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Περίληψη 

 

Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να διερευνήσει την σχέση ανάμεσα στην 

επαγγελματική εξουθένωση και την οργανωσιακή σιωπή των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην γενική 

όσο και στην ειδική αγωγή και κάτω από την επίδραση του τρόπου με τον οποίο 

ασκεί την  ηγεσία του ο διευθυντής του σχολείου. Η έρευνά μας ήταν ποσοτική και 

περιέλαβε τη χρήση ενός ερωτηματολογίου με δημογραφικές ερωτήσεις (9 items), 

ερωτήσεις δυο σταθμισμένων κλιμάκων για την επαγγελματική εξουθένωση (22 

items) (Maslach Burnout Inventory Educators' Survey, Kokkinos, 2006) και για την 

οργανωσιακή σιωπή (20 items) (Knoll & VanDick, 2013), καθώς και ένα αριθμό 

ερωτήσεων (21 items) για τον τρόπο που ασκεί ο διευθυντής την ηγεσία οι οποίες 

προήλθαν από το σταθμισμένο ερωτηματολόγιοSchool Leadership Questionnaire 

(Brauckmann & Pashiardis, 2009) και τις οποίες τροποποιήσαμε για τις ανάγκες της 

έρευνάς μας.  

Στην μελέτη συμμετείχαν εκατόν είκοσι τρεις εκπαιδευτικοί και από τις δυο 

βαθμίδες της γενικής και της ειδικής αγωγής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλό επίπεδο εξουθένωσης και ότι σιωπούν κυρίως για 

κοινωνικούς λόγους. Η 2x2 (ANOVA) ανάλυση διακύμανσης για τις διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες για την επαγγελματική εξουθένωση και την οργανωσιακή 

σιωπή δεν άγγιξαν το επίπεδο της  στατιστικής σημαντικότητας. Αναφορικά με τον 

τρόπο που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία, υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής 

και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας φάνηκε ότι θεωρούν τον διευθυντή τους, 

περισσότερο αποτελεσματικό, από όσο τον θεωρούν οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας και οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής. Η διάσταση «δεξιότητες 

επικοινωνίας» φάνηκε ότι θεωρείται η σημαντικότερη για την αποτελεσματικότητα 

του διευθυντή, σύμφωνα με την γνώμη των εκπαιδευτικών. Οι συσχετίσεις ανάμεσα  

στις διαστάσεις όλων των παραμέτρων που εξετάστηκαν έδειξαν: στατιστικώς 

σημαντικά χαμηλές συσχετίσεις ανάμεσα στις διαστάσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και προσωπική 

ολοκλήρωση - επίτευξη) με τα είδη της οργανωσιακής σιωπής (παθητική, 

https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1348/000709905X90344?casa_token=LkigJJlhIXgAAAAA:hoi6uqYuFp2_t21Yr4YGwaQtRWI7VeA0sHLmK9hh4JwLFXVHL4c1_B7VxkYZvrTGuuoa0MowfUICJQ#b22
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καιροσκοπική, προ- κοινωνική και συγκαταβατική), χαμηλές συσχετίσεις για την 

διάσταση «συμμέτοχη στη διοίκηση» του τρόπου που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία 

με όλες τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και με την παθητική σιωπή, 

ενώ  μέτρια συσχέτιση βρέθηκε με την συγκαταβατική σιωπή. 

Τα δεδομένα της έρευνάς μας έδειξαν ότι ο αποτελεσματικός ηγέτης επιδρά 

στην διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και δύναται να 

περιορίσει την ανάπτυξη του φαινομένου της οργανωσιακής σιωπής στον σχολικό 

οργανισμό. 
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Abstract 

The present study was designed to investigate the relationship between job 

burnout and organizational silence of teachers in primary and secondary education, 

both in general and special education and under the influence of the way that the 

schoolhead teacher develops leadership. 

Our research followed the quantitative research method. The research tool that 

we used was one questionnaire with 9 demographic  questions, 22 questions the 

Maslach Burnout Scale (Maslach & Jackson, 1986), 20 questions of the 

organizational silence scale of Knoll & VanDick (2013) and 21 questions aiming to 

investigate the way that the headteacher develops his leadership – Headteacher Skills, 

which derived from School Leadership Questionnaire (Brauckmann & Pashiardis 

(2009) and was adapted to the needs of our study. The sample was 123 teachers from 

both primary and secondary education and both general and special education. The 

results showed that teachers have low level of emotional exhaustion and that they 

mostly use pro social silence. The 2Χ2 ANOVA between groups  for  both burnout 

and organizational silence did not touch the level of  statistical significance. 

Significant differences between groups was found for the Head teacher Skills. 

Specifically, special education teachers and primary school teachers seemed to 

consider that their head teachers’ skills affect in a higher degree than what the 

secondary and general teachers consider for their head teachers’ skills. According to 

the teachers opinion the “communication skills” seemed to be the most important 

dimension  for the effectiveness of the Head theacher Skills. Moreover, statistical 

significant low correlations were found between the dimensions of burnout 

(emotional exhaustion, depersonalization, personal accomplishment) and the types of 

organizational silence (acquiescent, opportunistic, prosocial, quiescent). Additionally, 

significant low correlation was found between all dimensions of burnout and the 

dimension “participation in management of the Head teacher Skills. Finally, 

significant moderate correlations were found between dimension “participation in 

management” of the Headteacher Skills and the acquiescent silence. 

In conclusion our research data confirmed that effective leaders have an 

impact on management of  teachers burnout and can influence the development of 

organizational silence in school organizations.  
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Εισαγωγή 

 

Στο σχολείο του 21
ου 

αιώνα οι προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων μελών 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν 

επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως πυλώνα ανάπτυξής τους (Κουτσαμπέλας, 

2020). Η εκπαιδευτική κοινότητα παίζει, καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής 

της προσέγγισης με τους εκπαιδευτικούς να βιώνουν συχνά επαγγελματική 

εξουθένωση ή να προβαίνουν στην οργανωσιακή σιωπή (Crocket, 2013· Skaalvik & 

Skaalvik, 2017). Προκειμένου αυτά να περιοριστούν, η υιοθέτηση μιας μορφής 

διοίκησης του σχολικού οργανισμού που να έχει δημοκρατικά χαρακτηριστικά, 

δύναται να δημιουργήσει εκείνο το σχολικό κλίμα, που θα προτρέπει τους 

εκπαιδευτικούς να εκφράζουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους, με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολικού οργανισμού  (Schlosser & Zolin, 

2012). 

Η έννοια του όρου «επαγγελματική εξουθένωση» αναφέρεται στα 

χαρακτηριστικά εκείνα που περιγράφουν την ψυχοσωματική κατάσταση των 

εργαζομένων, οι οποίοι επήλθαν σε εξάντληση, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, με πιθανό αποτέλεσμα 

την εμφάνιση συμπτωμάτων που βάλλουν την υγεία της σωματικής τους και της 

ψυχοσυναισθηματικής τους κατάστασης (Hakanen & Bakker, 2017·Burke, 

Greenglass & Schwarzer, 1996. Η έννοια της «οργανωσιακής σιωπάς», σύμφωνα με 

τους Morrison & Milliken (2000), αναφέρεται στην εκούσια στάση των μελών ενός 

οργανισμού να αποσιωπούν σημαντικά ζητήματα του οργανισμού. Η στάση αυτή 

δύναται να προκαλέσει προβλήματα και να επηρεάσει σημαντικά την ομαλή 

λειτουργία του.   

Τόσο η επαγγελματική εξουθένωση όσο και η οργανωσιακή σιωπή μπορούν 

να αποτελέσουν δυο σημαντικές διαστάσεις που επηρεάζουν με δυσμενή τρόπο την 

ανάπτυξη και την ομαλή λειτουργία του σχολικού οργανισμού. Σε μελέτη τους οι 

Knoll, Meyer, Kroemer & Schroeder-Abe (2016) αναφέρουν ότι ανάλογα το είδος της  

οργανωσιακής σιωπής,  είτε πρόκειται για αμυντική (παθητική), είτε για 

συγκαταβατική, είτε για κοινωνική και καιροσκοπική(ευκαιριακή) σιωπή, έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην συναισθηματική εξουθένωση και την 
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αποπροσωποποίηση (αίσθημα αποξένωσης από τον εαυτό) και αντιστρόφως. Δύναται 

δηλαδή η επαγγελματική εξουθένωση να έχει επίδραση σε κάθε είδος οργανωσιακής 

σιωπής.  

Στην εκπαιδευτική κοινότητα, η σχολική ηγεσία συχνά χρειάζεται να αντλήσει 

πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν. 

Η οργανωσιακή σιωπή για όποιον λόγο κι αν υφίσταται στο σύλλογο διδασκόντων, 

μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στην πορεία του σχολικού οργανισμού 

(Crocket, 2013). Σύμφωνα με τους Skaalvik & Skaalvik (2017), ανάμεσα σε άλλους 

παράγοντες που εκδηλώνουν επαγγελματική εξουθένωση οι εκπαιδευτικοί, είναι η 

έλλειψη υποστήριξης από την ηγεσία. Συγκεκριμένα οι Langher και συν. (2017) 

αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι οι διευθυντές δεν τους στηρίζουν και δεν 

τους παρέχουν τους πόρους εκείνους που χρειάζονται για να διαχειριστούν τις 

αρμοδιότητές τους με επιτυχία, οδηγώντας τους σε επαγγελματική εξουθένωση.  

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε σκόπιμο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον να 

διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και την οργανωσιακή 

σιωπή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, τόσο στην γενική όσο και στην ειδική αγωγή, κάτω από την επίδραση 

του τρόπου με τον οποίο ασκεί την ηγεσία του ο διευθυντής του σχολείου. Όπως θα 

δούμε στη συνέχεια, η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία στο πεδίο της 

εκπαιδευτικής έρευνας δεν παρουσιάζει επαρκές πλήθος δημοσιεύσεων ώστε να 

κατανοήσουμε τη σχέση αυτή, τόσο ως προς τον τρόπο που αλληλοεπηρεάζονται τα 

προαναφερόμενα φαινόμενα, όσο και ως προς τις διαφοροποιήσεις που σημειώνονται 

στους διαφορετικούς τύπους σχολείων. Η μελέτη των φαινομένων αυτών είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να γίνει κατανοητό, πώς επιδρούν στην αποτελεσματική 

λειτουργία του σχολικού οργανισμού και συνεπώς να σχεδιαστούν εκείνες οι 

στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην καταλληλότερη αντιμετώπιση του φαινομένου 

στην εκπαίδευση. Επιπλέον, η βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου θα δώσει 

απαντήσεις για την καλύτερη απόδοση της διαχείρισης του προβλήματος από την 

ηγεσία, ώστε να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα να εκφραστούν οι εκπαιδευτικοί 

ανοιχτά για τα προβλήματα των σχολικών οργανισμών που υπηρετούν.  Συνεπώς, θα 

προκύψει ανάπτυξη της συνεργασίας με την ηγεσία που θα ωφεληθεί από τον 

διαμοιρασμό των ιδεών. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί θα είναι περισσότερο 

αποδοτικοί και αποτελεσματικοί και η σχολική ηγεσία θα είναι σε θέση να εντοπίσει 
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για να προσαρμόσει το στυλ της (Schlosser & Zolin, 2012). Η ιδιαίτερη εστίαση της 

παρούσας μελέτης θα περιγραφεί μέσα από τα ερευνητικά μας ερωτήματα, τα οποία 

θα παρουσιαστούν στο τρίτο κεφάλαιο, αφού γίνει η βιβλιογραφική μας επισκόπηση. 

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην παρούσα μελέτη το δείγμα 

αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στην γενική ή στην ειδική αγωγή, οι οποίοι εργάζονται την τρέχουσα 

σχολική χρονιά 2021-2022, στους νομούς Κορινθίας και Αττικής. Πρόκειται για 

εμπειρική μελέτη που κάνει χρήση ποσοτικών μεθόδων.  

Στην συνέχεια της παρούσας εργασίας ακολουθεί το πρώτο μέρος που αφορά 

το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η μελέτη. Πιο συγκεκριμένα 

παρουσιάζονται δυο κεφάλαια. Το πρώτο αφορά την εννοιολογική προσέγγιση των 

παραμέτρων που θα μας απασχολήσουν και το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τη  

βιβλιογραφική επισκόπηση. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

τρεις ενότητες που αφορούν την εννοιολογική προσέγγιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, της οργανωσιακής σιωπής και της οργάνωσης, διοίκησης και ηγεσίας 

υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, αντίστοιχα. Ακολούθως, στο 

δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται πρωτογενείς μελέτες αναφορικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση και την σχέση της με τον τρόπο που ασκείται η ηγεσία, 

επίσης μελέτες για την οργανωσιακή σιωπή και την ηγεσία στους οργανισμούς και 

στην εκπαίδευση και τέλος μελέτες που αφορούν την σχέση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και της οργανωσιακής σιωπής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και 

τον τρόπο διαχείρισης της ηγεσίας σε αυτούς. Το δεύτερο μέρος της παρούσας 

μελέτης αφορά την έρευνα μας.  Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του μέρους, αναφέρονται  

διεξοδικά ο ερευνητικός σχεδιασμός και το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. 

Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα της μελέτης, αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την 

επαγγελματική εξουθένωση, την οργανωσιακή σιωπή και τον τρόπο που ο διευθυντής 

ασκεί την ηγεσία – δεξιότητες διευθυντή. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται 

τα συμπεράσματά μας πάνω σε κάθε ερευνητικό ερώτημα, συζητείται η αποτίμηση 

της μελέτης και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 
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Κεφάλαιο 1ο. Το Θεωρητικό πλαίσιο 

Εισαγωγή 

 

Το ακόλουθο κεφάλαιο έχει σκοπό να εστιάσει στο θεωρητικό υπόβαθρο της 

παρούσας έρευνας που σχετίζεται με την επαγγελματική εξουθένωση, την 

οργανωσιακή σιωπή και την σχολική ηγεσία. Συγκεκριμένα, αποτελείται από τρεις 

ενότητες. Στην πρώτη ενότητα προσεγγίζεται εννοιολογικά και αποσαφηνίζεται ο 

ορισμός της «επαγγελματικής εξουθένωσης». Ακολουθεί υποενότητα αναφορικά με 

τα θεωρητικά μοντέλα της επαγγελματικής εξουθένωσης και αναλύεται το μοντέλο 

των τριών διαστάσεων. Στην δεύτερη ενότητα προσεγγίζεται εννοιολογικά η 

οργανωσιακή σιωπή και ακολούθως στην σχετική υποενότητα αναλύονται τα είδη της 

οργανωσιακής σιωπής. Τέλος, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό 

πλαίσιο για την σχολική ηγεσία. 

 

1.1.  Η εννοιολογική προσέγγιση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

 

Στην επιστημονική κοινότητα ο όρος επαγγελματική εξουθένωση (job 

burnout) παρουσιάζεται για πρώτη φορά το 1974 στον χώρο της ψυχιατρικής 

(Freudenberger,1974). Πρόκειται για μια έννοια που προσπαθεί να περιγράψει τις 

πολλές διαστάσεις τις οποίες την χαρακτηρίζουν, ενώ συχνά παρατηρείται ασάφεια 

ανάμεσα τους ερευνητές και σύγχυση με όρους όπως το επαγγελματικό άγχος 

(Espeland, 2006). Μελετάται στο πλαίσιο διαφορετικών επαγγελμάτων, κυρίως του 

χώρου της υγείας και της εκπαίδευσης (Byre, 1991), ακόμα και της πολιτικής (Pines, 

1986), ενώ αναπτύσσονται προσεγγίσεις από διαφορετικούς τομείς με αποτέλεσμα 

την πληθώρα ορισμών που προσπαθούν να αποδώσουν τα χαρακτηριστικά της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στη βάση του πλαισίου εντός του οποίου παρατηρείται 

το φαινόμενο (Καραγιάννη, 2018). 

Σύμφωνα με την Maslach (2017), συγκεκριμένα επαγγέλματα μπορούν να 

αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη τους συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης εξαιτίας των υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων στον χώρο δράσης. 

Συγκεκριμένα, επαγγέλματα με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, όπως αυτό των 
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εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών υγείας ή των επαγγελματιών κοινωνικών 

υπηρεσιών, φαίνεται ότι αποτελούν χώρους για την ανίχνευση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, με επακόλουθο τα προβλήματα να μην περιορίζονται απλώς στην 

εμφάνιση του συνδρόμου, αλλά ταυτόχρονα να επιδρούν συνολικά ως φαινόμενο 

στην προσφερόμενη από τον οργανισμό υπηρεσία (Jiang et al., 2017· Tartakovsky & 

Kovardinsky, 2013· Motaetal., 2019· Weber & Jaekel - Reinhard, 2000). 

Κάθε επάγγελμα έχει διαφορετικές απαιτήσεις αναφορικά με τις εκάστοτε 

ικανότητες των εργαζομένων που θα πρέπει να αναπτυχθούν. Επαγγέλματα όπως οι 

εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύμβουλοι και σχολικοί διευθυντές, έχουν διαφορετικές 

ευθύνες με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι όπως πχ. έλλειψη υλικού, μεγάλο φόρτο 

εργασίας, δυσκολίες στις συνεργασίες κλπ.  (Maslach & Leiter, 2008).  Ανάμεσα στα 

ανθρωπιστικά επαγγέλματα, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται το πλέον 

ψυχοφθόρο επάγγελμα από την άποψη της ψυχοσυναισθηματικής κόπωσης 

(Innstrand,  Langballe,  Falkum,  & Aasland, 2011·Schaufeli&Enzmann, 1998· 

Stoeber & Rennert, 2008), εξαιτίας του φόρτου της ευθύνης να ικανοποιήσουν τις 

προσδοκίες των μαθητών, των γονέων και των διευθυντών. Επίσης σχετίζουν την 

απόδοσή τους σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής (Zembylas, 2003) και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες είναι περισσότερο 

επιρρεπείς στο νααναπτύξουν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης  

(Langballe,  Falkum, & Aasland, 2011). Πλήθος ερευνητών επίσης καταλήγει ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να οδηγήσει σε παραίτηση (Martínez 2015·Seth 

2016· Skaalvik & Skaalvik 2017) 

Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών μπορεί να οδηγήσει στον 

υψηλό κίνδυνο να ελαχιστοποιηθείη επαγγελματική τους απόδοση στην προσπάθεια 

τους να διαμοιράσουν το εαυτό τους ανάμεσα στις απαιτήσεις όλων των 

εμπλεκομένων (Maslach & Jackson,  1986) με δευτερογενές αποτέλεσμα την 

φτωχότερη ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, στους οποίους θα φανεί η 

αντανάκλαση του προβλήματος της επαγγελματικής εξουθένωσης (Javadi & Khatib, 

2014). Αυτό, επισημαίνει το γεγονός ότι η επαγγελματική εξουθένωση δεν αφορά 

αποκλειστικά τους παθόντες, αλλά ότι το πρόβλημα έχει βαθύτερες συνέπειες. 

Τοποθετώντας το πρόβλημα στην θεωρητική του βάση, η μελέτη των συνθηκών της 

εργασίας των εκπαιδευτικών βρίσκονται στον πυρήνα προκειμένου να γίνει 

κατανοητό το φαινόμενο.  
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Η μελέτη της Maslach (1976), προσπάθησε να παρατηρήσει το φαινόμενο από 

την ακαδημαϊκή πλευρά και εντόπισε ότι η συνεχής αλληλεπίδραση με τα άτομα που 

οφείλουν να συνεργάζονται και η ευαισθησία να καλύψουν τις σημαντικές τους 

ανάγκες, μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ενέργειας σε παρατηρήσιμο επίπεδο. 

Σύμφωνα με τους Maslach & Jackson (1981), η επαγγελματική εξουθένωση έχει τρεις 

διαστάσεις, την συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και την 

μειωμένη προσωπική ολοκλήρωση-επίτευξη. Η συναισθηματική εξάντληση στην 

εκπαιδευτική κοινότητα αφορά εκείνη την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση της 

αποστράγγισης που γίνεται φανερή με την σταδιακώς συσσωρευόμενη εξάντληση και 

απογοήτευση. Η αποπροσωποποίηση αφορά την αποστασιοποίηση των 

εκπαιδευτικών από τους μαθητές τους και η μειωμένη προσωπική ολοκλήρωση- 

επίτευξη είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν να 

τρέφουν αμφιβολίες για τον εαυτό τους κατά τον αυτοέλεγχό τους και υποτιμούν την 

διδακτική τους επάρκεια ή την ικανότητά τους για επίτευξη των στόχων τους. Σε 

επόμενη υποενότητα θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην θεωρία των τριών 

διατάσεων. 

Η επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης δεν περιορίζεται στον 

εργασιακό χώρο αλλά επιδρά και στη προσωπική ζωή του ατόμου, με τα άτομα που 

πάσχουν από τον σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης να είναι αρνητικά, 

πεσιμιστικά, επικριτικά και οξύθυμα και να μην μπορούν να έχουν ουσιαστική επαφή 

με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένεια τους, με αρνητικές επιπτώσεις για την φυσική 

και την ψυχική τους υγεία (Maslach, 2003). Ερευνητικά δεδομένα παρουσιάζουν 

επίσης ότι πιθανά να εμφανίσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη και άλλες 

ψυχολογικές διαταραχές ή να κάνουν συχνή κατανάλωση αλκοόλ, χρήση ουσιών ή να 

εμπλέκονται σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου προκειμένου να νιώσουν ανακούφιση 

(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι 

μερικά από τα συνήθη συμπτώματα των ατόμων με επαγγελματική εξουθένωση είναι 

η αίσθηση κόπωσης, η ένταση ή η απάθεια, η δυσκολία χαλάρωσης και οι διαταραχές 

ύπνου, το χαμηλό ανοσοποιητικό και η ανάπτυξη έλκους και άλλων γαστρεντερικών 

παθήσεων ή και κατάθλιψης (Maslach, 2003). Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί 

το γεγονός ότι βιβλιογραφικά φαίνεται να υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των 

ερευνητών αναφορικά με την κατάθλιψη καθώς εμπλέκονται οι ορισμοί σε οριακά 

σημεία (Thomas, Bantz, & Mclntosh, 2019). 
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Συνοψίζοντας, η επαγγελματική εξουθένωση δύναται να οριστεί ως μια 

κατάσταση που βιώνεται από έναν εργαζόμενο με κυρίαρχα χαρακτηριστικά το 

αίσθημα της βαθιάς απογοήτευσης. Τα αισθήματα αυτά προέρχονται από το γεγονός 

ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση  των εργασιακών απαιτήσεων και της ανταμοιβής που 

λαμβάνει το άτομο, με αποτέλεσμα το αίσθημα της ματαίωσης ή της 

ψυχοσυναισθηματικής αποστράγγισης και έλλειψης κινήτρου, καθώς και της 

αποστασιοποίησης ως τεχνική αυτοπροστασίας (Pines & Aronson, 1988· Hobfoll & 

Shirom, 2001· Pines, 2005· Espeland, 2006). 

 

1.1.1. Τα θεωρητικά μοντέλα και το μοντέλο των τριών διαστάσεων της 

επαγγελματικής εξουθένωσης 

Η επαγγελματική εξουθένωση έχει μελετηθεί υπό το πρίσμα πολλών θεωριών. 

Συγκεκριμένα, η ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης των θεωριών γύρω από το 

επιστημονικό πεδίο της επαγγελματικής εξουθένωσης ξεκινά με την θεωρία του 

διαδραστικού μοντέλου του Cherniss (1980)και του μοντέλου των Edelwich και 

Brodsky (1980), ακολουθεί η κυρίαρχη θεωρία στην διεθνή επιστημονική κοινότητα 

γενικά και ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης του «μοντέλου των τριών διαστάσεων» 

των Maslach και Jackson (1981), στην συνέχεια αναπτύσσεται το μοντέλο των Pines 

και Aronson (1988) και τέλος τα πιο πρόσφατα μοντέλα των εργασιακών πόρων των 

Demerouti και συνεργατών (2001)και της Κοπεγχάγης των Kristensen και 

συνεργατών (2005). Για τις ανάγκες της παρούσα μελέτης θα χρησιμοποιηθεί το 

μοντέλο των τριών διαστάσεων, καθώς αποτελεί το πλέον δημοφιλές στο χώρο της 

εκπαίδευσης και επιπροσθέτως εξυπηρετεί τους ερευνητικούς σκοπούς της μελέτης. 

Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί μια κατάσταση, κατά την οποία το 

άτομο βιώνει σε διάρκεια, εμπειρίες σκληρής εργασίας με έντονο άγχος και αγωνία 

στον επαγγελματικό τομέα όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται συναισθηματικά 

αποστραγγισμένοι και εξαθλιωμένοι (Faiza & Nasir, 2020). Επομένως, όπως 

προαναφέρθηκε, στην διεθνή βιβλιογραφία, αναπτύσσονται ποικίλες θεωρίες για την 

περιγραφή του φαινομένου. Η ευρύτερα γνωστή ψυχοκοινωνική προσέγγιση είναι 

αυτή των Maslach  και Jackson (1981), η οποία ερμηνεύει το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης αναλύοντάς το σε τρεις διαστάσεις που αφορούν: την 

συναισθηματική εξάντληση (emotionalexhaustion), την αποπροσωποποίηση 



   

19 
 

(depersonalization) και τέλος την προσωπική ολοκλήρωση - επίτευξη 

(personalaccomplishment).  

Πιο συγκεκριμένα, η συναισθηματική εξάντληση έχει χαρακτηριστικά 

αλλοίωσης της προσωπικότητας, συναισθηματικής υπερφόρτωσης και έλλειψης 

ενέργειας και ενθουσιασμού. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι, η συναισθηματική 

εξάντληση, αποτελούσε το αρχικό χαρακτηριστικό, ως απάντηση σε στρεσογόνους 

παράγοντες στο επαγγελματικό και στο προσωπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την 

πνευματική και ψυχική αποστασιοποίηση ανάμεσα στους εαυτούς τους και στα άτομα 

που είχαν υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες από αυτούς (Maslach&Jackson, 1981).  

Η δεύτερη διάσταση της αποπροσωποποίησης αφορά αρνητικές, ψυχρές 

στάσεις απέναντι στην εργασία και αποστασιοποιημένη συμπεριφορά προς άλλα 

άτομα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε εκείνη την συνειδητή προσπάθεια αποσύνδεσης 

του εαυτού από τους άλλους με αρνητική επίδραση στην αποτελεσματικότητα της 

εργασίας και στο ευ ζην (Maslach & Leiter, 1997· Maslach, 2003). Γενικά, στην 

αποπροσωποποίηση τα άτομα χαρακτηρίζονταν από κυνισμό, απαισιοδοξία, 

πεσιμισμό ως και αναισθησία (callous) με έντονο αρνητισμό και πιθανές ενοχές για 

την επαγγελματική τους απόδοση, τα αισθήματά τους ή την συμπεριφορά τους προς 

τους άλλους (Maslach&Jackson, 1986).  

Τέλος, η τρίτη διάστασητης προσωπικής ολοκλήρωσης – επίτευξης,αφορά το 

συναίσθημα της μη ικανοποίησης και της αποτυχίας καθώς τα άτομα ταυτόχρονα 

βιώνουνέντονη απελπισία. Τα εργαζόμενα άτομα αντλούν μηδαμινή ή ελάχιστη 

ικανοποίηση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους και πιθανά να 

αναπτύξουν αρνητικές τάσεις όταν αξιολογούν τον εαυτό τους ή άλλους (Maslach & 

Jackson, 1985). Τέλος, έρχονται αντιμέτωποι με τον φόβο ότι δεν είναι αρεστοί στους 

συναδέλφους και τους συνεργάτες τους (Maslach, 1982).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι η Κλίμακα Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης της Maslach (Μaslach Burnout Inventory) (Maslach & Jackson, 1986), 

η οποία μετράει τις διαστάσεις που προαναφέρθηκαν είναι ένα ευρύτατα διαδεδομένο 

εργαλείο για την μελέτη της επαγγελματική εξουθένωσης έως σήμερα και έχει ειδική 

έκδοση για την μελέτη του φαινομένου στους σχολικούς οργανισμούς. Επιπλέον 

αναφέρουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί σε ελληνικό πληθυσμό (Παπαστυλιανού &  

Πολυχρονόπουλος, 2007). Για τους λόγους αυτούς χρησιμοποιήθηκε και στο πλαίσιο 
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της δικής μας έρευνας. Η αναλυτική παρουσίαση του εργαλείου θα γίνει στο 

κεφάλαιο της μεθοδολογίας. 

 

1.2. Η εννοιολογική προσέγγιση της οργανωσιακής σιωπής 

Οι σχολικοί οργανισμοί χρειάζονται εκπαιδευτικούς που μπορούν να 

εκφράσουν τις σκέψεις τους και τις ιδέες του με σκοπό να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά 

αποτελέσματα. Τα ερευνητικά δεδομένα  (Orunbon, Philips & Modupe, 2021) 

δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να επιλέξουν σχολική μονάδα εργασίας αυτήν 

στην οποία,  κατά την γνώμη τους, μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, καθώς 

εκτιμούν ότι τόσο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι διευθυντές, θα είναι 

περισσότερο αποτελεσματικοί και επαρκείς και θα κατοχυρώσουν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές του σχολικού οργανισμού. Οι ερευνητές 

καταλήγουν ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην 

επιτυχία ή την αποτυχία των σχολικών οργανισμών. 

Η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε μια σχολική μονάδα και 

κριτικό σημείο για την αποτελεσματικότητά της. Ο όρος «σιωπή» εντοπίζεται για 

πρώτη φορά στην επιστημονική κοινότητα το 1970 στις κοινωνικές επιστήμες,  

ωστόσο  το φαινόμενο της οργανωσιακής σιωπής άρχισε να μελετάται συστηματικά 

μετά την νέα χιλιετία (Brinsfield, Edwards, & Greenberg, 2009). Σύμφωνα με τους 

Morisson και Milliken (2000),  πρόκειται για ένα φαινόμενο κατά το οποίο οι 

εργαζόμενοι δεν εκφράζουν τις απόψεις τους και τις ανησυχίες τους αναφορικά με τα 

πιθανά προβλήματα του οργανισμού, στον οποίο εργάζονται. Οι Pinder και Ηarlos 

(2001) αναφέρουν ότι η οργανωσιακή σιωπή αποτελεί μια έκφραση διαμαρτυρίας 

(συμπεριφορική, γνωστική και συναισθηματική) αναφορικά με τον οργανισμό  

εξαιτίας του τρόπου διαχείρισης του. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η 

οργανωσιακή σιωπή αποτελεί μια λύση, στη βάση της οποίας ο εργαζόμενος 

παραμένει σιωπηλός και δεν επικοινωνεί την γνώμη του προκειμένου να μην 

αμφισβητήσει τους προϊστάμενούς του. 

Η οργανωσιακή σιωπή εμποδίζει την ανάπτυξη νέων ιδεών σε έναν 

οργανισμό, την έκφραση ταλέντων και τον διαμοιρασμό της γνώσης και έχει 

αρνητικές συνέπειες στην απόδοση του οργανισμού συνολικά (Orunbon, Philips & 

Modupe, 2021). Η απόφαση ενός εκπαιδευτικού να παραμείνει σιωπηλός μπορεί να 
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βλάψει όχι μόνο την επικοινωνία με τον σχολικό οργανισμό αλλά και την 

λειτουργικότητά του (Bagheri, Zarei, & Aeen, 2012). Στους σχολικούς οργανισμούς, 

καθώς ο διαμοιρασμός των ιδεών και των γνώσεων είναι καθημερινός, μπορεί εύκολα 

να γίνει αντιληπτή μια δυσκολία συνεργασίας ανάμεσα στους συναδέλφους. Η 

απουσία συνεργασίας δύναται να δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό έργο (Köse & Köse, 

2019). Η σιωπή εμποδίζει την επίλυση προβλημάτων, ωστόσο, παρότι η οργανωσιακή 

σιωπή αποτελεί έναν αναποτελεσματικό μηχανισμό, που μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά τις καταστάσεις, μπορεί επίσης να αποκλιμακώσει τις εντάσεις ανάμεσα 

στις διαπροσωπικές σχέσεις και να διατηρήσει σε ηρεμία την προσωπική ζωή των 

εργαζομένων (Dyne, VanAng, & Botero, 2003). Οι Stouten, Tripp, Bies και Cremer 

(2019), αναφέρουν ότι η χρήση της σιωπής από τους εργαζόμενους μπορεί να 

λειτουργήσει ως άμεση αντίδραση, με σκοπό την έκφραση της βέλτιστης άποψης σε 

δεύτερο χρόνο και συνεπώς να αποτελεί μεθοδική επιλογή του εργαζόμενου, 

αποτελώντας μια έξυπνη στρατηγική για την επίλυση προβλημάτων. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, η οργανωσιακή σιωπή αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που έχει είτε 

θετικές είτε αρνητικές επιπτώσεις στο εργαζόμενο και στον οργανισμό (Cameron & 

Quinn, 2005· Smith & Lewis, 2011). 

 

1.2.1. Τα είδη της οργανωσιακής σιωπής 

Πλήθος ερευνητών που μελέτησαν την οργανωσιακή σιωπή της απέδωσαν 

κάποιες διαστάσεις που την διαχωρίζουν ως φαινόμενο (Bruneau, 1973· Pinder & 

Harlos, 2001· Van Dyneetal, 2003· Knoll &VanDick, 2013).  

Αρχικά, ο Bruneau (1973) συζητάει για την οργανωσιακή σιωπή 

κατηγοριοποιώντας την σε είδη όπως: α) σιωπή που βασίζεται στην απουσία ήχου, 

και β) σε σιωπή η οποία είναι η στρατηγική απουσία της φωνής και της αποδίδει 

χαρακτηριστικά ψυχογλωσσικά, διαδραστικά και κοινωνικό-πολιτισμικά 

(Phycholinguistic, interactive, socio-cultural). Πρόκειται δηλαδή για έκφραση με 

μορφασμούς του προσώπου ή και στάσεις του σώματος ή για μεγάλες παύσεις την 

στιγμή της λήψης αποφάσεων ή της απόδοσης των συμπερασμάτων της συζήτησης, 

λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα, το πολιτισμικό επίπεδο των παρευρισκομένων στην 

συζήτηση.  
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Οι Pinder & Harlos (2001), δίνουν δυο διακριτά είδη οργανωσιακής σιωπής, 

τη συγκαταβατική σιωπή (acquiescent) και την ήρεμη σιωπή (quiescent). 

Συγκεκριμένα, για τη συγκαταβατική σιωπή, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

πρόκειται για τη σιωπή που προκύπτει από την αποστασιοποίηση που επιδιώκει ο 

εργαζόμενος εξαιτίας συναισθημάτων, που εκφράζουν την παραίτηση του από την 

δράση την οποία συζητείται. Η παθητική αυτήστάση του εργαζομένου σχετίζεται με 

την έλλειψη κινήτρων και την απουσία επιθυμίας επίλυσης προβλημάτων, καθώς 

εκτιμούν ότι, η κατάσταση την οποία βιώνουν, παρότι προβληματική, αποτελεί την 

φυσιολογική εργασιακή καθημερινότητά τους. Οι ερευνητές παρατηρούν ότι τα 

άτομα αυτά που χρησιμοποιούν την συγκαταβατική σιωπή δεν το κάνουν συνειδητά 

και καταλήγουν ότι η συγκαταβατική σιωπή είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στον 

εργαζόμενο και τελικά θα παύσει μόνο με την απομάκρυνσή του από το εργασιακό 

περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, η ήρεμη σιωπή, είναι μια κατάσταση στην οποία 

ο εργαζόμενος μπαίνει με πλήρη συνείδηση επιδιώκοντας να αυτοπροστατευτεί από 

πιθανές συνέπειες στην περίπτωση που διαφωνεί με τα κυρίαρχα μέλη του 

εργασιακού περιβάλλοντος για την επίλυση κάποιων ζητημάτων. Οι ερευνητές 

καταλήγουν ότι η ήρεμη σιωπή μπορεί να σπάσει ευκολότερα από την συγκαταβατική 

σιωπή, παρότι λειτουργεί μέσα σε συσσωρευμένα αρνητικά συναισθήματα του 

εργαζομένου. 

Οι Van Dyne et al. (2003), αποδίδουν άλλες διαστάσεις στην οργανωσιακή 

σιωπή, βασιζόμενοι στην κινητροδότηση των εργαζομένων να σιωπήσουν.  Οι 

ερευνητές διακρίνουν την σιωπή στα εξής είδη: α) συγκαταβατική (acquiescent), β) 

αμυντική (defensive) και γ) προ-κοινωνική(prosocial). Πιο συγκεκριμένα, στην 

περίπτωση της συγκαταβατικής σιωπής τα κίνητρα των εργαζομένων αφορούν τα 

αισθήματα της παραίτησης που αισθάνονται εξαιτίας της χαμηλής αυτοεκτίμησης 

τους και της πεποίθησής τους ότι βρίσκονται εκτός συναγωνισμού και είναι 

ανεπαρκείς ή αναποτελεσματικοί. Στην αμυντική σιωπή το κίνητρο αποτελεί ο φόβος 

των εργαζομένων να μιλήσουν στους προϊσταμένους τους, εξαιτίας των πιθανών 

δυσάρεστων συνεπειών που πιθανά θα είχε μια αντίθετη συμπεριφορά. Με την 

αμυντική σιωπή ο φοβισμένος εργαζόμενος διαφυλάττει τον εαυτό του. Τέλος, 

στησυνεργατική σιωπή, ο εργαζόμενους κινείται με κίνητρα ανιδιοτέλειας σε μια 

προσπάθεια, να μένει σιωπηλός συνειδητά, με σκοπό να διαφυλάξει με την σιωπή του 
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είτε τους συνεργάτες τους από το μένος των προϊσταμένων του, ή ακόμα και τον ίδιο 

τον οργανισμό από ανταγωνιστές. 

Οι Knoll & VanDick (2013), αποδίδουν τέσσερα είδη στην οργανωσιακή 

σιωπή, α) την συγκαταβατική (acquiescent), β) την παθητική (quiescent), γ) την 

προκοινωνική (prosocial) και τέλος δ) την καιροσκοπική (opportunistic). Τα πρώτα 

τρία αποδίδουν την σιωπή με όμοιο τρόπο με τους προαναφερόμενους ερευνητές, ενώ 

η καιροσκοπική αποτελεί την χρήση της σιωπής για προσωπικό συμφέρον με την 

μορφή του πλεονεκτήματος σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους στα πλαίσια ενός 

αθέμιτου ανταγωνισμού στο εργασιακό περιβάλλον και με έλλειψη ευαισθησίας για 

την ομάδα συνεργασίας. 

Στην παρούσα μελέτη επιλέχτηκε η κλίμακα των Knoll & VanDick (2013), 

καθώς πρόκειται για ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, το οποίο ταξινομεί την σιωπή σε 

τέσσερα είδη, αντί των τριών που υποστήριζαν άλλες θεωρίες έως τότε, 

εξασφαλίζοντας όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά δεδομένα που συμβάλλουν την 

βαθύτερη κατανόηση τους φαινομένου της οργανωσιακής σιωπής. Επίσης, έχει 

χρησιμοποιηθεί σε ελληνικό πληθυσμό με τους ερευνητές να καταλήγουν ότι αυτή η 

διευρυμένη ταξινόμηση έχει καλή εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα, 

(Κανελοπούλου, 2021). Η αναλυτική παρουσίαση του εργαλείου θα γίνει στο 

κεφάλαιο της μεθοδολογίας. 

 

1.3. Εννοιολογικές προσεγγίσεις για την οργάνωση, διοίκηση και ηγεσία στο 

σχολείο υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 

Σύμφωνα με τον Ν1566/1985 (αρ 11, παρ.1), ο σχολικός διευθυντής υπηρετεί 

την σχολική ομάδα από θέση προϊσταμένου, έχοντας την πλήρη κυριότητα για την 

ομαλή λειτουργία του σχολείου, της καθημερινής σχολικής ζωής, της τήρησης του 

νόμου και των τυπικών νομικών διαδικασιών που αφορούν την λήψη αποφάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων. Οι αρμοδιότητες ωστόσο, δεν περιορίζονται σε 

γραφειοκρατικό προγραμματισμό, αλλά διοχετεύονται και σε άλλους τομείς που 

αφορούν τόσο το παιδαγωγικό του έργο όσο και την διαμόρφωση του σχολικού 

κλίματος με τελικό στόχο την δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου 

(Στραβάκου, 2013). 
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Η έναρξη των θεωρητικών προσεγγίσεων γύρω από την οργάνωση και τη 

διοίκηση, στην Ελλάδα, στο χώρο της εκπαίδευσης ξεκινά το 1960 και αναφέρονται 

κυρίως σε θέματα που αφορούν τη δομή ή τον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

δομών. Σήμερα οι κυρίαρχες τάσεις στο πεδίο αυτό αναφέρονται στην κλασική 

θεώρηση, την νεοκλασική και τη σύγχρονη. Ξεκινώντας από την κλασσική θεώρηση 

ο βασικός άξονας ανάπτυξης αφορά την αυστηρή εξειδίκευση του προσωπικού για 

την επίτευξη ενός στόχου και τον λεπτομερή καθορισμό του καθηκοντολογίου των 

διοικητικών στελεχών (Παπαναούμ, 1995).Επιπλέον, η κλασική θεώρηση αναφέρεται 

σε σαφή ιεράρχηση από όπου προέρχονται εντολές, καταμερισμός εργασίας, ευθυνών 

και εποπτείας για τον τρόπο διοίκησης στον χώρο της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το 

MaxWeber (1978), αυτό το μοντέλο διοίκησης εξασφάλιζε αξιόπιστα την οργάνωση, 

καθώς ήταν εξαιρετικά ακριβής. Η νεοκλασική θεώρηση αναπτύσσεται περισσότερο 

ανθρωποκεντρικά. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 

εργαζομένων, τα κίνητρα εργασίας, το κλίμα εργασίας και το στυλ ηγεσίας 

(McGregor, 1960). Αργότερα, εμφανίζονται συστημικές θεωρήσεις (λειτουργικές 

θεωρήσεις), στις οποίες εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα υποσυστήματα 

πχ. διευθυντής - εκπαιδευτικοί – μαθητές και συνδέουν την αποτελεσματικότητα της 

σχολικής μονάδας με την διοίκηση και την λήψη αποφάσεων ή με την λειτουργία του 

πλαισίου. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, οι σχολικοί οργανισμοί χαρακτηρίζονται 

από συγκεκριμένη ιεραρχική δομή, στην οποία οι θέσεις και οι ρόλοι είναι αυστηρά 

καθορισμένοι για όλους, λειτουργεί στο πλαίσιο κανόνων, οι στόχοι προέρχονται από 

την ηγεσία και τέλος, ο διευθυντής έχει τον ηγετικό ρόλο στην σχολική μονάδα και 

λειτουργεί σε τεχνοκρατική βάση (Κατσαρός, 2007). 

Η μελέτη της ηγεσίας, διεθνώς, ξεκινάει από την δεκαετία του 1960, oι 

σύγχρονες τάσεις ταξινομούν την εκπαιδευτική διοίκηση σε συγκεκριμένα στυλ 

ηγεσίας (Leithwood & Duke, 1999· Bush & Glover, 2002· Bush, 2003· Shields, 

2010). Τα στυλ ηγεσίας αναφέρονται για πρώτη φορά από τον Fielder (1967), ο 

οποίος όρισε το στυλ ηγεσίας ως την συμπεριφορά που έχει ένας ηγέτης και όταν 

αποφασίζει συγκεκριμένες πρακτικές προκειμένου να συντονίσει το έργο της ομάδας 

στην οποία ηγείται. Τα βασικά στυλ που αρχικά παρατηρήθηκαν μέσα από την 

επιστημονική μελέτη είναι το αυταρχικό, το δημοκρατικό και το εξουσιοδοτικό στυλ 

ηγεσίας. Στην σύγχρονη βιβλιογραφία ωστόσο, η ταξινόμηση των στυλ ηγεσίας 

αναφέρει έξι τύπους ηγεσίας, την εκπαιδευτική, την διαχειριστική, την συμμετοχική, 
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την μετασχηματιστική ηγεσία και τέλος την ενδεχομενική ηγεσία (Leithwood & 

Duke, 1999). Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ακόμα κάποια στυλ ηγεσίας όπως την 

διαπροσωπική ηγεσία, την μετασχηματίζουσα, την μετανεωτερική και τέλος την 

συναλλακτική ηγεσία (Bush&Glover, 2004·Bush, 2008·Shields, 2010).  

Για τις ανάγκες τις παρούσας μελέτης θα ήταν σημαντικό όλα τα παραπάνω 

να μελετηθούν κάτω από το πρίσμα της αποτελεσματικότητας καθώς πρόκειται για 

έννοια στενά συνδεδεμένη με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η 

αποτελεσματικότητα όταν αναφέρεται στον χώρο της εκπαίδευσης σχετίζεται με 

πολλές παραμέτρους στην προσπάθεια να αξιολογηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 

Pasiardis (2014), ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστικός, αφού οι ηγέτες στην 

εκπαίδευση κατέχουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες,  και δύνανται, 

βασισμένοι σε αυτές, να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του σχολείου 

(Edmons, 1979· Hargreaves, 1994· Day et al, 2000).Οι παράγοντες με τους οποίους 

μπορεί να συσχετιστεί η αποτελεσματικότητα ενός σχολικού οργανισμού είναι 

πολλοί. Μερικοί από αυτούς αφορούν τη σχολική διδασκαλία, την εκπαιδευτική 

ηγεσία, την συνεργασία των εκπαιδευτικών και την επικοινωνία ανάμεσα στους 

εμπλεκόμενους (Pasiardis, 20141). Ο Edmonds (1979), αναφέρει ως σημαντικούς 

παράγοντες αποτελεσματικότητας την διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού, το 

σχολικό κλίμα, τις προσδοκίες των μαθητών, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών 

και τέλος τις μορφωτικές δεξιότητες των μαθητών. Αργότερα, ο Sammons (2011), 

αναφέρει ότι για την αποτελεσματικότητα ενός σχολείου θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη πολλοί δείκτες όπως: η σωστή ηγεσία, η κοινή στοχοθεσία των εμπλεκομένων, 

το μαθησιακό περιβάλλον, οι διδακτικές μέθοδοι των εκπαιδευτικών, οι προσδοκίες, 

η πειθαρχία και η θετική ανατροφοδότηση, η συνεχής αξιολόγηση της προόδου των 

μαθητών, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μαθητών, η επικοινωνία του σχολείου με 

την οικογένεια, η συνεχής επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων στην μαθησιακή 

διαδικασία,  η σύνδεση με την κοινωνία και τέλος η διαχείριση των υλικών και των 

ανθρώπινων πόρων. Φαίνεται λοιπόν, ότι η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί την 

κινητήριο δύναμη για την εγγυημένη αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας 

καθώς μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις των μαθητών, την μαθησιακή διαδικασία, 

την συμπεριφορά των εμπλεκομένων και την λειτουργία του σχολείου συνολικά 

(Κουτούζης, 2012· Day & Sammons, 2016).  
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Η αποτελεσματική σχολική ηγεσία εμπλέκεται σε πολλούς τομείς. Ο σχολικός 

ηγέτης θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με τις διδακτικές και μαθησιακές 

μεθόδους που υλοποιούνται στο σχολείο του, να ενδιαφέρεται για την συνεχή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του, να έχει όραμα το οποίο θα κοινοποιεί στην 

ομάδα του, να υπηρετεί πιστά τις αξίες του και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική 

συνεργασία όλων (Leithwood & Riehl, 2003· Day & Sammons, 2016).Σύμφωνα με 

τους Day & Sammons(2016), ένας ηγέτης προκειμένου να γίνει επιτυχημένος και 

αποτελεσματικός θα πρέπει να εξασφαλίσει τρεις φάσεις λειτουργίας. Η πρώτη φάση 

αφορά στην διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η δεύτερη 

φάση αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων στηνομάδα και τέλος η τρίτη φάση 

αναφέρεται στην εξατομικευμένη μάθηση των μαθητών προκειμένου να εξασφαλίσει 

υψηλές επιδόσεις για τους μαθητές.  

Συμπερασματικά, ο σχολικός ηγέτης αποτελεί το κλειδί για την 

αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας, καθώς εναρμονίζει τις διαπροσωπικές 

σχέσεις και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ισορροπεί τους στόχους 

του σχολείου με τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών, διευθετεί την ομαλή επικοινωνία 

με τους γονείς των μαθητών και συνδέει την σχολική κοινότητα με την τοπική 

κοινωνία, κατανέμει τους πόρους, ρυθμίζει λειτουργικά θέματα, διεκπεραιώνει 

γραφειοκρατικά ζητήματα και αναθέτει εργασίες για την επιτυχία του οράματος για 

το σχολείο που διοικεί. Ο σχολικός διευθυντής για να είναι αποτελεσματικός πρέπει 

να έχει προσωπικές  δεξιότητες που σχετίζονται τόσο με υψηλές νοητικές διεργασίες 

(αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αντιληπτικές ικανότητες, 

γνωστική ευελιξία) όσο και με συναισθηματικές διεργασίες (αυτοέλεγχος, 

αυτοδιαχείρηση, διαχείριση σχέσεων, αυτοπεποίθηση, διαφάνεια, αισιοδοξία κά) 

(Pasiardis, 2014). 

Σύνοψη 

Στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτηςπραγματοποιήθηκεεννοιολογική 

προσέγγιση των ζητημάτων πάνω στα οποία εδράζει ο ερευνητικός σχεδιασμός. 

Συζητήθηκαν τα θεωρητικά μοντέλα της επαγγελματικής εξουθένωσης και τα είδη 

της οργανωσιακής σιωπής. Τα ζητήματα αυτά δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά 

την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Έγινε επιπλέον ανάλυση στον ρόλοτης 

ηγεσίας του εκπαιδευτικού οργανισμού ως βασική επίδραση στην αποτελεσματική 
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λειτουργία του. Με γνώση αυτών των βασικών εννοιών, το επόμενο μέρος της 

εργασίας εντοπίζει στην σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία τα σημαντικά ερευνητικά 

αποτελέσματα προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την εις βάθος 

κατανόηση τους εξεταζόμενου ζητήματος. 
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Κεφάλαιο 2ο. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκαν οι θεωρίες πάνω στις οποίες 

ερμηνεύονται τα υπό εξέταση φαινόμενα, δηλαδή, της επαγγελματικής εξουθένωσης,  

της οργανωσιακής σιωπής στους σχολικούς οργανισμούς και της αποτελεσματικής 

ηγεσίας στην λειτουργία του σχολείου. Η μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας θα 

υποστηρίξει την διερεύνηση του σκοπού της παρούσας μελέτης. Η μελέτη των 

ερευνών που διαπραγματεύονται την επαγγελματική εξουθένωση, την οργανωσιακή 

σιωπή και την σχέση τους με τις δεξιότητες του σχολικού διευθυντή θα 

αποσαφηνίσουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της 

σχολικής μονάδας. Η μελέτη αυτή δύναται να αναδείξει τα στοιχεία εκείνα που 

μπορούν να κάνουν την συνεργασία των εκπαιδευτικών και της σχολικής ηγεσίας 

αποδοτικότερη με αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.   

2.1.Η επαγγελματική εξουθένωση στην εκπαίδευση και η σχέση της με τον τρόπο 

άσκησης της ηγεσίας 

Σύμφωνα με πλήθος ερευνητών το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ένα 

ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα (Blandford, 2000· Eversetal, 2004· Isıkhan, 2004· 

Sari, 2004· Kokkinos & Panayiotou, 2005· Koustelios & Tsigilis, 2005). Ο χαμηλός 

μισθός, η περιορισμένη επιμόρφωση, οι πολυπληθείς τάξεις, η έλλειψη πειθαρχίας 

μέσα στην τάξη, η έλλειψη υποδομής, η έλλειψη διδακτικού και μαθησιακού υλικού, 

τα κοινωνικά στερεότυπα και απαιτήσεις, η μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων,  και 

η εκπαιδευτική πολιτική αποτελούν ικανές συνθήκες για την ανάπτυξη συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς. Το φαινόμενο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στην εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά όλες 

τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του σχολικού οργανισμού, καθώς επηρεάζεται η 

απόδοση και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη (Koustelios & 

Tsigilis, 2005).Έρευνα του MetLife Survey of the American Teacher (2014), 

καταλήγει ότι το 51% των δασκάλων αναφέρουν ότι βιώνουν ιδιαίτερο άγχος αρκετές 

μέρες την εβδομάδα. 

Στα ερευνητικά αποτελέσματα πολλών μελετών υπογραμμίζεται το γεγονός 

ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά των μαθητών μπορούν να επηρεάσουν  και να 
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επεκτείνουν την συναισθηματική εξάντληση του εκπαιδευτικού (Byrne, 1998· 

Eichinger, 2000· Evans, 2001· Hughes, 2001· Girgin&Baysal, 2005), η οποία με την 

σειρά της οδηγεί σεμειωμένη ποιότητα των διδακτικών υπηρεσιών από τον 

εκπαιδευτικό (Blandford, 2000). Σε συγκριτικές μελέτες ανάμεσα στην 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής είχαν υψηλότερα 

ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης (Eichinger, 2000· Eversetal, 2004· Kokkinos 

& Panayiotou, 2005). 

 Η καθημερινή εργασία με άτομα με αναπηρία αποδυναμώνει την 

επαγγελματική ανάπτυξη και την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τους 

μαθητές, καθώς οι εκπαιδευτικοί βιώνουν έλλειψη ενθουσιασμού από την 

παιδαγωγική διαδικασία (Eversetal, 2004). Οι μαθητές με αναπηρία και άλλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτούν μεγαλύτερη φροντίδα, περισσότερη εκπαίδευση, 

περισσότερη υπομονή και θυσιαστική διάθεση σε σχέση με τους μαθητές χωρίς 

αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής 

πολύ συχνά υπερβαίνουν τον εαυτό τους για να καλύψουν τις πολλαπλές ευθύνες 

τους. Αυτή η κατάσταση τους κάνει να αισθάνονται λιγότερο επαγγελματικά 

ικανοποιημένοι και περισσότερο εξουθενωμένοι. Επιπλέον, η φυσική-σωματική 

αλληλεπίδραση και επαφή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές με αναπηρία είναι 

πολύ συχνή και συχνά επιβεβλημένη με αποτέλεσμα να συμβάλει στην εξουθένωση 

του ειδικού παιδαγωγού (Kucuksuleymanoglu, 2011). 

Οι Brown & Rolof (2011) ερεύνησαν την επαγγελματική εξουθένωση σε 461 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικής αγωγής από 46 αστικές και μη 

αστικές περιοχές της Κολομβίας με το The Maslach Burnout Inventory (MBI). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν επενδύσει σε επιπλέον 

ώρες διδασκαλίας είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν σύνδρομο 

επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά και να παραιτηθούν. O Κucuksuleymanoglu 

(2011), εξέτασε το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα σε 67 

εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής στην Τουρκία, αναφορικά με μεταβλητές 

δημογραφικών χαρακτηριστικών με την Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach 

& Jackson, 1986). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

έχουν υψηλοτέρα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με όλες τις 

μεταβλητές που εξετάστηκαν. Ο ερευνητής υπογραμμίζει την ανάγκη εκπαίδευσης σε 
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μεθόδους διαχείρισης  της επαγγελματικής εξουθένωσης. Σε μελέτη των Κουστέλιου 

και Κουστέλιου (2001), σε συγκριτική μελέτη 100 εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φάνηκε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

είχαν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι Κάμτσιος και Λώλης (2016), 

μελέτησαν την επαγγελματική εξουθένωση σε 1447 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

για εκπαιδευτικούς των Maslach, Jackson και Leiter (1996). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν υψηλά επίπεδαστην διάσταση συναισθηματική 

εξάντληση, μεσαία επίπεδα στην αποπροσωποποίηση και χαμηλά επίπεδα στην 

προσωπική ανάπτυξη – επίτευξη.Οι Σταθοπούλου και Βλαχάκη (2020), μελέτησαν τα 

επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης σε 64 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που 

διδάσκουν σε μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές, αναφορικά με δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήθηκε το Maslach (Maslach, Jackson & Schwab, 1996). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν μέτριο βαθμό 

εξουθένωσης στην διάσταση συναισθηματική εξάντληση και στην διάσταση 

μειωμένη προσωπική ολοκλήρωση – επίτευξη και χαμηλό βαθμό στην 

αποπροσωποποίηση. Επιπλέον, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση φάνηκε να υπάρχει 

ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και στις δημογραφικές μεταβλητές, φύλο, 

επίπεδο σπουδών και επαγγελματικοί στόχοι. 

Στην μελέτη τους οι Mitchel lκαι Arnold (2004), αναφέρουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής έχουν διπλάσιο ρυθμό παραίτησης από τους 

εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής. Οι Hale-Jinks, Knopf, και Kemple (2006) 

αναφέρουν επίσης, ότι στους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής παρατηρείται 

αυξητική τάση εξουθένωσης. Οι Langher,  Caputo & Ricci (2017), μελέτησαν την 

επίδραση της ενδεχόμενης υποστήριξης για την μείωση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε 276 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Χρησιμοποιήθηκε το Maslach 

Burnout Inventory - Educators Survey (MBI-ES) και μια κλίμακα ενδεχόμενης 

υποστήριξης από συνάδελφο γενικής αγωγής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 

ενδεχόμενος υποστηρικτικός ρόλος μείωσε την συναισθηματική εξάντληση των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και βελτίωσε την διάσταση της προσωπικής 

ολοκλήρωσης-επίτευξης. 

H Zakrizevska (2015), μελέτησε την επαγγελματική εξουθένωση 106 

δασκάλων ειδικής αγωγής στη Λετονία, που είχανπροϋπηρεσία 10-25 έτη. 
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Χρησιμοποιήθηκε το Maslach BurnoutI nventory (MBI, Maslach & Jackson, 1986). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής με προϋπηρεσία τα 10 έτη και τα 25 έτη, ωστόσο φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είχαν υψηλά και μέσα επίπεδα στις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Η Duli (2016), επίσης μελέτησε την σχέση ανάμεσα 

στα έτη προϋπηρεσίας (<5-40έτη) στην ειδική αγωγή με την επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Το δείγμα αποτέλεσαν 115 Αλβανοί εκπαιδευτικοί. 

Χρησιμοποιήθηκε το Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach & Jackson, 1986). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα έτη προϋπηρεσίας και 

στις διαστάσεις συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση, ωστόσο δεν 

γίνεται αναλυτική περιγραφή της διάκρισης των ετών προϋπηρεσίας σε ομάδες. 

Ο Chan (2011),  μελέτησε την επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος 

οκτώ εβδομάδων για την προαγωγή της επαγγελματικής ικανοποίησης και την 

μείωση της εξουθένωσης σε 63 εκπαιδευτικούς ηλικίας 22-54 στο Χονγκ Κονγκ με το  

Maslach Burnout Inventory (MBI). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε στατιστικώς 

σημαντική επίδραση του παρεμβατικού προγράμματοςαναφορικά με την εξουθένωση 

και άλλες μεταβλητές που εξετάστηκαν όπως ο προσανατολισμός στην ευτυχία και η 

επαγγελματική ικανοποίηση. Οι Skaalvik & Skaalvik, (2017), μελέτησαν την σχέση 

ανάμεσα στις επαγγελματικές απαιτήσεις και τις απολαβές με μεταβλητές όπως η 

επαγγελματική εξουθένωση, η επαγγελματική ικανοποίηση, η κινητροδότηση για 

παραίτηση κλπ σε 546 εκπαιδευτικούς δέκα γυμνασίων γενικής αγωγής στην 

Νορβηγία. Ανάμεσα σε πολλά εργαλεία χρησιμοποίησαν και το Maslach Burnout 

Inventory (MBI, Maslach & Jackson, 1986) για την επαγγελματική εξουθένωση. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ισχυρότεροι προβλεπτικοί παράγοντες για την 

παραίτηση των εκπαιδευτικών από το λειτούργημά τους ήταν η επαγγελματική 

εξουθένωση και ο βαθμός της επαγγελματικής ικανοποίησης. Οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί φάνηκαν να είναι περισσότερο ευάλωτες στην συναισθηματική 

εξάντληση σε σχέση με τους άντρες εκπαιδευτικούς, παρότι λάμβαναν μεγαλύτερη 

στήριξη από τους συναδέλφους τους. Ωστόσο, άλλη μελέτη των ίδιων ερευνητών 

(Skaalvik & Skaalvik, 2011) έδειξε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δημοτικών και 

γυμνασίων είχαν ασθενέστερο κίνητρο για παραίτηση. Οι Koustelios και Tsigilis 

(2005), μελέτησαν την επαγγελματική εξουθένωση και την επαγγελματική 

ικανοποίηση σε 175 εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας και 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-016-9363-9#ref-CR50
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής αγωγής. Χρησιμοποίησαν το Maslach Burnout 

Inventory (MBI, Maslach & Jackson, 1986) για την αξιολόγηση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης και φάνηκε ότι η συναισθηματική εξάντληση και η μειωμένη 

προσωπική ολοκλήρωση-επίτευξη είναι οι διστάσεις εκείνες που συμβάλουν 

περισσότερο στην επαγγελματική εξουθένωση. Οι Robinson, Bridges, 

Rollins&Schumaker (2019),μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική 

εξουθένωση και στην επαγγελματική ικανοποίηση 363 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

στην Αλαμπάμα. Χρησιμοποιήθηκε το Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach & 

Jackson, 1986) ανάμεσα σε άλλες κλίμακες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και 

στην εξουθένωση στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Οι ερευνητές καταλήγουν σε 

προτάσεις παρεμβατικών προγραμμάτων για την διαχείριση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. 

Η επαγγελματική εξουθένωση έχει μελετηθεί επίσης σε σχέση με την αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών από πλήθος ερευνητών και καταλήγουν ότι 

δύναται να αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Fernet, Guay, Senecal & Austin, 2012· Saricam & Sakiz, 2014· Skaalvik &  

Skaalvik, 2014· Nuri, Demirok & Direktor, 2017· Σκαρλάτος, 2019). 

Αναφορικά την επαγγελματική εξουθένωση και το στυλ ηγεσίας οι μελέτες 

δείχνουν να υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσά τους (Bass, 1985). Συγκεκριμένα, 

μελέτες δείχνουν ότι η μετασχηματιστική ηγεσία εξαιτίας της δημοκρατικότερης 

φύσης της αποτελεί ασφαλέστερο δίκτυ προστασίας από την επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών (Leithwood & Jantzi, 2000). Σε μελέτη των 

Leithwood και Beatty (2008), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν 

εξουθένωση εξαιτίας του παθητικού στυλ ηγεσίας που ασκεί ο διευθυντής. Με την 

επαγγελματική εξουθένωση συνδέουν τις δεξιότητες που διευθυντή και τα 

αποτελέσματα της μελέτης τους, οι  Arvidsson, Hakansson, Kalson, Bjork και 

Persson (2016). Επίσης, οι Tang και Yeung (1999) παρατηρούν επαγγελματική 

εξουθένωση όταν ασκείται παθητική ηγεσία και δεν υπάρχει υποστηρικτική διάθεση 

από τον διευθυντή. Ακόμα, ο Siregar (2013), παρατηρεί χαμηλά επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης όταν ασκείται υποστηρικτική, δημοκρατική και 

μετασχηματιστική ηγεσία. Οι Πατσαλή και Παπουτσάκη (2010) και οι Στάγια και 



   

33 
 

Ιορδανίδης (2014), καταλήγουν ότι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής έχουν 

συναισθηματική εξάντληση και χαμηλά επίπεδα προσωπικής ολοκλήρωσης εξαιτίας 

μη υποστηρικτικού σχολικού ηγέτη. 

Από την ανασκόπηση προκύπτει ότι το φαινόμενο έχει μελετηθεί ως προς τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα των παρεμβατικών 

προγραμμάτων, την σχέση του φαινομένου με άλλες μεταβλητές όπως η 

επαγγελματική ικανοποίηση και η αυτό- αποτελεσματικότητα και τέλος έχουν 

συζητηθεί οι σχέσεις με τον τρόπο που ασκείται η ηγεσία στις σχολικές μονάδες. Με 

πιο προσεκτική ματιά παρατηρούμε ότι χρησιμοποιείται συνήθως μικρός αριθμός 

δείγματος και τα αποτελέσματα τους δεν δύνανται να γενικευθούν. Σε συγκριτικές 

μελέτες, παρότι εντοπίζονται ελάχιστες, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής 

αγωγής, βιώνουν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

της γενικής αγωγής. Η διεθνής και η ελληνική επιστημονική έρευνα, αναφορικά με 

την εξουθένωση και την σχέση της με τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας, είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη, κάτι που δηλώνει ότι η επιστημονική κοινότητα έχει 

υποβαθμίσει την σπουδαιότητα του θέματος και την δυνατότητα περιορισμού της 

επαγγελματικής εξουθένωση μέσα από έναν υγιέστερο τρόπο  και 

αποτελεσματικότερο τρόπο άσκησης της ηγεσίας (McKinney – Thompson, 2015). 

 

2.2. Η οργανωσιακή σιωπή σε σχέση με τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας στους 

οργανισμούς και την εκπαίδευση 

 Είναι σύνηθες όταν εκφράζει κανείς τις πεποιθήσεις του και τις απόψεις του 

σε έναν προϊστάμενο του, να έχει την επίγνωση ότι απευθύνεται σε αυτόν που ασκεί 

ηγεσία και συνεπώς είναι σε θέση να κάνει χρήση ανταμοιβών ή ποινών ή να δείξει 

δυσαρέσκεια ή ευμένεια στον υφιστάμενο (Greenberg & Baron, 2013). Ερευνητικά 

δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να συμβεί ο υφιστάμενος, βιώνοντας είτε δυσαρέσκεια 

ή ποινή είτε αδιαφορία από τον ηγέτη του, να ερμηνεύσει αυτή την εμπειρία μέσα του 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγηθεί στη σιωπή, θεωρώντας ότι περισσότερο 

κινδυνεύει παρά θα ωφελήσει η επίλυση του θέματος που τον απασχολεί. Αντίθετα, 

εάν ο υφιστάμενος μετά από επικοινωνία ενός ζητήματος που τον απασχολεί με τον 

ηγέτη του, βιώσει καλοσύνη και προσοχή, τότε το πιθανότερο είναι να επικοινωνήσει 

ξανά μαζί του ως αποτέλεσμα μιας θετικής εμπειρίας (Zehir & Erdogan, 2011). 
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 Σε μελέτη τους οι Zehir & Erdogan (2011),αναφορικά με την σχέση της 

οργανωσιακής σιωπής με το στυλ ηγεσίας, αναφέρουν ότι η ηθική ηγεσία σχετίζεται 

με όλα τα ήδη της οργανωσιακής σιωπής πλην της αμυντικής, καθώς αυτό το στυλ 

ηγεσίας επιτρέπει στους υφισταμένους να εκφράζονται με μεγαλύτερη άνεση. Σε 

όμοια αποτελέσματα αναφορικά με το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας καταλήγουν 

και άλλοι ερευνητές εκτιμώντας ότι η μετασχηματιστική ηγεσία είναι περισσότερο 

συμμετοχική σαν τρόπος άσκησης διοίκησης, καθώς στηρίζονται στην έκφραση 

ιδεών των υφισταμένων τους προκειμένου να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός ο 

οργανισμός (Haskins & Freeman, 2015). 

Σύμφωνα με τους Detert & Burris (2007), στην μετασχηματιστική ηγεσία 

μέρος του τρόπου που αυτή ασκείται είναι διαπροσωπική και εξατομικευμένη 

φροντίδα και τα κίνητρα. Αυτό που επιδιώκεται κατά την άσκησή της είναι η 

αλληλεπίδραση και η άμεση επικοινωνία με τους υφισταμένους, προκειμένου οι 

τελευταίοι να αντιληφθούν ότι ο ηγέτης σέβεται τις εξατομικευμένες ανάγκες του και 

θέλει να ικανοποιεί τις επιθυμίες τους ως κίνητρο για την επιτυχία του οράματος του. 

Συνεπώς, η οργανωσιακή σιωπή σε μια τέτοιου τύπου άσκηση της ηγεσία δεν μπορεί 

εύκολα να ριζώσει και να αναπτυχθεί. Παρόλα αυτά δύνανται να βρεθούν υψηλά 

επίπεδα οργανωσιακής σιωπής στην μετασχηματιστική ηγεσία, όταν ο ηγέτης δεν 

επικοινωνήσει ξεκάθαρα ότι οι υφιστάμενοι του είναι ελεύθεροι να εκφράσουν τις 

ιδέες τους και ότι αυτό είναι και το ζητούμενο για την αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού. Ο Oluwatosin (2020),  σε μελέτη σχετικά με τη σχέση του στυλ ηγεσίας 

και την οργανωσιακή σιωπή αναφέρει σημαντικά θετική συσχέτιση ανάμεσα στα δυο, 

καθώς και στον τρόπο που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού, 

κυρίως για την μετασχηματιστική ηγεσία.  

Σύμφωνα με τους Rostamian & Sadeghi (2015),όλα τα είδη οργανωσιακής 

σιωπής σχετίζονται με την μετασχηματιστική ηγεσία. Η Verhezen (2010), αναφέρει 

ότι όταν οι ηγέτες με την συμπεριφορά τους αποδέχονται ή ενισχύουν την σιωπή, τότε 

αυτή δύναται να διευρυνθεί σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Προτείνει οι ηγέτες 

να είναι σε επαγρύπνηση, ώστε να εντοπίζουν τέτοιου είδους υποβόσκουσες 

συμπεριφορές και να τις απορρίπτουν άμεσα, καθώς επίσης να αποσαφηνίζουν την 

πρόθεσή τους για ειλικρινείς και διαφανείς σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς και τους 

υφισταμένους τους.  
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Οι Haskins & Freeman (2015) σημειώνουν στην μελέτη τους, ότι μερικές 

φορές ο τρόπος που οι προϊστάμενοι ασκούν την ηγεσία τους είναι τέτοιος που δεν 

τους επιτρέπει να αντιληφθούν υποβόσκουσες συμπεριφορές οργανωσιακής σιωπής. 

Αυτό συμβαίνει επειδή δεν αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για να αναπτύξουν 

τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους υφισταμένους τους και αναλαμβάνουν όλες τις 

ευθύνες γι’ όλες τις αποφάσεις, καθώς εκτιμούν ότι είναι αποκλειστικά δικές τους, με 

αποτέλεσμα να διασφαλίζουν από μόνοι τους την οργανωσιακή σιωπή στον 

οργανισμό. 

Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην 

οργανωσιακή σιωπή και στον τρόπου που οι προϊστάμενοι ασκούν την 

ηγεσία.Ωστόσο, φαίνεται ότι όταν οι ηγέτες δέχονται για τον εαυτό τους να κριθούν, 

τότε δίνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι ανοιχτοί και περιορίζουν την ανάπτυξη της 

οργανωσιακής σιωπής στον οργανισμό (Blenkinsopp & Snowden, 2016). 

Υπό το πρίσμα των εκπαιδευτικών οργανισμών η Altinkurt (2017) στην 

μελέτη της αναφορικά με την σχέση του σχολικού κλίματος και της οργανωσιακής 

σιωπής των εκπαιδευτικών σε δείγμα 379 εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην δυτική Τουρκία αναφέρει ότι, όταν οι διευθυντές ασκούσαν την 

ηγεσία με απόλυτο και αυστηρό τρόπο τα επίπεδα της οργανωσιακής σιωπής των 

εκπαιδευτικών ήταν υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα οργανωσιακής σιωπής όταν ο 

διευθυντής ήταν υποστηρικτικός στο τρόπο ηγεσίας. 

Σε μελέτη στην Ν. Καρολίνα, oCrockett (2013),αναφέρει ότι στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν υψηλά ποσοστά οργανωσιακής 

σιωπής της τάξης του 67% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην μελέτη. Παρότι 

ο ερευνητής δεν εξετάζει το είδος της σιωπής, σημειώνει ότι στο 46% των 

συμμετεχόντων σιώπησαν για να μην επηρεάσουν την βαθμολογία τους στις 

επερχόμενες αξιολογήσεις και το 52% δήλωσαν ότι σιωπούν καθώς εκτιμούν ότι δεν 

δύναται η γνώμη τους να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

πραγματικότητας. Ο ερευνητής καταλήγει ότι οι σιωπή των εκπαιδευτικών αφορούσε  

την αμυντική και την συγκαταβατική σιωπή αντίστοιχα. 

Σε μελέτη τους οι Milliken & Morrison (2000), αναφέρουν ότι όταν κυριαρχεί 

η σιωπή κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων από την σχολική ηγεσία τότε 

μειώνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των αποφάσεων που 
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λαμβάνονται. Επίσης, μελέτη των Haskins & Freeman, (2015), δείχνει ότι όταν η 

ηγεσία διατηρεί ήπιους τόνους και ουδέτερη θέση σε μια συζήτηση ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς, δύναται να περιορίζει την ανάπτυξη της οργανωσιακής σιωπής στον 

σχολικό οργανισμό. Όσο τα χαρακτηριστικά του στυλ ηγεσίας τείνουν προς την 

μετασχηματιστική τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διαχείριση της οργανωσιακής 

σιωπής. Φαίνεται όμως, ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται περισσότερο με 

την οργανωσιακή φωνή παρά με την οργανωσιακή σιωπή. 

Τέλος, οι Schlosser & Zolin (2012), αναφέρουν  ότι ο σημαντικότερος 

προβλεπτικός δείκτης της σιωπής στους εκπαιδευτικούς ενός σχολικού οργανισμού, 

είναι το στυλ ηγεσίας του διευθυντή. Αυτό συμβαίνει διότι το στυλ ηγεσίας είναι σε 

θέση να καθορίζει το σχολικό κλίμα και να επιδρά στις σχέσεις εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή. 

 

2.3. Σχέση επαγγελματικής εξουθένωσης και οργανωσιακής σιωπής στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

Από τα παραπάνω αναδείχτηκε ότι στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία 

εντοπίζονται μελέτες που σχετίζονται με την οργανωσιακή σιωπή στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το ερευνητικό ενδιαφέρον των τελευταίων ετών 

προσανατολίζεται κυρίως σε μελέτες αναφορικά με την οργανωσιακή σιωπή και την 

μετασχηματιστική ηγεσία (transformational leadership), την οργανωσιακή δικαιοσύνη 

(organizational justice), την εμπιστοσύνη στην διαχείριση (trust in manager), την 

εργασιακή παρενόχληση (mobbing) την οργανωσιακή δέσμευση (organizational 

commitment)και τέλος σπανιότερα, την επαγγελματική εξουθένωση (burnout) (Akar, 

2018). 

 Όπως ειπώθηκε, επίσης, η οργανωσιακή σιωπή αποτελεί ένα φαινόμενο που 

εμφανίζεται στους εργαζόμενους, οι οποίοι αρνούνται να εκφράσουν την γνώμη τους 

στους επαγγελματικούς οργανισμούς στους οποίους εργάζονται για ποικίλους λόγους  

(Ahmad & Taghvaei, 2017).  Εξαιτίας του μεγάλου ανταγωνισμού ανάμεσα στους 

επαγγελματικούς οργανισμούς, την εποχή του 21
ου

 αιώνα, που το οικονομικό όφελος 

εντοπίζεται στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η ανάπτυξη των 

επαγγελματικών οργανισμών βασίζεται πλέον στον καταιγισμό ιδεών, στον 

διαμοιρασμό της γνώσης και στην συλλογική λήψη αποφάσεων  (Liu, Wu and Ma, 
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2009). Ωστόσο, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της οργανωσιακής σιωπής των 

εργαζομένων, η οποία μπορεί να στοιχίσει στην βελτίωση και στην παραγωγικότητα 

του οργανισμού μέσα στον οποίο παρατηρείται (Nojabaee & Osboei, 2014) και να 

ορθώσει σημαντικά εμπόδια (Morrison & Milliken, 2000· Slade, 2008).  

Συνεπώς, η οργανωσιακή σιωπή επηρεάζει, τόσο τους ίδιους τους 

εργαζόμενους, όσο και τους οργανισμούς. Εφόσον, κάθε εργαζόμενο άτομο έχει 

συναισθήματα, ιδέες και συμπεριφορές, όταν τυγχάνει να συμβούν αλλαγές σε αυτά, 

τότε δύνανται να επηρεαστούν όλες οι καταστάσεις για τους εμπλεκομένους (Dağcı & 

Kartopu, 2014). Συνεπώς, εάν δεν υπάρξουν προσαρμογές του οργανισμού και του 

ατόμου για την αποφυγή εδραίωσης του φαινομένου, η κατάσταση αυτή μπορεί να 

δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων, όπως την επαγγελματική εξουθένωση των 

εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η σιωπή των εργαζομένων και η απροθυμία τους να 

μιλήσουν εγκαίρως, είναι πιθανό να συμβάλει στην διαφθορά των μελών και να 

επηρεάσει άμεσα τόσο την εργασία όσο και την ευημερία τους (Kahya, 2015). 

Σύμφωνα με τους Tangirala & Ramanujam (2008), οι εργαζόμενοι που έχουν την 

τάση να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποσβήνουν τις εντάσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον, βιώνουν έντονο άγχος και έχουν ψυχοσωματικά προβλήματα.  

Αυτοί οι εργαζόμενοι που επιλέγουν να σιωπούν τείνουν να εμπλέκονται στο 

λιγότερο δυνατό βαθμό σε κάθε οργανωσιακή αλλαγή και δυσκολεύονται ιδιαίτερα 

να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα. Επιπλέον, οι Morrison & Milliken (2000), 

ορίζουν την οργανωσιακή σιωπή ως πηγή άγχους εξαιτίας της αρνητικής επίδρασης 

που έχει στους εργαζομένους.  

Οι  Akin & Ulusoy (2016), μελέτησαν την σχέση της οργανωσιακής σιωπής 

και της επαγγελματικής εξουθένωσης, με χρήση τυχαίας δειγματοληψίας, σε 190 

ακαδημαϊκούς από 17 πανεπιστήμια 15 διαφορετικών περιοχών της Τουρκίας ηλικίας 

24-64 ετών. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το “Causes of 

Faculty Members’ Silence Scale” (Tülübaş, 2011) για την οργανωσιακή σιωπή και το 

Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach & Jackson, 1986) για την επαγγελματική 

εξουθένωση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ακαδημαϊκοί σημείωσαν μέτριο 

επίπεδο ακαδημαϊκής σιωπής και χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Επίσης, υπήρξε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική 

εξουθένωση και την οργανωσιακή σιωπή και τέλος φάνηκε ότι η οργανωσιακή σιωπή 

μπορεί να προβλέψει την επαγγελματική εξουθένωση.  
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Σε μελέτη του ο Kahya (2015), ερεύνησε την σχέση της οργανωσιακή σιωπής 

και της επαγγελματικής εξουθένωσης σε 132 ακαδημαϊκούς στην Τουρκία στο 

πανεπιστήμιο Ataturk με χρήση τυχαίας δειγματοληψίας. Χρησιμοποιήθηκαν η 

κλίμακα για την οργανωσιακή σιωπή του Cakici (2008) και το Maslach Burnout 

Inventory (MBI, Maslach & Jackson, 1986) για την επαγγελματική εξουθένωση. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση της 

οργανωσιακής σιωπής και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγκεκριμένα, υπήρξε 

στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση της οργανωσιακής σιωπής με την 

συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση, αλλά δεν βρέθηκε 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην οργανωσιακή σιωπή και την μειωμένη 

προσωπική ολοκλήρωση-επίτευξη. Στατιστικώς σημαντική συσχέτιση βρέθηκε 

ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και τους παράγοντες διαχειριστικοί και 

οργανωσιακοί λόγοι, φόβοι σχετιζόμενοι με το άτομο, φόβοι σχετιζόμενοι με την 

εργασία. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα 

οργανωσιακής σιωπής, τόσο περισσότερο είναι εξουθενωμένοι οι εργαζόμενοι. 

Οι Tahmasebi, Sobhanipour & Aghaziaran (2013), πραγματοποίησαν μελέτη 

περίπτωσης αναφορικά με τον ρόλο της οργανωσιακής σιωπής στην επαγγελματική 

εξουθένωση σε συγκεκριμένους οργανισμούς της πόλης Qomτου Ιράν (κυβερνητικοί 

οργανισμοί, ιδρύματα, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, αγροτικοί οργανισμοί, 

οικονομικοί οργανισμοί, ιατρική σχολή, φυλακές, οργανισμός ηλεκτρικού ρεύματος 

και αθλητικοί οργανισμοί). Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 115 άτομα από τους 

παραπάνω οργανισμούς. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της οργανωσιακής 

σιωπής των Vakola & Bouradas (2005) και το Maslach Burnout Inventory 

(MBI, Maslach & Jackson, 1986). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της οργανωσιακής σιωπής και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγκεκριμένα, βρέθηκε υψηλή συσχέτιση με τις 

διαστάσεις συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση, ενώ δεν βρέθηκε 

συσχέτιση για την διάσταση προσωπική ολοκλήρωση-επίτευξη. 

Σύμφωνα με μελέτες των Kahveci & Demirtaş (2013b), Köse (2014) και 

Nartgün & Kartal (2013), οι εκπαιδευτικοί πουεργάζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 

εκφράζουν μέτριου επιπέδου οργανωσιακή σιωπή. Οι λόγοι που οι εκπαιδευτικοί 

εκφράζουν οργανωσιακή σιωπή σχετίζονται κυρίως με το εργασιακό περιβάλλον και 

τη σχολική κουλτούρα. Πρόκειται για τον φόβο επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση 
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διαμοιρασμού των σκέψεών τους από τους διευθυντές, με αποτέλεσμα την αποφυγή 

ανάληψης πρωτοβουλιών αναφορικά με τις σχολικές δραστηριότητες. Επίσης, η 

οργανωσιακή σιωπή των εκπαιδευτικών οφείλεταιστην έντονη ανησυχία για πιθανό 

αποκλεισμό από τους συναδέλφους ή από τους διευθυντέςανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του στυλ ηγεσία που διατηρούν (Arlı, 2013), του τρόπου που γενικά 

συμπεριφέρονται ως ηγέτες (Nartgün & Kartal, 2013) και του σχολικού κλίματος και 

κουλτούρας (Arlı, 2013). Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία που κυριαρχεί 

η οργανωσιακή σιωπή, σκόπιμα δεν επικοινωνούν με την διοίκηση του σχολείουκαι 

δεν προτείνουν δράσεις για την επίλυση υποθέσεων του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Σαν αποτέλεσμα, η οργανωσιακή σιωπή εμφανίζεται ως μια ανεπαρκής ανταλλαγή 

ιδεών και πληροφόρησης, ως εκ τούτου η απόδοση των σχολικών ηγετών και των 

εκπαιδευτικών ξεκινά να μειώνεται (Cemaloğlu, 2012). 

Σύνοψη 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι στην διεθνή βιβλιογραφία δεν φαίνεται 

να έχει μελετηθεί η σχέση της οργανωσιακής σιωπής και της επαγγελματική 

εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στην γενική ή στην ειδική αγωγή. Τα ερευνητικά δεδομένα για την σχέση των 

φαινομένων αυτών στο χώρο της εκπαίδευσης αφορούν κυρίως την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και τον ακαδημαϊκό χώρο. Δεν εντοπίστηκαν μελέτες της σχέσης των 

φαινομένων για πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενική ή ειδική αγωγή 

στις βιβλιογραφικές βάσεις που εξετάστηκαν (Google Scholar, Eric, Proquest, 

Education Research Complete, Pubmed, Healink). Στον ελληνικό πληθυσμό, φαίνεται 

ότι η επαγγελματική εξουθένωση και η οργανωσιακή σιωπή στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς έχουν μελετηθεί ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, χωρίς να έχει 

ερευνηθεί η μεταξύ τους σχέση υπό την επίδραση του τρόπου που ασκεί την ηγεσία ο 

διευθυντής του σχολείου. Μελέτες που εξετάζουν την παραπάνω σχέση χωρίς να την 

τοποθετούν κάτω από το πρίσμα της ηγεσίας εντοπίζονται στον ελληνικό πληθυσμό, 

κυρίως στον χώρο της υγείας (Σαμαρά, 2020). Η οργανωσιακή σιωπή στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς μελετάται κυρίως υπό το πρίσμα της σχολική ηγεσίας 

και του σχολικού κλίματος (Δημητριάδου, 2017·Καλτσογιάννη, 2019). Είναι φανερό 

λοιπόν ότι εντοπίζεται βιβλιογραφικό κενό πάνω στο υπό διερεύνηση θέμα της 

παρούσας μελέτης.  
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ 
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Κεφάλαιο 3ο. Μεθοδολογία 

 

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις μεθοδολογική προσέγγιση που 

ακολούθησε η παρούσα μελέτη, προκειμένου να ληφθούν οι απαντήσεις γύρω από τα 

ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από την εις βάθος μελέτη της σύγχρονης 

διεθνούς βιβλιογραφίας.  

Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Στην δεύτερη 

ενότητα αναλύονται οι λόγοι και παρουσιάζεται η επιλεγμένη μεθοδολογική 

προσέγγιση.  Στην τρίτη ενότητα γίνεται παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων 

που χρησιμοποιήθηκαν και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν. 

Ακολούθως, στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται οι λειτουργικοί ορισμοί και στην 

πέμπτη ενότητα γίνεται αναφορά στην δειγματοληψία της παρούσας έρευνας, τέλος, 

στην έκτη ενότηταπαρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα μελέτη. 

 

3.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

Από την μελέτης της σύγχρονης βιβλιογραφίας προέκυψαν τα εξής 

ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποια είναι τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην γενική και στην ειδική αγωγή; 

2. Σε ποιο βαθμό εντοπίζονται τα είδη της οργανωσιακής σιωπής στους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην γενική και στην 

ειδική αγωγή; 

3. Σε ποιο βαθμό εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής τις δεξιότητες του διευθυντή (συμμετοχή 

στην διοίκηση, ενδυνάμωση εκπαιδευτικών, σαφείς στόχοι - όραμα, δικαιοσύνη, 

επικοινωνία)ως προς τον τρόπο που αυτός ασκεί την ηγεσία του στο σχολείο που 

υπηρετούν; 
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4. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση, στα είδη της 

οργανωσιακής σιωπής και στις δεξιότητες του διευθυντή ως προς τον τρόπο που 

αυτός ασκεί την ηγεσία; 

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι: 

α) η θέση υπηρέτησης των εκπαιδευτικών στις δυο βαθμίδες: πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια  

β) ο τύπος του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί: γενική αγωγή και ειδική 

αγωγή 

Οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι: 

α) Ο βαθμός στις διαστάσεις που αποτελούν την επαγγελματική εξουθένωση 

(συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, προσωπική ολοκλήρωση). 

β) Ο βαθμός στα τέσσερα είδη σιωπής (παθητική, συγκαταβατική, καιροσκοπική, 

προ-κοινωνική). 

γ) Ο βαθμός στις πέντε διαστάσεις του τρόπου που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία 

(συμμετοχή στην διοίκηση, ενδυνάμωση εκπαιδευτικών, σαφείς στόχοι - όραμα, 

δικαιοσύνη, επικοινωνία). 

Οι λειτουργικοί ορισμοί των εννοιών και μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτή 

την έρευνα θα παρουσιαστούν σε άλλη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. 

 

3.2. Η μεθοδολογική προσέγγιση 

Η παρούσα εργασία ακολουθεί την ποσοτική προσέγγιση προκειμένου να 

απαντήσει στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί. Η ποσοτική μέθοδος είναι η 

πλέον διαδεδομένη στην επιστημονική κοινότητα για την συλλογή δεδομένων και την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Στην ποσοτική μέθοδο υπάρχει η δυνατότητα, η 

συλλογή των δεδομένων, να πραγματοποιηθεί από ένα δείγμα του πληθυσμού και να 

αναλυθεί στατιστικά, εξάγοντας συμπεράσματα που δύνανται να γενικευθούν στο 

βαθμό που το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό(Creswell, 2003) 
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Στη παρούσα έρευνα, για την συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η χρήση 

ερωτηματολογίου,το οποίο είναι ένα πολύ εύχρηστο και αποτελεσματικό εργαλείο για 

μιαποσοτική έρευνα. Η χρήση των ερωτηματολογίων για την συλλογή δεδομένων 

έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Αρχικά υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τους, επιπλέον, εξασφαλίζει την ανωνυμία των 

ερωτώμενων με άμεσο αποτέλεσμα την ειλικρίνειατων απαντήσεων των 

υποκειμένων. Επιπροσθέτως, οι συνήθεις κλειστού τύπου ερωτήσεις, που δίνονται 

στα ερωτηματολόγια παρέχουν την δυνατότητα εύκολης και ταχύτατης επεξεργασίας. 

Ωστόσο, παρότι με την χρήση ερωτηματολογίων εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα, 

τίθεται πάντα το θέμα ότι πιθανά δεν εξετάζονται παράμετροι που θα προέκυπταν, 

όπως σε μια ποιοτική προσέγγιση,εξαιτίας της εκτων προτέρων αυστηρής δομής της 

ποσοτικής προσέγγισης της μελέτης που επιβάλλεται να συμβαίνει (Creswell, 2003). 

Γι’ αυτό, πολύ συχνά, συνδυάζεται και με ποιοτικές μεθόδους. Στη δική μας έρευνα 

περιοριστήκαμε στη χρήση του ερωτηματολογίου για λόγους οικονομίας του χρόνου 

και επειδή κρίναμε ότι η επιλογή μας αυτή ήταν επαρκής για την εξυπηρέτηση του 

στόχου της εργασίας μας. 

Αναφορικά με την παρούσα μελέτη, αρχικά, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική 

εφαρμογή για την εγκυρότητα μετάφρασηςμέρους του ερωτηματολογίου που 

μεταφράστηκε από την ερευνήτρια, ώστε να διαπιστωθούν και να αποφευχθούν τυχόν 

παρανοήσεις αναφορικά με την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.Το 

ερωτηματολόγιο συντάχθηκε σε ψηφιακή πλατφόρμα (google-forms) ώστε να είναι 

ευκολότερη η διακίνηση και η συμπλήρωσή του. Στη συνέχεια για την διασφάλιση 

της κατανόησης τους ερωτηματολογίου συνολικά, πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

εφαρμογή σε δείγμα 14εκπαιδευτικών, όπου διαπιστώθηκε ότι για τη συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων απαιτούνταν 10 έως 15 λεπτά. Η πιλοτική 

εφαρμογήπροσέφερε πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά τα ερωτηματολόγια και 

εντοπίστηκαν τα κρίσιμα σημεία, τα οποία θα έπρεπε να προσεχθούν από την 

ερευνήτρια, ώστε να δοθούνσαφέστερες οδηγίες συμπλήρωσης, κατά τη διάρκεια της 

κύριας εφαρμογής. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τους σκοπούς της έρευνας και τον φορέα 

υλοποίησης της μελέτης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Τέλος, οι συμμετέχοντες, συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο που ήταν αναρτημένο στηδιεύθυνση 
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(https://docs.google.com/forms/d/1bLSJJDYFY7uvRscI4pW4i5JS0zbwYx_m9XZB6

1P6Eo4/edit?usp=drive_web). 

Το εργαλείο αποτελείται από μέρη σταθμισμένων εργαλείων που έχουν 

ελεγμένη την εγκυρότητά τους, τόσο από τους κατασκευαστές όσο και από πλήθος 

άλλων ερευνητών σε διαφορετικές πολιτισμικές συνθήκες με ικανοποιητικούς 

δείκτες. Επειδή υπήρξαν προσαρμογές σε μέρη των σταθμισμένων εργαλείων, 

διασφαλίσαμε την εγκυρότητα περιεχομένου, μέσα από την προσεκτική και σε βάθος 

μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας του πεδίου.  

 

3.3.Ερευνητικό Εργαλείο 

Προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα για την διερεύνηση του σκοπού της 

παρούσας μελέτης, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στην γνώση που 

προέκυψε από την μελέτης της βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 72 ερωτήσεις/ προστάσεις (items)και  περιέλαβε την χρήση ενός 

δημογραφικού ερωτηματολογίου (9 items), δυοσταθμισμένωνκλιμάκων για την 

επαγγελματική εξουθένωση (22 items) και την οργανωσιακή σιωπή (20 items) και 

ενός αριθμού ερωτήσεων (21items) για τον τρόπο που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία 

που προέκυψε από την μελέτη της βιβλιογραφίας και άλλων ήδη εφαρμοσμένων 

εργαλείων σχετικών με το θέμα . 

Πιο συγκεκριμένα, για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 

μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα κλίμακα των Maslach Burnout Inventory 

(Kokkinos, 2006) για την ανίχνευση της επαγγελματικής εξουθένωσης και η κλίμακα 

της οργανωσιακής σιωπής των Knoll και VanDick (2013)
1
.Τέλος, διαμορφώθηκαν 

ερωτήσεις που αφορούν αποκλειστικά τις δεξιότητες του σχολικού διευθυντή από 

τομεταφρασμένο ερωτηματολόγιο της Λαζάρου (2018), το οποίο προήλθε από 

τοSchool Leadership Questionnaire (Brauckmann & Pashiardis, 2009). 

Ειδικότερα, στο εργαλείο της παρούσας μελέτης (Παράρτημα 1) το Α πρώτο 

μέρος του ερωτηματολογίου αφορά την συλλογή δεδομένων προσωπικών στοιχείων 

των ερωτώμενων που θα βοηθήσουν σημαντικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων και 

σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας κλπ.Το Β μέρος είναι η 

                                                           
1
 Η μετάφραση της κλίμακας στην ελληνική γλώσσα από εμάς για την εξυπηρέτηση των σκοπών της 

παρούσας έρευνας 
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κλίμακα των Maslach Burnout Inventory Educators' Survey (MBI-ES) και 

αναφέρεται σε τρεις διαστάσεις που αφορούν την συναισθηματική εξάντληση 

(emotional exhaustion), την αποπροσωποποίηση (depersonalization) και τέλος την 

προσωπική ολοκλήρωση (personal accomplishment). Απαντάται σε 6 βάθμια κλίμακα 

τύπουLikert αναφορικά με την συχνότητα που οι ερωτώμενοι βιώνουν τις προτάσεις 

που αναφέρονται σε κάθε διάσταση (0=Ποτέ έως 6= Κάθε μέρα). Τα αποτελέσματα 

δίνουν τρία επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης για κάθε διάσταση (υψηλό, μέτριο, 

χαμηλό). Οι τιμές που καθορίζουν την επαγγελματική εξουθένωση είναι το συνολικό 

σκορ (totalscore) σε κάθε διάσταση. Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας βρίσκονται σε 

αποδεκτά επίπεδα σε μελέτες σε ελληνικό πληθυσμό (Kokkinos, 2007). Στο Γ μέρος 

η κλίμακα οργανωσιακής σιωπής των Knoll και VanDick (2013) αποδίδει τέσσερα 

είδη στην οργανωσιακή σιωπή, α) την συγκαταβατική (acquiescent), β) την παθητική 

(quiescent), γ) την προ-κοινωνική (prosocial) και τέλος δ) την καιροσκοπική 

(opportunistic). Οι απαντήσεις αφορούν την πρόταση: «μένω σιωπηλός όταν» και 

δηλώνουν συμφωνία σε 7βάθμια κλίμακα  τύπου Likert  (1= διαφωνώ απόλυτα και 

7= συμφωνώ απόλυτα).Οι δείκτες αξιοπιστίας κυμαίνονται από .80 ως .89 p <.05 για 

κάθε τύπο σιωπής (Knoll & VanDick, 2013).Τέλος, το Δ μέροςτου ερωτηματολογίου 

διαμορφώθηκε με βάση το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο της Λαζάρου (2018), το 

οποίο προήλθε από το School Leadership Questionnaire (Brauckmann & Pashiardis, 

2009) και χρησιμοποιήθηκαν 21 ερωτήσεις/ προτάσεις που αφορούν τις δεξιότητες 

του διευθυντή. Μετά την προσαρμογή των ερωτήσεων για τους σκοπούς της 

παρούσας έρευνας οι ερωτήσεις/ προτάσεις του Δ μέρους ομαδοποιήθηκαν κάτω από 

συγκεκριμένες διαστάσεις με βάση την βιβλιογραφία και την εννοιολογική τους 

δομή. Οι απαντήσεις δίνονταισε 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert (1=καθόλου έως 

5=πάρα πολύ).Το ερωτηματολόγιο και η συνοδευτική επιστολή παρουσιάζονται στο 

παράρτημα 1. 

 

3.4. Λειτουργικοί ορισμοί 

Οι λειτουργικοί ορισμοί αφορούν το τρόπο, βάση του οποίου μπορεί να 

μετρηθεί μια μεταβλητή. Στην ερευνά μας οι λειτουργικοί ορισμοί είναι οι ακόλουθοι: 

«Συναισθηματική εξάντληση»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμές το άθροισμα του 

μέσου όρουπου προκύπτει από τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 18 του Β μέρους 
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του ερωτηματολογίου μας και για το χαμηλό επίπεδο παίρνει τιμές από 0-16, για το 

μεσαίο επίπεδο τιμές 17-26 και για το υψηλό επίπεδο τιμές >27,με ελάχιστη και 

μέγιστη τιμή 0 και 54 αντίστοιχα, για κάθε επίπεδο.  

«Αποπροσωποποίηση»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμές το άθροισμα του μέσου 

όρου που προκύπτει από τις ερωτήσεις 5, 10, 11, 15, 22 του Β μέρους του 

ερωτηματολογίου μας και για το χαμηλό επίπεδο παίρνει τιμές από 0-6, για το μεσαίο 

επίπεδο τιμές 7-12 και για το υψηλό επίπεδο τιμές >13, με ελάχιστη και μέγιστη τιμή 

0 και 30 αντίστοιχα, για κάθε επίπεδο. 

«Προσωπική ολοκλήρωση -  επίτευξη»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμέςτο άθροισμα 

του μέσου όρου το άθροισμα που προκύπτει από τις ερωτήσεις 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 

21 του Β μέρους του ερωτηματολογίου μας και για το χαμηλό επίπεδο παίρνει 

τιμές>37, για το μεσαίο επίπεδο τιμές 31-36 και για το υψηλό επίπεδο τιμές 0-30,με 

ελάχιστη και μέγιστη τιμή 0 και 48 αντίστοιχα, για κάθε επίπεδο. 

«Παθητική σιωπή»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμές το άθροισμα του μέσου όρου 

που προκύπτει από τις ερωτήσεις1, 2, 3του  Γ μέρους του ερωτηματολογίου μας, με 

ελάχιστη και μέγιστη τιμή 3 και 21 αντίστοιχα 

 «Προ-κοινωνική σιωπή»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμές το άθροισμα που 

προκύπτει από τις ερωτήσεις8, 7, 16  του Γ μέρους τους ερωτηματολογίου μας, με 

ελάχιστη και μέγιστη τιμή 3 και 21 αντίστοιχα 

«Καιροσκοπική σιωπή»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμές το άθροισμα που προκύπτει 

από τις ερωτήσεις11, 12, 15 του Γ μέρους του ερωτηματολογίου μας, με ελάχιστη και 

μέγιστη τιμή 3 και 21 αντίστοιχα. 

«Συγκαταβατική σιωπή»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμέςτο άθροισμα του μέσου 

όρουπου προκύπτει από τις ερωτήσεις16, 17, 18 του Γ μέρους  του ερωτηματολογίου 

μας, με ελάχιστη και μέγιστη τιμή 3 και 21 αντίστοιχα 

«Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην διοίκηση»:είναι η μεταβλητή που έχει τιμές το 

άθροισμα που προκύπτει από τις ερωτήσεις 1, 7, 10, 12 του Δ μέρους του 

ερωτηματολογίου μας, με ελάχιστη και μέγιστη τιμή 0 και 16 αντίστοιχα. 



   

47 
 

«Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμές το άθροισμα που 

προκύπτει από τις ερωτήσεις 8, 13, 15, 18 του Δ μέρος του  ερωτηματολογίου μας, με 

ελάχιστη και μέγιστη τιμή 0 και 16 αντίστοιχα. 

«Σαφείς στόχοι - όραμα»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμές το άθροισμα που 

προκύπτει από τις ερωτήσεις 2, 3, 5, 11 του Δ μέρους του ερωτηματολογίου μας για 

τον τρόπο που ο διευθυντής ασκεί τη ηγεσία,με ελάχιστη και μέγιστη τιμή 0 και 16 

αντίστοιχα. 

«Δικαιοσύνη»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμές το άθροισμα που προκύπτει από τις 

ερωτήσεις 4, 9, 14, 16, 20 του Δ μέρους του ερωτηματολογίου μας, με ελάχιστη και 

μέγιστη τιμή 0 και 20 αντίστοιχα. 

«Επικοινωνιακές δεξιότητες»: είναι η μεταβλητή που έχει τιμές το άθροισμα που 

προκύπτει από τις ερωτήσεις 6, 17, 19, 21 του Δ μέρους του ερωτηματολογίου μας, 

με ελάχιστη και μέγιστη 0 και 16 αντίστοιχα. 

 

3.4.  Δείγμα 

Δείγμα στην επιστημονική έρευνα, αποτελεί το πλήθος των συμμετεχόντων 

που επιδιώκει ο ερευνητής να συλλέξει ως μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου, 

προκειμένου να εξάγει ασφαλή και αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα για την 

διεξαγωγή της έρευνάς που ο ίδιος πραγματοποιεί προκειμένου, ιδανικά, να μπορέσει 

να γενικεύσει τα αποτελέσματα της μελέτης του (Cohen & Manion, 2007). 

Στην παρούσα μελέτη, όπως έγινε ήδηκατανοητό από την Εισαγωγή, ο 

πληθυσμός στον οποίο αναφερόμαστε είναι οι εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενικής και ειδικής αγωγής. Δεδομένου του χρόνου 

διεξαγωγής της έρευνας εστιάσαμε στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν την 

τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022 σε σχολεία της Αττικής και της Κορινθίας και 

απευθυνθήκαμε σ’ αυτούς με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας. Το συνολικό δείγμα 

αποτέλεσαν τελικά 120 εκπαιδευτικοί.Αρχικά,ήρθαμε σε επαφή με εκπαιδευτικούς 

που ήδη γνωρίζαμε από το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό μας περιβάλλον και 

κατόπιν ζητήσαμε από αυτούς να διαμοιράσουν το ερωτηματολόγιο σε άλλους 

συναδέλφους τους. Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (2007), ο τρόπος αυτός που 

καλείται δειγματοληψία σκοπιμότητας είναι μια συνηθισμένη πρακτική στο πεδίο της 



   

48 
 

εκπαιδευτικής έρευνας.Το ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και χρήση εφαρμογών κοινωνικών δικτύων στους συμμετέχοντες. 

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν προέρχονται από 

αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

 

3.5. Στατιστική ανάλυση 

Κατά την ερευνητική διαδικασία συλλέχθηκαν 123 ερωτηματολόγια,  εκ των 

οποίων όλα ήταν άρτια συμπληρωμένα. Στην συνέχεια κωδικοποιήθηκαν οι 

μεταβλητές και οι απαντήσεις και καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πακέτο για τις 

κοινωνικές επιστήμες SPSS 21. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας 

στο δείγμα με σκοπό να καθοριστεί εάν θα χρησιμοποιηθούν παραμετρικές ή 

παραμετρικές μέθοδοι ανάλυσης, καθώς η κανονικότητα του δείγματος  αποτελεί 

προϋπόθεση για την επιλογή της ανάλυσης που θα ακολουθήσει ο ερευνητής 

(Graziano & Raulin, 1993).Επιλέχθηκε το τεστ ελέγχου κανονικότητας Shapiro-

Wilk’s W test καθώς είναι κατάλληλος για έρευνες με μικρό αριθμό δείγματος 

(Μάρκος, 2012). Φάνηκε ότι οι μεταβλητές μας ήταν κανονικά 

κατανεμημένες(p>0.05)και επιλέχτηκαν παραμετρικές στατιστικές αναλύσεις που 

περιγράφονται παρακάτω. 

Για την ανάλυση της αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας 

εσωτερικής συνέπειας  alphaCronbachCoefficient, ο οποίος αναφέρεται στον βαθμό 

συνοχής των μεταβλητών της κάθε κλίμακας (Μάρκος, 2012).  Για την ανάλυση των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και συγκεκριμένα ελέχθησαν οι 

εξής περιγραφικοί δείκτες: μέσος όρος (Μ), τυπική απόκλιση (SD), ελάχιστη, μέγιστη 

τιμή καισυχνότητες (F). Για τον έλεγχο ανάμεσα στις ομάδες χρησιμοποιήθηκε 

ανάλυση διασποράς (Analysis of Varience, 2x2ANOVA),καθώς συγκρίναμε τους 

μέσους όρους δυο επιπέδων των δυο ανεξάρτητων μεταβλητών μας (γενική αγωγή, 

ειδική αγωγή, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). Τέλος, πραγματοποιήθηκε συσχέτιση 

Pearson’srγια τον έλεγχο συσχετίσεων όλων των παραμέτρων των εξαρτημένων 

μεταβλητών της μελέτης μας. Επιλέχθηκε το p=0.05 επίπεδο στατιστικού ελέγχου.  

  



   

49 
 

Κεφάλαιο 4
ο
 . Αποτελέσματα 

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα αποτελέσματαπου απαντούν στα 

ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των 

δεδομένωνμε το στατιστικό πακέτο κοινωνικών επιστημών SPSS 21.  

Συγκεκριμένα, στην πρώτη υποενότητα παρουσιάζεται ο έλεγχος της 

αξιοπιστίας των τριών διαστάσεων του ερωτηματολογίου, στην δεύτερη υποενότητα 

παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.Στην τρίτη, τέταρτη 

και πέμπτη υποενότητα παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική για κάθε μια 

διάσταση του ερωτηματολογίου, δηλαδή της επαγγελματικής εξουθένωσης, της 

οργανωσιακής σιωπής και του τρόπου που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία- δεξιότητες 

διευθυντή. Στην συνέχεια, ακολουθούν η έκτη, έβδομη και όγδοη υποενότητα στις 

οποίες παρουσιάζονται οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες για κάθε διάσταση του 

ερωτηματολογίου. Τέλος στην ένατη υποενότητα, παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των 

παραγόντων των διαστάσεων του ερωτηματολογίου. Στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων αναφέρονται μόνο οι πίνακες και τα γραφήματα τα οποία θα 

συζητηθούν στο επόμενο κεφάλαιο. Συμπληρωματικοί πίνακες των αποτελεσμάτων 

παρουσιάζονται στο παράρτημα 2. 

 

4.1. Έλεγχος αξιοπιστίας 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας των υποκλιμάκων του ερευνητικού μας εργαλείου  

εξετάστηκε με τον Cronbachalpha. Ο δείκτης για την επαγγελματική εξουθένωση 

ήταν α=.722, για την οργανωσιακή σιωπή α= .925 και για τις δεξιότητες του 

διευθυντή ήταν α= .888. Συνοψίζοντας, όλα τα ερωτήματα είχαν υψηλή εσωτερική 

αξιοπιστία, υποδεικνύοντας ότι το εργαλείο είναι αξιόπιστο στην εκτίμηση όλων των 

παραγόντων που εξετάζει. 

 

4.2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης συλλέχτηκαν 123 

ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών που την τρέχουσα σχολική χρονιά 2020-2021, 
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υπηρετούσαν σε σχολικές δομές ειδικής και γενικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους Νομούς Αττικής και Κορινθίας.  

Συγκεκριμένα, από τους συμμετέχοντες 81,3% ήταν γυναίκες και το 18.7% 

άντρες (Πίνακας 1). Αναφορικά με το ακαδημαϊκό τους επίπεδο το 28,5% κατείχε το 

βασικό πτυχίο, το 8,9% είχε δεύτερο πτυχίο, το 58,5% ήταν κάτοχος μεταπτυχιακού 

και το 4,1% ήταν κάτοχος διδακτορικού (Πίνακας 2). Ως προς τα έτη εμπειρίας στην 

εκπαίδευση το 20,3% των συμμετεχόντων είχαν 1-5 έτη προϋπηρεσίας, το 25,2% είχε 

6-10 έτη, το 35% είχε 11-20 έτη και το 19,5% είχε περισσότερα από 21 έτη (Πίνακας 

3). Ο τόπος υπηρέτησης του δείγματος της παρούσας μελέτης αφορούσε το 47,8% 

την Αττική και το 52,2% την Κορινθία (Πίνακας 4). Αναφορικά με την βαθμίδα 

υπηρέτησης των συμμετεχόντων το 53.7% εργάζεται στην γενική εκπαίδευση, το 

7,3% στην παράλληλη στήριξη και το 39% στην ειδική αγωγή. Δεν εντοπίστηκε 

εκπαιδευτικός που να εργάζεται την τρέχουσα χρονιά σε τμήμα ένταξης. Καθώς, το 

ποσοστό της παράλληλης στήριξης ήταν πολύ χαμηλό Ν= 9 και εφόσον ανήκουν σε 

σύλλογο διδασκόντων γενικής και υπηρετούν υπό διευθυντή που εργάζεται στην 

γενική παιδεία, το ποσοστό αυτό προστέθηκε στην γενική αγωγή για την ορθότερη 

ανάλυση των δεδομένων (Πίνακας 5). Από το σύνολο των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην μελέτη το 48,8% υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το 

51.2% στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Πίνακας 6). 

Πίνακας 1. Φύλλο συμμετεχόντων 

Α/Α Φύλο Ποσοστό % 

1 Άνδρες 18,7 

2 Γυναίκες 81,3  
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Πίνακας 2. Ακαδημαϊκό Επίπεδο 

Α/Α Επίπεδο Ποσοστό % 

1 Βασικό πτυχίο 28,5 

2 Δεύτερο πτυχίο 8,9 

3 Μεταπτυχιακό 58,5 

4 Διδακτορικό 4,1 

 

Πίνακας 3. Έτη διδακτικής εμπειρίας 

Α/Α Έτη Ποσοστό % 

1 1-5 20,3 

2 6-10 25,2 

3 11-20 35 

4 >21 19,5 

 

Πίνακας 4. Νομός υπηρέτησης εκπαιδευτικών 

Α/Α Νομός Ποσοστό % 

1 Αττικής 47,8 

2 Κορινθίας 52,2 

 

Πίνακας 5. Τύπος σχολικής μονάδας υπηρέτησης εκπαιδευτικών 

Α/Α Τύπος Ποσοστό % 

1 Γενική αγωγή 60 

2 Ειδική αγωγή 40 

 

Πίνακας 6. Εκπαιδευτική βαθμίδα υπηρέτησης 

Α/Α Βαθμίδα Ποσοστό % 

1 Πρωτοβάθμια 48,8 

2 Δευτεροβάθμια 51,2 
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4.3. Περιγραφική στατιστική για την επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών 

 

Τα στατιστικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνει οι 

περιγραφή των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ο μέσος 

όρος (ΜΟ), η τυπική απόκλιση (Τ.Α) και η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή. Στον πίνακα 

7 αποτυπώνονται οι μέσοι όροι για κάθε μια από τις ερωτήσεις του Β μέρους του 

ερωτηματολογίου μας οι οποίες ομαδοποιήθηκαν στις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως περιγράψαμε στο κεφάλαιο 3. Από την 

ομαδοποίηση αυτή προέκυψε ο πίνακας 8, στον οποίο αποτυπώνονται τα σκορ για 

καθεμιά από τις τρεις διαστάσεις.  

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον πίνακα8 το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπαιδευτικών φαίνεται ότι βιώνουν συναισθηματική εξάντληση μόλις μερικές φορές 

τον χρόνο. Επίσης, από την τυπική απόκλιση που σημειώθηκε σε σχέση με αυτή τη 

διάσταση φαίνεται ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνά μας δείχνουν 

να συγκλίνουν στην κεντρική τάση. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν ένα μέτριο 

επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης στο δείγμα μας.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τον πίνακα 8 το αίσθημα της αποξένωσης από τον 

εαυτό και της διάθεσης αποστασιοποίησης, όπως περιγράφεται δηλαδή η 

αποπροσωποποίηση, για τους εκπαιδευτικούς του δείγματόςφαίνεται ότι στο 

μεγαλύτερο ποσοστό βιώνεται μερικές φορές τον χρόνο. Επίσης, από την τυπική 

απόκλιση που σημειώθηκε σε σχέση με αυτή τη διάσταση προκύπτει ότι οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην έρευνά μας συγκλίνουν στην κεντρική 

τάση.Συνεπώς, φαίνεται ένα χαμηλό επίπεδο αποπροσωποποίησης για τους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο δείγμα μας. 

Τέλος, σύμφωνα με τον πίνακα 8 αναφορικά με την προσωπική ολοκλήρωση 

– επίτευξη οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένοι σε 

καθημερινό ή τουλάχιστον εβδομαδιαίο επίπεδο. Επίσης, η τυπική απόκλιση που 

σημειώθηκε σε σχέση με αυτή τη διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης δείχνει 

ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματός μας συγκλίνουν στην κεντρική 

τάση. Συνεπώς, αποτυπώνεται ένα χαμηλό επίπεδο προσωπικής ολοκλήρωσης- 

επίτευξης στο δείγμα  
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Πίνακας 7. Περιγραφική στατιστική ανά ερώτημα για την επαγγελματική 

εξουθένωση 

Α/Α Ερωτήσεις 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

1 Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος από την διδασκαλία 2.54 1.61 

2 
Νιώθω άδειος, σαν να μην έχει μείνει τίποτα μέσα μου, στο τέλος της σχολικής 
ημέρας. 

1.80 1.74 

3 
Νιώθω κουρασμένος όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω ακόμα μια μέρα 

στο σχολείο 
2.20 1.65 

4 Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς νιώθουν οι μαθητές μου για όσα τους συμβαίνουν 4.90 1.45 

5 
Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς μαθητές μου, σαν να ήταν 
αντικείμενα 

.71 1.25 

6 Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με μαθητές όλη μέρα 1.22 1.44 

7 Διευθετώ πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των μαθητών μου 4.93 1.29 

8 Νιώθω εξουθενωμένος από την δουλεία μου 2.10 1.61 

9 Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των μαθητών μου μέσα από την διδασκαλία μου 4.97 1.39 

10 Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα να διδάσκω .71 1.44 

11 
Με  προβληματίζει ότι σιγά-σιγά αυτή η δουλεία με κάνει συναισθηματικά πιο 

σκληρό 
.89 1.34 

12 Νιώθω γεμάτος δύναμη και ενεργητικότητα 4.74 1.40 

13 Νιώθω απογοητευμένος από την δουλεία μου 1.28 1.42 

14 Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στο σχολείο 4.57 1.85 

15 Στην ουσία δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς μαθητές μου .27 .821 

16 Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να εργάζομαι στενά με μαθητές 1.02 1.48 

17 Μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα με τους μαθητές μου 5.58 .614 

18 Στο τέλος της ημέρας, έχω καλή διάθεση που δούλεψα στενά με τους μαθητές μου 5.31 .942 

19 Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σ΄ αυτή τη δουλεία 4.92 1.42 

20 Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια… νιώθω ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι 1.01 1.31 

21 Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στην δουλεία μου 4.94 1.35 

22 
Νομίζω ότι οι μαθητές μου επιρρίπτουν σε μένα ευθύνες για μερικά από τα 

προβλήματά τους 
.85 1.30 

 

Πίνακας 8. Περιγραφική στατιστική για την επαγγελματική εξουθένωση ανά 

διάσταση 

Επαγγελματική Εξουθένωση 

Διαστάσεις Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλιση Ελάχιστο  Μέγιστο 

Συναισθηματική εξάντληση 

(1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 18) 22 8,8 4 46 

Αποπροσωποποίηση 

(5, 10, 11, 15, 22) 3,4 3,3 0 20 

Προσωπική ολοκλήρωση – 

επίτευξη 

(4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21) 40,3 6,56 20 48 

 

 Όπως προαναφέρθηκε στους λειτουργικούς ορισμούς οι τιμές που ορίζουν την 

επαγγελματική εξουθένωση σε κάθε διάσταση (συναισθηματική εξάντληση, η 

αποπροσωποποίηση και προσωπική ολοκλήρωση-επίτευξη) διακρίνονται σε τρία 

επίπεδα τα οποία αναφέρονται στον πίνακα 9. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές της 

κλίμακας (Maslach & Jackson, 1986) μια υψηλή τιμή στην συναισθηματική 

εξάντλησηκαι στην αποπροσωποποίηση ή μια χαμηλή βαθμολογία στην προσωπική 
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ολοκλήρωση- επίτευξη είναι αρκετή για να μιλήσουμε για επαγγελματική 

εξουθένωση. Προκύπτει λοιπόν, ότι ανάλογα με τον αριθμό των διαστάσεων που 

πλήττονται ο βαθμός εξουθένωσης είναι χαμηλός για μια διάσταση, μεσαίος για δυο 

διαστάσεις και υψηλός για 3 διαστάσεις. Από τα αποτελέσματα της περιγραφικής 

στατιστικής προκύπτει ότι συνολικά οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε μεσαία επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης και σε χαμηλά επίπεδα για τις άλλες δυο διαστάσεις 

(Γράφημα 1).Αυτό για την περίπτωσή μας σημαίνει ότι στο δείγμα μας η κεντρική 

τάση είναι το χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Πίνακας 9. Τιμές ορισμού επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης 

Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης 

Διαστάσεις Χαμηλό Μέσο Υψηλό 

Συναισθηματική εξάντληση 0-16 17-26 >27 

Αποπροσωποποίηση 0-6 7-12 >13 

Προσωπική ολοκλήρωση - 

επίτευξη >37 31-36 0-30 

 

Γράφημα 1. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών 

 

 

4.4. Περιγραφική στατιστική για την οργανωσιακή σιωπή των εκπαιδευτικών 

Ομοίως, τα στατιστικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφική 

ανάλυση της οργανωσιακής σιωπής είναι ο μέσος όρος (ΜΟ), η τυπική απόκλιση 

(Τ.Α) και η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή. Στον πίνακα 10 αποτυπώνονται οι μέσοι 

όροι για κάθε μια από τις ερωτήσεις του Γ μέρους του ερωτηματολογίου μας. 

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές (Knoll & VanDick, 2013) τα τέσσερα είδη της 

22 

3,4 

40,3 

Συναισθηματική εξάντληση Αποπροσωποποίηση Προσωπική ολοκλήρωση - 

επίτευξη 

Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών ανά 

παράγοντα 
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οργανωσιακής σιωπής διαμορφώνονται από δώδεκα ερωτήσεις που περιγράφηκαν 

στους λειτουργικούς ορισμούς στο κεφάλαιο 3. Από την ομαδοποίηση των 

ερωτήσεων αυτών, προέκυψε ο πίνακας 11, στον οποίο αποτυπώνονται τα σκορ για 

καθεμιά από τα τέσσερα είδη οργανωσιακής σιωπής. 

Πιο συγκεκριμένα, από τον πίνακα 11 προκύπτειτο μεγαλύτερο μέρος των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας έτεινε να σιωπά περισσότερο για 

λόγους που σχετίζονται με τις σχέσεις τους με τους συναδέλφους, δηλαδή 

προσεγγίζουν την «προ-κοινωνική σιωπή». Επίσης, από την τυπική απόκλιση που 

σημειώθηκε σε σχέση με την «παθητική σιωπή», φαίνεται ότι οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα μας δείχνουν να προσεγγίζουν την κεντρική τάση.  

Σύμφωνα με τον πίνακα 11, αναφορικά με την «παθητική σιωπή», φαίνεται 

ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μια χαμηλή προσέγγιση σε αυτού του είδους την σιωπή. 

Επίσης, από την τυπική απόκλιση που σημειώθηκε σε σχέση με την «παθητική 

σιωπή» φαίνεται ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην έρευνά μας δείχνουν να 

συγκλίνουν στην κεντρική τάση. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί στο δείγμα μας δεν σιωπούν ιδιαίτερα για λόγους που σχετίζονται με 

φόβο. 

Στην συνέχεια, αναφορικά με την «καιροσκοπική σιωπή», όπως φαίνεται από 

τον πίνακα 11, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μια χαμηλή προσέγγιση σε 

αυτού του είδους την σιωπή. Επίσης, από την τυπική απόκλιση που σημειώθηκε σε 

σχέση με την «καιροσκοπική σιωπή» φαίνεται ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

στην έρευνά μας δείχνουν να συγκλίνουν στην κεντρική τάση. Τα δεδομένα αυτά 

αποτυπώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί στο δείγμα μας δεν σιωπούν ιδιαίτερα για λόγους 

που σχετίζονται με ανησυχία ότι θα εκμεταλλευτεί κάποιος την γνώμη τους προς δικό 

του όφελος ή για λόγους φόρτου εργασίας. 

Τέλος, αναφορικά με την «συγκαταβατική σιωπή», όπως φαίνεται από τον 

πίνακα 11, οι εκπαιδευτικοί έχουν μια χαμηλή προσέγγιση σε αυτού του είδους την 

σιωπή. Επίσης, από την τυπική απόκλιση που σημειώθηκε σε σχέση με την 

«συγκαταβατική σιωπή» φαίνεται ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην έρευνά 

μας συγκλίνουν στην κεντρική τάση. 
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Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας οδηγούνται 

σε οργανωσιακή σιωπή περισσότερο γιατί θεωρούν σημαντικό γι’ αυτούς να 

διασφαλίσουν καλή συνεργασία, όπως περιγράφεται η προ-κοινωνική σιωπή. 

Πίνακας 10. Περιγραφική στατιστική ανά ερώτημα για την οργανωσιακή σιωπή 

Α/Α Ερωτήσεις Μέσος όρος 
Τυπική 

απόκλιση 

1 Επειδή φοβάμαι τυχόν αρνητικές συνέπειες 3.23 1.56 

2 Επειδή φοβάμαι ότι το να πω την άποψη μου θα φέρει δυσμένεια 3.28 1.64 

3 Για να μη φανώ ευάλωτος στους συναδέλφους και στους προϊσταμένους μου 3.02 1.58 

4 Για να αποφύγω διαπληκτισμούς 4.34 1.80 

5 
Επειδή δεν ήθελα να φανώ ως «αυτός που δημιουργεί προβλήματα - 

μπελάδες» 
3.85 1.67 

6 Επειδή ούτε και οι άλλοι μιλούν 3.43 1.70 

7 
Επειδή δεν θέλω να πληγώσω τα αισθήματα των συναδέλφων και των 

προϊσταμένων μου 
3.62 1.61 

8 Επειδή δεν θέλω να ντροπιάσω τους άλλους 3.85 1.75 

9 Επειδή δεν θέλω να βάλω άλλους σε μπελάδες 4.18 1.71 

10 
Επειδή δεν θέλω να διαταράξω την σχέση ανάμεσα σε  συναδέλφους και 
προϊσταμένους 

4.08 1.58 

11 Για  να μην δώσω το πλεονέκτημα της γνώσης μου 2.60 1.45 

12 Επειδή ανησυχώ ότι μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί την ιδέα μου 2.37 1.47 

13 Επειδή ήθελα κάποιοι να βιώσουν την επίδραση των λαθών τους 2.68 1.53 

14 Επειδή οι προϊστάμενοί μου δεν αξίζουν την συμμετοχή μου 2.44 1.47 

15 Επειδή θα σήμαινε αναπόφευκτη επιπρόσθετη εργασία 2.55 1.37 

16 Επειδή έτσι κι αλλιώς δεν θα εισακουστώ 2.97 1.66 

17 
Επειδή οι προϊστάμενοι μου δεν είναι ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, 

προβληματισμούς και άλλα σχετικά 
2.92 1.63 

18 Επειδή τίποτα δεν θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς 3.02 1.60 

19 Επειδή δεν αναμένεται να εμπλακώ εγώ 2.94 1.55 

20 
Επειδή στο παρελθόν, είχα άσχημες εμπειρίες, όταν μίλησα για κρίσιμα 

ζητήματα 
3.15 1.72 

 

Πίνακας 11. Περιγραφική στατιστική της οργανωσιακής σιωπής ανά είδος 

Οργανωσιακή σιωπή 

Είδη σιωπής 

Μέσος όρος 

 Τυπική απόκλιση Ελάχιστο  Μέγιστο 

Παθητική σιωπή 

(1, 2, 3) 9.5 4 3 21 

Καιροσκοπική σιωπή 

(11, 12, 15) 7.5 3.6 3 19 

Προ-κοινωνική σιωπή 

(7, 8, 9) 11.6 4.5 3 21 

Συγκαταβατική σιωπή 

(16, 17, 18) 8.91 4.5 3 18 
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4.5. Περιγραφική στατιστική για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας από τον 

διευθυντή -  δεξιότητες διευθυντή. 

Στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τον τρόπο που ασκεί την εκπαιδευτική 

ηγεσία ο διευθυντής. Το εύρος των απαντήσεων κυμαίνεται από  0 (Ποτέ) έως (4 

Πάντα). Χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και συγκεκριμένα για κάθε 

στοιχείο (item), χρησιμοποιήθηκαν τιμές όπως ΜΟ, ΤΑ και ελάχιστη και μέγιστη 

τιμή. Στον πίνακα 12 αποτυπώνονται οι μέσοι όροι για κάθε μια από τις ερωτήσεις 

του Δ μέρους του ερωτηματολογίου μας οι οποίες ομαδοποιήθηκαν στις πέντε 

διαστάσεις του τρόπου που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία, όπως περιγράψαμε στο 

κεφάλαιο 3. Από την ομαδοποίηση αυτή προέκυψε ο πίνακας 13 στον οποίο 

αποτυπώνονται τα σκορ για καθεμιά από τις πέντε διαστάσεις.  

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον πίνακα 13 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των εκπαιδευτικών θεωρεί πως ο διευθυντής συνεργάζεται συχνά μαζί τους σε 

διοικητικά θέματα με τρόπο που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά τους και ασκεί 

δημοκρατική διοίκηση. Επίσης, από την τυπική απόκλιση που σημειώθηκε σε σχέση 

με αυτή τη διάσταση φαίνεται ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνά μας 

δείχνουν να συγκλίνουν στην κεντρική τάση.  

Επίσης, για την διάσταση «ενδυνάμωση εκπαιδευτικών», από τον πίνακα 13 

προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως συχνά ο διευθυντής, επιτρέπει να 

λειτουργούν αυτόνομα για την επίτευξη του έργου τους, παρέχοντας συμβουλευτική 

υποστήριξη και αναγνωρίζει την προσφορά τους. Επίσης, από την τυπική απόκλιση 

που σημειώθηκε σε σχέση με αυτή τη διάσταση φαίνεται ότι οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών που αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης μας συγκλίνουν στην κεντρική 

τάση.  

Για την διάσταση «Σαφείς στόχοι - όραμα», όπως φαίνεται από τον πίνακα 13, 

οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας, θεωρούν ότι συχνά ο διευθυντής τους κάνει 

σαφείς τους στόχους του σχολείου. Επίσης, από την τυπική απόκλιση που 

σημειώθηκε σε σχέση με αυτή τη διάσταση προκύπτει ότι οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών του δείγματός μας, συγκλίνουν στην κεντρική τάση.  
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Για τηδιάσταση «Δικαιοσύνη», προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως ο 

διευθυντής τους είναι δίκαιος μερικές φορές. Επίσης, από την τυπική απόκλιση που 

σημειώθηκε σε σχέση με αυτή τη διάσταση προκύπτει ότι οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών του δείγματός μας, συγκλίνουν στην κεντρική τάση. 

Τέλος, από τον πίνακα 13 για την διάσταση «Επικοινωνία»φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί εκτιμούν πως ο διευθυντής φροντίζει να καλλιεργεί την επικοινωνία 

ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους της μαθησιακής διαδικασίας, 

συχνά.Επιπλέον, από την τυπική απόκλιση που σημειώθηκε σε σχέση με αυτή τη 

διάσταση προκύπτει ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματός μας, 

συγκλίνουν στην κεντρική τάση. Συνολικά, φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες πιστεύουν 

ότι ο διευθυντής έχει άμεση επικοινωνία μαζί τους περισσότερο από κάθε άλλη 

δεξιότητα που διερευνήθηκε. 

Πίνακας 12. Περιγραφική στατιστική του ερωτηματολογίου για τον τρόπο που ο 

διευθυντής ασκεί την ηγεσία ανά ερώτημα 

Α/Α Ερωτήσεις 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

1 
Κατανέμει τις εργασίες στους εκπαιδευτικούς με βάση τις επιθυμίες και τα 

ενδιαφέροντά τους 
2.46 1.05 

2 
Διασφαλίζει την εναρμόνιση της εργασίας των εκπαιδευτικών με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου 
2.62 1.11 

3 
Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και πόρους για να στηρίξει το εκπαιδευτικό 

προσωπικό στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του στόχων 
2.57 1.23 

4 
Μπλέκεται σε διαφωνίες και παρεξηγήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

αποφεύγοντας τις συγκρούσεις 
1.07 1.20 

5 Κοινοποιεί  του σχολείου στους εκπαιδευτικούς 2.81 1.21 

6 Θυμάται τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών και προτιμά την άμεση επικοινωνία 3.46 .93 

7 
Μεταβιβάζει εξουσίες ασκώντας δημοκρατική διοίκηση επιδεικνύοντας πειθώ και 

διαπραγματευτικές δεξιότητες 
2.47 1.24 

8 
Επιτρέπει αρκετή αυτονομία στους εκπαιδευτικούς για να οργανώνουν και να 
προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους 

3.42 .84 

9 Επιλύει προβλήματα με τους εκπαιδευτικούς με συνεργατικό τρόπο 2.91 1.09 

10 Εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων 2.80 1.12 

11 Αδιαφορεί προσεκτικά τις ιδέες και τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών .93 1.13 

12 
Επιδιώκει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών κατά τον λειτουργικό 
προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου 

3.02 1.02 

13 Κατατοπίζει το καινούργιο προσωπικό του σχολείου 2.97 1.23 

14 
Δεν παίρνει αποφάσεις έως ότου πιεστεί με σκοπό να  αποφύγει πιθανές 
συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. 

1.67 1.29 

15 Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους 2.51 1.21 

16 Υπερασπίζεται επαρκώς τους εκπαιδευτικούς στις αντιδικίες με τρίτους 2.84 1.15 

17 
Καλλιεργεί δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς , τους μαθητές και τους 

γονείς 
2.82 1.12 

18 
Αναγνωρίζει και επιβραβεύει το έργο και την συμβολή των εκπαιδευτικών στην 

λειτουργία του σχολείου 
2.87 1.14 

19 Κάνει τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται άνετα όταν συνομιλούν μαζί του 3.11 1.16 

20 Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς αντικειμενικά και δίκαια 2.85 1.09 

21 Δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τα συναισθήματα των υφισταμένων του. 1.05 1.19 
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Πίνακας 13. Περιγραφική στατιστική ερωτηματολογίου για τον τρόπο που ο 

διευθυντής ασκεί την ηγεσία ανά διάσταση 

Τρόπος άσκησης της ηγεσία από τον διευθυντή 

Διαστάσεις Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλιση Ελάχιστο  Μέγιστο 

Συμμετοχή στην 

διοίκηση 

(1, 7, 10, 12) 10,75 3,7 0 16 

Ενδυνάμωση 

εκπαιδευτικών 

(8, 13, 15, 18) 11,77 3,7 3 16 

Σαφείς στόχοι – όραμα 

(2, 3, 5, 11) 11,08 3,9 0 16 

Δικαιοσύνη 

(4, 9, 14, 16, 20) 10,2 3,9 1 20 

Επικοινωνία 

(6, 17, 19, 21) 12,31 3,5 0 16 

 

 

4.6. Διαφορές ομάδων στο επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση διασποράς  (2x2  Anova) για να 

εξετάσει εάν για κάθε μια διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης υπάρχουν 

διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής.  

Τα αποτελέσματα για την διάσταση συναισθηματική εξάντληση έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας ή τύπου σχολείου υπηρέτησης, βρίσκονταν στο μεσαίο 

επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής είχαν υψηλότερες 

τιμές συναισθηματικής εξάντλησης και στις δυο βαθμίδες Μ=22.11 και Μ= 24.28 

αντίστοιχα (Γράφημα 2). Ωστόσο, οι διαφορές αυτές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δεν ξεπέρασαν το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας F(1, 119)= 2.21, p=.140. Επίσης, οι διαφορές στη διάσταση 

συναισθηματική εξάντληση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

αγωγής φάνηκε ότι δεν είναι στατιστικώς σημαντικές F(1, 119)= 1.34, p= .249 

(Πίνακας 14). 
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Γράφημα 2. Διαφορές εκπαιδευτικών στη διάσταση "Συναισθηματική εξάντληση" 

 

Πίνακας 14. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα στην «Συναισθηματικήεξάντληση» 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Συναισθηματική εξάντληση 

 

F Sig 

Βαθμίδα 2.211 .140 

Τύπος σχολείου 1.34 .249 

 

Ομοίως, για την διάσταση αποπροσωποποίηση τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

οι εκπαιδευτικοί ειδικής και στις δυο βαθμίδες είχαν υψηλότερες τιμές με Μ= 4.16 

και Μ=3.93 αντίστοιχα, σε σχέση με του εκπαιδευτικούς γενικής και στις δυο 

βαθμίδες Μ=2.9 και Μ=3.24 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλό επίπεδο 

αποπροσωποποίησης για όλους τους εκπαιδευτικούς (Γράφημα 3). Οι διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές με F(1,119)= 2.11, p= .14 για 

την βαθμίδα και για τον τύπο σχολείου F (1, 119)= 1.34, p=.24 (Πίνακας 15). 
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Γράφημα 3. Διαφορές εκπαιδευτικών στη διάσταση  "Αποπροσωποποίηση" 

 

Πίνακας 15. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα  στην «Αποπροσωποποίηση» 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Αποπροσωποποίηση 

 

F Sig 

Βαθμίδα 2.211 0.14 

Τύπος σχολείου 1.34 .249 

 

Τέλος, για την διάσταση προσωπική ολοκλήρωση- επίτευξη τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν χαμηλά επίπεδα εξουθένωσης σε αυτή τη 

διάσταση. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας γενικής παιδείας αυτή την φορά είχαν 

υψηλότερη εξουθένωση στην υπό εξέταση διάσταση με Μ=41.66 από τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής στην πρωτοβάθμια Μ=38.95. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν υψηλότερη εξουθένωση από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής της δευτεροβάθμιας Μ=40.83, Μ=39.24 αντίστοιχα 

(Γράφημα 4). Οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες αναφορικά με την βαθμίδα 

εκπαίδευσης δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές F=(1,119)=0.207, p=.650 και 

F(1,119)=.049, p=.826  (Πίνακας 16) 
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Γράφημα 4. Διαφορές εκπαιδευτικών στη διάσταση  "Προσωπική ολοκλήρωση - 

επίτευξη" 

 

Πίνακας 16. 2x2 ΑNOVA. Σημαντικότητα στην «Προσωπική ολοκλήρωση -  

επίτευξη» 

Προσωπική ολοκλήρωση - επίτευξη 

 

F Sig 

Βαθμίδα .049 .826 

Τύπος σχολείου .207 .650 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλά επίπεδα 

εξουθένωσης, εφόσον βρέθηκε μόνο ένα μεσαίο επίπεδο εξουθένωσης σε μια 

διάσταση και συγκεκριμένα σε αυτόν της συναισθηματικής εξάντλησης. 

 

4.7. Διαφορές ομάδων στο βαθμό και στο είδος της οργανωσιακής σιωπής 

Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διασποράς  (2x2 Anova) για να 

εξετάσει εάν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

αγωγής στο είδος και στο βαθμό οργανωσιακής σιωπής που χρησιμοποιούν όταν 

σιωπούν. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί της ειδικής και στις δυο βαθμίδες σιωπούν 

περισσότερο Μ= 38.16 για την πρωτοβάθμια και Μ=39.31 για την δευτεροβάθμια, σε 

σχέση με τις απόψεις τον εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο βαθμίδες Μ= 36.24 για 

την πρωτοβάθμια και Μ= 37.53 για την δευτεροβάθμια (Γράφημα 5). Οι παραπάνω 
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διαφορές τόσο αναφορικά με την βαθμίδα όσο και με τον τύπο σχολείου υπηρέτησης 

δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές με F(1,119)=.262, p=.609 και F(1,119)=.603, 

p=.439 αντίστοιχα (Πίνακας 17). 

Γράφημα 5. Διαφορές εκπαιδευτικών στο "Βαθμός οργανωσιακής σιωπής" 

 

Πίνακας 17. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα στο «Βαθμός οργανωσιακής σιωπής» 

Βαθμός σιωπής 

 

F Sig 

Βαθμίδα .262 .609 

Τύπος σχολείου .603 .439 

 

Αναφορικά με την παθητική σιωπή οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής έχουν 

υψηλότερες τιμές και στις δυο βαθμίδες Μ=10.63 για την πρωτοβάθμια και Μ=9.90 

για την δευτεροβάθμια σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής και των δυο 

βαθμίδων που έχουν τιμές Μ=8.63 και Μ=9.68 για κάθε βαθμίδα αντίστοιχα 

(Γράφημα 6). Δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες 

με F (1,119)=.042, p=.838για την βαθμίδα και F(1,119)=2.18, p= .142για τον τύπο 

του σχολείου υπηρέτησης (Πίνακας 21). 
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Γράφημα 6. Διαφορές εκπαιδευτικών στη "Παθητική σιωπή" 

 

Πίνακας 18. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα "Παθητική σιωπή" 

Παθητική σιωπή 

 

F Sig 

Βαθμίδα .042 .838 

Τύπος σχολείου 2.18 .142 

 

Στη καιροσκοπική σιωπή οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής έχουν 

υψηλότερες τιμές από τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής τόσο στην 

πρωτοβάθμια όσο και στην  δευτεροβάθμια Μ=7.58, Μ=8.45, Μ=7.49 και Μ=6.76 

αντίστοιχα (Γράφημα 7). Οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες δεν είναι στατιστικώς 

σημαντικές ούτε για την βαθμίδα ούτε για τον τύπο του σχολείου υπηρέτησης με F 

(1,119)=.011, p=.916και F(1,119)= 1.65, p=.200αντίστοιχα (Πίνακας 19) 
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Γράφημα 7. Διαφορές ομάδων στη "Καιροσκοπική σιωπή" 

 

Πίνακας 19. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα «Καιροσκοπική σιωπή» 

Καιροσκοπική σιωπή 

 

F Sig 

Βαθμίδα .011 .916 

Τύπος σχολείου 1.65 .200 

 

Αναφορικά με την προ-κοινωνική σιωπή οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και 

στα δυο βαθμίδες έχουν υψηλότερες τιμές με Μ=12.11 για την πρωτοβάθμια και 

Μ=12.14 για την δευτεροβάθμια σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

που έχουν τιμές Μ=11.32 για την πρωτοβάθμια και Μ=11.38 για την δευτεροβάθμια 

(Γράφημα 8). Επίσης και εδώ οι διαφορές στις ομάδες δεν είναι στατιστικώς 

σημαντικές με F(1,119)=.003, p=.955 για την βαθμίδα και F(1,119)= .788, p=.377 για 

τον τύπο του σχολείου υπηρέτησης (Πίνακας 20). 
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Γράφημα 8. Διαφορές ομάδων στην "Προ - κοινωνική σιωπή" 

 

Πίνακας 20.2x2. ANOVA. Σημαντικότητα «Προ-κοινωνική σιωπή» 

Προ-κοινωνική σιωπή 

 

F Sig 

Βαθμίδα .003 .955 

Τύπος σχολείου .788 .377 

 

Αναφορικά με την συγκαταβατική σιωπή, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί της γενική και στις δυο βαθμίδες σιωπούν περισσότεροo και ότι οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας σιωπούν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς 

της πρωτοβάθμιας συνολικά (Γράφημα 9). Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα στην 

βαθμίδα και στον τύπο σχολείου υπηρέτησης δεν φάνηκε να είναι στατιστικώς 

σημαντικές αφού F(1,119)=1,23, p=.269και F(1,119)= 1.17, p=.281αντίστοιχα 

(Πίνακας 18). 
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Γράφημα 9. Διαφορές εκπαιδευτικών στη "Συγκαταβατική σιωπή" 

 

 

Πίνακας 21. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα «Συγκαταβατική σιωπή» 

Συγκαταβατική σιωπή 

 

F Sig 

Βαθμίδα 1.23 .269 

Τύπος σχολείου 1.17 .281 

 

4.8. Διαφορές ομάδων στις απόψεις τους για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας 

από τον διευθυντή -  δεξιότητες διευθυντή 

Για τον έλεγχο των διαφορών ανάμεσα στις ομάδες πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση διασποράς  (2x2 Anova) για να εξετάσει εάν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής στον βαθμό που θεωρούν 

αποτελεσματικό τρόπο άσκησης της ηγεσία από τον διευθυντή.  

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί της ειδικής και στις δυο βαθμίδες θεωρούν ότι 

ο τρόπος που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία είναι περισσότερο αποτελεσματικός Μ= 

58.63 για την πρωτοβάθμια και Μ=55.45 για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις 

απόψεις τον εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο βαθμίδες Μ=53.83 για την 

πρωτοβάθμια και Μ=47.59 (Γράφημα 10). Οι παραπάνω διαφορές τόσο αναφορικά 
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με την βαθμίδα όσο και με τον τύπο σχολείου υπηρέτησης ήταν στατιστικώς 

σημαντικές με F(1,119)=3.9, p=.04 και F(1,119)=7.1, p=.008 (Πίνακας 22). 

Γράφημα 10. Διαφορές εκπαιδευτικών στο "Συνολικός βαθμός των δεξιοτήτων 

του διευθυντή για τον τρόπο που ασκεί την ηγεσία" 

 

Πίνακας 22. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα στο «Συνολικός βαθμός στις 

δεξιότητες του σχολικού διευθυντή για τον τρόπο που ασκεί την ηγεσία» 

Αποτελεσματικότητα του τρόπου που ασκεί την ηγεσία ο διευθυντής - δεξιότητες 

 

F Sig 

Βαθμίδα 3,97 0,049 

Τύπος σχολείου 7,169 0,008 

 

Αναφορικά με την διάσταση «Συμμετοχή στην διοίκηση», τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής και στις δυο βαθμίδες θεωρούν ότι ο τρόπος 

που ο διευθυντής κάνει χρήση συμμετοχικής διοίκησης είναι περισσότερο 

αποτελεσματικός Μ=11.74 για την πρωτοβάθμια και Μ=11.59 για την 

δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις απόψεις  των εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο 

βαθμίδες Μ=10.59 και Μ=9.68 αντίστοιχα (Γράφημα 11). Οι διαφορές των ομάδων 

σε αυτή την διάσταση δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές για την βαθμίδα 

F(1,119)=.582, p=.447, ενώ οι διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και 

ειδικής ήταν στατιστικώς σημαντικές F(1,119)=4.85, p=.02 (Πίνακας 23). 
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Γράφημα 11. Διαφορές εκπαιδευτικών στη διάσταση "Συμμετοχή στη διοίκηση" 

 

 

Πίνακας 23. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα  "Συμμετοχή στην διοίκηση" 

Συμμετοχή στην διοίκηση 

 

F Sig 

Βαθμίδα 0,582 0,447 

Τύπος σχολείου 4,48 0,029 

 

Για την διάσταση «Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών» φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής σε κάθε βαθμίδα θεωρούν ότι ο τρόπος που ο διευθυντής ενδυναμώνει τους 

εκπαιδευτικούς είναι περισσότερο αποτελεσματικός Μ=13.37 για την πρωτοβάθμια 

και Μ=12.48 για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις απόψεις  των εκπαιδευτικών 

γενικής και στις δυο βαθμίδες Μ=11,95 και Μ=10.06 αντίστοιχα (Γράφημα 14). Σε 

αυτήν την διάσταση οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες ήταν στατιστικώς σημαντικές 

με F(1,119)=4.26, p=.041 για την βαθμίδα και F(1,119)=8.1, p=.005 για την ειδική 

και την γενική αγωγή (Πίνακας 24). 
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Γράφημα 12. Διαφορές εκπαιδευτικών στη διάσταση "Ενδυνάμωση 

εκπαιδευτικών" 

 

Πίνακας 24. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα «Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών» 

Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών 

 

F Sig 

Βαθμίδα 4.261 .041 

Τύπος σχολείου 8.146 .005 

 

Ομοίως για την διάσταση «Σαφείς στόχοι – όραμα» τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής σε κάθε βαθμίδα θεωρούν ότι ο τρόπος που ο διευθυντής 

αποσαφηνίζει τους στόχους και το όραμά του είναι περισσότερο αποτελεσματικός 

Μ=13.47 για την πρωτοβάθμια και Μ=11.59 για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις 

απόψεις  των εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο βαθμίδες Μ=11 και Μ=9.41 

αντίστοιχα (Γράφημα 13). Σε αυτήν την διάσταση οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες 

ήταν στατιστικώς σημαντικές με F(1,119)=5.95, p=.016 για την βαθμίδα και 

F(1,119)=10.64, p=.001 για την ειδική και την γενική αγωγή (Πίνακας 25). 
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Γράφημα 13. Διαφορές εκπαιδευτικών στη διάσταση "Σαφείς  στόχοι - όραμα" 

 

Πίνακας 25. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα «Σαφείς στόχοι – όραμα» 

Σαφείς στόχοι- όραμα 

 

F Sig 

Βαθμίδα 5.952 .016 

Τύπος σχολείου 10.64 .001 

 

Για την διάσταση «Δικαιοσύνη», τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής σε κάθε βαθμίδα θεωρούν ότι ο τρόπος που ο διευθυντής ασκεί 

την δικαιοσύνη είναι περισσότερο αποτελεσματικός Μ=11 για την πρωτοβάθμια και 

Μ=10.45 για την δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις απόψεις  των εκπαιδευτικών 

γενικής και στις δυο βαθμίδες Μ=10.27 και Μ=9.47 αντίστοιχα (Γράφημα 14). Σε 

αυτήν την διάσταση οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες δεν ήταν στατιστικώς 

σημαντικές με F(1,119)= .84, p=.361 για την βαθμίδα και F(1,119)= 1.35, p=.247 για 

την ειδική και την γενική αγωγή (Πίνακας 26). 
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Γράφημα 14. Διαφορές εκπαιδευτικών στη διάσταση "Δικαιοσύνη" 

 

Πίνακας 26. 2x2 ANOVA.  Σημαντικότητα «Δικαιοσύνη» 

Δικαιοσύνη 

 

F Sig 

Βαθμίδα .842 .361 

Τύπος σχολείου 1.35 .247 

 

Τέλος, για την διάσταση «Επικοινωνία» και πάλι οι εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής σε κάθε βαθμίδα θεωρούν ότι ο τρόπος που ο διευθυντής επικοινωνεί είναι 

περισσότερο αποτελεσματικός Μ=13 για την πρωτοβάθμια και Μ=12.97 για την 

δευτεροβάθμια, σε σχέση με τις απόψεις  των εκπαιδευτικών γενικής και στις δυο 

βαθμίδες Μ=12.24 και Μ=11.44 (Γράφημα 17). Σε αυτήν την διάσταση οι διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες δεν  ήταν στατιστικώς σημαντικές με F(1,119)= .389, p=.534 

για την βαθμίδα και F(1,119)= 2.88, p=.09 για την ειδική και την γενική αγωγή 

(Πίνακας 27). 
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Γράφημα 15. Διαφορές εκπαιδευτικών στη δεξιότητα "Επικοινωνία" 

 

 

Πίνακας 27. 2x2 ANOVA. Σημαντικότητα «Επικοινωνία» 

Επικοινωνία 

 

F Sig 

Βαθμίδα .389 .543 

Τύπος σχολείου 2.88 .092 

 

 

4.9.Συσχέτιση ανάμεσα στις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, της 

οργανωσιακής σιωπής και του τρόπου που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία. 

Εκατόν είκοσι τρεις εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής διερωτηθήκαν αναφορικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση, την οργανωσιακή σιωπή και τον τρόπο που ο διευθυντής 

ασκεί την ηγεσία στο σχολείο που υπηρετούν. Προκειμένου να απαντηθεί το 

ερευνητικό ερώτημα αναφορικά με την συσχέτιση της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

της οργανωσιακής σιωπής και του τρόπου που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης Pearson’sr. 

Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων αναφορικά τον τρόπο που ασκεί την 

ηγεσία ο διευθυντής έδειξαν χαμηλές συσχετίσεις αποκλειστικά για την διάσταση 

«συμμετοχή στη διοίκηση». Συγκεκριμένα, βρέθηκε χαμηλή αρνητική συσχέτιση με 
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την «παθητική σιωπή» καιr=-.232. και μέτριααρνητική συσχέτιση με τη 

«συγκαταβατική σιωπή» r= -.620. Επίσης για την «συμμετοχή στη διοίκηση»βρέθηκε 

χαμηλή συσχέτιση με την συναισθηματική εξάντλησηr= -.247, την 

αποπροσωποποίησηr= -.253 και την προσωπική ολοκλήρωση – επίτευξηr=.224. 

Τέλος, χαμηλές συσχετίσεις βρέθηκαν επίσης για τα είδη της οργανωσιακής σιωπής 

και τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης όπως προκύπτει από τον 

πίνακα 28. 

Πίνακας 28. Συσχετίσεις διαστάσεων επαγγελματικής εξουθένωσης, ειδών 

οργανωσιακής σιωπής και των διαστάσεων του ερωτηματολογίου για τον τρόπο 

που ασκεί την ηγεσία - δεξιότητες διευθυντή 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI X11 

Ι.Συναισθηματική εξάντληση 1            

ΙΙ. Αποπροσωποποίηση ,409** 1           

ΙΙΙ. Προσωπική επίτευξη -,258** -,459** 1          

ΙV. Παθητική σιωπή ,278** ,233** -,314** 1         

V. Καιροσκοπική σιωπή ,192* ,200* -,147 ,413** 1        

VI. Προ – κοινωνική σιωπή ,298** ,138 -,201* ,466** ,337** 1       

VII. Συγκαταβατική σιωπή ,328** ,268** -,231* ,518** ,450** ,306** 1      

VIII Συμμετοχή στη διοίκηση -,247** -,253** ,224* -,232** -,081 ,044 -,620** 1     

IX. Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών ,005 ,114 -,122 ,199 -,062 ,033 ,018 -,031 1    

X. Σαφείς στόχοι -  όραμα ,046 ,151 -,196 ,247 -,105 ,077 ,014 ,043 ,885** 1   

XI. Δικαιοσύνη -,002 -,021 -,154 ,165 -,083 ,133 -,006 ,077 ,808** ,755** 1  

XII. Επικοινωνία -,026 ,010 -,050 ,111 -,136 ,082 -,037 ,061 ,836** ,823** ,844** 1 
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Κεφάλαιο 5
ο
 . Συμπεράσματα 

5.1. Συζήτηση - συμπεράσματα 

 

Στην χώρα μας αλλά και στην διεθνή κοινότητα η σχέση ανάμεσα στην 

οργανωσιακή σιωπή, την επαγγελματική εξουθένωση και τιςδεξιότητες του διευθυντή 

ως προς τον τρόπο που ασκεί την ηγεσία δεν έχει εξεταστεί ενδελεχώς. Σχετικές 

μελέτες αφορούσαν κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην παρούσα μελέτη έγινε 

μια προσπάθεια κάλυψης του βιβλιογραφικού κενού, καθώς μπορούμε μόνο να 

μελετήσουμε τις τάσεις που επικρατούν πάνω στο ερευνητικό θέμα στην 

πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευσηεξαιτίας του μικρού αριθμού του 

δείγματος. Στην έρευνα που έγινε συμμετείχαν 123 εκπαιδευτικοί από την 

πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που υπηρετούν κατά το σχολικό 

έτος 2021-2022 σε σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής.Από την ανάλυση των 

δημογραφικών στοιχείων φάνηκε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι 

γυναίκες κάτι που βρίσκεται σε αντιστοιχίαμε την αριθμητική υπεροχή του 

γυναικείου φύλου στην εκπαίδευση. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 

τα43 έτη και το μεγαλύτερο ποσοστό είχε υπηρεσία στην εκπαίδευση  μεταξύ 11-20 

έτη. Τα ποσοστά υπηρέτησης στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια 51,2% και 

48,8% αντίστοιχα, καθώς και τα ποσοστά εκπαιδευτικών γενικής 61%, της ειδικής 

39%. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

ενδιαφέρονται για την συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων τους με το 71,5% να έχει 

επενδύσει στην μορφωτική του ανάπτυξη με ένα δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό.Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτούν τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας.Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας 

μελέτης θα αναλυθεί ανά ερευνητικό ερώτημα.  

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το επίπεδο εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών των δυο βαθμίδων της γενικής και της ειδικής αγωγής. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι συνολικά οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας 

βρίσκονται σε μεσαία επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και σε χαμηλά επίπεδα 

για τις άλλες δυο διαστάσεις (αποπροσωποποίηση και προσωπική ολοκλήρωση - 

επίτευξη). Φαίνεται λοιπόν, ότι συνολικά οι εκπαιδευτικοί είχαν χαμηλά επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης, αφού μόνο μια διάσταση αυτή της συναισθηματικής 
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εξάντλησης, βρέθηκε υψηλή. Σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στις ομάδες δεν 

βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές, ωστόσο η τάση φαίνεται να είναι 

αναφορικά με την συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση, 

μεγαλύτερη εξουθένωση για τους εκπαιδευτικούς ειδικής και στις δυο βαθμίδες και 

για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας συνολικά. Αντίθετα στη διάσταση 

προσωπική ολοκλήρωση - επίτευξη η τάση που παρατηρείται είναι μεγαλύτερη 

επαγγελματική εξουθένωση για τους εκπαιδευτικούς της γενικής και για τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

έρχονται σε αντίθεση με μελέτη του Bernhard (2016), ο οποίος βρήκε στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, 

ωστόσο η τάση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης συμφωνεί με το γεγονός 

ότι υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναφορικά με τον ελληνικό πληθυσμό, τα 

αποτελέσματα της έρευνας για τα χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Κουστέλιου και Κουστέλιου 

(2001), Koustelios και Tsigilis (2005), Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos 

(2009), Κάμτσιος και Λώλης (2016) και Σταθοπούλου και Βλαχάκη (2020). Η τάση 

που παρατηρήθηκε αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 

συμφωνούν με τα αποτελέσματα της μελέτης των Hale-Jinks, Knopf & Kemple 

(2006)  που αναφέρουν επίσης, ότι στους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 

παρατηρείται αυξητική τάση εξουθένωσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της 

γενικής αγωγής. Συμφωνούν επίσης και με τα αποτελέσματα των Eichinger, (2000), 

Evers et al, (2004), Kokkinos & Panayiotou (2005) και του Kucuksuleymanoglu, 

(2011), που έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν υψηλοτέρα ποσοστά 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Συμπερασματικά από την μελέτη των αποτελεσμάτων που προαναφέρθηκαν, 

φαίνεται ότι στο δείγμα μας τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι 

χαμηλά. Ωστόσο, η αυξητική τάση που φαίνεται να υπάρχει στην ειδική αγωγή και 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πιθανά αποτέλεσμα του γεγονότος ότι κάποια 

χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των μαθητών μπορούν να επηρεάσουν την 

συναισθηματική εξάντληση του εκπαιδευτικού, η οποία μοιάζει να είναι και η πιο 

ευάλωτη διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης (Byrne, 1998· Eichinger, 2000· 
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Evans, et al., 2001· Hughes, 2001· Girgin & Baysal, 2005). Η διδακτική σε μαθητές 

με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εξαντλήσει τους 

εκπαιδευτικούς καθώς βιώνουν συχνά ματαίωση (Eversetal, 2004). Οι εκπαιδευτικοί 

της ειδικής αγωγής πολύ συχνά υπερβαίνουν τις τυπικές διαδικασίες του 

εκπαιδευτικού, καθώς καλούνται να παρέχουν φροντίδα και να αλληλεπιδράσουν 

ψυχοσωματικά που συχνά μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τα επίπεδα και το είδος της 

οργανωσιακής σιωπής των εκπαιδευτικών και των δυο βαθμίδων στην γενική και 

στην ειδική αγωγή. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι δεν υπήρξαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες ούτε για την βαθμίδα ούτε 

τον τύπο εκπαίδευσης.  Ελέγχοντας τις τάσεις φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί σιωπούν 

περισσότερο για κοινωνικούς λόγους. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί της ειδικής 

αγωγής σιωπούν περισσότερο και στις δυο βαθμίδες σε όλα τα είδη της 

οργανωσιακής σιωπής. Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας φάνηκε να σιωπούν 

περισσότερο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας. Όπως ήδη 

προαναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, η έρευνα γύρω από την οργανωσιακή σιωπή 

έχει μελετηθεί περισσότερο στον χώρο των επιχειρήσεων και λιγότερο στην 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με μελέτη του Crocket (2013), οι εκπαιδευτικοί σιωπούσαν 

περισσότερο λόγω φόβου, ενώ σε μελέτη των Milliken et al., (2003) οι εκπαιδευτικοί 

σιωπούσαν περισσότερο λόγω ματαίωσης θεωρώντας πώς ότι και να πουν δεν θα 

εισακουστεί.Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί σιωπούν περισσότερο κοινωνικά 

για να διασφαλίσουν ήρεμες σχέσεις με τους συναδέλφους κατά την εκτίμησή μας. 

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις μελέτες των Δημητριάδου (2017) και 

Καλτσογιάννη (2019) που βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί σιωπούν περισσότερο για 

λόγους καλής συνεργασίας. Δεν έχουν εντοπιστεί μελέτες που συγκρίνουν τις δυο 

βαθμίδες ή τους τύπους σχολείων που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα 

στην παρούσα μελέτη ανάμεσα στις ομάδες έδειξαν μη στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές κάτι που μπορεί να οφείλεται στο μικρό μέγεθος του δείγματος. 

Αναφορικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων  του τρόπου που ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία, οι συμμετέχοντες 

πιστεύουν ότι ο διευθυντής έχει αρκετά καλές δεξιότητες αναφορικά με την 

ενδυνάμωση του προσωπικού του και είναι υποστηρικτικός τόσο ψυχικά όσο και 

στην παροχή υλικού για την βέλτιστη απόδοση τους. Επίσης, θεωρούν ότι έχει 
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ξεκάθαρους στόχους και όραμα και το διαμοιράζεται με σαφήνεια. Ακόμα, οι 

εκπαιδευτικοί εκτιμούν πως ο διευθυντής τους ασκεί σχετικά καλά την αρχή της 

δικαιοσύνης και ότι τελικά είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός,αφού αυτή η δεξιότητα 

συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία. Τα αποτελέσματα αναφορικά με τις 

δεξιότητες επικοινωνίας συνάδουν με την βιβλιογραφική έρευνα, καθώς πρόκειται για 

την κορωνίδα των δεξιοτήτων για την άσκηση μετασχηματιστικής ηγεσίας 

(Bush&Glover, 2003· Σαΐτης, 2014).  Από την έρευνά μας φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο διευθυντής στο σχολείο τους έχει σε ικανοποιητικό 

βαθμό τις δεξιότητες εκείνες που κάνουν την ηγεσία του αποτελεσματική με τα 

χαρακτηριστικά ενός μετασχηματιστικού ηγέτη, καθώς ασκεί συχνά τέτοιες 

πρακτικές. Τα αποτελέσματα συμφωνούν και με τους με τους Day & Sammons 

(2016) και τους Leithwood & Riehl (2003) σύμφωνα με τους οποίους ο 

αποτελεσματικός ηγέτης εμπλέκεται ικανοποιητικά σε πολλούς τομείς, όπως να 

ενδιαφέρεται για την επιμόρφωση και την στήριξη των εκπαιδευτικών του, να έχει 

σαφές όραμα και να εξασφαλίζει την συνεργασία μέσω της επικοινωνίας. Είναι 

σύνηθες στην διεθνή βιβλιογραφία να βλέπουν οι εκπαιδευτικοί τους διευθυντές τους 

με τα χαρακτηριστικά ενός μετασχηματιστικού ηγέτη (Avolio & Bass, 2004) και με 

αυτό συμφωνούν και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  

Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έδωσαν χαμηλή βαθμολογία στη διάσταση 

της δικαιοσύνης, ανάμεσα σε όλες τις δεξιότητες άσκησης της αποτελεσματικής 

ηγεσίας των διευθυντών τους πιθανά να οφείλεται στο γραφειοκρατικό και 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα στο 

όποιο ο διευθυντής καλείται να εργαστεί σε αυστηρά οριοθετημένο πλαίσιο, στο 

οποίο όλα τα καίρια θέματαρυθμίζονται από την κεντρική διοίκηση (Dimopoulos, 

Dalkavouki & Koulaidis, 2015). Οι εκπαιδευτικοί πιθανά γνωρίζουν τις 

περιορισμένες δυνατότητες που έχει ο διευθυντής για να παρουσιάσει δεξιότητες που 

δείχνουν δικαιοσύνη, καθώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει τελικά 

ελάχιστη αυτονομία σ’ αυτόν. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη 

συγκυριακά, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αναταραχής που βιώνει τον σύγχρονο 

εκπαιδευτικό σύστημα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και το υπουργείο παιδείας 

σχετικά με την διαδικασία της αξιολόγησης. Πιθανά η χαμηλή βαθμολογία να 

καθρεφτίζει στο πρόσωπο του διευθυντή, εκτός των άλλων, και την ανασφάλεια των 
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εκπαιδευτικών και την φοβία τους αναφορικά με αυτή την δεξιότητά του ως 

αποτελεσματικού ηγέτη που θα τους αξιολογήσει εν καιρώ. 

Τα αποτελέσματα ανάμεσα στις ομάδες έδωσαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις ομάδες, με τους εκπαιδευτικούς της ειδικής να θεωρούν 

περισσότερο αποτελεσματικό τον διευθυντή τους από όσο τον θεωρούν οι 

εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, σχεδόν σε όλες τις διαστάσεις τους 

ερωτηματολογίου για τον τρόπο που ασκεί την ηγεσία ο διευθυντής. Επίσης, υπήρξαν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές, ανάμεσα στις δύο βαθμίδες, με την πρωτοβάθμια 

να αποδίδει υψηλότερο βαθμό αποτελεσματικότηταςστον διευθυντή. Τα 

αποτελέσματα αυτά μπορούν να ερμηνευτούν όταν βρεθούν κάτω από το πρίσμα 

λειτουργίας των σχολείων αυτών. Στηνειδική αγωγή εργάζεται κατά βάση 

εξειδικευμένο προσωπικό και ο ηγέτης καλείται να διοικήσει κάτω από ένα πλαίσιο 

περισσότερο συνεργατικής κουλτούρας με κοινή στοχοθεσία και όραμα, που δεν 

αφορά μόνο την σχολική μονάδα, αλλά αποτελεί την βασική πεποίθηση της 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών για την επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων των 

μαθητών. Επίσης, η μεγάλη ετερογένεια των μαθητών της ειδικής αγωγής και οι κατά 

περίπτωση δυσκολίες ή διαταραχές των μαθητών δημιουργούν συχνά την ανάγκη για 

συνεχή επιμόρφωση/καθοδήγηση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, που η ηγεσία 

καλείται να προσφέρει άμεσα, προκειμένου να τους ενδυναμώσει για να βγάλουν εις 

πέρας το έργο τους. Υπό αυτές τις συνθήκες η συνεργασία ανάμεσα στην ηγεσία και 

στους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής είναι περισσότερο άμεση σε σύγκριση με 

ό,τι συμβαίνει στην γενική αγωγή, που ακολουθεί περισσότερο ιεραρχικούς όρους 

συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, κάτι που μπορεί να δικαιολογήσει τις ποσοτικές 

διαφοροποιήσεις που σημειώθηκαν στις απόψεις των εκπαιδευτικών των δυο 

βαθμίδων για την αποτελεσματικότητα του διευθυντή. 

Τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, 

συμφωνούν με μελέτες των Αλτιντζή (2014), Γκανάτσου (2019) και Κατσίρη (2015), 

οι οποίες έδειξαν ότι οι διευθυντές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι περισσότερο 

συνεργατικοί και αναπτύσσουν ιδιαίτερα το αίσθημα της ατομικής ευθύνης των 

εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα του σχολείου σε σύγκριση με τους 

συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας. Επίσης, τα αποτελέσματα συμφωνούν  και με 

την μελέτη των Βασιλειάδου & Διερωνίτου (2014), όπου φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 
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της πρωτοβάθμιας αξιολογούν περισσότερο μετασχηματιστικό τον διευθυντή τους σε 

σχέση με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας.  

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής και οι 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας νιώθουν μεγαλύτερη αμεσότητα με τον ηγέτη τους 

και τον εκτιμούν ως περισσότερο αποτελεσματικό σε σχέση με τους συναδέλφους 

τους στην γενική και στην δευτεροβάθμια, πιστεύοντας πως διευκολύνεται η 

επικοινωνία, η προσωπική του ενδυνάμωση και η ορθή συμμετοχή τους στην 

διοίκηση κατά τον καταμερισμό των εργασιών του σχολείου. 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την συσχέτιση ανάμεσα στην 

επαγγελματική εξουθένωση, την οργανωσιακή σιωπή και τον τρόπο που ο διευθυντής 

ασκεί την ηγεσία.  Τα αποτελέσματα έδειξαν κυρίως χαμηλές συσχετίσεις που πιθανά 

είναι αποτέλεσμα του μικρού δείγματος της παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μέτρια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα 

στη«συγκαταβατική σιωπή» και τη «συμμετοχή στη διοίκηση» από τις διαστάσεις 

του ερωτηματολογίου για τον τρόπο που ασκεί ο διευθυντής την εξουσία. 

Βρέθηκεεπίσης,χαμηλή συσχέτιση της «συμμέτοχης στη διοίκηση» με τις διαστάσεις 

της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τέλος, χαμηλή συσχέτιση βρέθηκε για τις 

διαστάσεις τις επαγγελματικής εξουθένωσης με τα είδη της οργανωσιακής σιωπής.  

Η συγκαταβατική σιωπή αφορά απόψεις όπως πχ. «σιωπώ επειδή έτσι κι 

αλλιώς δεν θα εισακουστώ» ή «σιωπώ επειδή δε θα αλλάξει τίποτα έτσι κι αλλιώς»ή 

«σιωπώ επειδή οι προϊστάμενοι μου δεν είναι ανοιχτοί σε νέες προτάσεις». Η 

ανάλυση ωστόσο των απαντήσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον τρόπο που 

ασκεί ο διευθυντής την ηγεσία αποδεικνύουν την πεποίθησή τους, ότι ο διευθυντής 

τους ασκεί την ηγεσία αποτελεσματικά. Συνεπώς, η αρνητική συσχέτιση ανάμεσα 

στην συγκαταβατική σιωπή και τη διάσταση «συμμετοχή στη διοίκηση», είναι 

λογική. Αυτό δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται να σιωπούν για λόγους που 

σχετίζονται με αισθήματα μάταιης προσπάθειας να εκφράσουν ιδέες, αφού βάση των 

ευρημάτων της έρευνάς μας, ο ηγέτης τους ακολουθεί τακτική που μοιάζει 

περισσότερο με αυτή ενός μετασχηματιστικού ηγέτη που βασίζεται σε αρχές 

συνεργασίας.Τα αποτελέσματα συμφωνούν με μελέτες των Milliken et al. (2003) και 

Haskins & Freeman, (2015) σύμφωνα με τις οποίες ο ηγέτης μπορεί να επιδράσει 

στην σιωπή των υφισταμένων του και να προλάβει την ανάπτυξη του φαινομένου της 
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σιωπής, ενισχύοντας την επικοινωνία. Επίσης σύμφωνα με τον Crocket (2013) οι 

εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να κατανοήσουν πότε ο ηγέτης είναι πρόθυμος να 

ακούσει νέες ιδέες και πότε δεν είναι. Επίσης αναφορικά με την συσχέτιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και τη συμμετοχή στη διοίκηση, τα αποτελέσματα 

συμφωνούν με μελέτες της Γκόλια (2014) και της Κολλητήρη (2018), οι οποίες 

καταλήγουν ότι ο τρόπος διοίκησης σχετίζεται με την ανάπτυξη της συναισθηματικής 

ισορροπίας και συμβάλλει στον περιορισμό των συμπτωμάτων της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Τέλος, η συσχέτιση της οργανωσιακής σιωπής με την επαγγελματική 

εξουθένωση που φάνηκε στην έρευνά μας βρίσκει αντιστοιχία καιστην μελέτη της 

Σαμαρά (2020) που διενεργήθηκε στον χώρο της υγείας. 

Εν κατακλείδι, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλά επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης και ότι σιωπούν περισσότερο για κοινωνικούς λόγους, 

ενώ θεωρούν ότι ο διευθυντής ασκεί την ηγεσία αποτελεσματικά. Οι διαφορές 

ανάμεσα στις ομάδες δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές για την επαγγελματική 

εξουθένωση και την οργανωσιακή σιωπή. Ωστόσο, σημαντικές διαφορές φάνηκε να 

υπάρχουν αναφορικά με τον βαθμό αποτελεσματικότητας του τρόπου που ο 

διευθυντής ασκεί την ηγεσία, με τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής και της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να δίνουν υψηλότερη βαθμολογία. Συμπεραίνεται λοιπόν, 

ότι τα δεδομένα της έρευνάς μας συνάδουν στην εκτίμηση ότι ο αποτελεσματικός 

ηγέτης επιδρά στην διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης και δύναται να 

περιορίσει την ανάπτυξη του φαινομένου της οργανωσιακή σιωπής στον σχολικό 

οργανισμό. 

 

5.2. Επίλογος – περιορισμοί -  προτάσεις 

Στην παρούσα μελέτη, ο αριθμός του δείγματος ήταν ιδιαίτερα μικρός και 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα μας αφορούν αποκλειστικά το 

συγκεκριμένο δείγμα που εξετάστηκε και δεν μπορούν να γενικευθούν. Το 

ερευνητικό μας εργαλείο αποτέλεσε μια σύνθεση σταθμισμένων και μη εργαλείων,  

προκειμένου να διερευνηθεί ο σκοπός της μελέτης, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί 

έλεγχος για τον καθορισμό του απαιτούμενου μεγέθους του δείγματος βάση της 

έκτασής του. Επίσης, για την ανάλυση των δεδομένων της οργανωσιακής σιωπής 

χρησιμοποιήθηκαν οι δώδεκα ερωτήσεις του σταθμισμένου εργαλείου όπως 
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προτείνεται από τους κατασκευαστές του και πιθανά πληροφορίες που δεν 

αναλύθηκαν από τις υπόλοιπες ερωτήσεις να ήταν πολύτιμες γι αυτό το μικρό δείγμα 

που εξετάστηκε. Τέλος, η συγκυρία της πανδημίας του COVID-19, μας ανάγκασε σε 

αποκλειστική διανομή των ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή, με αποτέλεσμα 

τον αποκλεισμό των εκπαιδευτικών που πιθανά την δεδομένη χρονική στιγμή δεν 

είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Συμπερασματικά, από τάσεις που παρατηρήθηκαν στην παρούσα μελέτη, θα 

ήταν σημαντικό να σημειωθούν κάποιες προτάσεις. Προκύπτει λοιπόν από το μελέτη, 

το σαφές μήνυμα ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός 

κλίματος εμπιστοσύνης προκειμένου να παραμένει λειτουργική η σχολική μονάδα, 

αποφεύγοντας να εδραιωθεί το φαινόμενο της οργανωσιακής σιωπής που περιορίζει 

την αποτελεσματικότητά της. Οι διευθυντές από την άλλη πλευρά, έχουν δυνατότητες 

να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να μη σιωπούν, ώστε να συζητούνται καλές 

πρακτικές και να ενισχύεται η συνεργασία. Είναι επίσης σημαντικό να κατανέμουν 

τις εργασίες με βάση τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, να εντοπίζουν τις 

δυνατότητες τους, να τις ενισχύουν και να βελτιώνουν τις αδυναμίες που 

αναγνωρίζουν με επιμορφωτικές πρακτικές. Με αυτούς τους τρόπους και με άλλες 

δημοκρατικές πρακτικές, η επαγγελματική εξουθένωση θα μπορούσε να παραμένει σε 

χαμηλά επίπεδα και η αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας δεν θα 

πλήττεται από φαινόμενα οργανωσιακής σιωπής. Τέλος, η αλλαγή του 

γραφειοκρατικού και συγκεντρωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης θα μπορούσε να 

αποδεσμεύσει τους διευθυντές από τον μεγάλο φόρτο των διεκπεραιωτικών 

καθηκόντων τους και να επενδύσει στην ανάπτυξη των ηγετικών χαρακτηριστικών 

τους. Έτσι θα έχουν περισσότερες δυνατότητες να αναπτύξουν οι ίδιοι εκείνη την 

εσωτερική πολιτική στην σχολική τους μονάδα, που θα την κάνει περισσότερο 

αποτελεσματική και λειτουργική, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες της, τις 

οποίες γνωρίζουν από πρώτο χέρι οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 

σε αυτές και ελάχιστα η κεντρική διοίκηση.  

Καταλήγοντας, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν μεγαλύτερο 

δείγμα και να επεκτείνουν περισσότερο την παρούσα έρευνα, ώστε να μπορέσουν να 

γενικευθούν τα αποτελέσματα σε αυτές τις σημαντικές παραμέτρους που σχετίζονται 

με την αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Θα μπορούσαν 
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επίσης, να χρησιμοποιηθούν ποιοτικά χαρακτηριστικά στην μελέτη μέσω 

συνεντεύξεων για τον έλεγχο των μεταβλητών που αναφέρθηκαν ή να διερευνήσουν 

ταυτόχρονα την οργανωσιακή φωνή. Τέλος, ενδιαφέρουσα θα ήταν η μελέτη των 

παραμέτρων αυτών από την σκοπιά των διευθυντών, ώστε να αξιολογηθεί η δική τους 

επαγγελματική εξουθένωση και η δική τους άποψη για τον εάν υφίσταται και τι 

είδους σιωπή στον διδακτικό σύλλογο που ηγούνται.  
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Ερωτηματολόγιο 

Αγαπητή/έ συνάδελφε, 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια της διπλωματικής μου  

εργασίας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην κατεύθυνση της 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης. Σκοπός της έρευνάς μου είναι να ερευνηθεί 

η σχέση των δεξιοτήτων του διευθυντή με την επαγγελματική εξουθένωση και την 

οργανωσιακή σιωπή των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής.  

 

Η συνεισφορά σου στη μελέτη αυτή είναι απαραίτητη και πολύ σημαντική για την 

επιστημονική μελέτη των συνθηκών εργασίας μας στα σχολεία. Σε διαβεβαιώνω ότι 

θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες επιστημονικής δεοντολογίας και η συμμετοχή σου θα 

είναι ανώνυμη και εμπιστευτική. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση nikikrgrg@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6976154331. 

Σ’ ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

Νίκη Καραγεώργη. 
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Α. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Παρακαλώ συμπληρώστε 

1. Φύλο:   Άνδρας □  Γυναίκα□ 

 

2. Ηλικία: …….. 

 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση:  Έγγαμος/η □   Άγαμος/η □ 

 

4. Οικογενειακό εισόδημα: 

 

< 1000 ευρώ □ 1000-1500 ευρώ □ >1500 ευρώ □ 
 

5. Τίτλοι σπουδών: 

□Δεύτερο πτυχίο 

□Μεταπτυχιακό 

□Διδακτορικό 

□Άλλο 

 

6. Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

□ 1-4 

□ 5-10 

□ 11-15 

□ 16-20 

□>20 

 

7. Νομός υπηρέτησης: 

 

□ Αττικής 

□ Κορινθίας 

 

8. Βαθμίδα υπηρέτησης 

□ Πρωτοβάθμια 

□ Δευτεροβάθμια 

9. Πεδίο υπηρέτησης: 

 

□ Γενική αγωγή 

□ Ειδική αγωγή 

□ Παράλληλη στήριξη 

□ Τμήμα ένταξης 
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Β. Παρακαλώ σημειώστε την συχνότητα στην οποία ισχύουν για εσάς οι παρακάτω 

προτάσεις στο αντίστοιχο τετράγωνο 

 0 1 2 3 4 5 6 

 Ποτέ Μερικές 

φορές 

τον 

χρόνο ή 

λιγότερο 

Μια 

φορά 

τον 

μήνα ή 

λιγότερο 

Μερικές 

φορές 

τον 

μήνα ή 

λιγότερο 

Μια 

φορά την 

εβδομάδα 

Μερικές 

φορές 

την 

εβδομάδα 

Κάθε 

μέρα 

1.Νιώθω ψυχικά 

εξαντλημένος από την 

διδασκαλία 

       

2.Νιώθω άδειος, σαν να 

μην έχει μείνει τίποτα 

μέσα μου, στο τέλος της 

σχολικής ημέρας. 

       

3.Νιώθω κουρασμένος 

όταν ξυπνάω το πρωί 

και έχω να 

αντιμετωπίσω ακόμα μια 

μέρα στο σχολείο 

       

4.Μπορώ εύκολα να 

καταλάβω πώς νιώθουν 

οι μαθητές μου για όσα 

τους συμβαίνουν 

       

5.Νιώθω ότι 

συμπεριφέρομαι 

απρόσωπα σε μερικούς 

μαθητές μου, σαν να 

ήταν αντικείμενα 

       

6.Μου είναι πολύ 

κουραστικό να δουλεύω 

με μαθητές όλη μέρα 

       

7.Διευθετώ πολύ 

αποτελεσματικά τα 

προβλήματα των 

μαθητών μου 

       

8.Νιώθω εξουθενωμένος 

από την δουλεία μου 
       

9.Νιώθω ότι επηρεάζω 

θετικά τη ζωή των 

μαθητών μου μέσα από 

την διδασκαλία μου 

       

10.Νιώθω λιγότερο 

ευαίσθητος προς τους 

ανθρώπους από τότε που 

άρχισα να διδάσκω 

       

11.Με  προβληματίζει 

ότι σιγά-σιγά αυτή η 

δουλεία με κάνει 

συναισθηματικά πιο 

σκληρό 

       

12.Νιώθω γεμάτος 

δύναμη και 
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ενεργητικότητα 

13.Νιώθω 

απογοητευμένος από την 

δουλεία μου 

       

14.Πιστεύω ότι 

εργάζομαι πολύ σκληρά 

στο σχολείο 

       

15.Στην ουσία δεν με 

ενδιαφέρει τι συμβαίνει 

σε μερικούς μαθητές 

μου 

       

16.Μου δημιουργεί 

μεγάλη ένταση το να 

εργάζομαι στενά με 

μαθητές 

       

17.Μπορώ να 

δημιουργώ μια άνετη 

ατμόσφαιρα με τους 

μαθητές μου 

       

18.Στο τέλος της 

ημέρας, έχω καλή 

διάθεση που δούλεψα 

στενά με τους μαθητές 

μου 

       

19.Νιώθω ότι έχω 

καταφέρει πολλά 

αξιόλογα πράγματα σ΄ 

αυτή τη δουλεία 

       

20.Νιώθω ότι δεν 

αντέχω άλλο 

πια…νιώθω ότι ο 

κόμπος έφτασε στο χτένι 

       

21.Αντιμετωπίζω πολύ 

ήρεμα τα προβλήματα 

που προκύπτουν στην 

δουλεία μου 

       

22.Νομίζω ότι οι 

μαθητές μου 

επιρρίπτουν σε μένα 

ευθύνες για μερικά από 

τα προβλήματά τους 
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Γ. Παρακαλώ σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας με τις παρακάτω προτάσεις 

σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετράγωνο. 

 

Κατά την διάρκεια της εργασίας μου παραμένω σιωπηλός… 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1.Επειδή 

φοβάμαι τυχόν 

αρνητικές 

συνέπειες 

       

2.Επειδή 

φοβάμαι ότι το 

να πω την άποψη 

μου θα φέρει 

δυσμένεια 

       

3.Για να μη φανώ 

ευάλωτος στους 

συναδέλφους και 

στους 

προϊσταμένους 

μου 

       

4.Για να 

αποφύγω 

διαπληκτισμούς 

       

5.Επειδή δεν 

ήθελα να φανώ 

ως «αυτός που 

δημιουργεί 

προβλήματα - 

μπελάδες» 

       

6.Επειδή ούτε και 

οι άλλοι μιλούν 
       

7.Επειδή δεν 

θέλω να 

πληγώσω τα 

αισθήματα των 

συναδέλφων και 

των 

προϊσταμένων 

μου 

       

8.Επειδή δεν 

θέλω να 

ντροπιάσω τους 

άλλους 

       

9.Επειδή δεν 

θέλω να βάλω 

άλλους σε 

μπελάδες 

       

10.Επειδή δεν 

θέλω να 

διαταράξω την 

σχέση ανάμεσα 

σε  συναδέλφους 
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και 

προϊσταμένους 

11.Για  να μην 

δώσω το 

πλεονέκτημα της 

γνώσης μου 

       

12.Επειδή 

ανησυχώ ότι 

μπορεί κάποιος 

να εκμεταλλευτεί 

την ιδέα μου 

       

13.Επειδή ήθελα 

κάποιοι να 

βιώσουν την 

επίδραση των 

λαθών τους 

       

14.Επειδή οι 

προϊστάμενοι μου 

δεν αξίζουν την 

συμμετοχή μου 

       

15.Επειδή θα 

σήμαινε 

αναπόφευκτη 

επιπρόσθετη 

εργασία 

       

16.Επειδή έτσι κι 

αλλιώς δεν θα 

εισακουστώ 

       

17.Επειδή οι 

προϊστάμενοι μου 

δεν είναι ανοιχτοί 

σε νέες 

προτάσεις, 

προβληματισμούς 

και άλλα σχετικά 

       

18.Επειδή τίποτα 

δεν θα αλλάξει 

έτσι κι αλλιώς 

       

19.Επειδή δεν 

αναμένεται να 

εμπλακώ εγώ 

       

20.Επειδή στο 

παρελθόν, είχα 

άσχημες 

εμπειρίες, όταν 

μίλησα για 

κρίσιμα 

ζητήματα 
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Δ. Παρακαλώ συμπληρώστε τον βαθμό συμφωνίας στις παρακάτω προτάσεις 

σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετράγωνο 

Ο Διευθυντής του σχολείου στο οποίο υπηρετώ: 

 1 2 3 4 5 

 

 

 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1.Κατανέμει τις εργασίες στους 

εκπαιδευτικούς με βάση τις επιθυμίες 

και τα ενδιαφέροντά τους 

     

2.Διασφαλίζει την εναρμόνιση της 

εργασίας των εκπαιδευτικών με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου 

     

3.Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και 

πόρους για να στηρίξει το 

εκπαιδευτικό προσωπικό στην 

εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του 

στόχων 

     

4.Μπλέκεται σε διαφωνίες και 

παρεξηγήσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών αποφεύγοντας τις 

συγκρούσεις 

     

5.Κοινοποιεί  του σχολείου στους 

εκπαιδευτικούς 
     

6.Θυμάται τα ονόματα όλων των 

εκπαιδευτικών και προτιμά την άμεση 

επικοινωνία 

     

7.Μεταβιβάζει εξουσίες ασκώντας 

δημοκρατική διοίκηση επιδεικνύοντας 

πειθώ και δημοκρατικές δεξιότητες 

     

8.Επιτρέπει αρκετή αυτονομία στους 

εκπαιδευτικούς για να οργανώνουν 

και να προγραμματίζουν τη 

διδασκαλία τους 

     

9.Επιλύει προβλήματα με τους 

εκπαιδευτικούς με συνεργατικό τρόπο 
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Σας ευχαριστώ 

  

10.Εφαρμόζει συμμετοχικές 

διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων 
     

11.Αδιαφορεί προσεκτικά τις ιδέες και 

τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών 
     

12.Επιδιώκει τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών κατά τον λειτουργικό 

προγραμματισμό και την αποτίμηση 

του εκπαιδευτικού έργου 

     

13.Κατατοπίζει το καινούργιο 

προσωπικό του σχολείου 
     

14.Δεν παίρνει αποφάσεις έως ότου 

πιεστεί με σκοπό να  αποφύγει 

πιθανές συγκρούσεις και 

αντιπαραθέσεις.  

     

15.Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς στο έργο τους 
     

16.Υπερασπίζεται επαρκώς τους 

εκπαιδευτικούς στις αντιδικίες με 

τρίτους 

     

17.Καλλιεργεί δίαυλο επικοινωνίας με 

τους εκπαιδευτικούς , τους μαθητές 

και τους γονείς 

     

18.Αναγνωρίζει και επιβραβεύει το 

έργο και την συμβολή των 

εκπαιδευτικών στην λειτουργία του 

σχολείου 

     

19.Κάνει τους εκπαιδευτικούς να 

αισθάνονται άνετα όταν συνομιλούν 

μαζί του 

     

20.Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς 

αντικειμενικά και δίκαια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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Πίνακας 1. Ποσοστά απαντήσεων συμμετεχόντων ανά ερώτημα την επαγγελματική εξουθένωση 

  

Α/Α Ερωτήσεις Ποτέ 

Μερικές 

φορές 

τον 

χρόνο 

% 

Μια 

φορά 

τον 

μήνα 

% 

Μερικές 

φορές 

τον μήνα 

% 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

% 

Μερικές 

φορές την 

εβδομάδα 

% 

Κάθε 

μέρα 

% 

1 
Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος από 

την διδασκαλία 
6.3 34.9 4.8 27 10.3 15.9 0.8 

2 
Νιώθω άδειος, σαν να μην έχει 
μείνει τίποτα μέσα μου, στο τέλος 

της σχολικής ημέρας. 

27.8 34.9 2.4 16.7 5.6 11.9 0.8 

3 

Νιώθω κουρασμένος όταν ξυπνάω 

το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω 
ακόμα μια μέρα στο σχολείο 

9.5 43.7 4.8 22.2 4.8 13.5 1.6 

4 

Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς 

νιώθουν οι μαθητές μου για όσα 

τους συμβαίνουν 

1.6 5.6 7.1 4 34.9 46.8 0 

5 

Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι 

απρόσωπα σε μερικούς μαθητές 
μου, σαν να ήταν αντικείμενα 

65.1 19.8 1.6 8.7 3.2 0.8 0.8 

6 
Μου είναι πολύ κουραστικό να 

δουλεύω με μαθητές όλη μέρα 
36.5 40.5 4.8 10.3 2.4 4 1.6 

7 
Διευθετώ πολύ αποτελεσματικά τα 
προβλήματα των μαθητών μου 

0 4.8 0.8 10.3 1.6 45.2 37.3 

8 
Νιώθω εξουθενωμένος από την 

δουλεία μου 
12.7 42.1 3.2 23 7.9 9.5 1.6 

9 
Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη 
ζωή των μαθητών μου μέσα από 

την διδασκαλία μου 

1.6 3.2 1.6 7.1 8.7 31 46.8 

10 

Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος προς 

τους ανθρώπους από τότε που 
άρχισα να διδάσκω 

69 18.3 1.6 5.6 0.8 0.8 4 

11 

Με  προβληματίζει ότι σιγά-σιγά 

αυτή η δουλεία με κάνει 
συναισθηματικά πιο σκληρό 

54 28.6 3.2 8.7 2.4 1.6 1.6 

12 
Νιώθω γεμάτος δύναμη και 

ενεργητικότητα 
1.6 4 1.6 10.3 7.1 43.7 31.7 

13 
Νιώθω απογοητευμένος από την 
δουλεία μου 

31.7 42.9 7.1 11.1 0.8 4.8 1.6 

14 
Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ 

σκληρά στο σχολείο 
4 11.9 1.6 7.1 2.4 41 40.5 

15 
Στην ουσία δεν με ενδιαφέρει τι 
συμβαίνει σε μερικούς μαθητές 

μου 

84.9 10.3 1.6 1.6 0.8 0 0.8 

16 
Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το 
να εργάζομαι στενά με μαθητές 

46.8 37.3 1.6 5.6 2.4 4 2.4 

17 
Μπορώ να δημιουργώ μια άνετη 

ατμόσφαιρα με τους μαθητές μου 
0 0 0 1.6 1.6 34.1 62.7 

18 
Στο τέλος της ημέρας, έχω καλή 
διάθεση που δούλεψα στενά με 

τους μαθητές μου 

0 1.6 0 4 4.8 38.1 51.6 

19 

Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά 

αξιόλογα πράγματα σ΄ αυτή τη 
δουλεία 

0.8 4.8 1.6 8.7 7.1 31.7 45.2 

20 

Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια… 

νιώθω ότι ο κόμπος έφτασε στο 
χτένι 

42.9 40.5 4 5.6 4 1.6 1.6 

21 

Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα 

προβλήματα που προκύπτουν στην 

δουλεία μου 

0 5.6 2.4 6.3 3.2 40.5 42.1 

22 

Νομίζω ότι οι μαθητές μου 

επιρρίπτουν σε μένα ευθύνες για 

μερικά από τα προβλήματά τους 

70 28.6 0.8 9.5 3.2 1.6 0.8 
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Πίνακας 2. Ποσοστά απαντήσεων συμμετεχόντων ανά ερώτημα στην οργανωσιακή σιωπή 

 

  

Α/Α Ερωτήσεις 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
% 

Διαφωνώ 

% 

Μάλλον 

διαφωνώ 
% 

Ούτε 

συμφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ 

% 

Μάλλον 

συμφωνώ 
% 

Συμφωνώ 

% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
% 

1 
Επειδή φοβάμαι τυχόν 

αρνητικές συνέπειες 
15.9 23 14.3 25.4 13.5 7.1 0.8 

2 

Επειδή φοβάμαι ότι το να 

πω την άποψη μου θα 

φέρει δυσμένεια 

15.9 22.2 16.7 20.6 12.7 10.3 1.6 

3 
Για να μη φανώ ευάλωτος 
στους συναδέλφους και 

στους προϊσταμένους μου 

17.5 31.7 10.3 22.2 10.3 6.3 1.6 

4 
Για να αποφύγω 
διαπληκτισμούς 

7.1 16.7 5.6 15.9 21.4 26.2 7.1 

5 

Επειδή δεν ήθελα να 

φανώ ως «αυτός που 

δημιουργεί προβλήματα - 
μπελάδες» 

9.5 16.7 13.5 19.8 24.6 11.9 4 

6 
Επειδή ούτε και οι άλλοι 

μιλούν 
12.7 27 9.5 21.4 16.7 9.5 3.2 

7 

Επειδή δεν θέλω να 
πληγώσω τα αισθήματα 

των συναδέλφων και των 

προϊσταμένων μου 

10.3 23.8 11.9 19 19.8 12.7 2.4 

8 
Επειδή δεν θέλω να 

ντροπιάσω τους άλλους 
10.3 22.2 5.6 16.7 27 15.1 3.2 

9 
Επειδή δεν θέλω να βάλω 
άλλους σε μπελάδες 

8.7 16.7 4 17.5 31 17.5 4.8 

10 

Επειδή δεν θέλω να 

διαταράξω την σχέση 

ανάμεσα σε  

συναδέλφους και 

προϊσταμένους 

6.3 16.7 10.3 16.7 32.5 15.1 2.4 

11 
Για  να μην δώσω το 
πλεονέκτημα της γνώσης 

μου 

24.6 34.9 11.9 18.3 4.8 4.8 0.8 

12 

Επειδή ανησυχώ ότι 

μπορεί κάποιος να 
εκμεταλλευτεί την ιδέα 

μου 

29.4 40.5 8.7 12.7 3.2 3.2 2.4 

13 
Επειδή ήθελα κάποιοι να 
βιώσουν την επίδραση 

των λαθών τους 

24.6 34.1 9.5 19.8 4.8 6.3 0.8 

14 

Επειδή οι προϊστάμενοί 

μου δεν αξίζουν την 
συμμετοχή μου 

31.7 34.1 7.9 15.1 7.1 3.2 0.8 

15 

Επειδή θα σήμαινε 

αναπόφευκτη 

επιπρόσθετη εργασία 

24.5 34.1 10.3 23 3.2 4 0 

16 
Επειδή έτσι κι αλλιώς δεν 

θα εισακουστώ 
22.2 23.8 18.3 19.8 5.6 7.1 3.2 

17 

Επειδή οι προϊστάμενοι 
μου δεν είναι ανοιχτοί σε 

νέες προτάσεις, 

προβληματισμούς και 
άλλα σχετικά 

22.2 29.4 10.3 17.5 13.5 5.6 1.6 

18 
Επειδή τίποτα δεν θα 

αλλάξει έτσι κι αλλιώς 
20.6 26.2 13.5 19 11.9 6.3 2.4 

19 
Επειδή δεν αναμένεται να 
εμπλακώ εγώ 

17.5 33.3 10.3 23 9.5 4 2.4 

20 

Επειδή στο παρελθόν, 

είχα άσχημες εμπειρίες, 
όταν μίλησα για κρίσιμα 

ζητήματα 

14.3 34.9 11.1 19 6.3 10.3 4 



   

112 
 

Πίνακας 3. Ποσοστά απαντήσεων συμμετεχόντων για τον τρόπο που ασκεί ο διευθυντής την 

ηγεσία ανά ερώτημα  

  

Α/Α Ερωτήσεις 
Ποτέ 

% 

Σπάνια 

% 

Μερικές 

φορές 

% 

Συχνά 

% 

Πάντα 

% 

1 
Κατανέμει τις εργασίες στους εκπαιδευτικούς 

με βάση τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους 
7 11.4 28.5 40.7 1.8 

2 

Διασφαλίζει την εναρμόνιση της εργασίας των 

εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευτικούς στόχους 

του σχολείου 

4.9 8.1 18.7 31.7 36.6 

3 

Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και πόρους για 

να στηρίξει το εκπαιδευτικό προσωπικό στην 

εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του στόχων 

8.1 12.2 21.1 31.7 26.8 

4 

Μπλέκεται σε διαφωνίες και παρεξηγήσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών αποφεύγοντας τις 

συγκρούσεις 

43.9 24.2 17.1 9.8 4.9 

5 
Κοινοποιεί  τους στόχους του σχολείου στους 

εκπαιδευτικούς 
8.1 12.2 21.1 31.7 26.8 

6 
Θυμάται τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών 

και προτιμά την άμεση επικοινωνία 
3.3 9.8 19.5 34.1 33.3 

7 

Μεταβιβάζει εξουσίες ασκώντας δημοκρατική 

διοίκηση, επιδεικνύοντας πειθώ και 

διαπραγματευτικές δεξιότητες 

9.8 12.2 22 33.3 22.8 

8 

Επιτρέπει αρκετή αυτονομία στους 

εκπαιδευτικούς για να οργανώνουν και να 

προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους 

0 4.1 10.6 24.4 61.0 

9 
Επιλύει προβλήματα με τους εκπαιδευτικούς με 

συνεργατικό τρόπο 
1.6 13 15.4 32.5 37.4 

10 
Εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη 

αποφάσεων 
4.1 10.6 18.7 35 31.7 

11 
Αδιαφορεί προσεκτικά τις ιδέες και τις 

εισηγήσεις των εκπαιδευτικών 
44.8 26 12.2 9.8 3.3 

12 

Επιδιώκει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

κατά τον λειτουργικό προγραμματισμό και την 

αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου 

2.4 7.3 14.6 36.6 39 

13 
Κατατοπίζει το καινούργιο προσωπικό του 

σχολείου 
5.7 8.9 16.3 21.2 48 

14 

Δεν παίρνει αποφάσεις έως ότου πιεστεί με 

σκοπό να  αποφύγει πιθανές συγκρούσεις και 

αντιπαραθέσεις. 

22.8 26 22 19 9.8 

15 
Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς στο έργο τους 
7.3 14.6 22 31.7 24.4 

16 
Υπερασπίζεται επαρκώς τους εκπαιδευτικούς 

στις αντιδικίες με τρίτους 
6.5 4.9 22 31.7 35 

17 
Καλλιεργεί δίαυλο επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς , τους μαθητές και τους γονείς 
3.3 12.2 17.1 34.1 33.3 

18 

Αναγνωρίζει και επιβραβεύει το έργο και την 

συμβολή των εκπαιδευτικών στην λειτουργία 

του σχολείου 

4.9 8.1 18.7 31.7 36.6 

19 
Κάνει τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται 

άνετα όταν συνομιλούν μαζί του 
3.3 9.8 13.8 19.5 53.7 

20 
Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς 

αντικειμενικά και δίκαια 
3.3 9.8 19.5 34.1 3.3 

21 
Δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τα 

συναισθήματα των υφισταμένων του. 
43.1 28.5 14.6 8.1 5.7 
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Πίνακας 4 . ANOVA. Συναισθηματική εξάντληση 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Συναισθηματική εξάντληση 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 19,93 7,219 41 

Ειδική 22,11 8,191 19 

Σύνολο 20,62 7,54 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 22,65 10,807 34 

Ειδική 24,28 8,434 29 

Σύνολο 23,4 9,744 63 

 

Πίνακας 5. ANOVA. Αποπροσωποποίηση 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Αποπροσωποποίηση 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 2,9 3,121 41 

Ειδική 4,16 4,425 19 

Σύνολο 3,3 3,595 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 3,24 4,272 34 

Ειδική 3,93 4,208 29 

Σύνολο 3,56 4,223 63 

 

Πίνακας 6. ANOVA. Προσωπική ολοκλήρωση - επίτευξη 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια 

Γενική 41.66 6.460 41 

Ειδική 38.95 6.527 19 

Σύνολο 40.80 6.550 60 

Δευτεροβάθμια 

Γενική 39.24 6.656 34 

Ειδική 40.83 6.574 29 

Σύνολο 39.97 6.614 63 
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Πίνακας 7 ANOVA. Συνολικός βαθμός στην οργανωσιακή σιωπή 

Εξαρτημένη μεταβλητή:  βαθμός οργανωσιακής σιωπής 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 62,37 19,43 41 

Ειδική 66,37 16,89 19 

Σύνολο 63,63 16,61 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 64,47 21,59 34 

Ειδική 66,52 24,38 29 

Σύνολο 65,41 22,75 63 

 

Πίνακας 8. ANOVA. Παθητική σιωπή 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Παθητική σιωπή 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 8.63 3.19 41 

Ειδική 10.63 3.84 19 

Σύνολο 9.27 3.97 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 9.68 4.54 34 

Ειδική 9.90 3.48 29 

Σύνολο 9.78 4.06 63 

 

Πίνακας 9. ANOVA. Καιροσκοπική σιωπή 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Καιροσκοπική σιωπή 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 7.49 3.21 41 

Ειδική 7.58 3.43 19 

Σύνολο 7.52 3.26 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 6.76 3.46 34 

Ειδική 8.45 4.55 29 

Σύνολο 7.54 4.05 63 
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Πίνακας 10.ANOVA.  Προ-κοινωνική σιωπή 

Εξαρτημένη μεταβλητή: προ-κοινωνική σιωπή 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 11.32 4.36 41 

Ειδική 12.11 4.31 19 

Σύνολο 11.57 4.32 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 11.38 5.18 34 

 Ειδική 12.14 4.51 29 

Σύνολο 11.73 4.86 63 

 

Πίνακας 11. ANOVA.  Συγκαταβατική σιωπή 

Εξαρτημένη μεταβλητή: συγκαταβατική σιωπή 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 8.80 4.11 41 

Ειδική 7.84 3.06 19 

Σύνολο 8.50 3.81 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 9.71 5.26 34 

Ειδική 8.83 4.92 29 

Σύνολο 9.30 5.09 63 

 

Πίνακας 12. ANOVA.  Βαθμός αποτελεσματικότητας τους τρόπου που ο διευθυντής ασκεί την 

ηγεσία 

Εξαρτημένη μεταβλητή: απόψεις βαθμού αποτελεσματικότητας του τρόπου που 

ασκεί την ηγεσία ο διευθυντής - δεξιότητες 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 53,83 13,12 41 

Ειδική 58,63 8,02 19 

Σύνολο 55,35 11,89 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 47,59 14,16 34 

Ειδική 55,45 12,27 29 

Σύνολο 52,21 13,79 63 
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Πίνακας 13. ANOVA.  Συμμετοχή στην διοίκηση 

Εξαρτημένη μεταβλητή: συμμετοχή στην διοίκηση 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 10,59 3,72 41 

Ειδική 11,74 2,62 19 

Σύνολο 10,95 3,43 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 9,68 4,29 34 

Ειδική 11,59 3,51 29 

Σύνολο 10,56 4,03 63 

 

Πίνακας 14. ANOVA.  Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών 

 

Πίνακας 15ANOVA. Σαφείς στόχοι  - όραμα 

Εξαρτημένη μεταβλητή: σαφείς στόχοι - όραμα 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 11 3,68 41 

Ειδική 13,47 2,31 19 

Σύνολο 11,78 3,48 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 9,41 4,50 34 

Ειδική 11,59 3,81 29 

Σύνολο 10,41 4,30 63 

 

 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή: ενδυνάμωση εκπαιδευτικών 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια 

Γενική 11,95 3,83 41 

Ειδική 13,37 2,51 19 

Σύνολο 12,4 3,51 60 

Δευτεροβάθμια 

Γενική 10,06 3,81 34 

Ειδική 12,48 3,52 29 

Σύνολο 11,17 3,25 63 
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Πίνακας 16. ANOVA. Δικαιοσύνη 

Εξαρτημένη μεταβλητή: ενδυνάμωση εκπαιδευτικών 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 13,27 3,86 41 

Ειδική 14 2,86 19 

Σύνολο 13,5 3,56 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 12,47 4,04 34 

Ειδική 13,45 3,64 29 

Σύνολο 12,92 4,20 63 

 

Πίνακας 17.ANOVA. Δεξιότητες επικοινωνίας 

Εξαρτημένη μεταβλητή: επικοινωνία 

Βαθμίδα Τύπος Μέσος Τυπική απόκλιση Ν 

Πρωτοβάθμια Γενική 12,24 3,91 41 

Ειδική 13 2,21 19 

Σύνολο 12,48 3,46 60 

Δευτεροβάθμια Γενική 11,44 4,05 34 

Ειδική 12,97 3,15 29 

Σύνολο 12,41 3,71 63 

 

 

 


