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Περίληψη 
Ο  κύριος  στόχος  είναι  η  διερεύνηση  των  σχέσεων  μεταξύ  της  σύγκρουσης  και  της 

αβεβαιότητας  των  ρόλων  με  παράλληλη  επεξήγηση  της  δράσης  της  μεταβλητής  της 
εργασιακής αυτονομίας σε αυτές  τις σχέσεις.  Συγκεκριμένα, σκοπός  της  έρευνας είναι  να 
εντοπίσει  τα  επίπεδα  σύγκρουσης  και  ασυμφωνίας  των  ρόλων  και  της  εργασιακής 
αυτονομίας  των  εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  που  εργάζονται  στην 
Περιφέρεια  Θεσσαλίας.  Επιπλέον,  επιβεβαιώνεται  ο  διαμεσολαβητικός  ρόλος  της 
εργασιακής αυτονομίας και αυτό καθιστά σημαντική την στάση που ακολουθεί ο Διευθυντής 
κάθε σχολείου ώστε με βάση το μοντέλο ηγεσίας που ακολουθεί να αυξήσει ή να περιορίσει 
αντίστοιχα την αυτονομία των υπαρχόντων. Ακόμη, αναδείχθηκε το ρόλο που διαδραματίζει 
η  περιοχή  όπου  βρίσκεται  το  σχολείο  όσον  αφορά  την  επίδραση  της  επαγγελματικής 
ικανοποίησης και της σύγκρουσης ‐ αβεβαιότητα των ρόλων. 

Λέξεις ‐  κλειδιά: Σύγκρουση ρόλων, εργασιακή αυτονομία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
 
Εισαγωγή 
H ασάφεια ‐ σύγκρουση ρόλων και η αυτονομία, μας προδιαθέτουν για την περαιτέρω 

διερεύνηση μέσα από ορισμένες έρευνες οι οποίες εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των τριών 
εξεταζόμενων μεταβλητών, δηλαδή της ασάφειας ‐ σύγκρουσης ρόλων και της αυτονομίας 
τουλάχιστον  ανά  δύο.  Προσπάθεια  για  διερεύνηση  της  σχέσης  μεταξύ    της  ασάφειας‐ 
σύγκρουσης ρόλων και της αυτονομίας, έχει γίνει από τους Beliasetal. (2015b). Η σύγκρουση 
ρόλων παρέχει κίνητρα στους εργαζόμενους για αύξηση και βελτίωση της προσπάθειάς τους, 
μέσω της ομαδικής εργασίας και μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Ο Strain (1999) ορίζει ότι η 
αυτονομία  επηρεάζει  σε  μεγάλο  βαθμό  την  επίδοση  των  εργαζομένων.  Συνδέεται  με  την 
εσωτερική κινητοποίηση του ατόμου για προσπάθεια και βελτιώνει την ελευθερία κινήσεων 
των εργαζομένων. Η σύγκρουση ρόλων σχετίζεται με την αποξένωση των εργαζομένων και 
μειώνει την εργασιακή ικανοποίηση (Zurcher, 1965). Η ανικανότητα ανάληψης ενός ρόλου 
δυσαρεστεί  τους  εργαζόμενους  και  μειώνει  την  επίδοσή  τους.  Ίδια  άποψη  φαίνεται  να 
ασπάζονται  και  οι Malik & Malik  (1988)  οι  οποίοι  συνδέουν  τη σύγκρουση  ρόλων  και  τις 
πολλές αρμοδιότητες με τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων (Lingetal., 2014).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Beliasetal. (2015)  έδειξαν ότι ο βασικός παράγοντας 
ενίσχυσης της ικανοποίησης των εργαζομένων δεν πρέπει να είναι η σύγκρουση ρόλων, αλλά 
οι  δυνατότητες  προώθησης.  Οι  περισσότεροι  υπάλληλοι  το  αντιμετωπίζουν  ως  ευκαιρία 
ανάδειξης των ικανοτήτων τους και ανάληψης πρωτοβουλιών. Όταν η συνεργασία γίνεται με 
άτομα τα οποία δεν έχουν αυτή την άποψη τότε η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται όπως 
επίσης  και  οι  προσδοκίες  τους  για  επαγγελματική  ανέλιξη.  Οι  εργαζόμενοι  έρχονται 
αντιμέτωποι με πληθώρα αντικρουόμενων ρόλων και  για αυτό πρέπει να ενισχύσουν  την 
αποτελεσματικότητά  τους  και  να  επιδείξουν  δεξιότητες  που  θα  φέρουν  την  εργασιακή 
ικανοποίηση. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι λειτουργούν με μεγάλη αυτονομία τείνουν να είναι 
πιο δημιουργικοί και αποτελεσματικοί και να διακρίνονται από ικανότητες αποτελεσματικής 
διαχείρισης  της  εργασίας  τους.  Για  αυτό,  οι  Beliasetal.  (2015)  τονίζουν  την  αυξημένη 
ικανοποίηση από την εργασία, τις μειωμένες συγκρούσεις ρόλων και την ανικανότητα των 
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εργαζομένων οι  οποίοι  δεν  είναι αυτόνομοι  να συνεχίσουν  το  έργο  τους με  ευχαρίστηση 
(Deci & Ryan, 2008). 

Διερεύνηση σχέσης σύγκρουσης ρόλων και εργασιακής αυτονομίας. 
H σύγκρουση ρόλων είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την αποξένωση των εργαζομένων 

από το επάγγελμά τους και τη μείωση της ικανοποίησης που βιώνουν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. η σύγκρουση και η ασάφεια ρόλων αποτελούν δύο κοινά χαρακτηριστικά 
τα  οποία  επηρεάζουν  την  εργασιακή  ικανοποίηση.  Η  σύγκρουση  ρόλων  προκύπτει  όταν 
διαφορετικές  ομάδες  ανθρώπων  με  τις  οποίες  ένα  άτομο  καλείται  να  αλληλεπιδράσεις 
διακατέχονται από αντικρουόμενες και αντιφατικές προσδοκίες σχετικά με την συμπεριφορά 
αυτού  του  ατόμου  (Beliasetal.,  2015a).  Η  εργασιακή  αυτονομία  παίζει  ως  εκ  τούτου 
σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του άγχους και δίνει στους εργαζόμενους την αίσθηση ότι με 
τις ικανότητές τους μπορούν να επιτύχουν τους στόχους οι οποίοι τους έχουν ανατεθεί. Κατ’ 
επέκταση  η  εργασιακή  αυτονομία  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  μεγαλύτερες  και  καλύτερες 
επιδόσεις (Saragih, 2011). 

Σχετικός παράγοντας εκτός από τη σύγκρουση ρόλων είναι και η εργασιακή αυτονομία με 
την  έννοια  του  επιπέδου  στο  οποίο  ένας  εργαζόμενος  διαθέτει  επαρκή  ανεξαρτησία  στο 
πλαίσιο  των  εργασιακών  του  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων,  ενώ  παράλληλα  διαθέτει 
επιλογές στον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί αυτά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Έρευνες 
που έχουν μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα και τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών 
έχουν διεξαχθεί από διάφορους  ερευνητές  (Pousette & Hanse,  2002). Η Ardanissa  (2016) 
μελέτησε στην έρευνά της τα αποτελέσματα που προκύπτουν στη σύγκρουση ρόλων, στην 
υπερφόρτωση  ρόλων  και  την  πρόθεση  να  παραιτηθεί  κάποιος  από  την  εργασία  του  για 
εθελοντικές  επιχειρηματικές  διαδικασίες.  Συμμετείχαν  111  φοιτητές  στην  έρευνα,  ενώ  η 
ανάλυση έδειξε ότι η αύξηση του επίσημου και ανεπισήμου φόρτου εργασίας συμβάλλει 
στην υπερφόρτωση και τη σύγκρουση ρόλων. Ο άτυπος φόρτος εργασίας ενισχύει τη θετική 
επίδραση του επίσημου φόρτου εργασίας στην υπερφόρτωση και τη σύγκρουση ρόλων.  

Η σύγκρουση ρόλων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα ως κάτι αρνητικό, καθώς οι 
διαχειριστικές  πρακτικές  οι  οποίες  οδηγούν  σε  μικρές  συγκρούσεις  και  κατ’  επέκταση 
διαμάχες μπορούν να διαμορφώσουν και να αντανακλούν μια οργάνωση που αντιμετωπίζει 
με ευαισθησία τη διαφωνία, αλλά ταυτόχρονα και την καινοτομία. Ο τρόπος με τον οποίο οι 
διοικήσεις οργανισμών αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τις συγκρούσεις έχει σημαντικές 
συνέπειες στα επιχειρησιακά και οργανωσιακά αποτελέσματα. Από τη μια πλευρά, όταν οι 
συγκρούσεις θεωρούνται ως εγγενώς αρνητικές, οι οργανισμοί μπορεί να είναι διατεθειμένοι 
είτε να τις αποφύγουν είτε να τις επιλύσουν γρήγορα. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορεί 
να μη φέρουν κινδύνους βραχυπρόθεσμα, ωστόσο συνεπάγονται και απώλεια ευκαιριών για 
νέες  και  δημιουργικές  ιδέες  αλλά  και  λήψη  καλύτερων  αποφάσεων  (Tjosvold,  2008).  Ο 
Lasseter (2013) χρησιμοποιώντας για έρευνά του, ένα πολύ μεγάλο δείγμα (19.130 άτομα) 
από  2.420  σχολεία  την  χρονική  περίοδο  2007  –  2008  ,όπως  προκύπτει  μέσα  από  τα 
αποτελέσματα  της  έρευνας  ,οι  αντιλήψεις  μεμονωμένων  εκπαιδευτικών  σχετικά  με  την 
αυτονομία στην τάξη, τη συλλογικότητα του προσωπικού και τη διοικητική υποστήριξη είχαν 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στα δημογραφικά στοιχεία των σχολείων και των καθηγητών. 

 
Μεθοδολογία έρευνας  
Εισαγωγικά  
Η  συστηματική  αναζήτηση  πληροφοριών  ονομάζεται  έρευνα  και  αποβλέπει  στην 

αξιοποίηση  των  απαντήσεων  σε  σημαντικά  για  αυτή  ερωτήματα  με  την  επιλογή  των 
κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών. Η διαδικασία συλλογής  και ανάλυσης των δεδομένων, 
συνιστά μέρος της εργασίας του ερευνητή, ο οποίος αξιοποιεί και ερμηνεύει τα δεδομένα ως 
βάση  εξαγωγής  αξιόπιστων  συμπερασμάτων  (Creswell,  2011;  Παπαναστασίου  & 
Παπαναστασίου,  2016;  Cohenetal.,  2007).Για  τους  σκοπούς  της  μελέτης  κρίθηκε  πιο 
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κατάλληλη  η  χρήση  της  ποσοτικής  μεθόδου,  η  οποία  αναζητά  τις  σχέσεις  μεταξύ  των 
μεταβλητών ή θέτει εκ των προτέρων τις ερευνητικές υποθέσεις και στη συνέχεια εξετάζει 
την ορθότητα μεταξύ των ερευνητικών ερωτημάτων που προκύπτουν από την ανασκόπηση 
της  σχετικής  βιβλιογραφίας.  Μία  από  τις  μεθόδους  συγκέντρωσης  των  πρωτογενών 
στοιχείων  που  χρησιμοποιούνται  στην  έρευνα  πεδίου  είναι  η  δημοσκόπηση  (Τηλικίδου, 
2004: 112‐113). Η δημοσκόπηση είναι η κύρια μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων και 
αυτή που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα μας. 

 
Σκοπός της έρευνας  
Η  σύγκρουση  ρόλων  και  η  εργασιακή  αυτονομία  αποτελούν  μεταβλητές  οι  οποίες 

συνδέονται  με  ποικίλους  και  σύνθετους  τρόπους  μεταξύ  τους  και  έχουν  προσελκύσει  το 
ενδιαφέρον  πολλών  ερευνητών.  Η  μελέτη  τους  εξυπηρετεί  στην  εξαγωγή  χρήσιμων 
συμπερασμάτων για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που απασχολούν εργαζομένους. 
Στο  πλαίσιο  της  συγκεκριμένης  μελέτης  οι  μεταβλητές  αυτές  καθορίζουν  τον  τρόπο 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας και κατ’ επέκταση την αποδοτικότητά 
τους. Σκοπός της έρευνας είναι:   

1. Να μετρήσει τα επίπεδα της σύγκρουσης, ασάφειας ρόλων και της αυτονομίας των 
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.  

2. Να γίνει  διερεύνηση  των σχέσεων της σύγκρουσης και της ασάφειας ρόλων και να 
αναλυθεί η διαμεσολαβητική επίδραση της αυτονομίας στις προαναφερθείσες σχέσεις. 

3. Να  καταδειχτεί  εάν    υπάρχει  σχέση  της  σύγκρουσης,  ασάφειας  ρόλων  και  της 
αυτονομίας,  με  συγκεκριμένες  δημογραφικές  μεταβλητές,  όπως  το  φύλο,  η  ηλικία,  η 
οικογενειακή  κατάσταση,  τα  έτη  προϋπηρεσίας,  το  μορφωτικό  επίπεδο  και  η  σχέση 
εργασίας. 

 
Σημασία της έρευνας ‐Περιορισμοί της έρευνας 
Η  σημασία  της  έρευνας  έγκειται  στην  πληθώρα  ερευνών  που  ασχολούνται  με  την 

σύγκρουση ρόλων και την αυτονομία αλλά δεν προσδιορίζουν επαρκώς τη σχέση αυτών των 
μεταβλητών στον κλάδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει πληθώρα άρθρων που 
ασχολούνται ακόμη και με τις τρεις αυτές μεταβλητές χωρίς ωστόσο να διευθετούν το ζήτημα 
εξειδικευμένα στη δευτεροβάθμια. Ακόμη, η αυτονομία στον εργασιακό χώρο και μάλιστα 
στο δημόσιο κλάδο αποτελεί μεταβλητή η οποία δεν έχει εξεταστεί επαρκώς στο πλαίσιο της 
σύγκρουσης  ρόλων.  Η  έρευνα  επικεντρώθηκε  στη  μελέτη  δυο  μεταβλητών  (σύγκρουση 
ρόλων  και αυτονομία) αγνοώντας  την  επίδραση άλλων παραγόντων όπως  το στυλ  και  το 
μοντέλο  ηγεσίας  που  ακολουθείται,  τις  επιδράσεις  από  το  εξωτερικό  περιβάλλον  (π.χ. 
οικονομική κρίση) κ.ά.. Ακόμη, εξετάστηκε η σχέση των τριών μεταβλητών με συγκεκριμένα 
δημογραφικά στοιχεία ενώ το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από μικρό αριθμό ερωτήσεων 
προκειμένου  να  καταστεί  εφικτή  η  συμπλήρωσή  του  από  τον  απαιτούμενο  αριθμό 
συμμετεχόντων.  Ασφαλώς  μεγαλύτερη  συμμετοχή  στην  έρευνα  θα  διεύρυνε  τα 
αποτελέσματα και θα έδινε μεγαλύτερη αξιοπιστία στη γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

 
Χρήσιμοι ορισμοί και έννοιες  
Με  την  έννοια  της  σύγκρουσης  των  ρόλων  νοείται  η  δυσκολία  που  αντιμετωπίζει  ο 

εργαζόμενος  όταν  προκύπτουν  αντιφάσεις  στην  εργασία  του  και  τα  καθήκοντα  που  έχει 
αναλάβει  συγκρούονται  με  κάποιο  άλλο  ρόλο  που  ήδη  διαθέτει.  Η  διαμεσολαβητική 
μεταβλητή είναι ο μηχανισμός που συνδέει την ανεξάρτητη με τον εξαρτώμενο μεταβλητή 
και  έτσι  εξηγεί  τη  σχέση  μεταξύ  των  δύο  αυτών  παραγόντων  (Fairchild  &  MacKinnon, 
2009).Σύμφωνα  με  τους  Baron  &  Kenny  (1986)  η  διαμεσολαβητική  μεταβλητή  είναι  είτε 
ποιοτική είτε ποσοτική και επηρεάζει την κατεύθυνση και / ή την  ισχύ της σχέσης μεταξύ 
ανεξάρτητου και εξαρτημένου μεταβλητού. 
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 Ερευνητικά ερωτήματα  
Με βάση το σκοπό της προτεινόμενης έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται 

είναι τα ακόλουθα: 
1. Η σύγκρουση ρόλων μέσα στη σχολική μονάδα συνιστά παράγοντα που επηρεάζει 

αρνητικά  την  επαγγελματική  ικανοποίηση  των  εκπαιδευτικών  της    Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης; 

2. Ο βαθμός αυτονομίας των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας επηρεάζει την 
επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; 

3. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά  (φύλο, ηλικία, προϋπηρεσία) διαφοροποιούν  τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την επαγγελματική τους ικανοποίηση; 

Από τα ερευνητικά ερωτήματα προκύπτουν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις: 
1. Η  σύγκρουση  ρόλων  και  η  ασάφεια  ρόλων  συσχετίζονται  αρνητικά  με  την 

επαγγελματική ικανοποίηση. 
2. Η αυτονομία διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της σύγκρουσης και 

της ασάφειας ρόλων με την επαγγελματική ικανοποίηση.  
3. Τα  δημογραφικά  χαρακτηριστικά  αποτελούν  παράγοντα  διαφοροποίησης 

σύγκρουσης ρόλων, βαθμού αυτονομίας  και Επαγγελματικής Ικανοποίησης. 
Ως εκ τούτου, οι μηδενικές υποθέσεις της έρευνας προκύπτουν ως εξής:  
1. Η αυτονομία δεν παίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της σύγκρουσης κα της 

ασάφειας ρόλων με την επαγγελματική ικανοποίηση. 
2. Τα  δημογραφικά  χαρακτηριστικά  δεν  αποτελούν  παράγοντα  διαφοροποίησης 

σύγκρουσης ρόλων, βαθμού αυτονομίας  και Επαγγελματικής Ικανοποίησης. 

Σχεδιασμός έρευνας 
Όσον αφορά την εξέταση του διαμεσολαβητικού αντίκτυπου της εργασιακής αυτονομίας 

στην  σχέση  σύγκρουσης  ‐  ασάφειας  ρόλων,  χρησιμοποιήθηκε  μετά  τη  διεξαγωγή  της 
απαραίτητης παλινδρόμησης ή  της πλατφόρμας  των καθηγητών Preacher  και  Leonardelli, 
προκειμένου  να  εξεταστεί  ο  παράγοντας  διαμεσολάβησης  μεταξύ  εξαρτημένου  και 
ανεξάρτητου μεταβλητού. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας έγινε αρχικά 
διερευνητική παραγοντική ανάλυση για την εύρεση κοινών παραγόντων μεταξύ των ομάδων 
των ερευνηθέντων ερωτηματολογίων μεταβλητών και για την επιβεβαίωση της κλίμακας του 
ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε. Για τη μέτρηση της σχέσης μεταξύ του ανεξάρτητου 
και του διαμεσολαβητή χρησιμοποιείται μη τυποποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης a, 
και τυπικό σφάλμα που αντιστοιχεί σ 'αυτό. 

 
Εργαλείο της έρευνας ‐ Δείγμα της έρευνας 
Πρόκειται  για μια  τεχνική που αποσκοπεί στη διερεύνηση  των συμπεριφορών και  των 

γεγονότων  που  λαμβάνουν  χώρα  στο  περιβάλλον  των  ατόμων  που  συμμετέχουν  στην 
ερευνητική  διαδικασία,  των  υποκειμενικών  κρίσεων,  στάσεων,  απόψεων,  κινήτρων, 
προσδοκιών  και  φιλοδοξιών  καθώς  και  των  γνώσεων  σχετικά  με  ένα  συγκεκριμένο  θέμα 
(Χαλικιάς, Μανωλέσου & Λάλου, 2015: 56).Σχετικά με τη διατύπωση των ερωτήσεων αυτών 
είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητά από όλους 
τους ερωτώμενους. Οι κλειστοί τύποι ερωτημάτων υπερτερούν στην ευκολία της ανάλυσης 
των δεδομένων (Χαλίκια και συν., 2015: 56) και γι’ 'αυτό επελέγησαν στο ερωτηματολόγιο 
της παρούσας έρευνας. Η μορφή του ερωτηματολογίου είναι επίσης πολύ σημαντική για το 
είδος και τη διατύπωση των ερωτημάτων που περιλαμβάνει αυτό. 

Η επιλογή αυτή έγινε τόσο για την επίτευξη μεγαλύτερης συμμετοχής των εκπαιδευτικών 
στην έρευνα λόγω της μείωσης του επαγγελματικού φόρτου προς την περίοδο διακοπών όσο 
και  λόγω  της  ροής  εργασίας  για  την  εκπόνηση  της  οποίας  έπρεπε  πρώτα  να  γίνει  η 
βιβλιογραφική επισκόπηση και η καλή αντίληψη της θεωρητικής βάσης των εξεταζόμενων 
μεταβλητών.  Πριν  από  την  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  οι  συμμετέχοντες 
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ενημερώθηκαν  με  γραπτό  κείμενο  ‐  εισαγωγή  σχετικά  με  το  περιεχόμενο  και  σκοπό 
διεξαγωγής της έρευνας, ενώ κατέστη σαφές ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 
έρευνα και ανώνυμα. Η έρευνα έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2018 σε σχολεία της Θεσσαλίας 
(όχι συγκεκριμένο Νομού), συμπεριλαμβανομένων των σχολείων της περιοχής Β Μαγνησίας, 
δηλαδή  σε  σχολεία  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  των  νησιών  Σκιάθου,  Σκοπέλου  και 
Αλοννήσου. 

 Ερευνητικά εργαλεία 
Για την μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

Teacher’s Satisfaction Inventory – (TSI) των Γκόλια και Κουστέλιου (2014). Το συγκεκριμένο 
ερωτηματολόγιο  αποτελείται  από  20  ερωτήσεις  οι  οποίες  μετρούν  πέντε  πτυχές  της 
εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχές που μετρούν είναι: ο διευθυντής, οι συνάδελφοι, η 
φύση  της  εργασίας,  οι  μαθητές  και  οι  εργασιακές  συνθήκες.  Η  πρώτη  σελίδα  του 
ερωτηματολογίου  περιλαμβάνει  τα  ερωτήματα  για  τη  συλλογή  των  δημογραφικών 
χαρακτηριστικών  του  δείγματος,  όπως  το  φύλο,  η  ηλικία,  η  διδακτική  εμπειρία,  η 
οικογενειακή  κατάσταση  (τρεις  επιλογές,  (1)  ελεύθερος‐η,  (2)  (Π.χ.  το  σχολείο  στο  οποίο 
εργάζονται) και η περιοχή όπου βρίσκεται η σχολή στην οποία εργάζονται οι συμμετέχοντες 
στην  έρευνα.  Η  ασυμφωνία  των  ρόλων  μετρήθηκε  με  τη  χρησιμοποίηση  ενός  βαθμού 
κλίμακας, από το «απόλυτα ψευδές» (7) έως το «απολύτως αληθινό» (1), ενώ για τη μέτρηση 
της σύγκρουσης ρόλων η ίδια κλίμακα έθεσε ως «απολύτως ψευδής» (1) ) μέχρι το «απόλυτα 
αληθινό» (7).  

Διεξήχθησαν  διερευνητικές  αναλύσεις  παραγόντων,  ενώ  εξετάστηκε  η  αξιοπιστία  των 
συνολικών κλιμάκων καθώς και των επιπέδων  του ρόλου σύγκρουσης και της εργασιακής 
αυτονομίας.  Εξετάστηκαν  τα  επίπεδα  σύγκρουσης  και  ασάφειας  ρόλων  και  εργασιακής 
αυτονομίας σε Ν = 260  εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης στις περιφερειακές 
ενότητες της Θεσσαλίας. Σημαντικό μέρος της ανάλυσης αποτελεί η εξέταση της αξιοπιστίας 
και της αξιοπιστίας του Προγράμματος Επαγγελματικής Ικανοποίησης (ΤΠΔ) στην ελληνική 
μορφή που διατύπωσαν οι Γκόλια και Κουστέλιος (2014). 

 
Χαρακτηριστικά δείγματος 
Τα  χαρακτηριστικά  του  δείγματος  παρουσιάζονται  στον Πίνακα  1.  Παρατηρούμε  ότι  ο 

αριθμός αντρών και γυναικών είναι ισάριθμος, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει πάνω 
από 20 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία και ως εκ τούτου είναι και μεγάλοι σε ηλικία. Ακόμη, 
η  πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων  είναι  παντρεμένοι  και  συνδέονται  με  μόνιμη  σχέση 
εργασίας με το δημόσιο. Οι περισσότεροι απασχολούνται στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα 
που εργάζονται πάνω από 10 χρόνια και είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ αρκετοί είναι και αυτοί που 
έχουν  προχωρήσει  στη  λήψη  κάποιου  μεταπτυχιακού  ή  ακόμη  και  διδακτορικού  τίτλου 
σπουδών. Τέλος, όσον αφορά την περιοχή όπου υπηρετούν η πλειοψηφία βρίσκεται στην 
Περιφερειακή  Ενότητα  Λάρισας  ωστόσο  επαρκής  κρίνεται  και  η  συμμετοχή  από  τις 
υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
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Πίνακας 1:  Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

Φύλο 
Άντρας  
Γυναίκα 

131 
129 

50,4% 
49,6% 

       

Διδακτική Εμπειρία 

0‐5 
6‐10 
11‐15 
16‐20 

6 
13 
56 
60 

2,3% 
5,0% 
21,5% 
23,1% 

       

Ηλικία 

>20 
<30 
31‐40 
41‐50 
>50 

125 
3 
17 
88 
152 

48,1% 
1,2% 
6,5% 
33,8% 
58,5% 

       

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Άγαμος/η 
Έγγαμος/η 

Διαζευγμένος/η 

34 
203 
23 

13,1% 
78,1% 
8,8% 

       

Σχέση εργασίας 
Μόνιμος 

Αναπληρωτής 
251 
9 

96,5% 
3,5% 

       

Προϋπηρεσία στο 
συγκεκριμένο 

σχολείο 

3‐5 
6‐10 
10‐20 
>20 

46 
62 
70 
23 

22,3% 
17,7% 
23,8% 
26,9% 
8,8% 

       

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Απόφοιτος ΑΕΙ 
Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 
Τίτλου 
Κάτοχος 

Διδακτορικού Τίτλου

          173 

           75 

           12 

 

 
              66,5% 
 

28,8% 
 

4,6% 

       

Περιοχή σχολείου 

Μαγνησία 
Λάρισα 
Τρίκαλα 
Καρδίτσα 
Σποράδες 

78 
99 
42 
35 
6 

30,0% 
38,1% 
16,2% 
13,5% 
2,3% 

 
Σύγκρουση ρόλων  
Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ανάλυση κύριων συνιστωσών με περιστροφή Varimax 

και κανονικοποίηση Kaiser. Η ανάλυση παραγόντων των 6 και 8 ερωτημάτων της Κλίμακας 
Ασάφειας Ρόλων και της Κλίμακας Σύγκρουσης Ρόλων εξήγαγε τρεις παράγοντες οι οποίοι 
εξηγούσαν το 64,799% της παρατηρούμενης διακύμανσης (ΚΜΟ = 0.897, Bartlett’s = 1874, 
p<0.0005). Το γράφημα Scree αποκάλυψε ότι πρέπει να διατηρηθούν οι τρεις παράγοντες, 
ενώ στην αρχή είχε γίνει διάκριση μόνο μεταξύ της ασάφειας και της σύγκρουσης ρόλων. 
Προκύπτει επομένως ότι οι παράγοντες είναι τρεις.  

Όλες οι φορτίσεις στους παράγοντες είχαν φόρτιση πάνω από 0.4 που απαιτείται . Τα 14 
συνολικά ερωτήματα της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων παρουσίασαν υψηλές φορτίσεις 
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με τους παράγοντες στους οποίους εντάσσονται, με τιμές που κυμαίνονταν από 0.54 ‐0.857. 
Η αξιοπιστία της υποκλίμακας ήταν υψηλή και αποδεκτή με α = 0.901 και ο μέσος όρος της 
υποκλίμακας ήταν Μ.Ο. = 2.83. Ο πρώτος παράγοντας «Ασάφεια ρόλων» εξηγούσε το 44,27% 
της  διακυμάνσεως  και  αποτελούσε  από  εφτά  ερωτήματα  τα  οποία  είχαν  αρχικά 
προσδιοριστεί  στην  αβεβαιότητα  μεταβλητών  (έξι  ερωτήσεις)  και  η  ερώτηση  8  από  την 
σύγκρουση ρόλων με φορτίο από 0,54 έως 0,857.Η αξιοπιστία της υποκλίμακας ήταν υψηλή 
και αποδεκτή με α = 0.815 και η μέση τιμή της υποκλίμακας ήταν Μ.Ο. = 4.65.  Ο δεύτερος 
παράγοντας  αφορά  όλα  τα  ερωτήματα  που  είχαν  αρχικά  προσδιοριστεί  ότι 
αντιπροσωπεύουν τον μεταβλητή της σύγκρουσης των ρόλων, εκτός από το ερώτημα 8 που 
περιλήφθηκε στην αδυναμία ρόλων και το ερώτημα 1, το οποίο από μόνο του αποτελεί το 
τρίτο παράγοντα  του κλίματος ασάφειας  και σύγκρουσης ρόλων. Ο  τρίτος  και  τελευταίος 
παράγοντας που προέκυψαν από την ανάλυση παραγόντων στο SPSS ήταν το ερώτημα που 
αφορούσε  την  αφομοίωση  των  εκπαιδευτικών  με  πράγματα  που  ο  καθένας  θέλει 
διαφορετική αντιμετώπιση. 

Πίνακας  2:  Εξαγόμενοι παράγοντες και φορτίσεις διερευνητικής ανάλυσης ασάφειας και 
σύγκρουσης ρόλων   

  Παράγοντας 1  Παράγοντας 2  Παράγοντας 3

1.Γνωρίζω  ακριβώς  πόση  εξουσία  έχω  στη 
δουλειά μου. 

0,716 
   

2.  Στη  δουλειά  μου  υπάρχουν  ξεκάθαροι  και 
προγραμματισμένοι στόχοι. 

0,813 
   

3. Γνωρίζω ότι μοιράζω σωστά το χρόνο μου.  0,824     
4.Γνωρίζω ποιες είναι οι ευθύνες μου.  0,857     
5.Γνωρίζω  επακριβώς  τι  περιμένουν  οι  άλλοι 
από μένα. 

0,833 
   

6.Οι  επεξηγήσεις  που  μου  δίνονται  στη 
δουλειά  μου  για  το  τι  πρέπει  να  γίνει  είναι 
ξεκάθαρες. 

0,619 
   

7. Στη δουλειά μου ασχολούμαι με πράγματα 
που  το  καθένα  θέλει  διαφορετική 
αντιμετώπιση. 

 
              0,841 

8. Μου ανατίθενται εργασίες χωρίς να υπάρχει 
η  ανθρώπινη  βοήθεια  που  είναι  απαραίτητη 
για να ολοκληρωθούν αυτές. 

 
 

     0,741 
 

9.Πρέπει να έρθω σε σύγκρουση με ορισμένες 
διαδικασίες  ή  κανόνες  προκειμένου  να 
τελειώσω κάποια εργασία. 

 
 

0,758 
 

10.Εργάζομαι  με  δύο  ή  περισσότερες  ομάδες 
ατόμων που λειτουργούν διαφορετικά. 

 
 

0,645 
 

11.  Στη  δουλειά,  μου  ζητούν  να  κάνω 
αντιφατικά πράγματα.   

 
 

0,751 
 

12. Στη δουλειά μου κάνω πράγματα τα οποία 
γίνονται αποδεκτά μόνο από ορισμένα άτομα.

 
 

0,581 
 

13.  Μου  αναθέτουν  εργασία  χωρίς  τους 
επαρκείς πόρους και υλικά για να τις εκτελέσω.

 
 

0,582 
 

14. Στη δουλειά μου ασχολούμαι με ανώφελα 
πράγματα. 

      0,54 
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Εργασιακή αυτονομία  
Η  ανάλυση  παραγόντων  των  τεσσάρων  ερωτημάτων  της  Κλίμακας  Εργασιακής 

Αυτονομίας  εξήγαγε  έναν παράγοντα  ο  οποίος  εξηγούσε  το  57,17%  της  παρατηρούμενης 
διακύμανσης (ΚΜΟ = 0.708, Bartlett’s = 250, p<0.0005). Το γράφημα Scree αποκάλυψε ότι 
πρέπει να διατηρηθεί ένας παράγοντας όπως είχε προσδιορισθεί από την αρχή της έρευνας 
για  την  εργασιακή  αυτονομία.  Καθώς  ο  έλεγχος  εξήγαγε  έναν  μόνο  παράγοντα 
ακολουθήθηκε η  Principal  Component Analysis  και  όχι  με  περιστροφή. Οι φορτίσεις  στον 
παράγοντα είχαν φόρτιση πάνω από 0.4 που απαιτείται . Τα 4 ερωτήματα της εργασιακής 
αυτονομίας  παρουσίασαν  υψηλές  φορτίσεις  με  τους  παράγοντες  στους  οποίους 
εντάσσονται,  με  τιμές  που  κυμαίνονταν  από  0.678  ‐0.802. Ο  ένας  αυτός  παράγοντας  της 
Εργασιακής Αυτονομίας εξηγούσε το 57.17% της διακύμανσης και αποτελείται από τέσσερα 
ερωτήματα όπως αρχικώς είχαν προσδιοριστεί. Η αξιοπιστία της κλίμακας ήταν υψηλή και 
αποδεκτή με α =0,749 και Μ.Ο. = 3,08 («Κάπως αληθινό).  

Πίνακας 3: Εξαγόμενοι παράγοντες και φορτίσεις διερευνητικής εργασιακής αυτονομίας 

  Παράγοντας 1 

1. Περνάει ο λόγος μου στη δουλειά. 
2. Έχω αρκετή εξουσία για να κάνω ό,τι πιστεύω ότι είναι καλύτερο. 
3. Η δουλειά μου, μου επιτρέπει να πάρω πολλές αποφάσεις μόνος μου. 
4. Έχω αρκετή ελευθερία για το πώς θα εκτελέσω τη δουλειά μου. 

  0.678 
0.778 
0.802 
0.761 

Συζήτηση αποτελεσμάτων 
Από  την  ανάλυση  παραγόντων  κατά  τον  έλεγχο  των  ερωτημάτων  που  αφορούν  τη 

σύγκρουση  και  ασάφεια  ρόλων  προέκυψαν  τρεις  παράγοντες  εκ  των  οποίων  ο  τρίτος 
αποτελούνταν από ένα μόνο ερώτημα. Η διάσταση αυτή θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί 
ακόμη  και  σε  συνδυασμό με  δημογραφικά  χαρακτηριστικά,  όπως  η  ύπαρξη παιδιών από 
μειονότητες  στο  σχολικό  χώρο  ή  ακόμα  και  η  διαχείριση  θεμάτων  που  αφορούν  την 
σεξουαλικότητα των μαθητών. 

Αυτό υποδηλώνει την πιθανότητα ύπαρξης μιας άλλης διάστασης μέσα στην σύγκρουση 
και  ασάφεια  ρόλων  που  χρήζει  περαιτέρω  έρευνας  και  μελέτης  και  αφορά  την 
διαφοροποίηση  της αντιμετώπισης  καθημερινών  καταστάσεων από  τους  εκπαιδευτικούς. 
Πιο  συγκεκριμένα,  δε  βρέθηκαν  στατιστικά  σημαντικές  σχέσεις  με  καμία  από  τις  τρεις 
εξεταζόμενες  μεταβλητές  (εργασιακή  ικανοποίηση,  ασάφεια  –  σύγκρουση  ρόλων  και 
εργασιακή αυτονομία) για τα εξής δημογραφικά στοιχεία: Φύλο, Διδακτική εμπειρία ,Ηλικία, 
Οικογενειακή κατάσταση. 

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από αντίστοιχες παλιότερες έρευνες όπως 
των  Beri  (2013)  και  Menon  –  Eliophotou  &  Reppa  –  Athanasoula  (2011).  Από  την  άλλη, 
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις επιρροής με την επαγγελματική ικανοποίηση για τα 
εξής  δημογραφικά  στοιχεία:  Σχέση  εργασίας,  Προϋπηρεσία  στο  συγκεκριμένο  σχολείο, 
Επίπεδο εκπαίδευσης, Περιοχή σχολείου. Ακόμη, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις 
επιρροής  με  την  ασάφεια  και  σύγκρουση  ρόλων  για  τα  εξής  δημογραφικά  στοιχεία: 
Προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο σχολείο ,Επίπεδο εκπαίδευσης, Περιοχή σχολείου. 

 
Συμπεράσματα 
Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πρωτότυπη και ταυτόχρονα 

να καταφέρει να συνδυάσει τρεις μεταβλητές οι οποίες συνήθως εξετάζονται ανά ζευγάρι 
στη  βιβλιογραφία  και,  αφετέρου,  εντοπίζει  τον  διαμεσολαβητικό  ρόλο  της  εργασιακής 
αυτονομίας  μεταξύ  του  ρόλου  σύγκρουσης  και  της  επαγγελματικής  ικανοποίησης.  Τα 
ευρήματα αυτής της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
συγκρούσεων ρόλων και την απόκτηση μιας κατεύθυνσης που αυξάνει την επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τους Διευθυντές και γενικά τους ηγέτες. Ακόμη, κρίσιμο 
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είναι  το  γεγονός  ότι  η  παρούσα  έρευνα  εξάγει  συμπεράσματα  για  οκτώ  διαφορετικές 
δημογραφικές  ιδιότητες  που  συνδέονται  με  τρεις  διαφορετικές  μεταβλητές,  την 
επαγγελματική ικανοποίηση, τη σύγκρουση και την ασάφεια των ρόλων και την εργασιακή 
αυτονομία. 

Η  παρούσα  εργασία  έδειξε  ότι  υπάρχει  ακόμα  μεγάλο  πεδίο  έρευνας  ανεξερεύνητο. 
Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι διαφοροποιείται το αποτέλεσμά της από τη δομή των 
υποκλιμάκων της ελληνικής έκδοσης της Κλίμακας Επαγγελματικής Ικανοποίησης TSI (Γκόλια 
και Κουστέλιος, 2014).Αναμένεται ότι το θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο της μεταβλητής της 
εργασιακής  αυτονομίας  θα  λειτουργεί  διαμεσολαβητικά  μεταξύ  της  ανεξάρτητης 
μεταβλητής της ασάφειας και της σύγκρουσης των ρόλων και του εξαρτώμενου μεταβλητού 
της επαγγελματικής ικανοποίησης.H επαγγελματική ικανοποίηση σε όλες τις διαστάσεις της 
επηρεάζεται από τη σύγκρουση και  την ασάφεια ρόλων. Ως εκ  τούτου προκύπτει ότι όσο 
μεγαλύτερος ο βαθμός σύγκρουσης και ασάφειας ρόλων τόσο πιο ανασταλτικά λειτουργούν 
για την επαγγελματική ικανοποίηση. Οι συγκρούσεις προκαλούν συναισθήματα δυσφορίας 
και  δυσαρέσκειας  στους  εκπαιδευτικούς  με  αποτέλεσμα  να  μειώνεται  ο  βαθμός 
επαγγελματικής τους ικανοποίησης. 

Όσον αφορά μελλοντικές έρευνες καθώς το θέμα της εκπαίδευσης είναι πάντα επίκαιρο 
και σημαντικό καθώς αφορά το μέλλον της χώρας που είναι  τα παιδιά κρίνεται  ιδιαίτερα 
σημαντική η ενασχόληση ερευνητών με αυτό. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής μπορούν να 
αξιοποιηθούν για την καλύτερη αντιμετώπιση των συγκρούσεων ρόλων και την απόκτηση 
μιας  κατεύθυνσης  που  αυξάνει  την  επαγγελματική  ικανοποίηση  των  εκπαιδευτικών  από 
μέρους  των  Διευθυντών  και  εν  γένει  των  ηγετών  τους.  Θα  ήταν  επομένως  χρήσιμο  να 
αξιοποιηθούν  τόσο  τα  σχόλια  της  συζήτησης  όσο  και  τα  συμπεράσματα  της  παρούσας 
εργασίας για μελλοντικές έρευνες πάνω στα κενά που εντόπισε η γράφουσα. 
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