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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ήηαλ α) λα εμεηάζεη ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο πνπ βηψλνπλ εθπαηδεπηηθνί  θαη β) ε κειέηε πηζαλψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη 

ζρέζεσλ σο πξνο ηελ αληηιακβαλφκελε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη εξγαζηαθή δέζκεπζε, αλαθνξηθά 

κε ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε ζρέζε εξγαζίαο θαη ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 135 εθπαηδεπηηθνί λεζησηηθήο πεξηνρήο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 49 ήηαλ άλδξεο θαη νη 

86 γπλαίθεο (Μ.Ο. ειηθίαο 41.21 έηε, Σ.Α. ± 8.09 έηε). Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην «Employee Satisfaction Inventory» (Δξσηεκαηνιφγην 

Καηαγξαθήο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο) (Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis, 1997). Γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην UWES 

(Utrecht Work Engagement Scale) (Schaufeli & Bakker, 2003). Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε, 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ ζρεηηθά πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο δέζκεπζεο θαη είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Βξέζεθε αθφκα, φηη ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε ζρέζε εξγαζίαο θαη ε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο, επεξεάδνπλ ηφζν ηα επίπεδα ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο φζν θαη εθείλα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

 

Λέξειρ κλειδιά:  επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, εξγαζηαθή δέζκεπζε, εθπαηδεπηηθνί. 

 

Δηζαγωγή 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία, βηψλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα έληνλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε 

νπνία νδεγεί ζε αλαζθάιεηα, αβεβαηφηεηα θαη απνπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο γεληθφηεξα. Μέζα 

ζε απηφ ην πιαίζην, ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ ηνκέα πνπ ππέζηε ηηο βαξχηεξεο ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα καο αιιά θαη κεηαμχ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ (Ο.E.C.D., 2013a).  

χκθσλα κε ηνπο Κνπζηέιηνο θαη Κνπζηέιηνπ (2001), πνιιέο παξάκεηξνη ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο επεξεάδνληαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ελψ ε ίδηα θαίλεηαη λα απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζθνπφ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο ζηελ πνξεία πξνο ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ επηπρία. Ζ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε, απνηεινχλ δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Υαηδεγηάλλεο & Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2012). Παξάιιεια νη επηδξάζεηο ηεο 
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δέζκεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηίδνληαη αθφκε θαη κε ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο, ζε 

νξγαλσηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν (Park, 2005).  

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε, αλαθέξεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ 

έρεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο κε ην ξφιν ηνπ σο δάζθαινο, κε ηε δηδαζθαιία θαη πξνθχπηεη αθνχ γίλεη 

ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην ηη ζέιεη θαλείο απφ ην επάγγεικά ηνπ θαη ζην ηη αληηιακβάλεηαη φηη ην 

επάγγεικά ηνπ, πξνζθέξεη ζηνλ ίδην (Papanastasiou & Zembylas, 2004).  

H δέζκεπζε είλαη κία εζσηεξηθή δχλακε πνπ πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο επζχλεο, 

πξνθιήζεηο, ζπκκεηνρή θαη πνηθηιία ζηελ εξγαζία. H αλακφξθσζε θαη ε αλάπηπμε πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηελ εθπαίδεπζε, εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

ρσξηζηά (Park, 2005).  

ε πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθε 

λα εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: απφ ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

καζεηέο, απφ ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, απφ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο λέσλ ηδεψλ, απφ ηελ χπαξμε 

πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο θαη απηνλνκίαο, θαζψο θαη απφ ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη γηα 

αηνκηθή αλάπηπμε (Zempylas & Papanastasiou, 2006).  

ηελ ζεκεξηλή επνρή ππάξρεη ε δηαπίζησζε, πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο θαη κάιηζηα ππάξρεη κηα δπζαξέζθεηα σο πξνο απηήλ, πνπ δηαξθψο απμάλεηαη θαη 

πξνθχπηεη απφ ηελ πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν αλ ην γεληθφ ζπλαίζζεκα ζαλ 

απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ηφηε ην άηνκν ληψζεη επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε (Bindhu & Sudheeshkumar, 2006). Οη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε 

αληαιιαγή θαη ην κνίξαζκα θνηλψλ εκπεηξηψλ, ε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκαηηθήο γλψζεο θαη θνηλψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ε επηθξάηεζε ελφο θιίκαηνο επηηπρίαο ζην 

ζρνιείν, δηαπηζηψζεθε φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε πςειήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε 

έξεπλα ησλ Rhodes, Nevill θαη Allan, (2004). 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν ε ζεκαζία ηεο δέζκεπζεο δελ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή. Ζ κειέηε ηεο 

ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε, αθνχ δέρεηαη κεγάια πνζά ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη θπξίσο επηηειεί ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

γλψζεσλ ησλ πνιηηψλ. 

Δθηεηακέλεο κειέηεο παγθφζκηαο θιίκαθαο δηεξεχλεζαλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο 

ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, θαηαιήγνληαο ζε κηα ζεηηθή (Whiteacre, 

2006) ή κεγάινπ βαζκνχ θαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (Borg & Riding, 1991), ππνδεηθλχνληαο φηη νη 

ηθαλνπνηεκέλνη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην πηζαλφ λα δεζκεπηνχλ απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ-ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

Αλαζθόπεζε 

Η έννοια ηηρ επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη απμεκέλε ηάζε ησλ επηζηεκφλσλ, γηα έξεπλα ηεο έλλνηαο 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί ην 

κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο δηθαίσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηεο πεξαηηέξσ επηζπκίαο ηνπ γηα 

εξγαζηαθή δέζκεπζε (Βνζληάδνπ, 2005).  

ην ζεσξεηηθφ ηεο θνκκάηη, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ 

ζηελ εξγαζία, θαζψο θαη κε ηηο αξρέο θαη ηηο απφςεηο ηνπ αηφκνπ πνπ εξγάδεηαη (Grammy, Smith 
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& Stone, 1992). αλ φξνο, ε «επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε» αλαθέξεηαη επίζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ πξνο ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί ην θιεηδί 

γηα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, αθνχ ε αχμεζε ηελ παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ νδεγεί ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, γξήγνξε θαη άκεζε εμππεξέηεζε θαη 

δεκηνπξγία καθξνρξφλησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, κε καθξνπξφζεζκα νθέιε, εμαζθαιίδνληαο 

βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε (Bontis et al., 2011). 

 Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε  κπνξεί  λα δηαρσξηζηεί ζε  δχν  θαηεγνξίεο:  ηελ  εζσηεξηθή 

(intrinsic satisfaction) θαη ηελ εμσηεξηθή (extrinsic satisfaction). Ο ίδηνο εξεπλεηήο (Spector, 1997), 

ζέινληαο λα εξκελεχζεη ηνπο ιφγνπο πνπ νη άλζξσπνη δίλνπλ κεγάιε αμία ζηελ χπαξμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, εμέθξαζε ηηο εμήο δχν πξνζεγγίζεηο πνπ εζηηάδνπλ είηε ζηνλ 

εξγαδφκελν (αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε) είηε ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (σθειηκηζηηθή πξνζέγγηζε).  

Ζ άπνςε φηη ην έκςπρν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο, κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα κφλν κε 

νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη παξνρέο απφ ηνπο εξγνδφηεο, αλήθεη πηα ζην παξειζφλ. Τπάξρεη πνηθηιία 

άιισλ θηλήηξσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο, λα 

ηνπο θάλνπλ λα αλαδείμνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηειηθά λα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ έρεη 

αηνκηθά ν θαζέλαο ηνπο ψζηε λα νδεγεζνχλ  ζηελ  επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Herzberg, 

Mausner, & Snyderman, 2005). Μπνξεί λα εηπσζεί ινηπφλ, πσο ηα θίλεηξα εξκελεχνληαη φρη σο 

έθθξαζε «θάλσ θάπνηνλ λα θάλεη θάηη», αιιά «δεκηνπξγψ ηηο ζπλζήθεο πνπ (πηζαλφλ) ζα θάλνπλ 

θάπνηνλ λα ζέιεη λα θάλεη θάηη».  

Η επαγγελμαηική ικανοποίηζη ηων εκπαιδεςηικών 

 Όπσο έρεη εηπσζεί ήδε πξνεγνχκελα, ζηε ζχγρξνλε επνρή, ε εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αλζξψπνπ. Δηδηθά φκσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε 

ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ε ελαξκφληζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο κε ην επάγγεικα πνπ 

αζθνχλ, έρεη άκεζν αληίθηππν ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο ηνπο (Γεκεηξφπνπινο, 1998). 

Δπηπιένλ, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ( Zigalleri, 1996 ). 

Ζ εξγαζηαθή νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη ζην βαζκφ  αλαγλψξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, θαζψο θαη ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, θαζψο θαη ζην 

επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζ’ απηφ (Evans, 1998). 

Με βάζε ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαηαδεηθλχεηαη 

πσο νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ην επάγγεικά ηνπο κε θχξην θίλεηξν ηελ αγάπε ηνπο γηα ηα παηδηά 

θαη ηελ επηζπκία κεηάδνζεο γλψζεο θαη αμηψλ πξνο απηά ( Elliophotou – Menon, Papanastasiou & 

Zempylas, 2008). Ωζηφζν , δελ εθιείπεη ε έθθξαζε  δπζαξέζθεηαο θαη απνγνήηεπζεο  ζρεηηθά κε ηη 

ακνηβέο, ηνλ φγθν ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ην ρακειφ βαζκφ εθηίκεζεο ηνπ ξφινπ ηνπο απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (Spear, Gould & Lee, 2000).  

Ωο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθέξνληαη: ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή, ηα εξγαζηαθά νθέιε, ε 

αλαγλψξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νη ακνηβέο, ε γεληθή νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε αγάπε ηνπο γηα ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο (Saiti, 

2007). 
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 Η έννοια ηηρ επγαζιακήρ δέζμεςζηρ 

Ζ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ εθ κέξνπο  ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ 

απνηειεί ηζρπξφ κέζν γηα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ηπρφλ 

επηθξαηνχλ. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία νη ίδηνη 

αλαπηχζζνπλ γηα ην επάγγεικα θαη ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. αλ φξν ε «εξγαζηαθή δέζκεπζε», 

εκθαλίζηεθε κέζα απφ ηελ εξγαζηαθή ςπρνινγία θαη νξίδεηαη ζαλ κηα ζεηηθή θαηάζηαζε ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο κε αηζζήκαηα εθπιήξσζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία 

πνπ εθείλνη αζθνχλ. Δπηδξά κε ζεηηθφ ηξφπν ζηε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο πγεία, δηαηεξψληαο ζε 

ρακειά επίπεδα ηα αηζζήκαηα θαηάζιηςεο θαη ππεξέληαζεο   (Schaufeli & Bakker, 2004).   

Καηά κία έλλνηα, είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ επηθέξεη ζηνλ εξγαδφκελν ηθαλνπνίεζε θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο ηξείο δηαζηάζεηο: ην ζθξίγνο (vigor), ηελ αθνζίσζε (dedication) 

θαη ηελ απνξξφθεζε (absorption) (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Bakker, 2002). 

Αλαπηχρζεθε επίζεο θαη έλα κνληέιν, πνπ πεξηγξάθεη ηξείο ηχπνπο δέζκεπζεο: ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε (affective), ηελ δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο (continuance) θαη ηελ 

θαλνληζηηθή δέζκεπζε (normative) (Meyer, Allen, & Smith, 1993). 

Άηνκα πνπ έρνπλ πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο δέζκεπζεο, θαηαβάινπλ επίζεο απμεκέλε 

πξνζπάζεηα πλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ελψ αληίζεηα, άηνκα κε 

ρακειά επίπεδα δέζκεπζεο, ππνρσξνχλ επθνιφηεξα κπξνζηά ζηηο εξγαζηαθέο δπζθνιίεο, ζέινληαο 

έηζη λα πξνζηαηεπηνχλ (Johnson, 2004). χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, ε εξγαζηαθή 

δέζκεπζε επηδξά ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

εθδήισζεο ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006). Ζ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο 

δέζκεπζεο είλαη αληίζεηε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, αθνχ ε δεχηεξε απαηηεί ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή θνχξαζε.  

Η επγαζιακή  δέζμεςζη ηων εκπαιδεςηικών 

Ζ δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νξίδεηαη σο ην επίπεδν ηεο ζεηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο 

ζχλδεζεο κε ην ζρνιείν (Παπανηθνλφκνπ, 2011). Αλαθέξεηαη ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ζηνλ 

ελζνπζηαζκφ, ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ εηζπξάηηεη απφ ηε δηδαζθαιία θαη ζην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ πεηπραίλεη ζηε δνπιεηά ηνπ (Κσλζηαληίλνπ, 1994). Σν επίπεδν 

δέζκεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ξφιν ηνπο σο επαγγεικαηίεο, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

επηηπρίαο ζπλνιηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλεη ν εθπαηδεπηηθφο, απφ 

ηελ αίζζεζε φηη είλαη απνηειεζκαηηθφο ζην επάγγεικά ηνπ, είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ην επίπεδν ηεο δέζκεπζήο ηνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ξφιν (Deci, 1975).  

Δπηπξφζζεηα, ε εξγαζηαθή επηθνηλσλία είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαζεγεηψλ (Shann, 1998). Ζ εξγαζηαθή επηθνηλσλία 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο 

επίζεο θαη κε ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη κάζεζε (Εαβιαλφο, 2002). 

 

Μέζνδνο 

Σςμμεηέσονηερ  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 135 εθπαηδεπηηθνί κφληκνη, αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη, ησλ 

δεκνζίσλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ. 
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Όπγανα Μέηπηζηρ 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αμηνινγήζεθε κε ην εξσηεκαηνιφγην 

θαηαγξαθήο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο (Employee Satisfaction Inventory, ESI) 

(Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis, 1997). Ζ θιίκαθα θαηαγξαθήο ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Ηθαλνπνίεζεο απνηειείηαη απφ 24 εξσηήζεηο νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηηο αθφινπζεο έμη δηαζηάζεηο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία: i. ζπλζήθεο εξγαζίαο (5 εξσηήζεηο), ii. απνδνρέο (4 εξσηήζεηο), iii.  

πξναγσγέο (3 εξσηήζεηο), iv. θχζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο (4 εξσηήζεηο), v. άκεζνο πξντζηάκελνο 

(4 εξσηήζεηο) θαη vi. o νξγαληζκφο σο ζχλνιν (4 εξσηήζεηο). Οη απαληήζεηο  δίλνληαη ζε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ δηαθσλψ απφιπηα (1) σο ζπκθσλψ 

απφιπηα (5). Ζ επηινγή ηνπ έγηλε επεηδή εμεηάδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ειεγρζεί  σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζε εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα (Koustelios & Kousteliou, 1998).  

Ζ εξγαζηαθή δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αμηνινγήζεθε κε ην εξσηεκαηνιφγην UWES 

(Utrecht Work Engagement Scale) (Schaufeli & Bakker, 2003). Πεξηιακβάλεη 17 πξνηάζεηο-

εξσηήζεηο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηηο ηξείο δηαζηάζεηο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο: α) έμη πξνηάζεηο ην 

ζθξίγνο (αλζεθηηθφηεηα, πξνζπάζεηα, επηκνλή) β) πέληε πξνηάζεηο ηελ αθνζίσζε (ελζνπζηαζκφο, 

ππεξεθάλεηα, έκπλεπζε) θαη γ) έμη πξνηάζεηο ηελ απνξξφθεζε ( επραξίζηεζε, κε αληίιεςε 

ρξφλνπ). Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε επηαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 

πνηέ (0) σο θάζε κέξα (6). Οη δεκηνπξγνί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην έρνπλ πξνζαξκφζεη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. 

ε μερσξηζηφ εξσηεκαηνιφγην, ζπκπεξηιήθζεθαλ επίζεο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ (ειηθία, θχιν, ζρέζε εξγαζίαο, πξνυπεξεζία 

θιπ.). 

 

Διαδικαζία 

ηάιζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ειεθηξνληθά ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ θαη κε 

θιαζηθή έληππε αιιεινγξαθία ζηα ζρνιεία ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηεο εξεπλήηξηαο. Απφ ηα 170 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ ζπλνιηθά, επηζηξάθεθαλ ηα 135. 

 

Σηαηιζηική Ανάλςζη 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Έγηλε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 

κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο,  αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηελ θιίκαθα Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο, θαη 

Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο,  θαη έιεγρνο θαλνληθφηεηαο γηα ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, θιίκαθεο 

ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, έγηλαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θιηκάθσλ, t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα γηα ηηο 

δίηηκεο /θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο (θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εξγαζηαθή ζρέζε θαη 

εξγαζηαθήο βαζκίδα), κε θιίκαθεο έξεπλαο. 

 

Απνηειέζκαηα 

Ο πίλαθαο 1 δείρλεη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο. 
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Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηηο δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο. 

 Δηηθέηεο Ν Ν% 

Φύιν 
Άληξαο 49 36.30 

Γπλαίθα 86 63.70 

Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε 

Διεχζεξνο/ε 51 37.78 

Παληξεκέλνο/ε 76 56.30 

Γηαδεπγκέλνο/ε 8 5.93 

Παηδηά 
Ναη 68 50.37 

Όρη 67 49.63 

Δξγαζία 
Μφληκνο 119 88.15 

Αλαπιεξσηήο 16 11.85 

Σύπνο Δξγαζίαο 

Α'ζκηα 56 41.48 

Β'ζκηα 74 54.81 

Α'θ Β'ζκηα 5 3.70 

Σίηινο 
Μεηαπηπρηαθφ 31 22.96 

Γηδαθηνξηθφ 3 2.22 

  Μέζε ηηκή 
Σππηθή 

απφθιηζε 

Ηιηθία 41.21 8.09 

Πξνϋπεξεζία 12.67 7.03 

 

Ο πίλαθαο 2 δείρλεη ηα απνηειέζκαηα t-test ηεο ζχγθξηζεο θχινπ, κε ην κέζν φξν ησλ θιηκάθσλ 

Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο. Απφ απηφλ θαίλεηαη φηη νη θιίκαθεο πξντζηάκελνο θαη ηθαλνπνίεζε 

απφ θχζε εξγαζίαο, έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα δχν θχια. Αλαιπηηθφηεξα 

πξνέθπςε φηη νη άληξεο  εθθξάδνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο γπλαίθεο απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπο. Δλψ νη γπλαίθεο εθθξάδνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο άληξεο απφ ηελ 

θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα t-test ζπγθξίζεηο θχινπ κε κέζν φξν θιηκάθσλ Δξγαζηαθήο   

Ηθαλνπνίεζεο. 

 Levene's  Test γηα ηζόηεηα δηαζπνξώλ 
T-test γηα δύν αλεμάξηεηα 

δείγκαηα 
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 F P t df P 

πλζήθεο .07 .79 .32 133.00 .75 

Μηζζφο .83 .36 -1.13 133.00 .26 

Πξναγσγή .02 .90 -.73 133.00 .46 

Πξντζηάκελνο 3.73 .06 2.51 133.00 .01 

Οξγαληζκφο 

σο νιφηεηα 

 

1.14 

 

.29 

 

.01 

 

133.00 

 

.99 

Φχζε Δξγαζίαο .45 .50 -2.80 133.00 .01 

πλνιηθή Δξγαζηαθή 

Ιθαλνπνίεζε 

 

 

1.02 

 

 

.31 

 

 

-.25 

 

 

133.00 

 

 

.81 

 

Ο πίλαθαο 3 δείρλεη ηα απνηειέζκαηα t-test ηεο ζχγθξηζεο θχινπ, κε ην κέζν φξν ησλ θιηκάθσλ 

Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο. Δηδηθφηεξα, πξνέθπςε φηη νη γπλαίθεο εθθξάδνπλ πςειφηεξε ζπλνιηθή 

εξγαζηαθή δέζκεπζε αιιά θαη πςειφηεξε εξγαζηαθή δέζκεπζε αλαθνξηθά κε ην ζθξίγνο, ηελ 

αθνζίσζε θαη ηελ απνξξφθεζε. 

 

Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα t-test ζπγθξίζεηο θχινπ κε κέζν φξν θιηκάθσλ Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο. 

 Levene's Test γηα ηζόηεηα δηαζπνξώλ T-test γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα 

 F P t df P 

θξίγνο .36 .55 -2.40 133.00 .02 

Αθνζίσζε .92 .34 -2.36 133.00 .02 

Απνξξφθεζε 6.35 .01* -2.39 79.52 .02 

πλνιηθή Δξγαζηαθή 

Γέζκεπζε 

 

 

2.25 

 

 

.14 

 

 

-2.60 

 

 

133.00 

 

 

.01 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε θακία ππνθιίκαθα ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο, ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. p>.05 (πίλαθαο 4)  

 

Πίλαθαο 4. ηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα t-test θιηκάθσλ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο  γηα 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

 Levene's Test γηα ηζόηεηα δηαζπνξώλ 
T-test γηα δύν αλεμάξηεηα 

δείγκαηα 

 F P t df P 

πλζήθεο 1.49 .225 .16 133.00 .81 

Μηζζφο .32 .575 -.76 133.00 .65 

Πξναγσγή 1.16 .283 -.71 133.00 .61 
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 Levene's Test γηα ηζόηεηα δηαζπνξώλ 
T-test γηα δύν αλεμάξηεηα 

δείγκαηα 

 F P t df P 

Πξντζηάκελνο .15 .696 -1.52 133.00 .15 

Οξγαληζκφο 

 σο νιφηεηα 

 

.18 

 

.676 

 

-1.90 

 

133.00 

 

.11 

Φχζε Δξγαζίαο .16 .697 -1.51 133.00 .21 

πλνιηθή Δξγαζηαθή 

Ιθαλνπνίεζε 

 

 

.25 

 

 

.617 

 

 

-1.78 

 

 

133.00 

 

 

.23 

 

Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε θακία 

ππνθιίκαθα ηεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο, ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, p>.05 (πίλαθαο 

5).  

                  

Πίλαθαο 5. Απνηειέζκαηα t-test ζπγθξίζεηο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κε κέζν φξν θιηκάθσλ 

Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο. 

 
Levene's Test γηα ηζόηεηα 

δηαζπνξώλ 

T-test γηα δύν αλεμάξηεηα 

δείγκαηα 

 F P t df P 

θξίγνο .34 .563 -.02 133.00 .988 

Αθνζίσζε 1.18 .278 -.44 133.00 .664 

Απνξξφθεζε .12 .730 -.29 133.00 .774 

πλνιηθή Δξγαζηαθή 

Γέζκεπζε 
.32 .572 -.26 133.00 .798 

 

Ο πίλαθαο 6 δείρλεη ηα απνηειέζκαηα t-test ηεο ζχγθξηζεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κε ην κέζν φξν 

ησλ θιηκάθσλ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξήζεθε φηη νη αλαπιεξσηέο 

είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ κηζζφ ελψ εθθξάδνπλ θαη πςειφηεξε ζπλνιηθή 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  

 

Πίλαθαο 6. ηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα t-test θιηκάθσλ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο  γηα 

εξγαζηαθή ζρέζε. 

 Levene's Test γηα ηζόηεηα δηαζπνξώλ T-test γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα 

 F P t df P 

πλζήθεο .39 .53 -1.18 133.00 .24 

Μηζζφο 2.92 .09 -2.19 133.00 .03 

Πξναγσγή .81 .37 -.67 133.00 .50 
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 Levene's Test γηα ηζόηεηα δηαζπνξώλ T-test γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα 

 F P t df P 

Πξντζηάκελνο 6.66 .01* -.99 26.23 .33 

Οξγαληζκφο 

σο νιφηεηα 

 

.00 

 

.97 

 

-.73 

 

133.00 

 

.46 

Φχζε Δξγαζίαο .60 .44 -1.22 133.00 .22 

πλνιηθή Δξγαζηαθή 

Ιθαλνπνίεζε 

 

 

.00 

 

 

.96 

 

 

-1.88 

 

 

133.00 

 

 

.06 

 

Ο πίλαθαο 7 δείρλεη ηα απνηειέζκαηα t-test ηεο ζχγθξηζεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κε ην κέζν φξν 

ησλ θιηκάθσλ Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο. Πνην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη νη αλαπιεξσηέο 

εθθξάδνπλ πςειφηεξε ζπλνιηθή εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη πςειφηεξν ζθξίγνο, αθνζίσζε θαη 

απνξξφθεζε.  

                     

Πίλαθαο 7. Απνηειέζκαηα t-test ζπγθξίζεηο εξγαζηαθήο ζρέζεο κε κέζν φξν θιηκάθσλ Δξγαζηαθήο 

Γέζκεπζεο. 

 Levene's Test γηα ηζόηεηα δηαζπνξώλ T-test γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα 

 F P t df P 

θξίγνο 2.99 .09 -2.38 133.00 .02 

Αθνζίσζε 3.22 .08 -2.45 133.00 .02 

Απνξξφθεζε .10 .75 -2.34 133.00 .02 

πλνιηθή 

Δξγαζηαθή Γέζκεπζε 

 

1.38 

 

.24 

 

-2.53 

 

133.00 

 

.01 

 

Ο πίλαθαο 8 δείρλεη ηα απνηειέζκαηα t-test ηεο ζχγθξηζεο εξγαζηαθήο βαζκίδαο κε ην κέζν φξν 

ησλ θιηκάθσλ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο. Λεπηνκεξέζηεξα, παξαηεξήζεθε φηη νη εξγαδφκελνη 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε εθθξάδνπλ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξναγσγή θαη απφ ηελ 

θχζε ηεο εξγαζίαο ελψ νη εξγαδφκελνη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εθθξάδνπλ πςειφηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο.  

 

Πίλαθαο 8. ηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα t-test θιηκάθσλ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζεο  γηα 

εξγαζηαθή βαζκίδα. 

 Levene's Test γηα ηζόηεηα δηαζπνξώλ T-test γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα 

 F P t df P 

πλζήθεο 1.57 .21 -1.79 128.00 .08 

Μηζζφο .98 .32 .39 128.00 .69 

Πξναγσγή 1.16 .28 1.90 128.00 .06 

Πξντζηάκελνο .78 .38 -3.02 128.00 .00 
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 Levene's Test γηα ηζόηεηα δηαζπνξώλ T-test γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα 

 F P t df P 

Οξγαληζκφο  

σο νιφηεηα 

 

1.95 

 

.17 

 

-.84 

 

128.00 

 

.41 

Φχζε Δξγαζίαο 3.40 .07 1.95 128.00 .05 

πλνιηθή Δξγαζηαθή 

Ιθαλνπνίεζε 

 

 

.63 

 

 

.43 

 

 

-.81 

 

 

128.00 

 

 

.42 

 

Ο πίλαθαο 9 δείρλεη ηα απνηειέζκαηα t-test ηεο ζχγθξηζεο εξγαζηαθήο βαζκίδαο κε ην κέζν φξν 

ησλ θιηκάθσλ Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο. Αθξηβέζηεξα, δηαπηζηψζεθε φηη νη εξγαδφκελνη ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε εθθξάδνπλ πςειφηεξε εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη πςειφηεξν ζθξίγνο, 

αθνζίσζε θαη απνξξφθεζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα.   

                  

Πίλαθαο 9. Απνηειέζκαηα t-test ζπγθξίζεηο εξγαζηαθήο ζρέζεο κε κέζν φξν θιηκάθσλ Δξγαζηαθήο 

βαζκίδαο. 

 Levene's Test γηα ηζόηεηα δηαζπνξώλ T-test γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα 

 F P t df P 

θξίγνο 3.84 .05 3.14 128.00 .00 

Αθνζίσζε 8.47 .00* 4.26 127.27 .00 

Απνξξφθεζε 4.05 .05 4.39 128.00 .00 

πλνιηθή  

Δξγαζηαθή Γέζκεπζε 

 

6.34 

 

.01* 

 

4.29 

 

127.89 

 

.00 

 

πδήηεζε 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη εξγαζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εξγαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα λεζησηηθφ λνκφ 

ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ε εξεπλεηηθή ηεθκεξίσζε θαη ε κειέηε πηζαλψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη 

ζρέζεσλ σο πξνο ηελ αληηιακβαλφκελε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη εξγαζηαθή δέζκεπζε, 

αλαθνξηθά κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηε 

ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο  ζε δξάζεηο αζιεηηζκνχ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο 

δέζκεπζεο θαη είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Koustelios, 2001) θαη έδεημαλ 

φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

(Koustelios & Kousteliou, 1998). 

Απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο (Μ.Ο.=4.04), ηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ηνπο (Μ.Ο.=3.99), θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 
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ζηελ εξγαζία ηνπο (Μ.Ο.=3.86). Ληγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηνλ νξγαληζκφ σο κία νιφηεηα 

(Μ.Ο.=2.89), ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα πξναγσγή (Μ.Ο.=2.09) θαη αθφκα ιηγφηεξν απφ 

ηηο απνδνρέο ηνπο (Μ.Ο.=1.95). Ωο πξνο ηνπο παξάγνληεο «θχζε ηεο εξγαζίαο», θαη «άκεζνο 

πξντζηάκελνο» ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζπκθσλνχλ κε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ ζε Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη εηδηθφηεξα ζε θαζεγεηέο θπζηθήο 

αγσγήο (Koustelios & Kousteliou, 1998; Koustelios, 2001; Koustelios & Tsigilis, 2005).  

Αλαθνξηθά ηψξα θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο Κπθιάδεο, δελ κπνξεί λα 

παξαβιεθζεί θαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ, ε νπνία εκθαλίδεη  κφληκα δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην λεζησηηθφ ραξαθηήξα, ηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε θαη ηε 

ρακειή ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ίδην γεγνλφο βέβαηα, δεκηνπξγεί πνιιέο κηθξέο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ λεζηψλ, κε ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη θνπιηνχξα, 

πνπ είλαη επλντθέο γηα  θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο 

θαηνίθνπο ηνπο, επνκέλσο θαη ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Δπίζεο, απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε, 

πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο δέζκεπζεο (Μ.Ο.=4.19). 

Δηδηθφηεξα, νη ηξεηο δηαζηάζεηο ζπγθέληξσζαλ ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο: «ζθξίγνο» 

(αλζεθηηθφηεηα, πξνζπάζεηα, επηκνλή)  (Μ.Ο.=4.19), «αθνζίσζε» (ελζνπζηαζκφο, ππεξεθάλεηα, 

έκπλεπζε) (Μ.Ο.=4.48) θαη «απνξξφθεζε» (επραξίζηεζε, κε αληίιεςε ρξφλνπ) (Μ.Ο.=3.95). Σα 

απνηειέζκαηα απηά, ζπκθσλνχλ θαη κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Hakanen et al., 2006; Kular et al., 

2008). Τπάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο γηα ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη εηδηθά ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο φκσο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006; 

Collie, Shapka & Perry, 2011). ηνλ ειιεληθφ ρψξν  ππάξρνπλ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο 

αλαθνξηθά κε άιια επαγγέικαηα (Μπειηάο, Κνπηίβα, Ενπξλαηδή & Κνπζηέιηνο, 2013ˑ Γεσξγηάδε, 

2008) ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο (Υξπζνβαιάληεο, 2008ˑ Μπαληίθνο, 

Παπαδφπνπινο, & Γεκεηξηάδεο, 2014). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε χπαξμε 

πςειήο δέζκεπζεο σο πξνο ηελ εξγαζία, θαλεξψλεη κηα πςειή αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ λεζησηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε απνκφλσζε θαη ε κεγάιε απφζηαζε απφ ηα αζηηθά θέληξα, νδεγεί πηζαλφλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ππεξπξνζπάζεηα θαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο αγψλα, λα κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο θαη ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ησλ κηθξψλ θαη 

κεγαιχηεξσλ λεζηψλ, ψζηε λα κελ πζηεξνχλ έλαληη ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Αλ θαη δελ θαίλεηαη 

κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ν ρξφλνο παξακνλήο ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα, ε πιεηνςεθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία, γεγνλφο 

πνπ πξνζηίζεηαη ζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή πείξα θαη ηε γλψζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξφιν πνπ θάλεθε κεησκέλε ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζην 

ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ ηεο, σζηφζν ε ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά θαη κφλν ησλ πξντζηάκελσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ίδηα ε θχζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο, ζηάζεθαλ ηθαλά λα ηνπο 

νδεγήζνπλ ζε απνηειέζκαηα πςειήο δέζκεπζεο. 

 

πκπεξάζκαηα 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ έλα πςειφ επίπεδν 

εξγαζηαθήο δέζκεπζεο θαη έλα ρακειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σν ηειεπηαίν 

ζπκπέξαζκα έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ αλαδείμεη ηελ κέηξηα έσο πςειή 
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επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα (Παπαγεσξγίνπ & Παπαηδήθα, 2011, 

Παπαλανχκ, 2003).  

Ζ παξνχζα εξγαζία ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην ζρεηηθά 

κηθξφ ηεο δείγκα θαη ηελ πεξηνρή φπνπ δηεμήρζε, ε νπνία είλαη  γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλε θαη 

αθνξά έλα λεζησηηθφ λνκφ. Γεδνκέλε είλαη επίζεο θαη ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο, θαζψο 

πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθνχο δχν βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, κε δηαθνξεηηθή ζρέζε εξγαζίαο θαη 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Δπηπιένλ, νη απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα, αθνξνχλ θαζαξά 

πξνζσπηθέο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νπφηε κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα κελ έρνπλ 

απαληεζεί κε εηιηθξίλεηα, γεγνλφο πνπ  ζεκαίλεη αιινίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Δπνκέλσο, κειινληηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο κε επίθεληξν ην ίδην ζέκα, κε κεγαιχηεξα 

εξεπλεηηθά δείγκαηα, κε ηε ρξήζε δηαρξνληθήο κεζφδνπ έξεπλαο θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα εξεπλεζνχλ 

νη δχν απηέο έλλνηεο αλά επαγγεικαηηθή νκάδα-εηδηθφηεηα θαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαθνξεηηθέο 

ειπίδεο θαη νη πξννπηηθέο ηνπο. 

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ε παξνχζα κειέηε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα βνεζεηηθφ 

ζηνηρείν, λα δψζεη κηα επηπιένλ δηάζηαζε, λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηε δηεμαγσγή επηπιένλ λέσλ 

κειεηψλ, πνπ ζα εληξπθήζνπλ θαη ζε άιια επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εξκελεχνληαη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ δηαξθψο 

κεηαβάιιεηαη ζηε ρψξα καο θαη φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σαπηφρξνλα πξνηείλνληαη 

ηξφπνη λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ψζηε ν θιάδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

βηψλεη εξγαζηαθή επεκεξία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα έρεη απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Με ηελ αηζηνδνμία φηη απηή ε έξεπλα κπνξεί λα ζπκβάιεη έζησ θαη ειάρηζηα, ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ παξαγφλησλ, πνπ εληζρχνπλ ζεηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ εξγαζηαθή 

δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αο ηχρνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο αλάινγεο πξνζνρήο απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο εθπξνζψπνπο θαη πνιηηηθά ηζχλνληεο. Ζ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη θαη 

δεζκεπκέλνη κε ην επάγγεικά ηνπο είλαη επηηαθηηθή. Πνιηηηθέο θαη άιιεο απνθάζεηο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θπβεξλψλησλ κπνξνχλ λα παξζνχλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε άκεζν αληίθηππν 

ζηνπο ίδηνπο, αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο ζηνπο πνιίηεο ηεο. 

Σέινο, ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο λεζησηηθνχο λνκνχο, επηβάινπλ ηελ πηνζέηεζε εηδηθψλ 

πνιηηηθψλ αλάπηπμεο, δηαθνξεηηθψλ απφ ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ επεηξσηηθφ 

θνξκφ ηεο ρψξαο θαη επηβάινπλ επίζεο παξεκβάζεηο γηα ελαιιαθηηθέο επθαηξίεο θαη ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present study was a) to examine the level of job satisfaction and work commitment 

experienced by teachers’ and b) the study of possible variations and relationships in terms of perceived job 

satisfaction and work commitment, regarding gender, marital status, employment relationship and the level 

of education. The survey involved a total of 135 teachers, of whom 49 were men and 86 women (mean age 

41.21 years, SD ± 8.09 years). In order to measure job satisfaction the «Employee Satisfaction Inventory, 

ESI» was used (Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis, 1997), while for the evaluation of teachers’ 

commitment, the UWES was used (Utrecht Work Engagement Scale) (Schaufeli & Bakker, 2003). Results 

showed that teachers are experiencing relatively high levels of work engagement and is moderately satisfied 

with their work. It was found also that gender, marital status, employment relationship and the level of 

education, affect both the levels of employment commitment as those of job satisfaction. 
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