνπο Kolmogorov -Smirnovπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνέθπςε πσο κφλν ε ζπγθεληξσηηθή κεηαβιεηή «Δπαγγεικαηηθή 

Ηθαλνπνίεζε είρεp-value 0.289>0.05, θαη ζπλεπψο αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.   
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3.4 Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ην θύιν, ηελ 

ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ εηδηθόηεηα 

Ο έιεγρνο Mann-Whitneyεληφπηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

κφλν ζηε «Δ_Η_Φχζε_Δξγαζίαο» (U=2027.5, p=0.004<0.05), φπνπνη γπλαίθεο θαίλεηαη λα 

απνθνκίδνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Θεσξνχλ πσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη ζεκαληηθφο ζε πςειφηεξν βαζκφ απφ φηη νη άληξεο. 

Παξαηεξήζεθαλ(Πίλαθαο 4), αθφκε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ελδηάκεζεο ηηκέο 

(Kruskal-Wallis) κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηηο κεηαβιεηέο: «Δ_Η_Γηεχζπλζε» 

(Ζ(5)=16.452,p=0.006<0.05),«Δ_Η_Μαζεηέο» (Ζ(5)=12.3,p=0.031<0.05), 

«Δ_Η_Οηθνλνκηθέο_Απνιαβέο» (Ζ(5)=14.355, 0.014<0.05) θαη «Δ_Η_Υψξνο» (Ζ(4)=14.717, 

0.012<0.05). Απφ ηε ζχγθξηζε θαηάδεχγε(Mann-Whitney) βξέζεθε φηη ε λεφηεξε ειηθηαθή 

νκάδα αηζζάλεηαη κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο 

(p=0.023<0.05) ζε ζρέζε κε απηή ησλ 35-39. Αθφκε, εκθαλίδεη κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο ειηθίεο 45-50 (p=0.043<0.05). Ζ 

ειηθηαθή νκάδα 30-34 εκθαλίδεη κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο ηνκείο ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ (p=0.042<0.05) θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (p=0.021<0.05) απφ 

ηελ αληίζηνηρε κεηαμχ 45 θαη 50. Αθφκε, νη θαζεγεηέο πνπ είλαη κεηαμχ 35 θαη 39 δειψλνπλ 

κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δηεχζπλζε (p=0.018<0.05) θαη ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο (p=0.014<0.05) ζε ζρέζε κεεθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νκάδα ησλ 

45-50. Σέινο, ε ειηθηαθή νκάδα 50+ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ φιεο ηηο ππφινηπεο. 

Γίλεη, κάιηζηα, ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηηο αληίζηνηρεο δηακέζνπο. 

 
Πίλαθαο 4: Δύξνο θαη Γηάκεζνο γηα ηηο κεηαβιεηέο Δ_Ι_Γηεύζπλζε, Δ_Ι_Μαζεηέο, Δ_Ι_Οηθνλνκηθέο 

Απνιαβέο θαη Δ_Ι_Πεξηβάιινλ αλά ειηθηαθή νκάδα 

Ηιηθία  Δ_Ι_Γηεύζπλζε Δ_Ι_Μαζεηέο Δ_Ι_Οηθνλνκηθέο 

Απνιαβέο 

Δ_Ι_Πεξηβάιινλ 

22-29 Γηάκεζνο 4.00 3.62 3.16 4.00 

30-34 Γηάκεζνο 4.00 4.12 2.66 4.00 

35-39 Γηάκεζνο 3.80 4.25 2.66 4.00 

40-44 Γηάκεζνο 3.80 4.00 2.50 4.00 

45-50 Γηάκεζνο 3.30 4.00 2.00 2.75 

50+ Γηάκεζνο 5.00 5.00 4.00 5.00 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθφ εχξεκα θαηαγξάθεθε απφ ην θξηηήξην One Way ANOVA θαη ζηελ 

«Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε»(F=5.000, p=0.000<0.05). Ζ PostHoc αλάιπζε, πνπ έγηλε κε 

ηε κέζνδν Bonferroni,έδεημε πσο ε ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 50 εηψλ παξνπζίαδε ηνλ 
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κεγαιχηεξν βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο (ζε αληίζεζε κε 

απηή ησλ 45-50, πνπ θαηέγξαθε ηνλ κηθξφηεξν). 

Δπίζεο, επηβεβαηψζεθε ην εχξεκα ζρεηηθψλ εξεπλψλ πσο νη έγγακνη θαζεγεηέο δίλνπλ 

κεγαιχηεξε ηηκή ζηε δηάκεζν ηεο κεηαβιεηήο «Δ_Η_Φχζε Δξγαζίαο» (p=0.014<0.05). Οη 

καζεκαηηθνί (p=0.03<0.05), νη νηθνλνκνιφγνη (p=0.018<0.05) θαη νη θηιφινγνη 

(p=0.00<0.05) θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο. 

3.5Αλάιπζε Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο 

Αξρηθά δηαπηζηψζεθε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε (r = 0.735) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

«Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία» θαη «Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε»(p=0.000<0.01). Έρνληαο 

απηφ σο δεδνκέλν, δηεξεπλήζακε ηελ χπαξμε γξακκηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο 5 κεηαβιεηέο / 

δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε νπνία 

απνηέιεζε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Pearson κεηαμχ ηεο 

«Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο» θαη ηεο κεηαβιεηήο: α) «Πξφηππα πκπεξηθνξάο» ήηαλ 

0.602, β) «Δμηδαληθεπκέλε Φξνληίδα» ήηαλ 0.621 θαη γ) «Παξνρή Οξάκαηνο» 0.603  

(p=0.000<0.001). 

Ηδαληθή ζπλζήθε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πξφβιεςεο είλαη ε χπαξμε ηζρπξήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ (αλεμάξηεηεο - εμαξηεκέλεο). Σαπηφρξνλα, 

ε απνπζία ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε γλσξίδνληαο φηη νη 

πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαλ νξηαθά. Έρνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ 

δπζθνιίεο, επηιέμακε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ηε κέζνδν Stepwise, ψζηε ζηαδηαθά λα 

πξνθχςνπλ νη βέιηηζηνη ζπλδπαζκνί κεηαβιεηψλ θαη λα γίλνπλ φινη νη δπλαηνί έιεγρνη γηα 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο. Έηζη, πξνέθπςαλ ηξία κνληέια πξφβιεςεο (Πίλαθαο  5). 

 

Πίλαθαο  5 : Μνληέια πξόβιεςεο κε βάζε ηελ Αλάιπζε Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο 

Model R Square 

1
ν
 .645 

2
ν
 .704 

3
ν
 .725 

 

Σν πξψην επεμεγεί ην 64.5% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηνπ δείγκαηνο, ην δεχηεξν ην 

70.4% θαη ην ηξίην ην 72.5% (p-value =0.000<0.01). Ζ καζεκαηηθή απφδνζε ηνπ ηξίηνπ είλαη 

ε αθφινπζε: 

 

𝛦𝜋𝛼𝛾 − 𝛪𝜅 = 1.518 + 0.226 ∗ 𝛱𝜌_𝛴𝜐𝜇𝜋𝜀𝜌+ 0.172 ∗ 𝛱𝛼𝜌_𝛰𝜌ά𝜇 + 0.15 ∗ 𝛦𝜉_𝛷𝜌 
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Ζ ζηαζεξά ηνπ κνληέινπ εξκελεχεη ηελ πηζαλή ηηκή ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, φηαλ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πάξνπλ ηελ ηηκή 0. Οη ζπληειεζηέο, πάιη, 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ εθθξάδνπλ ηελ αχμεζε ηεο αλακελφκελεο ηηκήο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, φηαλ απηέο απμεζνχλ αληίζηνηρα θαηά κία κνλάδα. Αλ, 

ινηπφλ, δψζνπκε ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ ηηκή 41, ηφηε πξνθχπηεη: 

𝛦𝜋𝛼𝛾_𝛪𝜅 = 1.518 + 0.226 ∗ 4 + 0.172 ∗ 4 + 0.15 ∗ 4 

𝛦𝜋𝛼𝛾_𝛪𝜅 = 1.518 + 0.904 + 0.668 + 0.60 = 3.71 

Ζ αλακελφκελε ηηκή ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη 3.71. Δπνκέλσο, έλαο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπκθσλεί πσο ε δηεχζπλζή ηνπ απνηειεί πξφηππν ζπκπεξηθνξάο, παξέρεη 

φξακα θαη εμηδαληθεπκέλε θξνληίδα αλακέλεηαη λα αηζζάλεηαη επαγγεικαηηθά 

ηθαλνπνηεκέλνο.  

Καηαιεθηηθφ βήκα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο απνηέιεζε ν έιεγρνο 

θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζακε ην δηάγξακκα δηαζπνξάο κε 

ηηο ηηκέο ησλ θαηαινίπσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ εηθφλα δελ κνηάδεη ηπραία, θαζψο 

δηαθξίλεηαη κηα ηάζε γηα γξακκηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε. Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ππάξρεη θαη 

θάπνηνο άιινο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, αιιά δε ζπκκεηέρεη ζε 

θαλέλα απφ ηα κνληέια. Δίλαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζή ηνπ κε ηε βνήζεηα κηαο 

ζπκπιεξσκαηηθήο έξεπλαο, ψζηε λα  πξνθχςεη έλα ηζρπξφηεξν κνληέιν πξφβιεςεο.  

4.  Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα 

4.1 Τν κεηαζρεκαηηζηηθό ζηηι εγεζίαο, έηζη όπσο ην αληηιακβάλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο έδεημαλ πσο ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο 

εκθαλίδεηαη ζηνλ θξνληηζηεξηαθφ ρψξν ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα 

ζπκθσλεί κε απηά ησλ Βαζηιεηάδνπ θαη Γηεξσλίηνπ (2014), ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ζε δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δληνχηνηο, ν βαζκφο 

εκθάληζήο ηνπ δελ είλαη αξθεηά πςειφο. Σν ζπκπέξαζκα πσο ε έιιεηςε απηνλνκίαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί βαζηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ πξνψζεζή ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηηθνχ κνληέινπ εγεζίαο (Παπαζσκφπνπιν,2016) δελ ηζρχεη ζηε Φ.Γ.Δ., θαζψο 

θάζε κνλάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ην 

Ωξνιφγην Πξφγξακκα θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο. Ζ απηνλνκία ηεο είλαη κεγάιε, γη’ 

απηφ πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα λα αλαδεηεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο, έηζη φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, δελ 

παξαηεξείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηάζηαζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ εκθαλίδεη ηελ 

πςειφηεξε κέζε ηηκή είλαη απηή ηνπ πξνηχπνπ ζπκπεξηθνξάο. Δπνκέλσο, ε δηεχζπλζε 

                                                        
1
 Κάλνληαο ηελ ππφζεζε φηη ηφζν αμηνιφγεζε έλαο εθπαηδεπηηθφο ηνπο παξάγνληεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο ηεο δηεχζπλζήο ηνπ ζε κία θιίκαθα Likertαπφ ην 1 έσο ην 5. 
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ζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο, ηνπο εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη ιεηηνπξγεί σο εζηθφ 

πξφηππν. Αθνινπζεί ε παξνρή νξάκαηνο θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο, πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ θαη παίξλεη πξσηνβνπιίεο πξνο φθεινο ηεο 

θξνληηζηεξηαθήο κνλάδαο, δηαθαηέρεηαη απφ πςειφ αίζζεκα επζχλεο. Ζ ελίζρπζε ηεο 

αθνζίσζεο θαη ε εμηδαληθεπκέλε θξνληίδα είλαη νη ηνκείο κε ηε κηθξφηεξε κέζε ηηκή. 

Γειαδή, ελψ  νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη (ή δειψλνπλ) πσο ε δηεχζπλζε ηνπο ηνχο 

ππνινγίδεη θαη ηνχο αληηκεησπίδεη σο άηνκα κε μερσξηζηέο αλάγθεο θαη δεμηφηεηεο, 

ηαπηφρξνλα ζεσξνχλ πσο δελ ηνπο παξέρνληαη επθαηξίεο εμέιημεο θαη επηκφξθσζεο. 

   Αθφκε, πξνέθπςε πσο νη γπλαίθεο εθιακβάλνπλ ηνλ δηεπζπληή / ηξηα σο πξφηππν ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Με δεδνκέλν φηη ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη άλδξεο, ε δηαθνξά θχινπ, πηζαλφλ, είλαη 

εθείλε πνπ ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ. ηελ ίδηα δηάζηαζε 

παξαηεξήζεθε πσο θαζεγεηέο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεχζπλζήο ηνπο λα ιεηηνπξγεί σο 

πξφηππν ζπκπεξηθνξάο. Οη θηιφινγνη, θαη δεπηεξεπφλησο νη νηθνλνκνιφγνη, ζεσξνχλ ηε 

δηεχζπλζή ηνπο σο πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ,ηη νη ζπλάδειθνί ηνπο 

άιισλ εηδηθνηήησλ (θπζηθνί, βηνιφγνη). Σέινο, νη θαζεγεηέο εθιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζηηι εγεζίαο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Πηζαλφλ, 

νη κεγαιχηεξνη ειηθηαθά, έρνπλ ηελ εκπεηξία λα αμηνινγήζνπλ θαηαζηάζεηο, θαηά ζπλέπεηα 

λα αληηιεθζνχλ / λα ζεσξήζνπλ / λα απαηηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο (ζπλ)δηακνξθσηή ηνπ 

νξάκαηνο ηεο θξνληηζηεξηαθήο κνλάδαο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε νκάδα 30 - 34 

παξνπζηάδεη πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηηο ππφινηπεο ζηηο δηαζηάζεηο «Δλίζρπζε Αθνζίσζεο» 

θαη «Τςειέο Πξνζδνθίεο». Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη είηε φηη απηή ε ειηθηαθή νκάδα δείρλεη 

ππεξβάιινληα δήιν, θαζψο βξίζθεηαη ζην μεθίλεκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηεο θαη δηαθαηέρεηαη 

απφ ελζνπζηαζκφ θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, είηε φηη αθνινπζεί πηζηά ηηο λφξκεο ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ, πξνζδνθψληαο ζε κειινληηθή αλέιημε. 

4.2 Τν επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ Φ.Γ.Δ. 

Ζ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε Φ.Γ.Δ. ήηαλ 

ζεκαληηθή, αιιά φρη αξθεηά πςειή, ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε θαζεγεηέο δεκφζησλ ζρνιείσλ (Koustelios, 2001 

‧Koustelios&Tsigilis 2005 ‧Σαξαζηάδνπ&Πιαηζίδνπ, 2009). Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ 

ληψζνπλ νη πξψηνη, ε πιεζψξα εξγαζηαθψλ θαζεζηψησλ (πνιιέο θνξέο κε 

θαηαγεγξακκέλσλ), νη ρακειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ν πεξηνξηζκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο 

δεκηνπξγνχλ έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ςπρνινγηθφ ππφβαζξν απφ απηφ ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Πξφζζεην εξκελεπηηθφ παξάγνληα απνηειεί ην γεγνλφο πσο έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπο πξνζδνθά ηελ απνξξφθεζή ηνπ απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ην 

γεγνλφο ηεο ζχγθξηζεο απφ ηνπο εξσηψκελνπο ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ζηνπο δχν ρψξνπο 

(ηδησηηθή - δεκφζηα εθπαίδεπζε). 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πςειφηεξνο βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαηαγξάθεθε ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε έξεπλα ησλ 

Taliadorou&Pashiardis (2015), φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί, πνπ αηζζάλνληαη αζθάιεηα θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλα επίπεδα άγρνπο θαη γίλνληαη πην απνδνηηθνί (Kyriacou, 2001). Ζ 

ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο 

καο θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα, ελψ αθνινπζεί ε ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο2. Σειεπηαία θαηαηάζζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηε δηεχζπλζε. Κη 

απηφ, παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξνχλ πσο ζα έρνπλ ηε βνήζεηα, ηελ θαηαλφεζή ηεο, θαζψο θαη 

δίθαηε αληηκεηψπηζε εθ κέξνπο ηεο. Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θη απφ ηνπο Saiti (2007) 

θαη Ενπξλαηδή θ.α. (2006).  

Δπηπιένλ, νη θαζεγεηέο ησλ Φ.Γ.Δ. εμέθξαζαλ έληνλε δπζθνξία γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν πνπ 

ηνπο απνκέλεη θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο. Όζνλ αθνξά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, δελ είλαη 

εχθνιν λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο 

απνπζηάζεη απφ απηέο. Παξφιν πνπ αξθεηέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ (απηνπξαγκάησζεο), ελ αληηζέζεη κε ηα εμσηεξηθά πνπ ζεκεηψλνπλ 

κηθξή επίδξαζε(Ma &MacMillan, 2010), ζηελ παξνχζα κειέηε θαίλεηαη πσο ε έιιεηςε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σαπηφρξνλα, νη ηειεπηαίνη πηζηεχνπλ πσο δελ έρνπλ ηηο απνιαβέο ηηο νπνίεο 

αμίδνπλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα θαηαγξάθνπλ θαη εξεπλεηέο πνπ κειέηεζαλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεκφζηα ζρνιεία (Ενπξλαηδή θ.ά., 2006). 

Μάιηζηα, νη Πνιπκεξνπνχινπ, θφδξα θαη φξθνο (2015)δηαπίζησζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί, 

αθφκε θαη πξηλ ην 2010, πξνέβαιαλ ηελ απνγνήηεπζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ κηζζφ θαη ην 

θχξνο πνπ πξνζδίδεη απηφο ζην επάγγεικά ηνπο. Δάλ, ινηπφλ, δερηνχκε πσο ν κέζνο κηζζφο 

ελφο θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη ζηε θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, θαη ηαπηφρξνλα φηη ε εξγαζία ηνπ δελ ηνπ παξέρεη 

θαλελφο είδνπο εμαζθάιηζε, κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε γηαηί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πνπ 

ιακβάλεη απφ απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη ρακειφο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, ην 

νπνίν απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, είλαη αλ ε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο είλαη ηθαλή λα 

κεηαβάιιεη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θαζεγεηψλ, φπσο δηαπίζησζε ν 

Langdon (1999). 

Οη γπλαίθεο θαίλεηαη λα απνθνκίδνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηε θχζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Θεσξνχλ πσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεκαληηθφο, πην πνιχ απφ φ,ηη 

νη άληξεο ζπλάδειθνί ηνπο. Σαπηφρξνλα, θαη ε εηδηθφηεηα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη θαζεγεηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θπζηθνί βηψλνπλ κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεκαηηθνχο, ηνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη ηνπο θηιφινγνπο απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο. Μάιηζηα, νη ηειεπηαίνη θαηαγξάθνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά. 

                                                        
2
 Με ηελ έλλνηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ρψξνπ. 
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Απφ ηα επξήκαηά καο αλαδείρηεθε θη ν ξφινο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, θαζψο νη 

έγγακνη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο άγακνπο. Δπηπξφζζεηα, ε ειηθία παξεκβαίλεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

ληψζνπλ απφ: ηε ζρέζε ηνπο κε ηε δηεχζπλζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

καζεηέο, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο, αιιά θαη ηνλ ρψξν φπνπ εξγάδνληαη.Ζ λεφηεξε 

ειηθηαθή νκάδα (35-39) αηζζάλεηαη ηε κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο. Δπίζεο, ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 30-34 εκθαλίδεη κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο απφ 

απηήλ ησλ 45-50. Μία πηζαλή εξκελεία είλαη πσο ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 30-34 βξίζθεηαη ζε 

εθείλν ην ζεκείν ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο ζηαδηνδξνκίαο, ζην νπνίν έρεη εμειηρζεί 

επαγγεικαηηθά (άξα θαη νηθνλνκηθά), έρνληαο σο δεδνκέλν φηη έρεη εηζέιζεη ζηνλ 

θξνληηζηεξηαθφ ρψξν λσξίηεξα θαη πξνζδνθά κεγαιχηεξε βειηίσζε ζην κέιινλ 

(ελδερνκέλσο παγίσζε ηεο ζέζεο ηνπο). Αληίζεηα, νη θαζεγεηέο πνπ αλήθνπλ ζην ειηθηαθφ 

θάζκα 45-50 είλαη αξθεηά έκπεηξνη θαη, φπσο θαηαδεηθλχεη ε έξεπλα, ληψζνπλ 

απνγνεηεπκέλνη ζε ζρέζε κε ην θαζεζηψο εξγαζίαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπο, πνπ 

δελ αληηζηνηρνχλ ζηα αλακελφκελα απφ απηνχο (π.ρ., εμαηηίαο θαη ησλ απμεκέλσλ 

νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ). Σν ελ ιφγσ ζπκπέξαζκα εληζρχεηαη θαη απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο κεηαβιεηήο «Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε».  

4.3 Η ζρέζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, έηζη όπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο Φ.Γ.Δ., θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο 

Γηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ηζρπξήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζηηι 

εγεζίαο, έηζη φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ Φ.Γ.Δ., θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα επηβεβαηψλεηαη απφ 

αξθεηέοέξεπλεο (Bogler, 2002 ‧ Griffith 2004 ‧Tesfaw,2014 ‧ Dutta&Sahney, 2016 

‧Haj&Jubran, 2016 ‧ Sayadi,2016). Μάιηζηα, επέηξεςε λα πξνζδηνξηζηεί έλα πξνζεγγηζηηθφ 

κνληέιν πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήοηθαλνπνίεζεο.Ζ αλακελφκελε ηηκή ηεο 

ηειεπηαίαοπξνθχπηεη εάλ είλαη γλσζηέο νη ηηκέο ησλ δηαζηάζεσλ / κεηαβιεηψλ: «Πξφηππν 

πκπεξηθνξάο», «Παξνρή Οξάκαηνο» θαη «Δμηδαληθεπκέλε Φξνληίδα». Θα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξφβιεςεο εξκελεχεη ην 72.5% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. 

4.4 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηεεπηδηψμακε κία πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ ρψξνπ, 

κία ζθηαγξάθεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ.Ζ έθηαζε, φκσο, ηεο έξεπλαο δελ είλαη ηθαλή ψζηε 

λα δψζεη απνηειέζκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ κε αζθάιεηα. Δίλαη, ινηπφλ, 

αλαγθαίν, λα δηεμαρζεί κία έξεπλα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. Σαπηφρξνλα, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν εθαξκφδνπλ ην 
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κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο. Θα επέηξεπε λα θαηαλνήζνπκε εάλ έρνπλ νδεγεζεί ζε απηφ 

ην κνληέινεγεζίαο ζπλεηδεηά  ή φρη, κεηά απφ θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε θηι.  

 Υξήζηκε ζα ήηαλ, επίζεο, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ψζηε 

λα κειεηεζείεάλ ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε ή 

δπζαξέζθεηα.Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηνλ ρψξν ηεο θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο ζα αλαδεηθλχεηζπλαηζζήκαηα, πνπ 

δελ έρνπλ θαηαγξαθεί έσο ζήκεξα.  
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