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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της 

συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης 

των δασκάλων της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 146 δάσκαλους (Ν=146) που εργάζονταν σε σχολεία του 

Νομού Καβάλας. Οι  102 από αυτούς ήταν γυναίκες και οι 44 άνδρες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν υψηλή συνολική επαγγελματική ικανοποίηση και άνω του 

μετρίου ψυχολογική εξουσιοδότηση. Διαπιστώθηκε ότι η ψυχολογική 

εξουσιοδότηση επηρεάζει θετικά, σε μέτριο βαθμό, τη συνολική επαγγελματική 

ικανοποίηση. Οι δασκάλες έδειξαν να υστερούν των ανδρών συναδέλφων τους 

στoν παράγοντα της εξουσιοδότησης «αντιλαμβανόμενη ικανότητα». 

Λέξεις κλειδιά: Ψυχολογική εξουσιοδότηση, επαγγελματικοί ικανοποίηση, 

δάσκαλοι 

Abstract 

The aim of this study was to research the relationships among 

psychological empowerment and the overall job satisfaction of teachers in the 

context of Greek primary education. The sample was consisted of 146 teachers 

who worked in schools in the Prefecture of Kavala (N=146). The 102 of them 

were women and the 44 were men. The results show high degree of job 

satisfaction and above of the average empowerment. It was found that the 

psychological empowerment influences positively, to a moderate degree, the 

overall job satisfaction. The female teachers seemed to lack against their male 

colleagues at the empowerment factor "perceived competence". 

Key words: Empowerment, job satisfaction, teachers.  

Εισαγωγή 

                                                
31 Μάστερ στην Εκπαίδευση, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας. 
32 Μάστερ στην Εκπαίδευση, Διευθυντής Δημ. Σχολείου. 
33 Διδακτορικό στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας. 
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Η εξουσιοδότηση ή ενδυνάμωση (empowerment) θεωρείται ως μια 

διαδικασία μεταβίβασης ή αποκέντρωσης της εξουσίας λήψης αποφάσεων 

(Conger & Kanungo, 1988). Κάτω από μια κοινωνική προοπτική, η έννοια της 

εξουσιοδότησης συμπορεύεται με την έννοια της δημοκρατικοποίησης, τόσο της 

κοινωνίας όσο και των οργανισμών, καθώς αποδίδει στους εργαζόμενους κάποιο 

βαθμό αυτονομίας (Goldsmith et al., 1997). Σύμφωνα με τους Appelbaum και 

Honeggar (1998), η εξουσιοδότηση υφίσταται σε ένα οργανισμό όταν οι 

υπάλληλοι των χαμηλότερων επιπέδων στην ιεραρχία αισθάνονται ότι αναμένεται 

από αυτούς να πάρουν πρωτοβουλία καλή τη πίστη, στο όνομα της αποστολής 

τους, ακόμη και αν η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται έξω από τα όρια των 

αρμοδιοτήτων τους. Εφόσον η πρωτοβουλία οδηγήσει σε κάποιο λάθος, μερικές 

φορές σοβαρό, οι υπάλληλοι  έχουν την πεποίθηση ότι δε θα υποστούν αυθαίρετα 

κυρώσεις, επειδή ανέλαβαν την πρωτοβουλία. Ο Bolin (1989) καθορίζει την 

εξουσιοδότηση των δασκάλων ως την απόδοση του δικαιώματος της συμμετοχής 

στον καθορισμό των στόχων και της πολιτικής του σχολείου και στην εφαρμογή 

της επαγγελματικής τους κρίσης σχετικά με το πώς θα διδάξουν. O Prawat (1991) 

υποστηρίζει ότι η εξουσιοδότηση καθορίζεται ως η απελευθέρωση του δάσκαλου, 

που υπονοεί ότι αυτός είναι ελεύθερος από αδικαιολόγητο έλεγχο, που προέρχεται 

από αστήρικτες πεποιθήσεις. 

Στη βιβλιογραφία αναδύονται δύο διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, 

μια δομική (σχεσιακή εξουσιοδότηση-relational empowerment) και μια 

παρακινητική (ψυχολογική εξουσιοδότηση-psychological empowerment). Στη 

δομική προσέγγιση, η εξουσιοδότηση γίνεται αντιληπτή ως μια ανακατανομή 

εξουσίας, εστιάζοντας στη δυναμική της σχέσης  προϊσταμένου-υφισταμένων. Στο 

πλαίσιο της προσέγγισης αυτής η εξουσιοδότηση θεωρείται ως μια πράξη 

εκχώρησης εξουσίας στα άτομα που ασκούν μικρότερη επιρροή στον οργανισμό ή 

κατέχουν θέσεις χαμηλότερου επιπέδου (Conger, & Kanungo, 1988; Menon, & 

Hartmann, 2002). Από την πλευρά της παρακινητικής προσέγγισης, η 

εξουσιοδότηση θεωρείται ως μια εσωτερική γνωστική κατάσταση, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας (Conger, & 

Kanungo, 1988) και από αυξημένη εσωτερική παρακίνηση για την εκτέλεση ενός 

έργου (Thomas, & Velthouse, 1990). Για τους Conger και Kanungo (1988), καθώς 

οι υπάλληλοι καθίστανται περισσότερο εξουσιοδοτημένοι, η προσδοκία από την 
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αυτό-αποτελεσματικότητά τους αυξάνεται, μεγεθύνοντας την ποσότητα της 

προσπάθειας και του χρόνου που αφιερώνουν για την εκτέλεση ενός έργου. Έτσι, 

οι υπάλληλοι αναμένεται να εργασθούν σκληρότερα, παρά την απουσία άμεσης 

επίβλεψης, να είναι προσαρμοστικοί για την επίτευξη του έργου και να δείχνουν 

επιμονή όταν αντιμετωπίζουν εμπόδια (Thomas, & Velthouse, 1990).  

Η Menon (1999) αντιλαμβάνεται την ψυχολογική εξουσιοδότηση ως μία 

γνωστική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση 

αντιλαμβανόμενου ελέγχου (perceived control), αντιλαμβανόμενης ικανότητας 

(perceived competence) και εσωτερίκευσης στόχων (goal internalization). Ο 

αντιλαμβανόμενος έλεγχος αναφέρεται στις πεποιθήσεις για αυτονομία, κατά το 

σχεδιασμό και την εκτέλεση της εργασίας, τη διαθεσιμότητα πόρων, την εξουσία 

και την ελευθερία στη λήψη αποφάσεων. Η αντιλαμβανόμενη ικανότητα 

αναφέρεται στην αυτό-αποτελεσματικότητα και στην εμπιστοσύνη στην 

ικανότητα, όσον αφορά τις απαιτήσεις του έργου που θα εκτελεστεί. Δηλαδή, το 

άτομο πιστεύει ότι μπορεί να επιτελέσει με επιτυχία τόσο την προβλεπόμενη 

εργασία, όσο και κάθε αιφνιδιαστική πρόκληση που ίσως παρουσιαστεί στο 

πλαίσιο της εργασίας αυτής. Η εσωτερίκευση στόχων αναπαριστά τη αποδοχή της 

δύναμης των ιδεών, όπως είναι ένας πολύτιμος σκοπός, μια αποστολή ή ένα 

όραμα για το μέλλον.  Το άτομο πιστεύει και υιοθετεί τους στόχους του 

οργανισμού και είναι έτοιμο να δράσει για την επίτευξή τους (Menon, 2001). 

 Η επαγγελματική ικανοποίηση προσδιορίζει την ως μία πολυδιάστατη 

έννοια, που αντιπροσωπεύει την ολική στάση του ατόμου και τα συναισθήματά 

του για συγκεκριμένες πτυχές του επαγγέλματός του (Kohler, 1988). Η 

ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους σχετίζεται άμεσα με θετικές 

εργασιακές συμπεριφορές, όπως με την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά τους 

(Αποστόλου, 1980), με χαμηλούς δείκτες απουσιών από την εργασία, καθώς και 

με χαμηλούς δείκτες κινητικότητας των (Hatton et al., 1999). Σύμφωνα με τους 

Balzer et al. (1990), η ικανοποίηση έχει άμεση σχέση και κάτω από ειδικές 

περιστάσεις ενδέχεται να επηρεάσει την προσωπική ζωή, την οικογενειακή και 

ακολούθως τη φυσική υγεία του εργαζομένου. Ο Δημητρόπουλος (1998) αναφέρει 

ότι η μελέτη του θέματος της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

αποκτά νέες διαστάσεις, που αφορούν τη συνολική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

και τη γενικότερη αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Προγενέστερα 
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ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, ως βασικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας των σχολείων 

(Zigarreli, 1996). 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο μέτρησης της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, ανάλογα με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της, 

καθώς η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να θεωρηθεί είτε ως ένα συνολικό 

συναίσθημα σχετικά με την εργασία, είτε ως ένας συνδυασμός στάσεων απέναντι 

σε διαφορετικές διαστάσεις της (Spector, 1997). H συνολική προσέγγιση 

ακολουθείται όταν αντικείμενο μελέτης είναι η ολική ή μέση στάση των 

εργαζομένων, εάν δηλαδή τους ικανοποιεί ή τους δυσαρεστεί σε γενικό βαθμό η 

εργασία τους. Αντίθετα, η επιμέρους προσέγγιση εστιάζεται στο ποιες διαστάσεις-

παράμετροι της εργασίας παρέχουν ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια. Αμφότερες οι 

προσεγγίσεις μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης  συγκεντρώνουν τους 

δικούς τους υποστηρικτές. Οι υποστηρικτές της συνολικής προσέγγισης, η οποία 

ακολουθείται στην παρούσα εργασία, υποστηρίζουν ότι η συνολική ικανοποίηση 

από την εργασία είναι σημαντική και η ολική ικανοποίηση είναι περισσότερη από 

το σύνολο της ικανοποίησης που προσφέρουν ξεχωριστές οι διαστάσεις-

παράμετροι της εργασίας (Schneider, 1985). Επιπλέον, πρόσφατες ενδείξεις 

επιβεβαιώνουν ότι οι αθροιστικές κλίμακες μέτρησης της ικανοποίησης συνιστούν 

έναν καλό τρόπο μέτρησης της έννοιας αυτής (Wanous, et al., 1997). 

Αρκετά ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι τα υψηλά επίπεδα ελέγχου 

ενός εργαζόμενου, πάνω στην λήψη των αποφάσεων, σχετίζονται με υψηλά 

επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης (Parker & Price, 1994). Οι  Appelbaum και 

Honeggar (1998) και Noorliza και Hasni (2006) υποστηρίζουν ότι η 

εξουσιοδότηση των υπαλλήλων αυξάνει σημαντικά την επαγγελματική τους 

ικανοποίηση.   

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της συνολικής 

επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης των 

δασκάλων της Α΄βάθμιας ελληνικής εκπαίδευσης και της σχέσης των δύο εννοιών 

μεταξύ τους, συνολικά και κατά φύλο. 

 

Μεθοδολογία 

Δείγμα 
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Το δείγμα της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν 146 δάσκαλοι (Ν=146) που 

υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία του Νομού Καβάλας. Οι  102 από αυτούς ήταν 

γυναίκες και οι 44 άνδρες. Από το δείγμα εξαιρέθηκαν οι εκπαιδευτικοί άλλων 

ειδικοτήτων, που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όλοι οι 

συμμετέχοντες ήταν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και ουδείς κατείχε διοικητική 

θέση (διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής ή υποδιευθυντής). Ο μέσος όρος της 

ηλικίας του δείγματος άγγιζε τα 39 έτη (Μ=38,96, Τ.Α.=7,88), ενώ ο μέσος όρος 

των ετών υπηρεσίας έφτανε τα 13 (Μ=12,52, Τ.Α.=7,28). Από τις δασκάλες οι 39 

ήταν ελεύθερες, οι 8 παντρεμένες χωρίς παιδί, οι 4 παντρεμένες με ένα παιδί και 

οι 51 παντρεμένες με περισσότερα από ένα παιδιά. 

 

Όργανο μέτρησης 

Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο κλειστού 

τύπου, που περιείχε 24 ερωτήσεις, κατανεμημένες σε 3 νοηματικές ενότητες. Η 

1η νοηματική ενότητα μετρούσε την ψυχολογική εξουσιοδότηση με την κλίμακα 

της Menon (2001), το οποίο περιέχει 15 ερωτήσεις-δηλώσεις, κατανεμημένες σε 

3 παράγοντες: (1) της εσωτερίκευσης στόχων (goal internalization), (2) του 

αντιλαμβανόμενου ελέγχου (perceived control) και (3) της αντιλαμβανόμενης 

ικανότητας (perceived competence). Η κλίμακα της Menon δοκιμάστηκε τόσο σε 

διεθνές (Menon, 2001; Menon, & Hartmann, 2002; Menon, & Pethe, 2002) όσο 

και σε ελληνικό περιβάλλον (Dimitriades, & Maroudas, 2007), με αποδεκτά 

αποτελέσματα ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία της, αν και στην τελευταία 

περίπτωση εξαιρέθηκαν 6 μεταβλητές. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις-δηλώσεις 

της συγκεκριμένης ενότητας του ερωτηματολογίου δίνονταν πάνω σε μια 

7/βάθμια κλίμακα, το σημείο 1 της οποίας αντιπροσώπευε το «διαφωνώ ισχυρά», 

ενώ το σημείο 7 το «συμφωνώ ισχυρά». 

Η 2η νοηματική ενότητα μετρούσε τη συνολική επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών με 3 δηλώσεις, σύμφωνα με την πρόταση του 

Cammann, et al., (1983). Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις-δηλώσεις της ενότητας 

αυτής δίνονταν πάνω σε μια 5/βάθμια κλίμακα, το σημείο 1 της οποίας 

αντιπροσώπευε το «διαφωνώ ισχυρά», ενώ το σημείο 5 το «συμφωνώ ισχυρά».  

Η 3
η
 νοηματική ενότητα περιείχε 6 ερωτήσεις, που προσδιόριζαν το φύλο 

του δείγματος, την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικών, τη θέση τους στην 
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ιεραρχία του σχολείου, την ειδικότητά τους και την υπηρεσιακή τους κατάσταση 

(μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή αναπληρωτές). 

 

Δοκιμασία οργάνου μέτρησης 

 Προκειμένου να εξετασθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των κλιμάκων 

μέτρησης της εξουσιοδότησης και της συνολικής ικανοποίησης 

πραγματοποιήθηκε καταρχήν μια Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση – Δ.Π.Α. 

(Exploratory Factor Analysis), με χρήση της μεθόδου ορθογώνιας περιστροφής 

των αξόνων Varimax, στα 18 θέματα των δύο κλιμάκων. Ακολούθως 

πραγματοποιήθηκαν Αναλύσεις Αξιοπιστίας (Reliability Analyses) σε κάθε 

παράγοντα που προέκυψε από την Δ.Ε.Π. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

Από τη Δ.Π.Α. προέκυψαν 4 παράγοντες, οι οποίοι ερμήνευαν το 73,9% της 

συνολικής διακύμανσης. Δεν εξαιρέθηκε κανένα θέμα. Ο δείκτης Κ.Μ.Ο., με τιμή 

>0,8, χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικός (Δημητριάδης, 2010; Hair, et al., 1995), ο 

δε έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett ήταν σημαντικός, σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,00. Οι φορτίσεις όλων των μεταβλητών στους αντίστοιχους παράγοντες ήταν 

μεγαλύτερες του 0,7. Ο δείκτης Cronbach’s a ήταν >0,70 και υποστηρίζει την 

αξιοπιστία των παραγόντων (Spector, 1992; Nunnally, 1978). Ως τιμές των 

παραγόντων ελήφθησαν οι μέσοι των μέσων τιμών των θεμάτων που συνιστούσαν 

τον κάθε παράγοντα. 

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε μια Δ.Π.Α. 2
ης

 τάξεως, επί των 3 

παραγόντων 1
ης

 τάξεως, που συνιστούν την έννοια της εξουσιοδότησης. 

Ακολούθησε Ανάλυση Αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2. Οι τρεις παράγοντες 1
ης

 τάξεως απέδωσαν ένα παράγοντα 2
ης

 τάξεως, ο 

οποίος ονομάστηκε «Ψυχολογική Εξουσιοδότηση» και ερμήνευε το 67,4% της 

συνολικής διακύμανσης. Ο δείκτης Κ.Μ.Ο., με τιμή >0,6, χαρακτηρίζεται ως οριακά 

αποδεκτός (Δημητριάδης, 2010), ο δε έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett ήταν 

σημαντικός, σε επίπεδο σημαντικότητας 0,00. Οι φορτίσεις όλων των μεταβλητών 

στους αντίστοιχους παράγοντες ήταν μεγαλύτερες του 0,7. Ο δείκτης Cronbach’s 

a ήταν >0,70 και υποστηρίζει την αξιοπιστία του παράγοντα (Spector, 1992; 

Nunnally, 1978). Ως τιμή της «Ψυχολογικής Εξουσιοδότησης» ελήφθη ο μέσος 

των μέσων τιμών των 3 παραγόντων 1
ης

 τάξεως που συνιστούσαν τον παράγοντα. 
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Αποτελέσματα 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της συνολικής 

επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης των 

δασκάλων της Α΄βάθμιας ελληνικής εκπαίδευσης και της σχέσης των δύο εννοιών 

μεταξύ τους, συνολικά και κατά φύλο. 

Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις της ψυχολογικής εξουσιοδότησης 

και της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης, συνολικά και κατά φύλο, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Η πραγματοποίηση μιας σύγκρισης μέσων 

ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent-Samples T Test) έδειξε ότι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μικρότερη τιμή από τους άντρες συναδέλφους τους, 

σε  στατιστικά σημαντικό βαθμό, στον παράγοντα της ψυχολογικής 

εξουσιοδότησης «Αντιλαμβανόμενη Ικανότητα» (F=1,024, Sig. F=0,313, t=2,013, 

Sig. (2-tailed)=0,46). Ακολούθησε η πραγματοποίηση μιας νέας σύγκρισης μέσων 

ανεξαρτήτων δειγμάτων, η οποία δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές, 

μεταξύ ανύπαντρων και παντρεμένων διδασκαλισσών, στον παράγοντα της 

αντιλαμβανόμενης ικανότητας (F=0,171, Sig. F=0,680, t=0,932, Sig. (2-

tailed)=0,354). 

Για να προσδιοριστεί η σχέση της ψυχολογικής εξουσιοδότησης με τη 

συνολική επαγγελματική ικανοποίηση, πραγματοποιήθηκε μια Ανάλυση Απλής 

Παλινδρόμησης (Regression Analysis) στο συνολικό ερευνητικό δείγμα (άνδρες 

και γυναίκες). Ως εξαρτημένη μεταβλητή ελήφθη η «Συνολική Ικανοποίηση» και 

ως ανεξάρτητη η «Ψυχολογική Εξουσιοδότηση». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

ψυχολογική εξουσιοδότηση σχετίζεται θετικά, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με 

την συνολική επαγγελματική ικανοποίηση (R
2
=0,148, F=24,918, Sig. F=0,0, 

β=0,384, t=4,992, Sig. t=0,0). Η ίδια θετική συσχέτιση προσδιορίστηκε από τις 

παλινδρομήσεις που πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά τόσο για τους άνδρες 

(R
2
=0,202, F=10,634, Sig. F=0,002, β=0,449, t=3,264, Sig. t=0,002), όσο και για 

τις γυναίκες (R
2
=0,133, F=15,367, Sig. F=0,0, β=0,365, t=3,920, Sig. t=0,0). 

Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι τιμές του δείκτη R
2 

θεωρούνται σχετικά 

χαμηλές. 

Προκειμένου να εξετασθεί η σχέση της συνολικής επαγγελματικής 

ικανοποίησης, του συνόλου των εκπαιδευτικών, με τους 3 παράγοντες της 

ψυχολογικής εξουσιοδότησης, πραγματοποιήθηκε μια Ανάλυση Πολλαπλής 
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Παλινδρόμησης (Multiple Regression Analysis) με χρήση της μεθόδου Enter. Ως 

εξαρτημένη μεταβλητή ελήφθη η «Συνολική Ικανοποίηση» και ως ανεξάρτητες οι 

3 παράγοντες της «Ψυχολογικής Εξουσιοδότησης». Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και όπως προκύπτει, από τους 3 παράγοντες της 

εξουσιοδότησης μόνο η «Εσωτερίκευση Στόχων» σχετίζεται θετικά, σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό, με την «Συνολική Επαγγελματική Ικανοποίηση» (β>0, Sig. 

t=0).  

Ακολούθως εξετάσθηκε η σχέση της εξουσιοδότησης με τη συνολική 

ικανοποίηση κατά φύλο. Πραγματοποιήθηκαν δύο Αναλύσεις Πολλαπλής 

Παλινδρόμησης, με χρήση της μεθόδου Enter, μία για τους άνδρες και μία για τις 

γυναίκες. Σε αμφότερες τις αναλύσεις, ως εξαρτημένη μεταβλητή ελήφθη η 

«Συνολική Επαγγελματική Ικανοποίηση» και ως ανεξάρτητες οι 3 παράγοντες της 

«Ψυχολογικής Εξουσιοδότησης». Για τους άντρες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

ουδείς παράγων της ψυχολογικής εξουσιοδότησης σχετίζονταν με τη συνολική 

επαγγελματική ικανοποίηση (Sig. t>0,05). Για τις γυναίκες, μόνο η 

«Εσωτερίκευση Στόχων» σχετίζεται θετικά, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τη 

«Συνολική Επαγγελματική Ικανοποίηση» (R
2
=0,22, F=9,200, Sig. F=0,0, β=0,519, 

t=4,140, Sig. t=0,0). 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης και ψυχολογικής εξουσιοδότησης των 

δασκάλων της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνολικά και κατά φύλο. 

Η συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων, ανδρών και 

γυναικών, μετρημένη πάνω σε μια 5/βάθμια κλίμακα, βρέθηκε να ξεπερνά το 4 

και επομένως μπορεί να θεωρείται υψηλή. Το αποτέλεσμα αυτό ευθυγραμμίζεται 

με προηγούμενα, που υποδεικνύουν ότι το 73% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ή 

αρκετά ευχαριστημένοι από το επάγγελμά τους (Δημητρόπουλος, 1998) και 

παρουσιάζουν υψηλό συνολικό επίπεδο ικανοποίησης (Koustelios, 2001), αλλά 

έρχονται σε αντίθεση με άλλα, που υποστηρίζουν ότι το συνολικό επίπεδο 

ικανοποίησης των δασκάλων είναι από μέτριο έως χαμηλό (Κουστέλιος και 

Κουστέλιου, 2001).  Δεν προσδιορίστηκε διαφορά στην επαγγελματική 

ικανοποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με 
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προηγούμενο των Φρειδερίκου και Τσερούλη-Φολερού (1991), που βρήκαν τις 

γυναίκες περισσότερο ικανοποιημένες. 

Η ψυχολογική εξουσιοδότηση των δασκάλων, ανδρών και γυναικών, 

μετρημένη πάνω σε μια 7/βάθμια κλίμακα, βρέθηκε να ξεπερνά το 5 και επομένως 

μπορεί να θεωρείται άνω του μετρίου. Ωστόσο, ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος, έχει 

τη χαμηλότερη τιμή από τους 3 παράγοντες της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και 

κυμαίνεται λίγο ψηλότερα από τη μέση τιμή. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι 

στα σχολεία της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το υπάρχον 

συγκεντρωτικό κλίμα (Παπαπροκοπίου, 2002; Κουτούζης, 1999) ίσως έχει αρχίσει 

να μεταβάλλεται, υπάρχει όμως αρκετός ακόμη δρόμος για να διανυθεί. 

 Η ψυχολογική εξουσιοδότηση βρέθηκε να επηρεάζει τη συνολική 

επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων, αν και ο σχετικά χαμηλός 

συντελεστής προσδιορισμού R
2 

καθιστά την πρόβλεψη της ικανοποίησης από την 

ψυχολογική εξουσιοδότηση μη ασφαλή. Επομένως, το αποτέλεσμα αυτό 

συμφωνεί μόνο σε κάποιο βαθμό με την άποψη των  Appelbaum και Honeggar 

(1998) και Noorliza και Hasni (2006), που υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότηση των 

υπαλλήλων αυξάνει σημαντικά την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Ωστόσο, 

από τους παράγοντες της εξουσιοδότησης μόνο η εσωτερίκευση των στόχων του 

σχολείου βρέθηκε ότι επηρεάζει θετικά τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση 

των διδασκαλισσών. Το εύρημα αυτό ίσως σημαίνει ότι η ταύτιση της δασκάλας 

με το σχολείο της και η υιοθέτηση των στόχων του μπορεί να της χαρίσει 

επαγγελματική ικανοποίηση, άσχετα από τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο και την 

αντιλαμβανόμενη ικανότητά της. Βέβαια, η διευκόλυνση της εσωτερίκευση των 

στόχων του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς προϋποθέτει προϊστάμενους που 

μπορούν να εμπνεύσουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να δημιουργούν και 

μοιραστούν μαζί τους ένα κοινό όραμα για το σχολείο τους. 

 Ένα εύρημα που πρέπει να συζητηθεί, είναι αυτό που υποδεικνύει ότι οι 

δασκάλες καταγράφουν χαμηλότερη αντιλαμβανόμενη ικανότητα από τους άνδρες 

συναδέλφους τους. Αντιλαμβανόμενη ικανότητα είναι η κρίση ενός ατόμου για 

την ικανότητά του σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Η αντιλαμβανόμενη ικανότητα έχει 

προσδιοριστεί ως άμεσο αίτιο εσωτερικής παρακίνησης για τη συμμετοχή σε ένα 

έργο (Deci & Ryan, 1985; Thomas & Velthouse, 1990) και έχει σχετισθεί με την 

επαγγελματική ικανοποίηση  (Williams et al., 1990). Ακόμη, η αντιλαμβανόμενη 
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ικανότητα έχει συνδεθεί με τη συναισθηματική ευεξία και την πνευματική υγεία 

(Warr, 1990). Οι Bhagat και Allie (1989) υποστηρίζουν ότι η χαμηλή 

αντιλαμβανόμενη ικανότητα συνδέεται με συναισθηματική εξάντληση και 

αποπροσωποποίηση στο χώρο της εργασίας. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν 

παλιότερα και οι Snyder και Bruning (1979).  

 Οι Cortis και Cassar (2005) αναφέρουν ότι δεν βρήκαν διαφορές στη 

βασισμένη στην εργασία αυτοεκτίμηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

διευθυντικών στελεχών. Σύμφωνα με το Lenney (1981), όταν τα επαγγέλματα 

θεωρούνται στερεοτυπικά «γυναικεία», οι γυναίκες προσδοκούν ότι θα επιτύχουν. 

Αντίθετα, όταν θεωρούνται «ανδρικά», η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους μειώνεται 

και υποεκτιμούν την ικανότητά τους (Lenney, 1977; Beyer, 1990). Ωστόσο, η 

διδασκαλία θεωρείται περισσότερο ως ένα «γυναικείο» επάγγελμα (Weiler, 1989; 

Weiler 1997) και δεν θα έπρεπε οι δασκάλες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να 

αντιλαμβάνονται μικρότερη την ικανότητά τους από τους δάσκαλους. Έτσι, η 

αιτία της χαμηλής αντιλαμβανόμενης ικανότητας των διδασκαλισσών θα 

μπορούσε να αναζητηθεί στις απόψεις των Guttentag και Secord (1983), που 

υποστηρίζουν ότι οι άνδρες αντλούν τη δύναμή τους από τα δομικά τους 

πλεονεκτήματα και από την πρόσβασή τους σε εξωτερικές πηγές, ενώ οι γυναίκες 

την αντλούν από το ρόλο τους στο πλαίσιο της οικογένειας. Η άποψη αυτή 

υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι για τις θέσεις των στελεχών της 

εκπαίδευσης, είναι πολύ λιγότερες οι υποψηφιότητες των γυναικών (Θεοδώρου & 

Κουτλής, 2001). Ωστόσο, τα ερευνητικά ευρήματα δεν υποστηρίζουν τη 

διαφοροποίηση της αντιλαμβανόμενης ικανότητας μεταξύ των γυναικών που 

έχουν δημιουργήσει οικογένεια και αυτών που δεν έχουν.   

 Μια άλλη πιθανή αιτία της χαμηλής αντιλαμβανόμενης ικανότητας των 

διδασκαλισσών ίσως είναι η υιοθέτηση από τις δασκάλες της γενικής άποψης ότι 

οι άνδρες είναι περισσότερο ικανοί από τις γυναίκες. Αρκετές ερευνητικές 

εργασίας αναφέρουν ότι για να αποδεχτούν οι άνθρωποι μια γυναίκα ως 

περισσότερο ικανή από έναν άνδρα, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύει τη σαφή και 

ουσιαστική υπεροχή της (Shackelford, Wood, & Worchel, 1996; Wagner, Ford, & 

Ford, 1986; Wood & Karten, 1986). Η Carli (1991, 1998) αναφέρει ότι άνδρες και 

γυναίκες υποβαθμίζουν την απόδοσή τους όταν αλληλεπιδρούν με ένα άνδρα, 

παρά με μια γυναίκα. Έτσι, ακόμη και όταν δεν υπάρχει διαφορά στην πραγματική 
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απόδοση, μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών, η παρουσία ανδρών στο 

εργασιακό περιβάλλον ίσως μετριάζει την αντιλαμβανόμενη από τις δασκάλες 

ικανότητά τους (Carli, 1999). 

 Η παρούσα εργασία υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς εξαιτίας 

κυρίως του ότι διεξήχθη σε μια μόνο περιοχή της Ελλάδος, αλλά και του μικρού 

της δείγματος. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματά της δεν θα μπορούσαν να 

γενικευθούν.  Μελλοντικές ερευνητικές εργασίες συστήνεται να εστιάσουν τόσο 

στην ψυχολογική εξουσιοδότηση, όσο και στην αντιλαμβανόμενη ικανότητα των 

γυναικών εκπαιδευτικών, εξαιτίας της σπουδαιότητάς τους για το χώρο της 

εκπαίδευσης. 

 

 

 

Εν Σμύρνη τουρκικόν πεταλοποιείον 1930». Ελαιογραφία σε ύφασμα 
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Παράρτημα 

Πίνακας 1. Τα αποτελέσματα της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης και των 

Ανάλυσων Αξιοπιστίας. 

Προσδιοριστικές Μεταβλητές Φορτίσεις και Παράγοντες 

Ι. Εσωτερίκευση Στόχων  (α=0,897, % of variance=24,40) 

1 Δουλεύω με ενθουσιασμό για να επιτύχει 

το σχολείο μου τους στόχους του. 

0,713  

2 Εμπνέομαι από τους στόχους του 

σχολείου μου. 

0,806 

3 Εμπνέομαι από αυτά που προσπαθούμε να 

πετύχουμε ως σχολείο. 

0,804 

4 Είμαι φανατικός στο να πηγαίνουμε καλά 

ως σχολείο. 

0,726 

5 Είμαι ενθουσιασμένος για τη συνεισφορά 

της εργασίας μου στο σχολείο μου. 

0,654 

ΙΙ.  ΑντιλαμβανόμενοςΈλεγχος (α= 0,869, % of variance=19,40) 

1 Μπορώ να επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων 

που λαμβάνονται στο σχολείο που 

εργάζομαι. 

 0,830  

2 Μπορώ να επηρεάζω τον τρόπο της 

εργασίας στο σχολείο μου. 

 0,850 

3 Έχω την εξουσία να λαμβάνω αποφάσεις 

στο σχολείο μου. 

 0,876 

4 Έχω τη δικαιοδοσία να εργάζομαι με 

αποδοτικό τρόπο. 

 0,626 

5 Σημαντικές αρμοδιότητες αποτελούν 

μέρος της εργασίας μου. 

 0,563 

ΙΙΙ.  Αντιλαμβανόμενη Ικανότητα (α=0,937, % of variance=18,60) 

1 Έχω τα απαιτούμενα προσόντα για να 

κάνω καλά τη δουλειά μου. 

 0,736  

2 Έχω τις δεξιότητες και την ικανότητα για 

να κάνω καλά τη δουλειά μου. 

 0,894 
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3 Έχω την ικανότητα να εργάζομαι 

αποτελεσματικά. 

 0,874 

4 Μπορώ να κάνω τη δουλειά μου 

αποτελεσματικά. 

 0,884 

5 Μπορώ να διαχειριστώ τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζω στην εργασία μου. 

 0,851 

IV. Συνολική Επαγγελματική Ικανοποίηση (α=0,726, % of variance=11,60) 

1 Συνολικά είμαι ικανοποιημένος από τη 

δουλειά μου 

 0,773 

2 Σε γενικές γραμμές μου  

αρέσει η δουλειά που κάνω. 

 0,762 

3 Γενικά μου αρέσει να δουλεύω εδώ.  0,796 

Κ.Μ.Ο.=0,889 

Bartlett's Test of Sphericity x
2 
=4090,71,  df=153,  Sig.=0,00 

Total variance explained=0,739 

 

Πίνακας 2. Τα αποτελέσματα της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης 2
ης

 

τάξεως και της Ανάλυσης Αξιοπιστίας. 

I. Ψυχολογική Εξουσιοδότηση (α=0,702) 

1 Εσωτερίκευση στόχων. 0,877 

2 Αντιλαμβανόμενος Έλεγχος. 0,714 

3 Αντιλαμβανόμενη Ικανότητα. 0,863 

Κ.Μ.Ο.=0,640 

Bartlett's Test of Sphericity x
2 
=85,161,  df=3,  Sig.=0,00 

Total variance explained=0,674 
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Πίνακας 3. Μέσες τιμές και οι Τυπικές Αποκλίσεις των παραγόντων, συνολικά και 

κατά φύλο. 

  

Παράγοντες 

Συνολικά Άνδρες Γυναίκες 

 

Μ 

 

Τ.Α. 

 

Μ 

 

Τ.Α. 

 

Μ 

 

Τ.Α. 

1 Συνολική Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 
4,167 0,560 4,242 0,568 4,134 0,556 

2 Εσωτερίκευση Στόχων 5,188 0,912 5,336 0,851 6,124 0,934 

3 Αντιλαμβανόμενος Έλεγχος 4,617 1,553 4,832 0,841 4,524 1,770 

4 Αντιλαμβανόμενη Ικανότητα 5,523 0,849 5,736 0,768 5,302 0,630 

4 Ψυχολογική Εξουσιοδότηση 5,109 0,892 5,302 0,630 5,026 0,972 

 

Πίνακας 4. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης των παραγόντων της ψυχολογικής 

εξουσιοδότησης με τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση. 

Εξαρτημένη 

μεταβλητή 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές 

 

β 

 

t 

 

Sig. t 

Συνολική 

Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Εσωτερίκευση Στόχων 0,428 4,121 0,000 

Αντιλαμβανόμενος Έλεγχος 0,080 0,961 0,338 

Αντιλαμβανόμενη Ικανότητα -0,030 -0,296 0,768 

R
2
 = 0,20, F = 11,819,  Sig. F = 0,000. 

 

 

 Ο Φρίξος και η Έλλη, όπως τους φαντάστηκε ένας νεότερος καλλιτέχνης, 

ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος. 

 


