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Abstract: The purpose of this research is to survey through a questionnaire the views of 

secondary and post-secondary education teachers regarding the relationship between 

educational leadership and gender. The research involved 180 teachers of EPAL and DIEK of 

Crete, mainly from 41 to 50 years old. The under-representation of women, according to the 

respondents, is mainly due to family obligations, followed by lack of ambition, discrimination 

against this gender, fear of workload, lack of confidence and support, while in the last place is 

the lack of necessary qualifications. . Teachers believe that the characteristics of imagination, 

self-control, respect for the personality of subordinates and students, democracy and 

participation in decision-making are the most important, so that one leads a school, with the 

latter those who consider its most important characteristic intuitive ability. Of course, in the 

above qualifications, there is no dependent relationship between them and they do not interact 

with whether the teacher has applied for an administrative position in the educational field. 
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Πεξίιεςε: Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη  ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη θχινπ. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 180 εθπαηδεπηηθνί ησλ ΔΠΑΛ 

θαη ησλ ΓΙΔΚ ηνπ Ννκνχ ΗξαθιείνπΚξήηεο, ειηθίαο απφ 41 έσο 50 εηψλ. Ωο εξγαιείν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαληαζίαο, ηεο 

απηνθπξηαξρίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ θαη ησλ καζεηψλ, ηεο 

δεκνθξαηηθφηεηαο θαη  ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ  απνηεινχλ ηα πην 

ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα κπνξείλα εγεζεί κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξάιιεια σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζεσξνχλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δηαηζζεηηθήο ηθαλφηεηαο.  

Λέμεηο θιεηδηά: θχιν, εθπαηδεπηηθή εγεζία, εθπαηδεπηηθνί, ηζφηεηα. 
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1.Δηζαγσγή 

Σηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο νη έξεπλεο πνπ πινπνηνχληαλ γηα  πνιιέο δεθαεηίεο 

αθνξνχζαλ ηνπο άλδξεο δηεπζπληέο. Σηαδηαθά, άξρηζε λα εμεηάδεηαη θαη ε ππνεθπξνζψπεζε 

ησλ γπλαηθψλ ζε απηφ ην πεδίν ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ. Η 

πξψηκε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ  απνηχπσζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ πνπ 

θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο πξνζπαζψληαο λα αηηηνινγήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ γηαηί ζε 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο βξίζθνληαλ γπλαίθεο αληί γηα άλδξεο (Brown, 1996; Coleman, 2001; 2005; 

2006; Eaglyetal., 1992; Kruger, 2008). 

Η επαλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο εηζήγαγε ζηελ έξεπλα ην δήηεκα ησλ γπλαηθείσλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ εγεζία ζε αληίζεζε κε ηε ζπγθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ πνπ εληφπηδε αλδξηθέο ηδηφηεηεο ζηηο γπλαίθεο πνπ θαηαιάκβαλαλ απηέο ηηο ζέζεηο. 

Απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα, ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαλχζεη πνιιά βήκαηα 

(Burton&Weiner, 2016; Gill&Arnold, 2015; Kis&Konan, 2014; Marczynski&Gates, 2013). 

Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα αθνχ κία ζεηξά εξεπλψλ 

έρνπλ εζηηάζεη ζηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ δεδνκέλεο ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία. Οη εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ζηηο νπνίεο θηλήζεθαλ νη έξεπλεο 

απηέο, ήηαλ ε πξσηνβάζκηα θαη ε δεπηεξνβάζκηα ελψ απνπζηάδνπλ εληειψο αληίζηνηρεο 

έξεπλεο ζηελ κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε(Αλδξένπ, 2018; Βνγηαηδή &Φαηδίθνπ, 2017; 

Γηαλληνχ, 2016; Γειειίγθα θ.ά., 2015; Koπξθνχηα, 2018; Κξνθπδά& Φσηηά, 2015; Κψλζηα, 

2019). Γεδνκέλνπ φηη ην ράζκα αλάκεζα ζηα θχια ζπλερίδεη λα είλαη κεγάιν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία ζηελ Διιάδα, έλα αθφκα ιηζαξάθη επηρεηξεί λα βάιεη θαη ε παξνχζα 

έξεπλα εηζάγνληαο κηα αθφκα δηάζηαζε ζην εξεπλεηηθφ πεδίν. 

2. Φύιν θαη εθπαίδεπζε 

Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ έρεη ζπδεηεζεί ηδηαίηεξα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, είλαη ε αληζφηεηα 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηελ απαζρφιεζε ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ξφινπο ηεο εγεζίαο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο. Ο Connell (2009) ηζρπξίζηεθε φηη νη νξγαληζκνί έρνπλ «θαζεζηψηα 

θχινπ», πνπ κάιηζηα πεξηγξάθνπλ ην είδνο ηεο εξγαζίαο γηα ην θάζε θχιν, ηηο θνηλσληθέο 

ξπζκίζεηο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ηε 

ζρέζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη άιινπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο. 

Σχκθσλα κε ηνλ Martin (2003), νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο θνηλσληθά θαηαζθεπάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο κε κηα δπλακηθή δχν φςεσλ, ε νπνία ζπρλά επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο. Παξά ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο ζηνπο δεκφζηνπο ξφινπο, πάληα ειθχεη ηελ πξνζνρή ην γεγνλφο φηη  

ηηο ζέζεηο απηέο ηηο θαηέρνπλ γπλαίθεο θαη ζπρλά επηθξίλνληαη γηα ηε ρξήζε ζηεξενηππηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο γπλαηθείαο εγεζίαο (Grogan, 2014). 

Σην ρψξν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ππάξρεη πιένλ ν ηζρπξηζκφο φηη, νη γπλαίθεο δελ 
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ζεσξνχληαη πξφβιεκαζηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο. (Coleman, 2005). Ωζηφζν, ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, φπνπ νη γπλαίθεο απνηεινχλ ζρεδφλ ην 85% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ κφλν ειαθξψο κεγαιχηεξν αξηζκφ βαζηθψλ 

δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ απφ φ, ηη νη άλδξεο (58,9%). Σηα γπκλάζηα, νη γπλαίθεο θαηέρνπλ 

ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην ησλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ (28,5%). Αληίζηνηρα, νη γπλαίθεο 

θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 24% ησλ ζέζεσλ ησλ επηζεσξεηψλζρνιείσλ (Kowalskietal., 2011). 

Αλ θαη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ δηεπζπληψλ απμήζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απηφ γίλεηαη 

κε πνιχ αξγφ ξπζκφ (Hilletal., 2016; Kruger, 2008; Marczynski&Gates, 2013). Δπηπιένλ, νη 

γπλαίθεο ππναληηπξνζσπεχνληαη, ελψ θαηέρνπλ πεξηζζφηεξε εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε απφ 

ηνπο άλδξεο (Grogan&Shakeshaft, 2010; Roseretal., 2009). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο 

εμαθνινπζνχλ λα ππνεθπξνζσπνχληαη, λα ππνηηκνχληαη θαη λα κελ αμηνπνηνχληαη σο 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (Marshall&Wynn, 2012). 

Τα θνηλσληθά ζηηι απνηεινχλ έλα επηπιένλ ζρεηηθφ ζέκα πνπ ζπδεηείηαη ζηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο θχινπ. Ο Chodorow (1978) ηζρπξίδεηαη φηη, νη άλδξεο θαηαιήγνπλ 

λα αξλνχληαη, λα θαηαπηέδνπλ θαη λα θαηαπλίγνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

παξακεξίδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε γηα ηελ θαηνρή ζέζεσλ απφ ηελ πξψηκε 

ειηθία, φληαο αγφξηα δειαδή. Απηέο νη πξψηεο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα  εμεγήζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ ζηηι κεηαμχ ησλ ελειίθσλ. Δάλ νη γπλαίθεο 

πξάγκαηη αλαπηχζζνληαη κέζσ αλαγλψξηζεο ησλ ζρέζεσλ, ε αλάπηπμε ησλ αλδξψλ 

πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξε εμαηνκίθεπζε θαη πην ακπληηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ζρέζεηο 

(Chodorow, 1978). Ωο απνηέιεζκα απηνχ, νη γπλαίθεο θαιιηεξγνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο 

κε ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπο θαη ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε απφ 

φ,ηη νη άλδξεο. 

Δλψ ν Chodorow (2012) ηζρπξίζηεθε φηη παξά ην γεγνλφο φηη, ν θχξηνο θξνληηζηήο ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη ζπλήζσο γπλαίθα, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ησλ δχν 

θχισλ θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Άιινη εξεπλεηέο επεζήκαλαλ ηηο 

εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο σο ηηο ξίδεο ησλ δηαθνξψλ θχινπ, φζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ ζηηι. Η 

ηάζε ησλ αλδξψλ λα δηακνξθψλνπλ ηεξαξρίεο θπξηαξρίαο εληφο ησλ νκάδσλ, είλαη ζχκθσλε 

κε κηα εμειηθηηθή ηζηνξία ζπλαγσληζηηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ αλδξψλ. Μηα 

ζπλαθφινπζε ζπλέπεηα είλαη φηη, νη άλδξεο ζα δηαηεξήζνπλ ζρέζεηο κε άιια κέιε ηεο νκάδαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξε πξνζσπηθή επαθή απφ φ, ηη νη γπλαίθεο. Η ηάζε ησλ γπλαηθψλ 

λα πξνηηκνχλ ηελ ηζφηεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ απνδνρή ησλ ηεξαξρηψλ ηεο 

θπξηαξρίαο, είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεπνίζεζε φηη απηέο νη πξνθαηαιήςεηο εμειίρζεθαλ ζην 

πιαίζην ζρέζεσλ πνπ εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ακνηβαίν αιηξνπηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ αλδξψλ (Vigil, 2007). Φαίλεηαη, ινηπφλ φηη, νη απνθιίλνπζεο θνηλσληθέο 

κνξθέο κπνξεί λα αληαλαθινχλ ηηο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηιέγνληαη 

γηα ηε δηαηήξεζε κεγάισλ ιεηηνπξγηθψλ ζπκκαρηψλ ζηνπο άλδξεο θαη ησλ νηθείσλ θαη 

αζθαιψλ ζρέζεσλ ζηηο γπλαίθεο (Vigil, 2007). Παξά ηηο απνθιίλνπζεο πξννπηηθέο ηνπο, φζνλ 

αθνξά ηελ πξνέιεπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ηφζν ε πξνζέγγηζε ηεο πξψηκεο 

αλάπηπμεο φζν θαη ε εμειηθηηθή ζεσξνχλ φηη, νη ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 
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ραξαθηεξίδνπλ ηηο γπλαίθεο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο. 

Η αληζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εγεζία είλαη ην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα (NanChi, 2006; Kiamba, 2008; Bilen- Green, 

2008; Nazemi et al., 2012; Morley&Crossouard, 2016). Γηαρξνληθά, νη εγεηηθνί ξφινη αλήθαλ 

γεληθά ζηνπο άλδξεο (Day, 2014; Longman&Anderson, 2016). Απηή ε θνηλσληθή ζηάζε 

θαίλεηαη λα έρεη θάλεη ηηο γπλαίθεο απξφζπκεο λα επηδηψμνπλ λα απνθηήζνπλ δηνηθεηηθέο 

εγεηηθέο ζέζεηο. Ο Msila (2013) ππνζηεξίδεη φηη, νη γπλαίθεο εγέηεο δε ιακβάλνπλ πάληα ηελ 

απαξαίηεηε ππνζηήξημε απφ ηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη ζπλήζσο πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο ζε ζπλζήθεο δηακνξθσκέλεο κέζα ζε κία παηξηαξρηθή θνηλσλία. Απφ ηελ 

πεξηδηάβαζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πξνθχπηεη φηη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ γπλαηθεία 

εγεζία νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξάδνζε θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο (Cundiff&Vescio, 2016; Msila, 2013; 

Morley&Crossouard, 2016). Ο Lumby (2003) ππνζηεξίδεη, επίζεο, φηη νη θνηλφηεηεο δελ 

εκπηζηεχνληαη ηηο γπλαίθεο λα δηνξίδνληαη σο δηεπζχληξηεο ζρνιείσλ, επεηδή ε ζρνιηθή 

δηαρείξηζε είλαη κηα ζεκαληηθή δνπιεηά πνπ απαηηεί ηε ζνβαξφηεηα πνπ λνκίδνπλ φηη κφλν νη 

άλδξεο ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη, ηέηνηεο αληηιήςεηο ππάξρνπλ 

αθφκα θαη ζε ρψξεο φπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζαθείο πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 

αιιά παξ‟ φια απηά, επηθξαηνχλ ζηεξεφηππα πνπ ππνλνκεχνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ 

ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ (Coleman, 2006). 

Αλ θαη νη γπλαίθεο ζπρλά ππνεθηηκνχληαη, αληηπξνζσπεχνπλ έλαλ ηζρπξφ θαη αλαμηνπνίεην 

θπζηθφ πφξν θαη απνηεινχλ κηα ζηαζεξνπνηεηηθή δχλακε ζε θάζε νξγαληζκφ. Η ηθαλφηεηα 

ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε απφ ηα πνιιά ζρνιεία πνπ 

αλαπηχζζνληαη έρνληαο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο (Higgs, 2006). Οη γπλαίθεο ζπλήζσο 

επηιέγνληαη σο δηεπζχληξηεο αθνχ έρνπλ απνθηήζεη πεξηζζφηεξα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

θαη πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο απφ ηνπο άλδξεο 

(Grogan&Shakeshaft, 2010; Roser et al., 2009). Απηφ θαζψο θαη νη επξχηεξεο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο, αληαλαθινχλ ηηο βξαδχηεξεο δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

αληζφηεηα ησλ θχισλ. Σηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα, νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα 

ππνεθπξνζσπνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ην ρακειφ πνζνζηφ ηνπο ζηνπο ξφινπο 

ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ θαη απηφ δελ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

(Kruger, 2008; Marczynski&Gates, 2013). Ωζηφζν, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηψλ ηνπο σο 

δξαζηήξηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο ζηελ ηάμε πξνηνχ 

νξηζζνχλ σο δηεπζχληξηεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε πην εκπεξηζηαησκέλεο 

εκπεηξηθήο γλψζεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Δπνκέλσο, φηαλ νη  γπλαίθεο εγέηεο 

αζρνινχληαη κε ζέκαηα δηδαζθαιίαο, ζπλήζσο βαζίδνληαη ζηε δηθή ηνπο εκπεηξία θαη γλψζε 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο, νη νπνίνη πξέπεη λα βξνπλ άιιεο πεγέο γλψζεο θαη 

εμνπζίαο. 

Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο ησλ δχν θχισλ ζεσξνχλ φηη ε θαιιηέξγεηα ζηελψλ ζρέζεσλ 

ραξαθηεξίδεη ηηο γπλαίθεο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο. Οη γπλαίθεο θαιιηεξγνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κε άιινπο θαη ηείλνπλ λα επηδεηθλχνπλ ελζπλαίζζεζε πνιχ 
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πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κπνξνχλ 

λα εμεγεζνχλ απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, φπσο ε εμειηθηηθή (Vigil 2007) ή ελαιιαθηηθά ε 

ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε (Chodorow, 1978; 2012). Δθφζνλ, φκσο, ε εγεζία βαζίδεηαη ζε 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη γπλαίθεο πνπ απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

πξνψζεζε ηέηνησλ ζρέζεσλ επηδεηθλχνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, φπνπ νη εγέηεο 

εκπλένπλ, εμνπζηνδνηνχλ θαη δηεγείξνπλ ηνπο νπαδνχο ηνπο, πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο 

(Barbutoetal., 2007). Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη, γη‟ απηφ ηνλ ιφγν νη άλδξεο εγέηεο 

βαζίδνπλ ηελ θαζνδεγεηηθή εγεζία ηνπο ζηελ επίζεκε εμνπζία, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε  ζηηο εξγαζίεο. 

3. Μεζνδνινγία 

3.1.Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

Σηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ  εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΔΠΑΛ θαη ησλ 

ΓΙΔΚ ηνπ Ννκνχ Ηξαθιείνπ Κξήηεο σο πξνο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο ζέζεηο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ωο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

δηαηππψζεθαλ ηα αθφινπζα: 

• Πνηνη είλαη νη βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο; 

• Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζε  δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε; 

• Καηά πφζν  ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πσο πξέπεη λα έρεη 

θάπνηνο γηα λα αζθεί εμνπζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεγνχκελε 

δηνηθεηηθή ηνπο εκπεηξία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο  

3.2.Γείγκα 

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 180 εθπαηδεπηηθνί απφ ηα ΔΠΑΛ θαη ηα ΓΙΔΚ ηνπ Ννκνχ 

Ηξαθιείνπ Κξήηεο. Η κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία.Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ζηνπο 

δηεπζπληέο/ληξηεο κέζσ Googleforms, απφ ηνπο νπνίνπο πξνσζήζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηηο αληίζηνηρεο δνκέο ησλ ΔΠΑΛ θαη ΓΙΔΚ, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα.  

3.3. Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν απνηππψζεθαλ νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Τν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 9 εξσηήζεηο 

θαη πην αλαιπηηθά: 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 9, Τεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 109 απφ 452 

 Οη εξσηήζεηο 1-4 ήηαλ δεκνγξαθηθέο αλνηθηνχ ηχπνπ, θαη αθνξνχζαλ ηελ ειηθία, ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηε ζέζε εξγαζίαο. 

 Η 5ε εξψηεζε ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ρσξίδνληαλ ζε 3 κέξε. Τν 1ν, αθνξνχζε ην 

θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε αλάιεςεο δηνηθεηηθήο ζέζεο ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν, ην 2ν ζηφρεπε ζηελ αλάδεημε ηεο ζέζεο απηήο, εθ‟ φζνλ ην 

πξνεγνχκελν ζθέινο απαληήζεθε ζεηηθά, ελψ αλ απαληήζεθε αξλεηηθά, 

κεηέβαηλαλζην 3ν ζθέινο, ζην νπνίν κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο θάηη ηέηνην εκπνδίζηεθε. 

 Η 6ε θαη ε 7ε εξψηεζε, ήηαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κάιηζηα 

δηαβαζκηζκέλσλ απαληήζεσλ, πνπ αθνξνχζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη 

απαηηνχκελα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ηνπο ιφγνπο  

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζε απηήλ. 

 Η εξψηεζε 8, ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ζηφρεπε ζηε ιήςε πξνηάζεσλ γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξσλ γπλαηθψλ ζε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ηέινο, 

 Η εξψηεζε 9, ήηαλ άιιε κία εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο πνπ πεξηιάκβαλε δξάζεηο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ νη εξσηεζέληεο. 

3.4. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Τν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ζηνπο δηεπζπληέο/ληξηεο κέζσ Googleforms, απφ ηνπο 

νπνίνπο πξνσζήζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο αληίζηνηρεο δνκέο ησλ ΔΠΑΛ θαη ΓΙΔΚ, 

φπνπ έγηλε ε έξεπλα. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ελεκεξψζεθαλ ηφζν γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, φζν θαη γηα ηελ αλσλπκία ησλ απαληήζεσλ θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο 

κέζσ δηεπθξηληζηηθνχ e-mail. 

3.5. Δξγαιεία αλάιπζεο 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS.25. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή έγηλε ρξήζε πνζνζηψλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

κέζσ θαηάιιεισλ πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απάληεζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ην ζηαηηζηηθφ ηεζη ρ2 (chi-square). 

4. Απνηειέζκαηα 

Η πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληάζζεηαη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 41-50 εηψλ (77 

άηνκα, 42.8%) θαη αθνινπζεί ε θαηεγνξία 31-40 εηψλ (58 άηνκα, 32.2%). Αξθεηνί 

εθπαηδεπηηθνί επίζεο έρνπλ ειηθία 51-60 εηψλ (37 άηνκα,20.6%), ελψ ειάρηζηνη έρνπλ ειηθία 

άλσ ησλ 60 εηψλ (2 άηνκα, 1.1%) ή έσο 30 εηψλ (6 άηνκα, 3.3%). Η πξνυπεξεζία ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ θπκαίλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία λα έρεη έσο 5 ρξφληα(48 άηνκα, 26.7%), ελψ 

αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 16-20 ρξφληα (45 άηνκα, 25%) θαη 11-15 ρξφληα (42 

άηνκα, 23.3%). Ληγφηεξνη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 6-10 ρξφληαπξνυπεξεζία (21 

άηνκα, 11.7%) ή πάλσ απφ 20 ρξφληα (24 άηνκα, 13.3%). 

Η πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επίζεο, είλαη κφληκνη (99 άηνκα, 55%). Μηθξφηεξν είλαη ην 

πνζνζηφ ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ (23 άηνκα, 12.8%), ελψ εθπξνζσπνχληαη επίζεο 

ζην δείγκα εθπαηδεπηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (10 άηνκα, 5.6%) θαη ηεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο (4 άηνκα, 2.2%), σξνκίζζηνη (9 άηνκα, 5%), ππεχζπλνη εξγαζηεξίνπ (9 άηνκα, 5%), 

δηεπζπληέο/ξηεο-ππνδηεπζπληέο/ξηεο (14 άηνκα, 7.8%), θ.ά. (12 άηνκα, 6.7%). Τέινο, 

αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη πεξηζζφηεξνη πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνκέα 

πγείαο θαη πξφλνηαο (40 άηνκα, 22.2%)ελψ αθνινπζεί ν ηνκέαο ηεο πιεξνθνξηθήο (27 άηνκα, 

15%), ησλ νηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ (17 άηνκα, 9.4%), ηεο κεραλνινγίαο (15 άηνκα, 8.3%), ηεο 

θηινινγίαο (13 άηνκα, 7.2%), ηεο γεσπνλίαο θαη δηαηξνθήο (11 άηνκα, 6.1%), ησλ 

θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ (9 άηνκα, 5%), ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (9 άηνκα, 5%), ηα καζεκαηηθά 

(8 άηνκα, 4.4%), ηηο μέλεο γιψζζεο (7 άηνκα, 3.9%), βξεθνλεπηνθνκίαο (5 άηνκα, 2.8%), θαη 

ινηπέο εηδηθφηεηεο (19 άηνκα, 10.6%). 

Πίλαθαο 1: Έρεηε ππνβάιεη κέρξη ζήκεξα αίηεζε γηα αλάιεςε δηνηθεηηθήο ζέζεο ζηνλ επαγγεικαηηθό ζαο 

ρώξν; 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Όρη 125 69,4 69,4 

Ναη 55 30,6 100,0 

Total 180 100,0   

 

 

Πίλαθαο 2: Αλ λαη, γηα πνηα ζέζε 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Γηα ηε ζέζε 

ππνδηεπζχληξηαο/ληε 
23 38,3 38,3 

Γηα ηε ζέζε 

δηεπζχληξηαο/ληε 
18 30,0 68,3 

Γηα ηε ζέζε ηεο 

πξντζηακέλεο/λνπ γξαθείνπ 
3 5,0 73,3 

Γηα ηε ζέζε ζρνιηθήο/θνχ 

ζπκβνχινπ 
2 3,3 76,7 
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Γηα ηε ζέζε ππεχζπλνπ/λεο 

ηνκέα 
8 13,3 90,0 

Άιιν 6 10,0 100,0 

 

Σηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηνπο εξσηεζέληεο λα κελ ππνβάιινπλ 

αίηεζε γηα αλάιεςε θάπνηαο δηνηθεηηθήο ζέζεο. Τν 25.6% (32 απαληήζεηο) ησλ απαληήζεσλ 

ζρεηίδεηαη κε ην αηνληθφ ελδηαθέξνλ, ην 21.6% (27 απαληήζεηο) κε ηελ έιιεηςε αλαγθαίσλ 

πξνζφλησλ, ην 16% (20 απαληήζεηο) κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ην 13.6% (17 

απαληήζεηο) ησλ ζπλνιηθψλ απαληήζεσλ ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Σπλερίδνληαο, 

ην 7.2% (9 απαληήζεηο) ησλ απαληήζεσλ αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο κηαο ηέηνηαο ζέζεο. Τν 5.6% (7 απαληήζεηο) θάλεη 

ιφγν γηα κε χπαξμε αληηζηνηρίαο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, ην 4.8% (3 απαληήζεηο) αλαθέξεηαη 

ζηελ αλαληηζηνηρία επζπλψλ θαη νηθνλνκηθήο ακνηβήο, ελψ ε πξνηίκεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο 

ζέζεο θαη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο θαηαιακβάλνπλ ην 3.2% (4 απαληήζεηο) θαη ην 2.4% (3 

απαληήζεηο) αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 3: Αλ όρη, πνηνη ιόγνη ζαο εκπόδηζαλ λα ππνβάιιεηε ζρεηηθή αίηεζε 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Δμαηηίαο αηνληθνχελδηαθέξνληνο 32 25,6 25,6 

Δμαηηίαο πξνζσπηθψλ ιφγσλ 17 13,6 39,2 

Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αλαγθαίσλ 

πξνζφλησλ 
27 21,6 60,8 

Δμαηηίαο νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ 
20 16,0 76,8 

Γελ ήκνπλ έηνηκνο/ε λα αλαιάβσ 

ηηο επζχλεο κηαο ηέηνηαο ζέζεο 
9 7,2 84,0 

Γελ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα 
7 5,6 89,6 

Φφβνο απνηπρίαο 3 2,4 92,0 

Λφγσ αλαληηζηνηρίαο επζπλψλ θαη 

νηθνλνκηθήο ακνηβήο 
6 4,8 96,8 

Μνπ αξέζεη ε ζέζε πνπ ππεξεηψ 

θαη δελ ζέισ αθφκα λα ηε 

δηαθνξνπνηήζσ 

4 3,2 100,0 
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Σηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αμηνινγνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τν 17.2% (31 άηνκα) θαηαιακβάλεη ε 

απνθαζηζηηθφηεηα, ην 12.2% (22 άηνκα) αγγίδεη ε δεκνθξαηηθφηεηα θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα 

ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, αιιά θαη ν ζεβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα πθηζηακέλσλ θαη 

καζεηψλ, ην 11.7% (21 άηνκα) αλήθεη ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη ην 8.9% (16 άηνκα) 

αληηπξνζσπεχεη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Τν 7.2% (13 άηνκα) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε 

ζπλαδειθηθφηεηα, ην 6.7% (12 άηνκα) αγγίδνπλ ε απηνθπξηαξρία θαη ε ηθαλφηεηα επηβνιήο 

θαη ειέγρνπ θαη ην 6.1% (11 άηνκα) αγγίδεη ε θαηαλφεζε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο. Τέινο, ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ αγγίδεη ην 5% (9 άηνκα), ελψ ε 

θαληαζία θαη ε δηαηζζεηηθή ηθαλφηεηα θαηαιακβάλνπλ ην 3.9% (7 άηνκα) θαη ην 2.2% (4 

άηνκα) αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 4: Πνηα από ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο- ζπκπεξηθνξάο αμηνινγείηε 

απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Απνθαζηζηηθφηεηα 31 17,2 17,2 

Απηνθπξηαξρία 12 6,7 23,9 

Γεκνθξαηηθφηεηα θαη 

ζπκκεηνρηθφηεηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

22 12,2 36,1 

Γηαηζζεηηθή ηθαλφηεηα 4 2,2 38,3 

Δπηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα 21 11,7 50,0 

Ιθαλφηεηα δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ 9 5,0 55,0 

Ιθαλφηεηα επηβνιήο θαη ειέγρνπ 12 6,7 61,7 

Ιθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 16 8,9 70,6 

Καηαλφεζε- ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο 
11 6,1 76,7 

Σεβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

πθηζηακέλσλ θαη καζεηψλ 
22 12,2 88,9 

Σπλεξγαηηθφηεηα – ζπλαδειθηθφηεηα 13 7,2 96,1 

Φαληαζία 7 3,9 100,0 

Total 180 100,0   
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Σηνλ Πίλαθα 5, παξνπζηάδεηαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εξσηεζέληεο 

ζεσξνχλ πσο νη γπλαίθεο ππναληηπξνζσπεχνληαη ζηηο ζέζεηο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. Τν 

52.2% (94 άηνκα) αλήθεη ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ην 15% (27 άηνκα) ζηελ έιιεηςε 

θηινδνμηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ ηδίσλ ησλ γπλαηθψλ θαη ην 11.7% (21 άηνκα) ζρεηίδεηαη 

κε ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Δπηπιένλ, ην 10% (18 άηνκα) 

θαηαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ πσο νη γπλαίθεο ππναληηπξνζσπεχνληαη ιφγσ 

ηνπ θφβνπ εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ην 8.3% (15 άηνκα) θάλεη ιφγν γηα έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο θαη αλεπαξθνχο ζηήξημεο απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ην 2.8% (5 

άηνκα) αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε αλαγθαίσλ πξνζφλησλ. 

Πίλαθαο 5: Η ππναληηπξνζώπεπζε ησλ γπλαηθώλ ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο νθείιεηαη 

πξσηίζησο ζε 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Έιιεηςε θηινδνμηψλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ ησλ ίδησλ ησλ 

γπλαηθψλ 

27 15,0 15,0 

Έιιεηςε αλαγθαίσλ πξνζφλησλ 5 2,8 17,8 

Οηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 94 52,2 70,0 

Έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη 

αλεπαξθνχο ζηήξημεο απφ ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ 

15 8,3 78,3 

Φφβν εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο θαη ησλ επζπλψλ 
18 10,0 88,3 

Γηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ 
21 11,7 100,0 

Total 180 100,0   

 

Σηνλ Πίλαθα 6, παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε. Τν 28.8% (42 άηνκα) ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλνπλ ιφγν γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο πεξηβάιινληνο ζηήξημεο θαη ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο, ην 25.3% (37 άηνκα) 

αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε θηλήηξσλ θαη επηκφξθσζεο θαη ην 13.7% (20 άηνκα) αλαθέξεηαη 

ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ θαηάθηεζε πξνζφλησλ απφ ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο. Τέινο, ην 

32.2% (47 άηνκα) θαηαιακβάλεη ε απάληεζε «Άιιν», ε νπνία απνηειείηαη απφ απαληήζεηο 

πνπ θαηαιακβάλνπλ ακειεηέα πνζνζηά θαη δελ ζα είρε λφεκα λα παξνπζηαζηνχλ ε θάζε κηα 

μερσξηζηά. 
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Πίλαθαο 6: Τη έρεηε λα πξνηείλεηε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο δπλαηόηεηαο λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξεο 

γπλαίθεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

  Frequency Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Κίλεηξα-επηκφξθσζε 37 25,3 25,3 

Πεξηβάιινλ ζηήξημεο- αιιαγή 

λνκνζεζίαο 
42 28,8 54,1 

Απηνπεπνίζεζε θαη θαηάθηεζε 

πξνζφλησλ 
20 13,7 67,8 

Άιιν 47 32,2 100,0 

Total 146 100,0   

Missing System 34     

Total 180     

Σηνλ Πίλαθα 7 απνηππψλεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θνηλσληθνχο, 

ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο θαη πνιηηηθά θφκκαηα. Σε θακία ζπκκεηνρή αλαθέξεηαη ην 29.1% 

(71 απαληήζεηο) ησλ ζπλνιηθψλ απαληήζεσλ, ην 26.6% (65 απαληήζεηο) θαηαιακβάλνπλ νη 

πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη θαη ην 19.7% (48 απαληήζεηο) αλήθεη ζε άιινπο θνξείο. Τν 16% (39 

απαληήζεηο) θαηαιακβάλνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ελψ ην ππφινηπν 8.6% (21 

απαληήζεηο) ησλ απαληήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα. 

Πίλαθαο 7: Δίραηε ή έρεηε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε: 

  Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Πνιηηηθάθφκκαηα 21 8,6 8,6 

Πνιηηηζηηθνχοζπιιφγνπο 65 26,6 35,2 

Σπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψ- ζεηο 39 16,0 51,2 

Άιινποθνξείο 48 19,7 70,9 

Τίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 71 29,1 100,0 

5.Σπκπεξάζκαηα-Σπδήηεζε 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε πσο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ  δελ 

έρνπλ ππνβάιεη κέρξη ζήκεξα αίηεζε γηα αλάιεςε δηνηθεηηθήο ζέζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ρψξν, θπξίσο ιφγσ  κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο, ελψ φζνη εξσηεζέληεο έρνπλ ππνβάιιεη 

ηέηνηα αίηεζε, ην έθαλαλ θπξίσο γηα ηε ζέζε ηεο ππνδηεπζχληξηαο/ληε. H έιιεηςε θηινδνμίαο 

είλαη έλαο εζσηεξηθφο θξαγκφο, δειαδή απηνπεξηνξηζκφο ιφγσ ηνπ θφβνπ επηηπρίαο ή 
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απνηπρίαο (Cubillo& Brown, 2003). Απηφο ν ηχπνο θξαγκνχ επηδεηλψλεηαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ ηε καθξφρξνλε πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηεο αλδξηθήο δεζπφδνπζαο 

ζέζεο, ησλ ζηεξεφηππσλ ξφισλ θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο (Oplatka, 2006). Φαίλεηαη φηη θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε έιιεηςε θηινδνμίαο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ απνηππψλεηαη απφ ηηο 

γπλαίθεο, αθνχ ε ζέζε ηεο δηεπζχληξηαο δελ είλαη θάηη πνπ δηεθδηθνχλ. Αθφκα θαη απηέο πνπ 

επηδεηνχλ ηελ εξγαζηαθή πξναγσγή πεξηνξίδνληαη ζηε ζέζε ηεο ππνδηεπζχληξηαο, αθήλνληαο 

ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ζηνπο άλδξεο. Αζρέησο ηηο αηηίεο πνπ ππαγνξεχνπλ απηή ηε ζηάζε θαη 

νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ζηε ζπλέρεηα, αλαδεηθλχεηαη ε έιιεηςε θηινδνμίαο εθ 

κέξνπο ησλ γπλαηθψλ θαη ν απηνπεξηνξηζκφο πνπ ζέηνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο (Cubillo& Brown, 

2003). 

Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη  νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο ε απνθαζηζηηθφηεηα είλαη ην 

πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηνο, ψζηε λα αζθήζεη ζρνιηθή 

εγεζία, ελψ θχξηνο ιφγνο ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο είλαη 

νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Η ζχλδεζε ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο κε ηελ εγεζία έρεη 

ηεθκεξησζεί εξεπλεηηθά, αθνχ ε έξεπλα ησλ Γειειίγθα θ.ά. (2015) ηε ζεκεηψλεη σο έλα απφ 

ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. Παξφια απηά φκσο, ε 

απνθαζηζηηθφηεηα γεληθφηεξα, θαζψο θαη ε απνθαζηζηηθή εγεζία απνδίδεηαη θπξίσο ζηνπο 

άλδξεο θαη φρη ζηηο γπλαίθεο (Coleman, 2007). Οη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο είλαη έλα 

εκπφδην γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρεη εληνπηζηεί ζε αξθεηέο έξεπλεο. Ο Hall (2000) δηαπίζησζε 

φηη νη ζηαδηνδξνκίεο ησλ γπλαηθψλ πεξηιακβάλνπλ κηα έληαζε κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ 

πξνζδνθηψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο θνηλσλίαο. Τν γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο 

ζπρλά ζηακαηνχλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα  εμεγεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα δηαθνξεηηθά επηηεχγκαηα ζην επάγγεικα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ.Σχκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο (Hall, 2000), πνιιέο γπλαίθεο δελ ζρεδηάδνπλ 

ηε δσή ηνπο. Οξηζκέλεο έρνπλ σο ηειηθφ ζηφρν ηνπο λα είλαη ζχδπγνη θαη κεηέξεο. Υπάξρνπλ 

φκσο θαη άιιεο πνπ δελ ην ζρεδηάδνπλ αιιά είηε πξνθχπηεη, είηε ηνπο επηβάιιεηαη. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ελψ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δεδνκέλν φηη γηα ηηο γπλαίθεο νη νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο δηνηθεηηθήο ζέζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

θάηη  αλάινγν δελ ηζρχεη γηα ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε πσο νη εξσηεζέληεο πξνηείλνπλ θπξίσο ηελ αιιαγή πεξηβάιινληνο 

θαη λνκνζεζίαο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα κελ 

ζπκκεηείρε ελεξγά ζε θάπνην πνιηηηθφ θφκκα ή θάπνηα άιιε νξγάλσζε. Ο Msila (2013) 

ππνζηεξίδεη φηη, νη γπλαίθεο εγέηεο δε ιακβάλνπλ πάληα ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε απφ ηηο 

θνηλφηεηέο ηνπο θαη ζπλήζσο πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζε ζπλζήθεο 

δηακνξθσκέλεο κέζα ζε κία παηξηαξρηθή θνηλσλία. Απφ ηελ πεξηδηάβαζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη πσο ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηε γπλαηθεία εγεζία νθείιεηαη ζε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ, θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο 

(Cundiff&Vescio, 2016; Msila, 2013; Morley&Crossouard, 2016). 
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