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Περίληψη
Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  εξετάσει  τα  επίπεδα  επαγγελματικής 
ικανοποίησης  Ελλήνων  καθηγητών  φυσικής  αγωγής  που  απασχολούνται  με  μόνιμη 
σχέση εργασίας στη δημόσια εκπαίδευση και να διερευνήσει τυχόν διαφορές μεταξύ 
των  διαστάσεων  του  συγκεκριμένου  φαινόμενου  μεταξύ  της  πρωτοβάθμιας  και 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Το  δείγμα  της  έρευνας  αποτέλεσαν  437  καθηγητές 
φυσικής  αγωγής  (ηλικίας  41.45  ±  5.29  έτη),  από  ένα  ευρύ  φάσμα  γεωγραφικών 
περιοχών,  εκ  των  οποίων  209  υπηρετούσαν  στην  πρωτοβάθμια  και  233  στη 
δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.  Η  επαγγελματική  ικανοποίηση  των  εκπαιδευτικών 
αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης 
(Employee Satisfaction Inventory; Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis, 1997). Τα 
αποτελέσματα  της  έρευνας  φανέρωσαν πως  οι  Έλληνες  καθηγητές  φυσικής  αγωγής 
φαίνεται  να είναι  ικανοποιημένοι  από την εργασία τους.  Από τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης διακριτότητας φαίνεται ότι η ικανοποίηση από τις “συνθήκες εργασίας”, τις 
“αποδοχές”  καθώς  και  τη  “φύση  εργασίας”  διαφοροποιείται  ανάμεσα  στις  δυο 
εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Λέξεις κλειδιά:  Επαγγελματική Ικανοποίηση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την  τελευταία  δεκαετία,  η  βελτίωση  της  ποιότητας  και  της  παραγωγικότητας  στην 
εργασία, αποτελεί  κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητήματα τα 
οποία σχετίζονται με τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, 
την  καλύτερη  οργάνωση  της  εργασίας  και  την  εξισορρόπηση  μεταξύ  του 
επαγγελματικού και του ιδιωτικού βίου των εργαζομένων αποτελούν πρωταρχικό στόχο 
των κρατών – μελών.
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Αυτή η νέα πραγματικότητα παράλληλα με τον ολοένα αυξανόμενο εργασιακό χρόνο 
και  τη  θέση  που  καταλαμβάνει  η  απασχόληση  στην  ψυχική,  συναισθηματική  και 
κοινωνική ζωή των ατόμων, έστρεψε τους επιστήμονες στη μελέτη και διερεύνηση των 
παραγόντων,  που  ορίζουν  διάφορες  σημαντικές  εργασιακές  έννοιες  όπως  είναι  η 
επαγγελματική  εξουθένωση,  η  αυτοαποτελεσματικότητα  στην  εργασία  αλλά  και  η 
επαγγελματική  ικανοποίηση των εργαζομένων  (Alexander &  Hegarty,  2000;  Balzer, 
Smith,  Kravitch,  Lovell,  Paul,  Reilly,  &  Reilly,  1990;  Cherniss,  1993;  Glickman & 
Tamasshiro, 1982; Coladarci, 1992; Milner, 2001). 

Η  επαγγελματική  ικανοποίηση  αποτελεί  τα  τελευταία  χρόνια  αντικείμενο  πολλών 
μελετών, στην προσπάθεια των ερευνητών να ορίσουν το περιεχόμενο, τις διαστάσεις 
αλλά και  της επιδράσεις  του συγκεκριμένου φαινομένου σε διάφορους εργασιακούς 
χώρους και  σε ποικίλα επαγγέλματα (Zeffane,  1994;  Koustelios,  1991;  Ting,  1997). 
Έτσι  λοιπόν,  η  επαγγελματική  ικανοποίηση  ορίζεται  από  τις  θετικές  και  αρνητικές 
στάσεις που έχει το άτομο για την εργασία του (Baron, 1986) και συνδέεται άμεσα με 
σημαντικές πτυχές της εργασίας όπως η παραγωγικότητα, η μείωση λαθών στο χώρο 
της  εργασίας,  ο  αριθμός  των  απουσιών  και  η  πρόθεση  των  εργαζομένων  να 
εγκαταλείψουν το χώρο εργασίας τους (Κάντας, 1993; Baron, 1986; Maghradi, 1999). 

Περισσότερες από 5.000 εργασίες / διατριβές (Granny,  Smith,  & Stine, 1992) έχουν 
ανάγει την ικανοποίηση του προσωπικού σε κεντρικό αντικείμενο μελέτης, ενώ πολλές 
προσπάθειες έχουν γίνει για τον ορισμό αυτού του φαινομένου. Ο Locke (1976) έχει 
χαρακτηρίσει  την  επαγγελματική  ικανοποίηση  ως  «….μια  ευχάριστη  ή  θετική 
συναισθηματική κατάσταση, που απορρέει από την αποτίμηση της εργασίας κάποιου ή 
από  την  εργασιακή  εμπειρία»,  οι  Ivancevich  και  Donnelly  (1968)  ως  "την  ευνοϊκή 
άποψη  του  εργαζομένου  για  την  εργασία,  την  οποία  κατέχει  τώρα"  ενώ  ο  Spector 
(1997)  ως  "…απλά το  πώς  οι  άνθρωποι  αισθάνονται  για  τις  εργασίες  τους  και  τις 
διαφορετικές πτυχές των εργασιών τους". Οι περισσότεροι πάντως ερευνητές φαίνεται 
να συμφωνούν πως η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μία έννοια πολυδιάστατη, μία 
συλλογική στάση που αποτελείται από πολλές επιμέρους διαφορετικές πλευρές (Cross, 
1973; Koustelios, 1991; Rice, McFarlin & Bennet, 1991; Shouksmith, Pajo & Jespen, 
1990). 

Στις  περισσότερες  από  τις  έρευνες  που  μελέτησαν  την  επαγγελματική  ικανοποίηση 
συμμετείχαν διοικητικά στελέχη, εργαζόμενοι και υπάλληλοι, που παρείχαν υπηρεσίες 
γραφείου και χειρωνακτικές υπηρεσίες (Cross, 1973; Koustelios, 1991; Lee & Wilbur, 
1985;  Quinn & Staines,  1978),  σε μερικές  περιπτώσεις,  η  ικανοποίηση προσωπικού 
αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας και στο χώρο του αθλητισμού (Koehler, 1988; Li, 1993; 
Parks & Parra, 1994), ενώ τα τελευταία χρόνια αντίστοιχες έρευνες διεξάγονται και σε 
σχολικά  περιβάλλοντα  εξαιτίας  του  ιδιαίτερου  ρόλου  που  κατέχει  ο  σύγχρονος 
εκπαιδευτικός (Koustelios, 2001; 2005).

Έτσι  λοιπόν,  στην  εκπαίδευση,  το  συγκεκριμένο  οργανωσιακό  φαινόμενο 
προσλαμβάνει τεράστιες διαστάσεις καθώς συνδέεται όχι μόνο με την παραμονή των 
εκπαιδευτικών στο σχολείο (Hall, Pearson, & Carroll, 1992) αλλά και με την ποιότητα 
της  διδασκαλίας,  την  οργανωτική  δέσμευση  και  την  οργανωτική  απόδοση  των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με τις ακόλουθες σχολικές περιοχές: ακαδημαϊκή επίδοση, 
συμπεριφορά μαθητών, ικανοποίηση μαθητών, αλλαγή εκπαιδευτικών και διοικητική 
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απόδοση  (Mathieu,  1991;  Ostroff,  1992).  Ερευνητικά  δεδομένα  ενισχύοντας  την 
κοινωνική σημασία του συγκεκριμένου συνδρόμου χαρακτηρίζουν την επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ως ένα βασικό παράγοντα, ο οποίος συνδέεται με την 
αποτελεσματικότητα των σχολείων (Zigarreli, 1996).

Διάφορες  έρευνες  κατά  καιρούς  έχουν  μελετήσει  τη  σχέση  της  επαγγελματικής 
ικανοποίησης με διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Σε έρευνα του Plihal (1982), 
αναφορικά  με  την  επαγγελματική  ικανοποίηση  εκπαιδευτικών  βρέθηκε  πως  τα  έτη 
εμπειρίας  είχαν  θετική  συσχέτιση  με  τις  εσωτερικές  ανταμοιβές,  γεγονός  που 
αιτιολογήθηκε από τη σημασία που έδιναν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί από την “επαφή 
τους  με  τους  μαθητές”.  Όσον  αφορά  τη  γεωγραφική  θέση  του  σχολείου,  οι 
εκπαιδευτικοί  στις  αγροτικές  περιοχές  βρέθηκαν  να  είναι  λιγότερο  ικανοποιημένοι 
(Haughey  &  Murphy,  1984)  από  τους  εκπαιδευτικούς  των  αστικών  περιοχών 
(RuhlSmith, 1991),ενώ από την άποψη του φύλου, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βίωναν 
μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση από τους άνδρες συναδέλφους τους (Chapman 
& Lowther, 1982; Watson, et al., 1991).

Αν και  πλήθος  ερευνών  έχει  ασχοληθεί  τα τελευταία  χρόνια  με  την  επαγγελματική 
ικανοποίηση  των  εκπαιδευτικών,  λίγες  είναι  οι  έρευνες  που  έχουν  μελετήσει  το 
συγκεκριμένο  φαινόμενο  στους  καθηγητές  φυσικής  αγωγής  (Koustelios,  2005; 
Koustelios, & Tsigilis, 2005). Ωστόσο, η ειδική θέση που κατέχει η φυσική αγωγή στο 
σχολείο, οι διαφορετικές συνθήκες εργασίας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς άλλων 
ειδικοτήτων, οι ποικίλες προσδοκίες του ρόλου και των καθηκόντων των καθηγητών 
φυσικής  αγωγής  και  η  ειδική  δομή  της  τάξης  διαφοροποιούν  τη  συγκεκριμένη 
ειδικότητα από τις υπόλοιπες και καθιστούν αναγκαία τη μελέτη της επαγγελματικής 
ικανοποίησης ακόμη και μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  εξετάσει  τα  επίπεδα  επαγγελματικής 
ικανοποίησης μόνιμων Ελλήνων καθηγητών φυσικής αγωγής και να διερευνήσει τυχόν 
διαφορές μεταξύ των διαστάσεων του συγκεκριμένου φαινομένου για τους καθηγητές 
φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 437 μόνιμοι καθηγητές φυσικής αγωγής (ηλικίας 
41.45  ±  5.29  έτη)  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  δημόσιων 
σχολείων,  από  ένα  ευρύ  φάσμα  γεωγραφικών  περιοχών.  Από  αυτούς,  οι  254  ήταν 
άνδρες (57.6%) και οι 187 γυναίκες (42.4%) ενώ 209 υπηρετούσαν στην πρωτοβάθμια 
και 233 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Όργανα Μέτρησης

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο 
καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory, ESI) 
(Koustelios,  1991;  Koustelios  &  Bagiatis,  1997).  Η  κλίμακα  καταγραφής  της 
Επαγγελματικής Ικανοποίησης αποτελείται από 24 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούν τις 
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ακόλουθες έξι  διαστάσεις  της ικανοποίησης από την εργασία: συνθήκες εργασίας (5 
ερωτήσεις),  αποδοχές  (4  ερωτήσεις),  προαγωγές  (3  ερωτήσεις),  φύση της  ίδιας  της 
εργασίας (4 ερωτήσεις), άμεσος προϊστάμενος (4 ερωτήσεις) και οργανισμός ως σύνολο 
(4 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις δίνονταν σε πενταβάθμια κλίμακα που κυμαίνονταν από 
διαφωνώ απόλυτα (1) ως συμφωνώ απόλυτα (5).

Διαδικασία μέτρησης

Τα  ερωτηματολόγια  διανεμήθηκαν  στους  χώρους  εργασίας  των  εκπαιδευτικών  και 
συμπληρώθηκαν από τους καθηγητές φυσικής αγωγής σε ήσυχο και άνετο περιβάλλον.

Στατιστική ανάλυση

Η ανάλυση διακριτότητας  (discriminant  analysis)  χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί 
ποιοι  από  τους  παράγοντες  της  επαγγελματικής  ικανοποίησης  διαφοροποιούν  τους 
καθηγητές  φυσικής  αγωγής,  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Η 
συγκεκριμένη  στατιστική  τεχνική  χρησιμοποιείται  όταν τα επίπεδα της  ανεξάρτητης 
μεταβλητής είναι εκ των προτέρων καθορισμένα. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να 
σχηματίσει έναν ή περισσότερους γραμμικούς συνδυασμούς από όλες τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές  (διαστάσεις  επαγγελματικής  ικανοποίησης),  ο  οποίος  να  διαχωρίζει  στο 
μέγιστο τα επίπεδα της εξαρτημένης μεταβλητής (εκπαιδευτική βαθμίδα). Στατιστικά 
σημαντικές  φορτίσεις  θεωρήθηκαν  πάνω  από  .30,  ενώ  το  επίπεδο  σημαντικότητας 
ορίστηκε στο .05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στον  πίνακα  1  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  της  περιγραφικής  στατιστικής,  ο 
πίνακας  συσχέτισης  μεταξύ  των  εξεταζόμενων  μεταβλητών  και  οι  συντελεστές 
εσωτερικής  συνοχής  α  του  Cronbach.  Οι  παράγοντες  “συνθήκες  εργασίας”(α =.70), 
“αποδοχές”, (α =.76), “φύση εργασίας”(α =.78), “άμεσος προϊστάμενος” (α =.85), και 
“οργανισμός  ως  σύνολο”(α =.73)  παρουσίασαν ικανοποιητική  εσωτερική  συνοχή σε 
αντίθεση  με  την  υποκλίμακα  “προαγωγές”  η  οποία  εξαιρέθηκε  από  τις  αναλύσεις 
συσχετίσεων  λόγω  της  χαμηλής  εσωτερικής  συνοχής  που  παρουσίασε  (α =.58). 
Επιπρόσθετα,  όλοι  οι  συντελεστές  συσχέτισης  ήταν  στατιστικά  σημαντικοί  και 
κυμάνθηκαν από .13 (συνθήκες εργασίας - αποδοχές) έως .38 (φύση εργασίας – άμεσος 
προϊστάμενος).

Πίνακας 1. Μέσες τιμές, τυπική απόκλιση, συντελεστής α του Cronbach και 
συσχετίσεις μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών.

M.O. T.A. 1 2 3 4 5 α
1. Συνθήκες εργασίας 3.52 0.85 .70
2. Αποδοχές 2.52 0.97 .133* .76

3. Φύση εργασίας 4.28 0.73 .207* -.029 .78
4. Άμεσος προϊστάμενος 4.33 0.82 .223* -.046 .387* .85
5. Οργανισμός ως σύνολο 3.00 0.93 .283*  .261* .180* .292* .73

Σημείωση: * p < .001
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Οι μέσες τιμές, οι τυπικές αποκλίσεις και οι αντίστοιχες συσχετίσεις των διαστάσεων 
της επαγγελματικής ικανοποίησης για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης παρουσιάζονται 
αντίστοιχα στους πίνακες 2 και 3. 

Πίνακας  2. Μέσες  τιμές,  τυπικές  αποκλίσεις  και  συντελεστές  συσχέτισης  των 
διαστάσεων  της  επαγγελματικής  ικανοποίησης  για  τους  καθηγητές  φυσικής  αγωγής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημείωση: *p<.01

Πίνακας  3. Μέσες  Τιμές,  Τυπικές  Αποκλίσεις  και  συντελεστές  συσχέτισης  των 
διαστάσεων  της  επαγγελματικής  ικανοποίησης  για  τους  καθηγητές  φυσικής  αγωγής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σημείωση: **p<.01. *p<.05

Από την εξέταση του Πίνακα 2 και 3 παρατηρούνται υψηλές τιμές για τις συνθήκες 
εργασίας, τη φύση εργασίας και τον άμεσο προϊστάμενο τόσο για την πρωτοβάθμια όσο 
και  για  τη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  ενώ  εντονότερη  συσχέτιση  διαμορφώνεται 
μεταξύ των επί μέρους μεταβλητών για τους καθηγητές φυσικής αγωγής που διδάσκουν 
σε  σχολεία  της  πρώτης  βαθμίδας  συγκριτικά  με  εκείνους  της  δεύτερης  βαθμίδας. 
Αναλυτική  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  της  ανάλυσης  διακριτότητας  για  κάθε 
επίπεδο χωριστά παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 4. 

Μεταβλητή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση n = 205
M SD 1 2 3 4

1. Συνθήκες εργασίας 3.47 1.08
2. Αποδοχές 2.61 .95 .120
3. Φύση εργασίας 4.11 .85 .190* -.112
4. Άμεσος προϊστάμενος 4.28 .81 .264* .053 .347*
5. Οργανισμός ως σύνολο 3.01 .94 .200* .354* .109 .276*

Μεταβλητή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση n = 228
M SD 1 2 3 4

1. Συνθήκες εργασίας 3.67 1.04
2. Αποδοχές 2.42 .98 .127
3. Φύση εργασίας 4.44 .57 .086 -.024
4.Άμεσος προϊστάμενος 4.35 .81 .102 -.053 .362**
5. Οργανισμός ως σύνολο 2.98 .94 .115 .147* .205** .297**
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Πίνακας  4.  Φορτίσεις  των  παραγόντων  της  επαγγελματικής  ικανοποίησης  στους 
γραμμικούς συνδυασμούς για κάθε επίπεδο εφαρμογής.

Διαστάσεις Επαγγελματικής Ικανοποίησης Επίπεδο Εκπαίδευσης
Συνθήκες εργασίας .877
Αποδοχές -.397
Φύση εργασίας .352
Άμεσος προϊστάμενος .163
Οργανισμός ως σύνολο -.065
Canonical R .249

Από  τα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης  διακριτότητας  φαίνεται  ότι  υπάρχει  ένας 
στατιστικά  σημαντικός  γραμμικός  συνδυασμός,  ο  οποίος  διαχωρίζει  τα  δύο επίπεδα 
εκπαίδευσης  (Wilks’s Lambda = .94.  p =  .000).  Στον  Πίνακα  4  παρουσιάζονται  οι 
συσχετίσεις  (φορτίσεις)  της  κάθε  μεταβλητής  με  το  γραμμικό  συνδυασμό.  Τη 
μεγαλύτερη φόρτιση έχουν οι “συνθήκες εργασίας” και ακολουθούν ο “μισθός” και η 
“φύση της εργασίας” με αρκετά μικρότερο μέγεθος. Από την παρατήρηση των μέσων 
τιμών (Πίνακας 2 και  3)  φαίνεται  ότι  οι  καθηγητές  φυσικής  αγωγής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  έχουν  λίγο  υψηλότερες  τιμές  επαγγελματικής  ικανοποίησης  από  τους 
καθηγητές  φυσικής  αγωγής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  στους  παράγοντες 
“αποδοχές”  και  “οργανισμός  ως  σύνολο”.  Αντίθετα.  οι  μεταβλητές  “συνθήκες 
εργασίας”,  “φύση  εργασίας”  και  “άμεσος  προϊστάμενος”  παρουσιάζονται  ελαφρά 
αυξημένες για τους καθηγητές φυσικής αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη  με  σκοπό να  ερευνηθεί  η  επαγγελματική  ικανοποίηση 
μονίμων εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στην Ελλάδα. Η επαγγελματική ικανοποίηση 
μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο της ικανοποίησης εργαζομένων (ESI) (Koustelios. & 
Bagiatis.  1997),  το  οποίο  δοκιμάστηκε  στο  παρελθόν  στο  Ελληνικό  πολιτισμικό 
περιβάλλον και σε μια ποικιλία επαγγελμάτων. (Koustelios & Bagiatis.  1997; Togia. 
Koustelios.  &  Tsigilis.  2004).  Η  συγκεκριμένη  έρευνα  έρχεται  να  υποστηρίξει  τα 
αποτελέσματα  προηγούμενων  ερευνών  που  διεξήχθησαν  σε  εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Koustelios, 2001) και δείχνουν πως 
σε γενικές γραμμές οι Έλληνες εκπαιδευτικοί  είναι ικανοποιημένοι από την εργασία 
τους (Koustelios & Kousteliou, 1998).

Πιο αναλυτικά, από τους μέσους όρους των ερωτήσεων που αφορούν στην ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών από την εργασία τους στο σχολείο προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί 
είναι  περισσότερο  ικανοποιημένοι  από  τη  “φύση  της  ίδιας  της  εργασίας”  και  τον 
“άμεσο  προϊστάμενο”  και  λιγότερο  ικανοποιημένοι  από  τις  “συνθήκες  εργασίας”. 
Αντιθέτως,  οι  εκπαιδευτικοί  δήλωσαν  ότι  δεν  είναι  ικανοποιημένοι  από  τον 
“οργανισμό”  στον  οποίο  δουλεύουν  και  τις  “οικονομικές  αποδοχές”  που  παρέχει  η 
δουλειά  τους.  Τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας  συμφωνούν  με  αντίστοιχες 
έρευνες που αφορούσαν τόσο Έλληνες εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων όσο και 
καθηγητών  φυσικής  αγωγής  (Koustelios  &  Kousteliou,  1998;  Koustelios,  2001; 
Koustelios & Tsigilis, 2005). 
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Σημαντικές  συσχετίσεις  εμφανίστηκαν  μεταξύ  των  παραγόντων  της  επαγγελματικής 
ικανοποίησης. Πιο αναλυτικά, οι “συνθήκες εργασίας” ενός εκπαιδευτικού - όπως και 
όλων  των  εργαζομένων  -  έχουν  άμεση  σχέση  κατά  σειρά  προτεραιότητας  με  τον 
“οργανισμό”  για  τον  οποίο  δουλεύουν,  τον  “προϊστάμενό”  τους,  τη  “φύση  της 
εργασίας”  τους  και  τέλος  τις  οικονομικές  “αποδοχές”.  Η  “φύση  της  εργασίας” 
σχετίζεται θετικά πρωτίστως με τον “άμεσο προϊστάμενο” και δευτερευόντως με τον 
“οργανισμό ως σύνολο”, ενώ ο “προϊστάμενος” φάνηκε να έχει θετική σχέση και με τον 
“οργανισμό ως σύνολο”. Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
“άμεσος  προϊστάμενος”  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στην  εικόνα  που  διαμορφώνει  ο 
εκπαιδευτικός  για  τη  φύση  της  δουλειάς  του  και  το  σχολείο  στο  οποίο  δουλεύει. 
Επομένως, η επιλογή των προϊσταμένων πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα σοβαρής και 
ουσιαστικής κρίσης από τα αρμόδια όργανα.

Επίσης,  οι  εκπαιδευτικοί  εμφανίζονται  ιδιαίτερα  ικανοποιημένοι  από  τη  “φύση  της 
εργασίας” τους, μιας και η φυσική αγωγή αποτελεί αντικείμενο εξαιρετικά ενδιαφέρον 
και προκλητικό σε σχέση με το χαρακτήρα άλλων επαγγελμάτων. Τέλος. ο “οργανισμός 
ως σύνολο”, λόγω των υψηλών θετικών σχέσεων με όλες τις υποκλίμακες, αναδεικνύει 
τον καθοριστικό ρόλο της πολιτείας αλλά και όλων των εμπλεκομένων φορέων στον 
ευαίσθητο και πρωταρχικής σημασίας τομέα της παιδείας. 

Από  την  παρατήρηση  των  μέσων  τιμών  των  παραγόντων  της  επαγγελματικής 
ικανοποίησης για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης φαίνεται ότι οι καθηγητές φυσικής αγωγής 
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  έχουν  λίγο  υψηλότερες  τιμές  επαγγελματικής 
ικανοποίησης από τους καθηγητές φυσικής αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στους παράγοντες “αποδοχές” και “οργανισμός ως σύνολο”. Αντίθετα, οι μεταβλητές 
“συνθήκες  εργασίας”,  “φύση εργασίας” και  “άμεσος  προϊστάμενος”  παρουσιάζονται 
ελαφρά  αυξημένες  για  τους  καθηγητές  φυσικής  αγωγής  της  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Επιπρόσθετα,  από  την  εξέταση  των  συσχετίσεων  μεταξύ  των  υποκλιμάκων  του 
ερωτηματολογίου  επαγγελματικής  ικανοποίησης  για  κάθε  βαθμίδα  εκπαίδευσης 
χωριστά, φανερώνεται ένα διαφορετικό πλέγμα σχέσεων μεταξύ των διαστάσεων του 
συγκεκριμένου φαινομένου για τους καθηγητές φυσικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ενώ για τους καθηγητές φυσικής 
αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης “οι συνθήκες εργασίας” σχετίζονται άμεσα με 
τον “προϊστάμενό ”,  τον “οργανισμό ως σύνολο” και  τη “φύση της εργασίας”,  στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση “οι συνθήκες εργασίας” αν και διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ικανοποίηση των εργαζομένων δε συσχετίζονται με τις υπόλοιπες διαστάσεις 
της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Τέλος, από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακριτότητας προκύπτει ότι οι “συνθήκες 
εργασίας”  ο  “μισθός”  και  η  “φύση  της  εργασίας”  διαχωρίζουν  την  επαγγελματική 
ικανοποίηση των καθηγητών φυσικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
βαθμίδας εκπαίδευσης. Μια πιθανή ερμηνεία της παραπάνω σχέσης ίσως να στηρίζεται 
στα διαφορετικά περιβάλλοντα των εκπαιδευτικών των δυο βαθμίδων.
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Έτσι λοιπόν, ο παράγοντας  “συνθήκες εργασίας” που διαφοροποιεί την ικανοποίηση 
των καθηγητών φυσικής αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκριτικά με τους 
συναδέλφους τους της Δευτεροβάθμιας,  πιθανά να διαμορφώνεται  από το αυξημένο 
ωράριο  των  πρώτων  και  την  ενδεχόμενη  καθημερινή  μετακίνηση  τους  σε  διάφορα 
σχολεία  για  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  τους.  Όμοια,  ο  παράγοντας  “φύση 
εργασίας” ενδεχομένως να επηρεάζεται από την αυξημένη συναισθηματική εμπλοκή 
που  βιώνουν  οι  καθηγητές  φυσικής  αγωγής  της  πρώτης  βαθμίδας  με  τους  μικρούς 
μαθητές, αλλά και από τον άγρυπνο ρόλο τους στην παρατήρηση και ασφάλεια των 
νεαρών μαθητών κατά τη διάρκεια τους μαθήματος, ζητήματα που δεν είναι έντονα στη 
δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.  Τέλος,   οι  αισθητά  χαμηλότερες  τιμές  του  παράγοντα 
“αποδοχές”  για  τους  καθηγητές  φυσικής  αγωγής  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, 
πιθανά  να  οφείλονται  στη  μη  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  εισαγωγικού  και 
καταληκτικού μισθού. Έτσι λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
έχοντας  μεγαλύτερη  ηλικία  και  περισσότερα  χρόνια  υπηρεσίας  είναι  λιγότερο 
ικανοποιημένοι  από  τις  αποδοχές  τους  συγκριτικά  με  τους  συναδέλφους  τους  στην 
Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση.  Μελλοντικές  έρευνες  θα  πρέπει  να  ασχοληθούν 
περισσότερο με τους παράγοντες που αυξάνουν την επαγγελματική ικανοποίηση, τόσο 
στους εκπαιδευτικούς όσο και σε άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων.
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JOB SATISFACTION AMONG PHYSICAL EDUCATION 
TEACHERS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS  

Abstract
The purpose of this study was to examine: a) the level of job satisfaction experienced by 
a sample of Greek physical education teachers and b) educational level differences on 
job satisfaction of physical education teachers' in Greece. The sample consisted of four 
hundred and thirty seven full-time Greek physical education teachers, two hundred and 
nine from primary  and  two  hundred  and  thirty  from secondary  public  schools.  To 
measure  job satisfaction  the  Employee  Satisfaction  Inventory  was  used (Koustelios, 
1991;  Koustelios  & Bagiatis,  1997). The  results  of  this  study suggest  that  physical 
education  teachers  were  in  generally  satisfied  from their  job.  Discriminant  analysis 
revealed that job satisfaction from “working conditions”, “pay” and “job itself” alter in 
primary and secondary physical education teachers.

Keywords: Job Satisfaction; Primary school; Secondary school; Physical Education 
Teachers
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