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ΠερίληψηΣκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας ήταν η διερεύνηση των σχέ-σεων μεταξύ της εξουσιοδότησης, της επαγγελματικής ικανοποίησης καιτης επαγγελματικής εξουθένωσης. Το ερευνητικό δείγμα (Ν=293) αποτέ-λεσαν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, 161 γυ-ναίκες και 132 άνδρες. Η μέση τιμή της ηλικίας του δείγματος έφτανε πε-ρίπου τα 47 έτη (Μ=47,16, Τυπική απόκλιση= 7,24). Τα αποτελέσματα έ-δειξαν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να αποτρέψει την επαγ-γελματική εξουθένωση. Η εξουσιοδότηση, σε κάποιο βαθμό, αυξάνει την ε-παγγελματική ικανοποίηση και μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση.Ως ο πλέον θετικά επιδραστικός παράγων της εξουσιοδότησης προσδιορί-ζεται η Σημασία της εργασίας για τον εργαζόμενο.
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1. ΕισαγωγήΟ όρος εξουσιοδότηση (ή ενδυνάμωση όπως επίσης αναφέρεται στηνελληνική βιβλιογραφία) αν και δεν είναι νέος (Sparrowe, 1994), εντούτοιςαπασχολεί ερευνητικά την επιστήμη της διοίκησης στην Ελλάδα, μόλις τατελευταία χρόνια. Οι Thomas και Velthouse (1990) θεωρούν την εξουσιο-δότηση ως τις αλλαγές στις γνωστικές μεταβλητές που καθορίζουν τηνπαρακίνηση. Οι ίδιοι ερευνητές περιγράφουν την εξουσιοδότηση ως μιααυξημένη εσωτερική και προσανατολισμένη στο έργο παρακίνηση. Ο Tan-nenbaum (1997) υποστηρίζει ότι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τείνουννα αισθάνονται περισσότερο ευτυχισμένοι με την εργασία τους και αντα-ποκρίνονται στα καθήκοντά τους σε εκτενέστερο βαθμό, ενώ αποτρέπεταιη εμφάνιση σφαλμάτων (Sparks, Bradley, & Callan, 1997). Σύμφωνα μετους Heck και Brandon (1995), η αυξανόμενη ανησυχία για τον ανασχημα-τισμό της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης, έχει καταστήσειτην εξουσιοδότηση μια σημαντική έννοια  για την αναμόρφωση του σχο-λείου.Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικεί-μενο πολλών μελετών, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να ορίσουν το πε-ριεχόμενο, τις διαστάσεις αλλά και τις επιδράσεις του φαινόμενου σε διά-φορα επαγγέλματα. Ο Δημητρόπουλος (1998) αναφέρει ότι η μελέτη τουθέματος της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αποκτάνέες διαστάσεις, που αφορούν τη συνολική εκπαιδευτική πραγματικότητα
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και τη γενικότερη αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι εξ ορισμού επιφορτισμένο, μεπολλούς στρεσογόνους παράγοντες, οι οποίοι αυξάνουν το άγχος. Παρά τογεγονός ότι ένα μέτριο επίπεδο άγχους αποτελεί πολύτιμη πηγή κινήτρων,το άγχος υψηλού επιπέδου συνήθως οδηγεί σε μειωμένες επιδόσεις και σεαδυναμία του ατόμου να ανταπεξέλθει οργανικά ή ψυχολογικά στις απαι-τήσεις του περιβάλλοντος (Fontana, 1996). Σύμφωνα με τους Heinrich καιSpielberger (1982) το άγχος στην ακραία του μορφή μπορεί να οδηγήσειστην κατάθλιψη, στη χαμηλή αυτοεκτίμηση και κυρίως στην επαγγελματι-κή εξουθένωση. Ο McGuire (1979) παρατήρησε ότι οι εκπαιδευτικοί βιώ-νουν την επαγγελματική εξουθένωση σε μεγάλο βαθμό και είναι πιο ευά-λωτοι σε προβλήματα ψυχικής υγείας, από ότι οι εργαζόμενοι σε άλλουςεργασιακούς χώρους.Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύτης εξουσιοδότησης, της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελ-ματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκ-παίδευσης.
1.1. Εξουσιοδότηση (Empowerment)Η εξουσιοδότηση θεωρείται ως μια διαδικασία μεταβίβασης ή αποκέ-ντρωσης της εξουσίας λήψης αποφάσεων  (Conger & Kanungo, 1988). Στηβιβλιογραφία αναδύονται δύο διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις τηςεξουσιοδότησης, μια δομική (σχεσιακή εξουσιοδότηση-relational empo-werment) και μια παρακινητική (ψυχολογική εξουσιοδότηση-psycho-logical empowerment). Σύμφωνα με τη Spreitzer (1995), η εξουσιοδότηση,ως μια ψυχολογική κατάσταση, αποτελεί ένα ενεργητικό εργασιακό προ-σανατολισμό, κατά τον οποίο ο εργαζόμενος επιθυμεί και αισθάνεται ικα-νός να διαμορφώσει το ρόλο και το πλαίσιο της εργασίας του. Η εξουσιο-δότηση των υπαλλήλων στους χώρους της εργασίας έχει ως αποτέλεσματην αύξηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας, στο πεδίο της διαχεί-ρισης των ανθρώπινων πόρων (Siegall & Gardner, 2000). Ο Bolin (1989)καθορίζει την εξουσιοδότηση των δασκάλων ως την απόδοση του δικαιώ-ματος της συμμετοχής στον καθορισμό των στόχων και της πολιτικής τουσχολείου και στην εφαρμογή της επαγγελματικής τους κρίσης, σχετικά μετο πώς θα διδάξουν. Αρκετά ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι μεταξύ άλ-
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λων παραμέτρων, η εξουσιοδότηση των εκπαιδευτικών επιδρά έμμεσα στααποτελέσματα των μαθητών (Heck, 1993; Leithwood, 1994; Leithwood et
al., 1994).
1.2. Επαγγελματική ικανοποίηση (Job satisfaction)Η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως η συναισθηματική αντα-πόκριση ενός ατόμου προς τα καθήκοντά του και προς τις συνθήκες εργα-σίας του (Wood et al., 1998). Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευ-τικών καθορίζεται από τη Lester (1982), ως ο βαθμός κατά τον οποίο οεκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται ή αποτιμά διάφορους παράγοντες, όπως ηαξιολόγηση, η συλλογικότητα, η υπευθυνότητα και η αναγνώριση.Υπάρχουν διάφοροι σημαντικοί λόγοι που καθιστούν την επαγγελμα-τική ικανοποίηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Από οργανωσιακής άποψης ηυψηλή επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται με θετικές εργασιακές συ-μπεριφορές, όπως με την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά (Αποστό-λου, 1980), με χαμηλούς δείκτες απουσιών από την εργασία (Balzer et al.,1990) και με χαμηλούς δείκτες κινητικότητας και παραίτησης εργαζομέ-νων (Hatton et al., 1999). Η αυξημένη επαγγελματική ικανοποίηση θεωρεί-ται ως η αιτία θετικών εργασιακών συμπεριφορών, όπως της συνεργασίας(Balzer et al., 1990). Προγενέστερα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουντην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ως βασικό παράγο-ντα της αποτελεσματικότητας των σχολείων (Zigarreli, 1996).
1.3. Επαγγελματική εξουθένωση (Burnout)Ο Miller (1995) περιγράφει την επαγγελματική εξουθένωση ως το τε-λικό στάδιο μιας χρόνιας διαδικασίας ματαίωσης και φθοράς του εργαζό-μενου, που εκτίθεται σε συνεχόμενο στρες στο χώρο της εργασίας του. ΟιMaslach & Jackson (1981) όρισαν την επαγγελματική εξουθένωση των εκ-παιδευτικών ως ένα σύνδρομο συναισθηματικής εξουθένωσης, αποπρο-σωποποίησης και μείωσης της αυτοεκτίμησης. Οι εκπαιδευτικοί θεωρείταιότι είναι επαγγελματικά εξουθενωμένοι όταν εμφανίζουν στοιχεία συναι-σθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης των μαθητών τους και χα-μηλά επίπεδα επίτευξης στην εργασία τους (Maslach et al., 1996; Freed-man, 1993). Η συναισθηματική εξουθένωση προκύπτει όταν οι εκπαιδευ-
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τικοί δε μπορούν, σωματικά ή συναισθηματικά, να προσφέρουν όσα χρειά-ζονται οι μαθητές, λόγω αισθημάτων κούρασης, μεγάλης έντασης και άγ-χους. Η αποπροσωποποίηση περιλαμβάνει κυνικές συμπεριφορές προςτους μαθητές, τους γονείς και το εργασιακό περιβάλλον. Η μείωση της αυ-τοεκτίμησης συναντάται όταν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι δε συνει-σφέρουν στην πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. Η επαγγελματική ε-ξουθένωση των εκπαιδευτικών βρέθηκε να σχετίζεται με αρνητική αυτοα-ναφερόμενη υγεία και χαμηλή ικανότητα για εργασία, έχει δε συνδεθεί μεπροθέσεις εγκατάλειψης του επαγγέλματος (Hall, Pearson, & Carroll,1992)και πρόωρης συνταξιοδότησης (Cano-Garcia, Padilla-Munoz, & Carrasco-Ortiz, 2005; Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006).
1.4. Ερευνητικές υποθέσειςΟι Freedman και Philips (1990) υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις γιατην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των στρεσογόνων παρα-γόντων έχει βρεθεί ότι βελτιώνει μεταξύ άλλων την εργασιακή ικανοποίη-ση. Ο Boles et al. (2000) υποστηρίζει ότι οι διαστάσεις της επαγγελματικήςεξουθένωσης σχετίζονται ισχυρά με την επαγγελματική ικανοποίηση τωνεκπαιδευτικών. Αρκετοί ερευνητές επισημαίνουν ότι η εμπειρία της επαγ-γελματικής εξουθένωσης από τους εκπαιδευτικούς βρέθηκε να μειώνει τηνεπαγγελματική τους ικανοποίηση (Cano-Garcia, Padilla-Munoz, &Carrasco-Ortiz, 2005; Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006). Υποτίθεται ε-πομένως ότι:

Η1 Η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται αρνητικά με την επαγγελ-
ματική εξουθένωση.Αρκετά ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι τα υψηλά επίπεδα ε-λέγχου ενός εργαζόμενου πάνω στην λήψη των αποφάσεων, σχετίζονταιμε υψηλά επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης (Parker & Price, 1994). ΟNoorliza και Hasni (2006) υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότηση των υπαλ-λήλων αυξάνει σημαντικά, μεταξύ των άλλων, την εργασιακή τους ικανο-ποίηση και την ικανοποίηση από την καριέρα τους.  Θετική σύνδεση της ε-ξουσιοδότησης με την επαγγελματική ικανοποίηση αναφέρουν και αρκετοίάλλοι ερευνητές (Lee, Cayer, και Lan, 2006; Park και Rainey, 2007). Μπορείεπομένως να υποτεθεί ότι:

Η2. Η εξουσιοδότηση σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανο-
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ποίηση.Οι Pearson και Moomaw (2005) υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότησητων εκπαιδευτικών, μέσω της αυτονομίας που εμπεριέχει, επηρεάζει τηνεπαγγελματική τους εξουθένωση. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι η έλλειψη ε-λέγχου στην εργασία και η αίσθηση του εκπαιδευτικού ότι είναι ανίσχυρος,οδηγούν στην ένταση, τη ματαίωση και το άγχος (Dworkin, Haney,Dworkin, & Telschow, 1990; Evers, 1987; Natale, 1993; Yee, 1991). Έτσι,μπορεί να υποτεθεί ότι:

Η3. Η εξουσιοδότηση σχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική εξου-
θένωση.

2. ΜέθοδοςΓια την επίτευξη των ερευνητικών στόχων πραγματοποιήθηκε μιαποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Η έρευνα με ερωτη-ματολόγιο είναι μια από τις πλέον συνηθισμένες ερευνητικές τεχνικές, πουχρησιμοποιούνται στους χώρους της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης καιτης διοίκησης. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα, ώστε να διασφαλίζεταιη εμπιστευτικότητα των απαντήσεων. Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τονJaveau (1996), ενισχύει την αξιοπιστία των απαντήσεων.
2.1. ΔείγμαΣτο δείγμα της παρούσας εργασίας συμμετείχαν 293 εκπαιδευτικοίτης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Καβάλας (Ν=293). Από τουςσυμμετέχοντες οι 132 ήταν άνδρες (45,1%), ενώ οι 161 ήταν γυναίκες(54,9%). Ο μέσος όρος της ηλικίας του δείγματος έφτανε περίπου τα 47 έ-τη (Μ= 47,16, Τ.Α.= 7,24). Οι 133 υπηρετούσαν σε Γυμνάσιο (45,4%), ενώοι 160 σε Λύκειο (54,6%). Οι πολυπληθέστερες ειδικότητες ήταν: 79 Φιλό-λογοι (27%), 38 Μαθηματικοί (13%), 26 καθηγητές Ξένων γλωσσών(8,2%) και 21 Φυσικοί (7,2%). Όσον αφορά τη θέση στην ιεραρχία τουσχολείου, οι 268 ήταν απλοί καθηγητές (91,5%), οι 19 ήταν Υποδιευθυντές(6,5%) και οι 6 ήταν Διευθυντές (2%).
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2.2. Όργανο μέτρησηςΤο όργανο μέτρησης – ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τις ακό-λουθες 4 θεματικές ενότητες:

1. Ενότητα ψυχολογικής εξουσιοδότησης.Η ψυχολογική εξουσιοδότηση μετρήθηκε με τη 12-θεματική κλίμακατης Spreitzer (1992). Η κλίμακα αποδίδει 4 παράγοντες που ονομάζονται:α) Σημασία εργασίας (Meaning), β) Ικανότητα (Competence), γ) Αυτοκα-θορισμός (Self-determination) και δ)  Επίδραση (Impact).
2. Ενότητα εργασιακής ικανοποίησης.Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μετρήθηκε με τη μονο-παραγοντική κλίμακα που προτείνει ο Cammann, et al., (1983) και που α-ποτελείται από 3 θέματα.
3. Ενότητα επαγγελματικής εξουθένωσης.Η επαγγελματική εξουθένωση μετρήθηκε με την κλίμακα των Maslach

et al. (1996), η οποία αποτελείται από 22 θέματα. Η κλίμακα αποδίδει 3παράγοντες που ονομάζονται: α) Συναισθηματική εξάντληση (EmotionalExhaustion), β) Αποπροσωποποίηση (Depersonalization), και γ) Προσωπι-κή επίτευξη (Personal accomplishment).
4. Ενότητα δημογραφικών παραγόντων.Στις δύο πρώτες ενότητες, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δίνοντανπάνω σε μια 7/βάθμια κλίμακα τύπου Likert, το σημείο 1 της οποίας αντα-νακλούσε το «Διαφωνώ απόλυτα», ενώ το σημείο 7 το «Συμφωνώ απόλυ-τα». Στην τρίτη ενότητα χρησιμοποιήθηκε και πάλι μια 7/βάθμια κλίμακα,το σημείο 1 της οποίας αντανακλούσε το «Ποτέ», ενώ το σημείο 7 το «Κάθεμέρα».

2.3. Έλεγχος οργάνου μέτρησηςΓια τον έλεγχο του οργάνου μέτρησης εφαρμόστηκε μια διερευνητικήπαραγοντική ανάλυση, μεταξύ των δηλώσεων των τριών πρώτων ενοτή-των. Για την εξαγωγή των παραγόντων εφαρμόστηκε η μέθοδος της Ανά-λυσης Βασικών Συνιστωσών (Principal Component Analysis), με Ορθογώ-νια Περιστροφή των αξόνων με τη μέθοδο Varimax. Για τον έλεγχο τηςΣυνολικής Δειγματικής Καταλληλότητας χρησιμοποιήθηκε το μέτροK.M.O. (Kaiser- Mayer- Olkin), ενώ για περαιτέρω και πληρέστερη εξέταση
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της καταλληλότητας των δεδομένων για παραγοντική ανάλυση, έγινε ο έ-λεγχος Σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity). Ακόμη,πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις αξιοπιστίας (Reliability Analysis), μεταξύτων μεταβλητών που αποτελούσαν τον κάθε παράγοντα.Μετά από την εξαίρεση 3 μεταβλητών, από την ενότητα της Επαγγελ-ματικής εξουθένωσης τα αποτελέσματα του K.M.O. και Bartlett's Test, τουTotal Variance Explained, αλλά και της ανάλυσης αξιοπιστίας του κάθε πα-ράγοντα ξεχωριστά, που παρουσιάζεται με το δείκτη Cronbach 's Alpha, υ-ποστηρίζουν τη δημιουργία 8 έγκυρων και αξιόπιστων παραγόντων, επι-βεβαιώνοντας παράλληλα την παραγοντική δομή των τριών κλιμάκων,που συνιστούσαν το όργανο μέτρησης (Πίνακας 1). Ως τιμές των παραγό-ντων ελήφθησαν οι μέσοι των μέσων τιμών των μεταβλητών από τις οποί-ες αποτελούνταν οι παράγοντες. Οι παράγοντες ονομάσθηκαν: 1) Επαγ-γελματική Ικανοποίηση, 2) Συναισθηματική Εξάντληση, 3) Αποπροσωπο-ποίηση, 4) Προσωπική Επίτευξη, 5)  Σημασία εργασίας, 6) Ικανότητα, 7)Αυτοκαθορισμός, 8) Επίδραση.

3. Αποτελέσματα
3.1. Διερεύνηση 1ης Ερευνητικής ΥπόθεσηςΠροκειμένου να διερευνηθεί η σχέση της Επαγγελματικής ικανοποίη-σης με την Επαγγελματική εξουθένωση πραγματοποιήθηκαν τρεις αναλύ-σεις Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης (Linear Regression Analysis). Ως ε-ξαρτημένες μεταβλητές, σε κάθε μια από τις 3 αναλύσεις, ελήφθη ένας απότους 3 παράγοντας της Επαγγελματικής εξουθένωσης. Ως ανεξάρτητη με-ταβλητή και στις 3 αναλύσεις, ελήφθη ο παράγων Επαγγελματική ικανο-ποίηση.Τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, υποδεικνύουνότι η «Επαγγελματική ικανοποίηση» επηρεάζει αρνητικά, τόσο τη «Συναι-σθηματική εξάντληση», όσο και την «Αποπροσωποποίηση», σε επίπεδοσημαντικότητας 1% (β<0, Sig. t<0,01). Δηλαδή, όσο αυξάνει η «Επαγγελ-ματική ικανοποίηση», τόσο μειώνονται η «Συναισθηματική εξάντληση» καιη «Αποπροσωποποίηση». Αντίθετα,  η «Επαγγελματική ικανοποίηση»προσδιορίστηκε ότι επηρεάζει θετικά, στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας,
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την «Προσωπική επίτευξη» (β>0, Sig. t<0,01). Επομένως η 1η ερευνητικήυπόθεση γίνεται αποδεκτή.
3.2. Διερεύνηση 2ης Ερευνητικής ΥπόθεσηςΓια να διερευνηθεί η σχέση της Εξουσιοδότησης με την Επαγγελματι-κή ικανοποίηση πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμη-σης (Multiple Regression Analysis), με χρήση της μεθόδου Enter. Ως εξαρ-τημένη μεταβλητή ελήφθη η Επαγγελματική Ικανοποίηση και ως ανεξάρ-τητες οι 4 παράγοντες της Εξουσιοδότησης.Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης, που πα-ρουσιάζονται στον Πίνακα 3, η τιμή Sig. του στατιστικού F είναι μικρότερητου 0,01 και συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουντις μεταβολές της εξαρτημένης, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Οι παρά-γοντες της Εξουσιοδότησης  «Σημασία εργασίας» (β>0, Sig. t<0,01) και «Ι-κανότητα» (β>0, Sig. t<0,03) επηρεάζουν θετικά, σε στατιστικά σημαντικόβαθμό, την «Επαγγελματική Ικανοποίηση». Αντίθετα, ο «Αυτοκαθορισμός»και η «Επίδραση» δεν επηρεάζουν την «Επαγγελματική Ικανοποίηση» (Sig.
t>0,05). Επομένως η 2η ερευνητική υπόθεση γίνεται μερικώς αποδεκτή.
3.3. Διερεύνηση 3ης Ερευνητικής ΥπόθεσηςΜε στόχο να διερευνηθεί η σχέση της Εξουσιοδότησης με την Επαγ-γελματική εξουθένωση, πραγματοποιήθηκαν 3 αναλύσεις Πολλαπλής Πα-λινδρόμησης (Multiple Regression Analysis), με χρήση της μεθόδου Enter.Σε κάθε μία από τις  αναλύσεις ως εξαρτημένη μεταβλητή ελήφθη ένας απότους 3 παράγοντες της Επαγγελματικής εξουθένωσης. Ως ανεξάρτητες με-ταβλητές και στις 3 αναλύσεις, ελήφθησαν οι 4 παράγοντες της Εξουσιο-δότησης.Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα και των 3 παλινδρομήσεων,που παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4 και στις 3 παλινδρομήσειςη τιμή Sig. του στατιστικού F είναι μικρότερη του 0,01 και συνεπώς οι ανε-ξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν τις μεταβολές της εξαρτη-μένης, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Η «Σημασία της εργασίας» επηρεά-ζει αρνητικά, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τη «Συναισθηματική εξά-ντληση» (β<0, Sig. t<0,03) και την «Αποπροσωποποίηση» (β<0, Sig.
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t<0,03), ενώ επηρεάζει θετικά την «Προσωπική επίτευξη» (β>0, Sig.
t<0,01). Ο «Αυτοκαθορισμός» επηρεάζει αρνητικά την «Αποπροσωποποίη-ση» (β<0, Sig. t<0,01) και θετικά την «Προσωπική επίτευξη» (β>0, Sig.
t<0,01). Η «Επίδραση» επηρεάζει αρνητικά την «Αποπροσωποποίηση»(β<0, Sig. t<0,01) και θετικά την «Προσωπική επίτευξη» (β>0, Sig. t<0,01).Τέλος, η «Ικανότητα» επηρεάζει θετικά μόνο την «Προσωπική επίτευξη»(β>0, Sig. t<0,01). Ωστόσο, στις 2 πρώτες παλινδρομήσεις, η τιμή του δεί-κτη R2 δείχνει ότι μόνο ένα χαμηλό ποσοστό (7% και 8,2% αντίστοιχα), τηςδιασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής αποδίδεται στη διασπορά τηςπαλινδρόμησης. Επομένως, η 3η ερευνητική υπόθεση γίνεται μερικώς απο-δεκτή.

4.  Συζήτηση – ΣυμπεράσματαΣκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύτης εξουσιοδότησης, της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελ-ματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας δημόσιαςεκπαίδευσης. Η επαγγελματική ικανοποίηση προσδιορίστηκε ότι μπορεί ναμειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης της επαγγελματικής εξουθένωσης. Πιοσυγκεκριμένα, η υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση μειώνει τη συναισθη-ματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση, ισχυροποιώντας ταυτό-χρονα την αίσθηση της προσωπικής επίτευξης, έννοιας πολύ σχετικής, τό-σο με την αυτοαποτελεσματικότητα, όσο  και την αυτοεκτίμηση. Το απο-τέλεσμα αυτό θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως αναμενόμενο, αφού αρ-κετοί ερευνητές προηγουμένως είχαν προσδιορίσει τη συσχέτιση επαγγελ-ματικής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης (Boles et al.,2000; Cano-Garcia, Padilla-Munoz, & Carrasco-Ortiz, 2005; Hakanen,Bakker, & Schaufeli, 2006).Η εξουσιοδότηση προσδιορίστηκε ότι σχετίζεται με την επαγγελματι-κή ικανοποίηση, αλλά όχι σε υψηλό βαθμό, αφού μόνο οι παράγοντές της«Σημασία της εργασίας» και «Ικανότητα» βρέθηκαν να επηρεάζουν θετικάτην επαγγελματική ικανοποίηση. Προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα υ-ποστηρίζουν ότι η «Σημασία της εργασίας» αποτελεί το σημαντικότεροπροβλεπτικό παράγοντα της Επαγγελματικής ικανοποίησης (Liden, Wayne& Sparrowe, 2000; Spreitzer, et al., 1997; Thomas & Tymon, 1994). Αντίθε-
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τα, ο «Αυτοκαθορισμός» και η «Επίδραση» δε βρέθηκαν να σχετίζονται μετην επαγγελματική ικανοποίηση. Το τελευταίο εύρημα βρίσκεται σε αντί-θεση με την άποψη των Deci και Ryan (1985, 2000), που υποστηρίζουν ότιη αυτονομία αποτελεί μια από τις πανανθρώπινες ψυχολογικές ανάγκες.Διίσταται ακόμη και με την άποψη του McClelland et al. (1953), που υπο-γραμμίζει ότι η εξουσία συγκαταλέγεται μεταξύ των επίκτητων ανθρώπι-νων αναγκών και αποτελεί σημαντικό κίνητρο για εργασία. Μια ερμηνείατου ευρήματος ίσως δίνουν οι Pearson και Moomaw (2005), οι οποίοι υπο-στηρίζουν ότι η αντίληψη της αυτονομίας ίσως διαφέρει, αφού κάποιοιεκπαιδευτικοί μπορεί να είναι αυτόνομοι στην τάξη τους, αλλά να μην  χαί-ρουν αυτονομίας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του σχολείου.Μια δεύτερη  ερμηνεία πάλι, ίσως προέρχεται από τις απόψεις τουHofstede (1980), σύμφωνα με τις οποίες η μετακίνηση προς μορφές ηγεσί-ας περισσότερο συμμετοχικές, ίσως δεν είναι επιθυμητή σε ορισμένουςκουλτούρες, συνηθισμένες στην απόσταση των απλών πολιτών από τηνκάθε μορφής εξουσία και προσανατολισμένες στην επιδίωξη αποφυγήςτης αβεβαιότητας, της ανάληψης ρίσκου και ευθυνών. Ο ίδιος (1984)προσδιορίζει ότι η Ελλάδα θεωρείται ως μια χώρα που χαρακτηρίζεται τό-σο από την απόσταση από την εξουσία, όσο και από την αποφυγή της αβε-βαιότητας.Η εξουσιοδότηση προσδιορίστηκε ότι μπορεί να αποτρέψει σε κάποιοβαθμό την επαγγελματική εξουθένωση. Καθοριστικός παράγων στην επί-δραση αυτή αναδεικνύεται η «Σημασία της εργασίας», που επηρεάζει καιτους 3 παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Δηλαδή, όταν η ερ-γασία καθεαυτή είναι σημαντική για τον εκπαιδευτικό, τότε η συναισθη-ματική εξάντληση και η αποπροσωποποίηση απομακρύνονται, ενώ ισχυ-ροποιείται η αίσθηση της προσωπικής επίτευξης. Το εύρημα αναδεικνύειπόσο σπουδαίο είναι να ασκείται το επάγγελμα του εκπαιδευτικού απόανθρώπους που τους αρέσει και που αντλούν από αυτό περηφάνια, ικανο-ποίηση και αυτοεκτίμηση. Ο «Αυτοκαθορισμός» του εκπαιδευτικού και η«Επίδραση», δηλαδή η αυτονομία που του παρέχεται και η δυνατότητά τουνα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του, συντελούν στη μείωση των πιθα-νοτήτων να «αποπροσωποιήσει τους μαθητές του» και στην αύξηση τηςαίσθησης της «Προσωπικής επίτευξης». Σε κάποιο βαθμό τα ερευνητικάευρήματα συμφωνούν με τα αντίστοιχα των Pearson και Moomaw (2005),που υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότηση των εκπαιδευτικών, μέσω της αυ-
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τονομίας που εμπεριέχει, επηρεάζει την επαγγελματική τους εξουθένωση.Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εξουσιοδότηση τωνεκπαιδευτικών, σε κάποιο βαθμό, επηρεάζει θετικά την επαγγελματικήτους ικανοποίηση, ενώ ελαττώνει τις πιθανότητες να εμφανίσουν επαγ-γελματική εξουθένωση. Παρά το ότι η εξουσιοδότηση δε βρέθηκε να σχετί-ζεται καθολικά με την επαγγελματική ικανοποίηση και την επαγγελματικήεξουθένωση, δε θα πρέπει να θεωρείται ως αμελητέος παράγων στο χώροτης εκπαίδευσης. Αντίθετα, θα πρέπει να παρέχεται από όλα τα ανώτερακλιμάκια της διοίκησης προς τα κατώτερα, αφού βρέθηκε να συμβάλλει,μεταξύ άλλων, έμμεσα και  στα αποτελέσματα των μαθητών (Heck, 1993;Leithwood, 1994; Leithwood et al., 1994).Η εργασία αυτή υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, κυρίως λόγωτου ότι το δείγμα της συλλέχθηκε μόνο από ένα ελληνικό νομό. Μελλοντι-κές εργασίες προτείνεται να διερευνήσουν τη σχέση της εξουσιοδότησης,της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσηςμεταξύ των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της ελληνικής εκπαίδευ-σης.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 141ΠαράρτημαΠίνακας 1: Τα αποτελέσματα της Διερευνητική Παραγοντικής Ανάλυσηςκαι των Αναλύσεων Αξιοπιστίας
α/α Παράγοντες και Μεταβλητές Φορτίσεις

Ι. Επαγγελματική ικανοποίηση (α=,844, Μ = 5,917, Τ.Α.= ,894)1 Συνολικά είμαι ικανοποιημένος ,772 Σε γενικές γραμμές μου αρέσειη δουλειά μου ,73
3 Γενικά μου αρέσει να δουλεύωεδώ ,80

ΙΙ. Συναισθηματική εξάντληση (α=,818, Μ = 1,940, Τ.Α.= ,806)1 Αισθάνομαι συναισθηματικά ε-ξαντλημένος ,68
2 Αισθάνομαι καταπόνηση ότανξυπνώ το πρωί ,73
3 Είναι πραγματικά πιεστικό ναδουλεύω με ανθρώπους ,79
4 Αισθάνομαι εξουθενωμένος ,705 Αισθάνομαι απογοητευμένοςαπό την εργασία μου ,75
6 Το να δουλεύω με ανθρώπουςμε γεμίζει στρες ,75
7 Αισθάνομαι να βρίσκομαι στοχείλος της αβύσσου ,71

ΙΙΙ. Αποπροσωποποίηση (α=,791, Μ = 1,807, Τ.Α.= ,998)1 Αισθάνομαι να μεταχειρίζομαιμαθητές σαν απρόσωπα αντι-κείμενα
,71

2 Έχω γίνει πιο σκληρός με τουςανθρώπους ,80
3 Φοβάμαι ότι αυτή η δουλειά μεκάνει συναισθηματικά σκληρό-τερο

,76
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4 Πραγματικά δεν με νοιάζει τισυμβαίνει στους μαθητές μου ,62
5 Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μεκατηγορούν για δικά τους προ-βλήματα

,72
ΙV. Προσωπική Επίτευξη (α=,909, Μ = 5,278, Τ.Α.= 1,138)1 Μπορώ εύκολα να καταλάβωτα συναισθήματα των μαθητών ,74

2 Ανταποκρίνομαι αποτελεσμα-τικά στα προβλήματα των μα-θητών
,81

3 Αισθάνομαι ότι μπορώ να επη-ρεάσω θετικά την ζωή άλλωνανθρώπων
,76

4 Αισθάνομαι γεμάτος ενέργεια ,655 Μπορώ άνετα να δημιουργώμια άνετη ατμόσφαιρα για τουςμαθητές
,72

6 Όταν εργάζομαι με μαθητές αι-σθάνομαι αναζωογονημένος ,67
7 Στο πλαίσιο της εργασίας μουαντιμετωπίζω με πολύ ηρεμίατα προβλήματα

,59
V. Σημασία εργασίας (α=,872, Μ = 6,041, Τ.Α.= 1,033)1 Η εργασία που κάνω έχει νόημα ,562 Η εργασία που κάνω είναι πολύσημαντική για μένα ,65

3 Οι δραστηριότητες της εργασί-ας μου έχουν νόημα για μέναπροσωπικά
,58

VI. Ικανότητα (α=,949, Μ = 6,219, Τ.Α.= ,883)1 Έχω εμπιστοσύνη στις ικανό-τητες μου ,83
2 Είμαι βέβαιος ότι έχω τις δεξιό-τητες να κάνω αυτή τη δουλειά ,88
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3 Κατέχω τις δεξιότητες που α-παιτούνται από τη δουλειά μου ,86

VII. Αυτοκαθορισμός (α=,939, Μ = 5,256, Τ.Α.= 1,358)1 Έχω σημαντική ελευθερία στοπως θα κάνω την δουλειά μου ,84
2 Μπορώ να αποφασίζω μόνοςμου πως θα ρυθμίζω την δου-λειά μου

,81
3 Μου δίνονται αξιόλογες ευκαι-ρίες για ανεξαρτησία και ελευ-θερία

,78
VIIΙ. Επίδραση (α=,951, Μ = 3,968, Τ.Α.= 1,468)1 Η επίδραση μου στο ότι συμ-βαίνει στο σχολείο μου είναιμεγάλη

,86
2 Έχω τη δυνατότητα ελέγχουστο ότι συμβαίνει στο σχολείομου

,87
3 Έχω σημαντική επιρροή σε ότισυμβαίνει στο σχολείο μου ,90

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0,888Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square(561) =7216,53,  Sig. = 0,0Total Variance Explained = 72,46%Πίνακας 2 : Τα αποτελέσματα της συσχέτισης της επαγγελματικής ικανο-ποίησης με την επαγγελματική εξουθένωση.
Εξαρτημένη μεταβλητή

Ανεξάρτητη μεταβλητή

β t Sig. tΣυναισθηματική εξάντληση
R2 = ,156,  F = 53,633 ΕπαγγελματικήΙκανοποίηση -,394 -7,323 ,000Αποπροσωποποίηση
R2 = ,101,  F = 32,870, ΕπαγγελματικήΙκανοποίηση -,319 -5,733 ,002Προσωπική επίτευξη
R2 = ,294,  F = 99,058 ΕπαγγελματικήΙκανοποίηση ,504 9,953 ,000
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Πίνακας 3 : Τα αποτελέσματα της συσχέτισης της Εξουσιοδότησης με τηνΕπαγγελματική ικανοποίηση.
Εξαρτημένη μεταβλητή

Ανεξάρτητη μεταβλητή

β t Sig. tΣημασία εργασίας ,362 5,201 ,000Ικανότητα ,163 2,458 ,015Αυτοκαθορισμός ,002 ,036 ,972
ΕπαγγελματικήΙκανοποίηση

Επίδραση -,012 -,200 ,842
R2 = ,228,  F = 21,221,  Sig. F = ,000.Πίνακας 4 : Τα αποτελέσματα της συσχέτισης της Εξουσιοδότησης με τηνεπαγγελματική εξουθένωση.
Εξαρτημένη μεταβλητή

Ανεξάρτητη μεταβλητή

β t Sig. tΣημασία εργασίας -,169 -2,207 ,028Ικανότητα -,089 -1,225 ,222Αυτοκαθορισμός -,046 -,640 ,523
Συναισθηματική εξάντληση
R2 = ,070,
F = 5,423,
Sig. F = ,000. Επίδραση -,016 -,231 ,817Σημασία εργασίας -,178 -2,343 ,020Ικανότητα -,036 -,498 ,619Αυτοκαθορισμός -,190 -2,654 ,008
Αποπροσωποποίηση
R2 = ,082,
F = 6,470,
Sig. F = ,002. Επίδραση ,172 2,537 ,012Σημασία εργασίας ,418 7,707 ,000Ικανότητα ,242 4,687 ,000Αυτοκαθορισμός ,107 2,087 ,038
Προσωπική επίτευξη
R2 = ,531,
F = 81,497,
Sig. F = ,000. Επίδραση ,158 3,263 ,001


