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ΣΥΝΟΨΗ

 

 Σε αυτήν τη μελέτη επιχειρούμε να αναλύσουμε τρεις άξονες της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς. Αρχικά, μελετούμε την έννοια και τις θεωρίες της ηγεσίας, τα στυλ της 

ηγεσίας και την ηγεσία σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Κατόπιν εξετάζουμε την 

έννοια των κινήτρων και της παρακίνησης, τις θεωρίες της παρακίνησης και την 

παρακίνηση στους δημόσιους οργανισμούς. Τέλος, μας απασχολούν οι αντιδράσεις των 

εργαζομένων, που αφορούν κυρίως στην οργανωσιακή δέσμευση και την ικανοποίηση 

από την εργασία.  

 Μας απασχολεί επίσης, ο συσχετισμός της ηγεσίας με τη διαδικασία της 

παρακίνησης του προσωπικού και με τις αντιδράσεις που οι εργαζόμενοι θα εκδηλώσουν 

στο εργασιακό περιβάλλον. Η έρευνα που εκπονήθηκε σε οργανισμούς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στα παραπάνω θέματα, θα αναλυθεί στο τελευταίο μέρος της εργασίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία, θεωρίες ηγεσίας, κίνητρα, παρακίνηση, θεωρίες παρακίνησης, 

αντιδράσεις εργαζομένων, οργανωσιακή δέσμευση, εργασιακή ικανοποίηση, δημόσιος 

τομέας, τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

ABSTRACT 

 

In this study we attempt to analyze three areas of organizational behavior. First, 

we study the concept and theories of leadership, styles of leadership and leadership in 

public sector organizations. Then we examine the concept of incentives and motivation, 

theories of motivation and motivation in public organizations. Finally, we are concerned 

about employee reactions, as regards organizational commitment and job satisfaction. 

 

We also examine the correlation of leadership in the process of motivation of staff 

and the reactions that employees have expressed in the working environment. The 

research which was conducted in local government organizations on the above topics, 

will be discussed in the latter part of the study. 

 

Key words: Leadership, leadership theories, motives, motivation, theories of motivation, 

employee’s reactions, organizational commitment,  job satisfaction, public sector,   local 
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government organizations. 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

 

 LMX = Θεωρία Συναλλαγής Ηγέτη-Μέλους (Leader - Member Exchange 

Theory) 

 BFM = «Μοντέλο των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων» (Big Five Model) 

 LPC = «Λιγότερο Επιθυμητός Συνεργάτης» (Least Preferred Coworker) 

 ΑΜ1 = Αυταρχικό Μοντέλο1 

 ΑΜ2 = Αυταρχικό Μοντέλο2 

 ΣΜ1 = Συμβουλευτικό Μοντέλο 1 

 ΟΜ = Ομαδικό Μοντέλο 

 E.R.G = Θεωρία των αναγκών Ύπαρξης - Κοινωνικών σχέσεων και Ανάπτυξης 

(Existence - Relatedness - Growth) 

 OCB = «Οργανωσιακή Συμπεριφορά του Πολίτη» (Organizational Citizenship 

Behavior)  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1      Σκοπός και Στόχοι  της Μελέτης 

 

 Στο σημερινό πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης, η πρόοδος και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών απαιτούν 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα από το ανθρώπινο δυναμικό, που 

είναι ο σημαντικότερος παραγωγικός τους πόρος. Η ηγεσία και οι τεχνικές παρακίνησης 

είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας για την αποδοτικότητα των εργαζομένων, 

ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι και οι σκοποί των οργανισμών και των επιχειρήσεων. 

Ο δημόσιος τομέας δεν αποτελεί εξαίρεση, καθόσον οφείλει να ανταπεξέλθει στις 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες αφενός, παρέχοντας αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες 

στους πολίτες και αφετέρου, αποφεύγοντας την επιβάρυνση των ελλιπών οικονομικών 

πόρων. 

 

 Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η εξέταση του ζητήματος της ηγεσίας, της 

παρακίνησης των εργαζομένων καθώς και των αντιδράσεών τους, στο περιβάλλον των 

οργανισμών του δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

 Οι στόχοι της μελέτης είναι: 

 

 Η ανάλυση των θεωριών και της λειτουργίας της ηγεσίας στους οργανισμούς. 

 Η ανάλυση των θεωριών παρακίνησης και των τεχνικών της παρακίνησης, όσον 

αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών. 

 Η ανάλυση των αντιδράσεων των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον. 

 Η παρουσίαση προτάσεων που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της λειτουργίας 

των οργανισμών. 

 

 Ο σκοπός της έρευνας είναι πρώτον, η εξέταση του βαθμού, κατά τον οποίο οι 

εργαζόμενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιλαμβάνονται την ηγεσία στον οργανισμό 

τους ως ανταποκριτή, υποστηρικτική και αναπτυξιακή, δεύτερον, κατά πόσο αισθάνονται 

παρακινημένοι και τρίτον, ποιες είναι οι αντιδράσεις τους όσον αφορά στην οργανωσιακή 
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δέσμευση και την ικανοποίησή τους από την εργασία. Θα επιχειρήσουμε επίσης να 

συσχετίσουμε τους τρεις παράγοντες της έρευνας (ηγεσία, παρακίνηση, αντιδράσεις) και 

τέλος, να εξετάσουμε τα αποτελέσματα σε σχέση με δημογραφικούς και άλλους 

παράγοντες. 

 

1.2 Δομή της Εργασίας 
 

 Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος που αποτελεί τη 

θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος που μας απασχολεί, οργανώνεται σε 4 κεφάλαια. 

Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφονται οι ορισμοί των εννοιών της ηγεσίας και 

της παρακίνησης και γίνεται μια πρώτη προσέγγιση στη νοηματική διάσταση των 

αντιδράσεων που προκύπτουν από την πλευρά των εργαζομένων.  

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι θεωρίες της ηγεσίας, τα στυλ και οι 

σύγχρονες προσεγγίσεις, όσον αφορά στη λειτουργία της ηγεσίας στους δημόσιους 

οργανισμούς, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται οι θεωρίες της παρακίνησης των 

εργαζομένων, τα κίνητρα συμπεριφοράς και οι τακτικές παρακίνησης του προσωπικού. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο μας απασχολούν οι αντιδράσεις των εργαζομένων, όσον αφορά 

στην οργανωσιακή δέσμευση και την ικανοποίησή τους από την εργασία. 

 

 Το δεύτερο μέρος της εργασίας, που αποτελείται από δύο κεφάλαια, αναλώνεται 

στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, 

στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις παραμέτρους της έρευνας, το είδος, τη 

μεθοδολογία και το δείγμα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν.  

 

 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο του τελευταίου μέρους της εργασίας, αναπτύσσονται 

τα συμπεράσματα που εξάγουμε και επιχειρείται η διατύπωση προτάσεων  για το θέμα 

που διαπραγματευόμαστε και για νέα πεδία έρευνας. 

 

1.3 Ηγεσία και ηγέτης 

 

 Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική λέξη ἡγοῦμαι, η ηγεσία ως έννοια μπορεί να 

οριστεί ως η άσκηση της αρχηγίας, της εξουσίας και της διοίκησης. Αυτή η δράση 

λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων, επομένως εκείνος που προίσταται, ο 

ηγέτης, έχει την "ανάγκη" οπαδών, ανθρώπων που θα τον ακολουθήσουν και θα 
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ενεργήσουν σύμφωνα με την καθοδήγησή του, στο δρόμο που εκείνος θα χαράξει, 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν όλοι μαζί το όραμα που θα τους εμφυσήσει και να 

εκληρώσουν τον κοινό στόχο και τις επιδιώξεις όλων των μελών του συνόλου. 

 

 Όσον αφορά στην επιστημονική ορολογία της ηγεσίας, η οποία έχει δεχθεί 

πολλούς επαναπροσδιορισμούς και αλλαγές, υπάρχουν άπειροι ορισμοί και περιγραφές 

που δίνουν την εντύπωση ότι η έννοιά της «... μας διαφεύγει ή επανεμφανίζεται με 

διαφορετική μορφή για να μας «μπερδέψει» με την ευμεταβλητότητα και πολυπλοκότητά 

της.» (Bennis, 1959). 

 

 Η διάκριση της έννοιας της ηγεσίας από αυτήν της διοίκησης έχει επισημανθεί, 

καθόσον η λειτουργία της ηγεσίας θεωρείται ότι είναι ο καθορισμός των στόχων και της 

αποστολής του οργανισμού και η διαμόρφωση οράματος και στρατηγικού σχεδιασμού 

για την πραγματοποίησή τους, ενώ από την άλλη, ο ρόλος της διοίκησης περιορίζεται στο 

να εφαρμόσει αυτόν τον σχεδιασμό, ώστε επιτευχθούν οι στόχοι (Βακόλα & Νικολάου, 

2012).  

 

 Ο ηγέτης διαμορφώνει ιδέες, σχεδιάζει στρατηγικές για την υλοποίηση στόχων 

και επηρεάζει τη σκέψη και τη δράση των άλλων ανθρώπων (Zaleznik, 1977). Σύμφωνα 

με τον  Adair (2006), οι λειτουργίες του ηγέτη συνίστανται, συνοπτικά, στα παρακάτω: 

 

 Σχεδιασμός (αναζήτηση πληροφοριών, καθορισμός στόχων, διαμόρφωση 

πλάνου). 

 Μύηση (π.χ. ενημέρωση της ομάδας για τους στόχους του σχεδιασμού). 

 Έλεγχος (της διατήρησης των προτύπων που έχουν τεθεί, του ρυθμού της 

δράσης, της ικανοποίησης των στόχων). 

 Υποστήριξη (αποδοχή, ενθάρυνση, δημιουργία ομαδικού κλίματος). 

 Πληροφόρηση (διευκρινήσεις για τον σχεδιασμό/δράση, περαιτέρω ενημέρωση 

και ανταλλαγή πληροφοριών/προτάσεων/ιδεών). 

 Αξιολόγηση (ιδεών/προτάσεων/λύσεων/απόδοσης). 

 

 Το κοινό σημείο ωστόσο των περισσότερων ορισμών έγκειται στο ότι, η 

διαδικασία της ηγεσίας περιλαμβάνει την σκόπιμη άσκηση επηρεασμού των οπαδών από 
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τον ηγέτη, με στόχο την καθοδήγησή τους προς συγκεκριμένες συμπεριφορές και σχέσεις, 

μέσα στον οργανισμό (Yukl, 2009).  

 

 Οι Robbins και Judge (2011) για παράδειγμα, ορίζουν την ηγεσία «... ως την 

ικανότητα άσκησης επιρροής σε μια ομάδα με στόχο την υλοποίηση ενός οράματος ή 

μιας σειράς στόχων». Η επιρροή του ηγέτη μπορεί να πηγάζει από κάποια επίσημη θέση 

ισχύος, αλλά και σε περιπτώσεις, από κάποια πηγή που βρίσκεται εκτός της επίσημης 

δομής του οργανισμού, η αναφερόμενη ως άτυπη ηγεσία. 

 

 Οι τύποι ισχύος του ηγέτη, που πηγάζουν από τη θέση εργασίας, διακρίνονται ως 

εξής:  

 

 Νόμιμη ισχύς: η επίσημη μορφή εξουσίας που έχει ο ηγέτης, λόγω της επίσημης 

θέσης του στον οργανισμό. 

 Ισχύς ανταμοιβής: η δυνατότητα του ηγέτη να παρέχει στους υφισταμένους του, 

χρηματικές ή άλλου είδους ανταμοιβές. 

 Ισχύς καταναγκασμού: η δυνατότητα του ηγέτη να επιβάλλει ποινές ή να 

προκαλεί εμπόδια σε επιθυμητές παροχές και αμοιβές. 

 Ισχύς πληροφοριών: η δύναμη που απορρέει από την κατοχή ή τον έλεγχο πηγών 

πληροφόρησης, χωρίς να προϋποθέτει τη νόμιμη εξουσία του ηγέτη. 

 Προσωπική ισχύς: η εξουσία που πηγάζει από την προσωπικότητα του ηγέτη και 

τις σχέσεις του με τους υφισταμένους του. 

 Ισχύς αυθεντίας: η ισχύς που πηγάζει από τις γνώσεις και εμπειρίες του ηγέτη. 

 Ισχύς αναφοράς: η αναφορά των υφισταμένων στο πρόσωπο του ηγέτη, ως 

ιδανικό πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 

 «Η ηγεσία είναι η δυνατότητα ενός ατόμου να επηρεάζει, να παρακινεί και να 

επιτρέπει στους άλλους να συμβάλλουν στην αποτελεσματκότητα και στην επιτυχία της 

οργάνωσης...»1, επομένως η έννοια των κινήτρων και της παρακίνησης φαίνεται πως 

είναι αλληλένδετες με τη φύση της ηγεσίας.  

 

 Σύμφωνα με τον Herzberg (1959), οι προϊστάμενοι θα πρέπει  να  εκπαιδεύονται 

                                                           
1 Yukl, G. (2009), σ. 21, Πίνακας 1-1. 
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ώστε να κατανοούν τη φύση της παρακίνησης του ανθρώπου, τους παράγοντες που την 

επηρεάζουν και τις θεραπευτικές ή χειριστικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες, 

προκειμένου να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά. 

 

 Η λειτουργία του ηγέτη παίζει μεγάλο ρόλο στην απόδοση των δημόσιων 

οργανισμών, καθόσον η συμπεριφορά των εργαζομένων διαφοροποιείται σε σχέση με το 

στυλ της ηγεσίας που ασκείται, σύμφωνα με τις πρακτικές που προσδιορίζει το 

συγκεκριμένο πλαίσιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (Vermeeren, Kuipers & Steijn, 

2014). 

 

 Την τελευταία δεκαετία στον δημόσιο τομέα επικρατεί ο συνδυασμός των 

μοντέλων της μετασχημαστικής (Tranformational leadership) και της συναλλακτικής 

ηγεσίας (Transactional leadership). Η ηθική ηγεσία (Ethical leadership) επίσης, αποτελεί 

μια σύγχρονη προσέγγιση, ενώ επιδοκιμάζεται το συνεργατικό μοντέλο (Collaborative 

leadership) ηγεσίας (Van Vactor,  2012 & Van Wart, 2013). 

 

1.4 Παρακίνηση 

 

 Η απόδοση των εργαζομένων θεωρείται βασική παράμετρος στην 

αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανισμού. Στη λειτουργία της ηγεσίας 

συμπεριλαμβάνεται και η χρήση τακτικών παρακίνησης του προσωπικού, μολονότι, η 

λειτουργία της παρακίνησης δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα που θα οδηγήσει στη 

μέγιστη δυνατή απόδοση των εργαζομένων. 

 

 Η παρακίνηση προέρχεται από το αρχαίο ρήμα κινῶ που σημαίνει «θέτω σε 

κίνηση, προτρέπω, παρακινώ» (Hofman, 1950) και ως έννοια αποτελεί τη διαδικασία 

διέγερσης ενός άτομου, ώστε να προβεί σε ενέργειες που θα οδηγήσουν στην 

ικανοποίηση μιας ανάγκης ή στην επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου (Montana & 

Charnov, 1987).  

 

 Οι θεωρίες της παρακίνησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη 

ανήκουν αυτές που αναφέρονται στο περιεχόμενο της παρακίνησης και αποκαλούνται 

θεωρίες περιεχομένου, οι οποίες εστιάζουν στις ανθρώπινες ανάγκες τις οποίες το άτομο 

προσπαθεί να ικανοποιήσει. Οι θεωρίες της δεύτερης κατηγορίας εξετάζουν την 



   
 

6 
 

παρακίνηση ως μια διαδικασία, κατά την οποία το άτομο συνειδητά αποφασίζει τον 

τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θα ενεργήσει, βασισμένος σε προηγούμενες εμπειρίες και 

γνώσες (Βακόλα & Νικολάου 2012)2.  

 

 Σύμφωνα με τους Arnold, Cooper και Robertson (1998), η παρακίνηση 

χαρακτηρίζεται από την κατεύθυνση, δηλαδή το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, από το είδος 

της προσπάθειας και από τη διάρκεια της προσπάθειας ή αλλιώς, την επιμονή. 

 

 Το βασικό ερώτημα συνίσταται στο ποιοί είναι οι παράγοντες που οδηγούν τα 

άτομα στην επιλογή μιας εθελοντικής συμπεριφοράς, ανάμεσα σε πολλές άλλες. Φαίνεται 

πως η ανθρώπινη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο είναι εθελοντική και 

παρακινούμενη (Vroom, 1964).  

 

 Η παρακίνηση των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα θα μας απασχολήσει κατά 

το πλείστον, καθόσον η παρουσία κινήτρων επηρεάζει την ποιότητα και το περιεχόμενο 

των δημόσιων υπηρεσιών. Οι παράγοντες παρακίνησης σχετίζονται από τη μια πλευρά, 

με την προσωπική αξιακή δομή των εργαζομένων και από την άλλη, με την οργανωσιακή 

δομή και τα κίνητρα που παρέχει το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. 

 

 Οι δημόσιοι οργανισμοί, παρά τις σύγχρονες τάσεις να αντιμετωπίζονται όπως οι 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, εμφανίζουν διαφορές ως προς το πλαίσιο της λειτουργίας τους. 

Συνήθως διέπονται από αυστηρούς κανόνες οργάνωσης και η φύση των υπηρεσιών που 

προσφέρουν, οι οποίες μπορεί να είναι μονοπωλειακού χαρακτήρα, ανταποκρίνονται σε 

έναν κοινωνικό και συλλογικό ρόλο. Ο σκοπός, ο τρόπος λειτουργίας των οργανισμών, 

οι τυπικές μορφές διάρθρωσης και οι συνθήκες γενικότερα, συντελούν στη 

διαφοροποίηση των παραγόντων που καθορίζουν την παρακίνηση των εργαζομένων 

(Φαναριώτης, 1999). 

 

1.5 Αντιδράσεις Εργαζομένων  

 

 Όπως είδαμε πιο πάνω, η συμπεριφορά των εργαζομένων είναι σε μεγάλο βαθμό 

                                                           
2 Οι θεωρίες της πρώτης κατηγορίας, αναγόμενες στο μηχανιστικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε 
στη μελέτη του ανθρωπίνου νου, καταλήγουν σε μια μηχανιστικού χαρακτήρα λειτουργία του 
ανθρώπινου πνεύματος. Οι δεύτερες, στη συνειδητή επιλογή ως αποτέλεσμα γνωσιακών 
ενεργειών. 
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παρακινούμενη και ανταποκρίνεται στις τεχνικές παρακίνησης. Οι αντιδράσεις που 

εκδηλώνουν οι εργαζόμενοι σε συγκεκριμένους τρόπους παρακίνησης μπορεί να είναι 

θετικές ή αρνητικές.  

 

 Η συμπεριφορά των εργαζομένων μπορεί να διακρίνεται, σύμφωνα με τον  

Spector, P.E. (2008), σε παραγωγική και αντιπαραγωγική. Η πρώτη έχει να κάνει με την 

παραγωγική απόδοση στην εργασία, που πηγάζει από τις ικανότητες του ατόμου και την 

απαραίτητη παρακίνηση. Η δεύτερη σχετίζεται με την αποχώρηση (withdrawal) των 

εργαζομένων και συγκεκριμένα, με την κατά συνήθεια απουσία (absence), την αργοπορία 

(lateness) και την παραίτηση (turnover). 

 

 Η παρακίνηση παίζει σημαντικό ρόλο στην εργασιακή ικανοποίηση, δηλαδή στη 

θετική αξιολόγηση των παραμέτρων της εργασίας από τους εργαζόμενους. Σημαντικές 

θετικές αντιδράσεις που προκαλεί η κατάσταση της εργασιακής ικανοποίησης είναι η 

εργασιακή απόδοση και η φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά. Αντίθετα, αρνητικές 

αντιδράσεις εμφανίζουν οι εργαζόμενοι που υποφέρουν από εργασιακή δυσαρέσκεια, 

όπως είναι η έξοδος (exit) και η αδιαφορία (neglect) (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 

 Θετική επίσης συμπεριφορά των εργαζομένων αποτελεί η οργανωσιακή 

δέσμευση, η αφοσίωση δηλαδή στον οργανισμό και στη φιλότιμη οργανωσιακή 

συμπεριφορά, η οποία χαρακτηρίζεται από την ενεργητικότητα (vigor), την αφοσίωση 

(dedication) και την απορρόφηση (absorption) (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 

 Στα επόμενα κεφάλαια του θεωρητικού μέρους της εργασίας θα εξετάσουμε 

λεπτομερέστερα τις έννοιες της ηγεσίας, της παρακίνησης και των αντιδράσεων των 

εργαζομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

2.1 Γενικές Αρχές 

 

 Πολλές μελέτες έγιναν προκειμένου να διαμορφωθούν θεωρίες περί της φύσης 

της ηγεσίας και των γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν την ηγετική συμπεριφορά. Παρόλο 

που μια πληθώρα χαρακτηριστικών προσωπικότητας συνδέθηκε με το ρόλο της ηγεσίας, 

το πιο ξεκάθαρο ήταν ότι απλά οι ηγέτες διέφεραν από τους άλλους ανθρώπους. 

 

 Πέρα από κάποια έμφυτα ταλέντα που τους διακρίνουν, οι ηγέτες δεν γεννιούνται. 

«[...] ένα ουσιαστικό μέρος των ηγετικών ικανοτήτων αποκτούνται με τη γνώση και 

επομένως ενισχύονται σημαντικά μέσα από αναπτυξιακές εμπειρίες, εκπαίδευση, 

καθοδήγηση και κατάρτιση» (Van Wart, 2013). 

 

 Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα ηγεσίας. Υπάρχει ο ηγέτης της ομάδας (team 

level leader), που είναι επικεφαλής συνήθως μιας ομάδας 10 έως 15 ατόμων, ο 

επιχειρησιακός (operational leader) που έχει την ηγεσία ενός τμήματος του οργανισμού, 

στον οποίο αναφέρονται περισσότεροι από έναν  ηγέτες ομάδας και ο ηγέτης που ηγείται 

ολόκληρου του οργανισμού σε στρατηγικό επίπεδο (strategic leadership) (Adair, 2006). 

 

 Στον δημόσιο τομέα, εκτός την επιχειρησιακή ηγεσία που αφορά όλα τα επίπεδα 

των δημόσιων οργανισμών, υπάρχει η πολιτική ηγεσία που απαρτίζεται από τους 

εκλεγμένους πολιτικούς ηγέτες και τα ανώτατα μη εκλεγμένα στελέχη της κρατικής 

εξουσίας. Μια τρίτη κατηγοριοποίηση είναι η δημόσια ηγεσία (public leadership) που 

αναφέρεται στη διαδικασία της δημιουργίας δημόσιας αξίας και επεκτείνεται σε ένα δια-

επιχειρησιακό πλαίσιο. Πρόκειται για τις «... ενέργειες, μεγάλες και μικρές, των ατόμων 

και ομάδων καθώς αντιδρούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινότητα ή η 

κοινωνία», συμμετέχοντας στη δημιουργία της δημόσιας αξίας (Morse & Buss, 2007). 

 

2.2 Θεωρίες Ηγεσίας 

 

 Οι θεωρίες της ηγεσίας είναι ποικίλες και διαμορφώθηκαν υπό το πρίσμα της 

διαφορετικής προσέγγισης του ζήτηματος της ηγεσίας. Η προσέγγιση με βάση τα 

χαρακτηριστικά (the trait approach) επικεντρώνεται στα προσωπικά γνωρίσματα του 
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ηγέτη, απαντώντας στο ερώτημα: «Ποιός θα μπορούσε να γίνει καλός ηγέτης», η 

Συμπεριφορική προσέγγιση (behavior approach) απαντά στο ερώτημα: «Τί κάνει ένας 

καλός ηγέτης», η Συγκυριακή (contingency approach) δίνει απάντηση στην ερώτηση: 

«Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ποιός θα ήταν καλός ηγέτης και ποιά συμπεριφορά θα 

ήταν αποτελεσματική» και τέλος, η θεωρία Συναλλαγής Ηγέτη-Μέλους (Leader - 

Member Exchange Theory) και οι Χαρισματικές/Μετασχηματιστικές προσεγγίσεις 

(charismatic/transformational approaches) απαντούν στο: «Πώς η αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στον υφιστάμενο και στον προϊστάμενο επηρεάζει τη συμπεριφορά του 

πρώτου» (Spector, 2008). 

 

2.2.1 Θεωρίες των Χαρακτηριστικών (Trait Theories) 

  

 Σύμφωνα με τις θεωρίες των χαρακτηριστικών του ηγέτη, που άκμασαν κατά τον 

19ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα, τα ηγετικά άτομα διακρίνονται από πλήθος ατομικών 

γνωρίσματων, όπως είναι η αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθηση, η εξυπνάδα, η γνώση, 

η δημιουργικότητα, αλλά και φυσιογνωμικών, όπως η εμφάνιση και η ηλικία, ή ακόμη 

και κοινωνικών, με τα οποία ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το 

μειονέκτημα αυτών των θεωριών είναι η υποτίμηση του περιβάλλοντος και των 

συνθηκών, μέσα στα οποία λειτουργεί ένας ηγέτης (Βακόλα & Νικολάου, 2012), καθώς 

επίσης, η απουσία ενός πλαισίου οργάνωσης και κατηγοριοποίησης των 

χαρακτηριστικών (Robbins & Judge, 2011). 

 

Το 1948 ο διακεκριμένος θεωρητικός Stogdill αμφισβήτησε την εγκυρότητα 

αυτών των θεωριών, καθόσον η έρευνα που διεξήγαγε έδειξε - με εξαίρεση το ύψος και 

την ευφυία - «...πως κανένα χαρακτηριστικό παγκοσμίως δε σχετίζονταν με την 

αποτελεσματική ηγεσία και ότι καταστασιακοί παράγοντες ασκούν επίσης επίδραση». 

Βρήκε δηλαδή, ότι οι ηγέτες ήταν ελαφρώς ψηλότεροι και εξυπνότεροι από τους άλλους 

ανθρώπους (!) (Steers, Porter & Bigley, 1996). 

 

Αργότερα ωστόσο, το ζήτημα επανήλθε και οι έρευνες πολλών μελετητών 

κατέληξαν στη διαμόργωση του «Μοντέλου των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων» [Big 

Five Model (BFM)]3, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ένα πλήθος από χαρακτηριστικά 

                                                           
3 Σύμφωνα με τους Judge, Bono, Ilies, & Gerhardt (2002), το Μοντέλο Big Five ανήκει στους 
Norman (1963) και Tupes & Christal (1961).  
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που εντοπίζονται στο πρόσωπο του ηγέτη. Το μοντέλο αποτελεί ένα σύνολο από πέντε 

κύρια χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Robbins & Judge, 2011). 

 

 Εξωστρέφεια (extraversion), όσον αφορά στην άνεση που έχει κάποιος στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, η οποία διακρίνει κατά βάση, τους κοινωνικούς και 

φιλικούς ανθρώπους. 

 Προσήνεια (agreeableness), που αφορά στην προδιάθεση κάποιου να 

αποδέχεται τους άλλους και χαρακτηρίζει τα συνεργάσιμα και εύπιστα άτομα. 

 Ευσυνειδησία (conscientiousness), ως μέτρο αξιοπιστίας, την οποία διαθέτουν 

οι αξιόπιστοι και οργανωμένοι άνθρωποι. 

 Συναισθηματική σταθερότητα (emotional stability), η οποία έχει σχέση με την 

ικανότητα διαχείρισης του άγχους και αντιστοιχεί στους ήρεμους και με 

αυτοπεποίθηση ανθρώπους. 

 Δεκτικότητα σε εμπειρίες (openness to experience), που έχει να κάνει με την 

ύπαρξη πολλών ενδιαφερόντων και την τάση για καινοτομία και χαρακτηρίζει 

τα δημιουργικά άτομα. 

 

 Οι Judge, Bono, Ilies, και Gerhardt (2002) ανέλυσαν τα ευρήματα των μελετών  

του BFM καταλήγοντας πως το μοντέλο αποτελεί μια γόνιμη βάση για την εξέταση των 

προγνωστικών παραγόντων που θα αναδείξουν κάποιον ως ηγέτη, καθώς επίσης, ότι η 

εξωστρέφεια είναι το πιο σημαντικό και έγκυρο χαρακτηριστικό της ηγεσίας, με δεύτερο 

την ευσυνειδησία και τη δεκτικότητα σε εμπειρίες, ενώ το λιγότερο σχετικό βρέθηκε πως 

είναι η προσήνεια. 

   

 Το χαρακτηριστικό που δε φαίνεται να αλλάζει ακόμη και σήμερα και που δίνει 

το προβάδισμα σε κάποιον να κερδίσει τη θέση του ηγέτη, είναι το φύλο, καθόσον τα 

γνωρίσματα που προσδιορίζουν την προσωπικότητα του ηγέτη συνδέονται συνήθως με 

το ανδρικό φύλο. Πάντως, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση και οι 

επιχειρήσεις, οι γυναίκες δεν υπολείπονται σε ηγετικές ικανοτήτες (Arnold, Cooper & 

Robertson, 1998). 

 

2.2.2 Συμπεριφορικές Θεωρίες (Behavioral Theories) 

 

 Τα αντιφατικά συμπεράσματα που έφεραν οι θεωρίες των χαρακτηριστικών και 
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η διαπίστωση πως το περιβάλλον και οι συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία των 

οργανισμών, παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της ηγεσίας, οδήγησαν 

τους μελετητές στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και ως τη δεκαετία του 1960, να 

επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι ηγέτες. 

 

Το 1939 ο Lewin και οι συνεργάτες του διαμόρφωσαν  τρία μοντέλα ηγεσίας, με 

βάση τον τρόπο που ο ηγέτης λαμβάνει τις αποφάσεις 4 . Έτσι, προσδιορίστηκε το 

αυταρχικό μοντέλο (autocratic), σύμφωνα με το οποίο ο ηγέτης αποφασίζει χωρίς 

προηγούμενη διαβούλευση με την ομάδα, το δημοκρατικό (democratic) μοντέλο, κατά 

το οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού με τους υφισταμένους, έχοντας ωστόσο 

ο ηγέτης το πλεονέκτημα της διαμόρφωσης της τελικής απόφασης και το εξουσιοδοτικό 

(laissez-faire), όπου η λήψη των αποφάσεων γίνεται από τους υφισταμένους, οι οποίοι 

έχουν και την ευθύνη για το αποτέλεσμα, χωρίς καμμιά συμμετοχή του ηγέτη. Ο Lewin 

θεώρησε ως πιο αποτελεσματικό το δημοκρατικό μοντέλο, ενώ για το αυταρχικό, ότι 

προκαλούσε έντονες αντιδράσεις στους υφισταμένους και το εξουσιοδοτικό, ότι μείωνε 

το ενδιαφέρον τους για την εργασία (Μουζά - Λαζαρίδη, 2013). 

 

Ακόμη μεγαλύτερη όμως επίδραση άσκησαν οι θεωρίες που προέκυψαν από 

τις έρευνες δύο Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, του Ohio και του Michigan (1950). Οι 

ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ohio στράφηκαν στην προσπάθεια να ανακαλύψουν 

τα βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ηγέτη και κατέληξαν σε δυο βασικές 

διαστάσεις του ρόλου του, της μέριμνας (consideration) και της έναρξης δομής (initiating 

structure). Η μέριμνα αφορά στο βαθμό που ο ηγέτης δείχνει εμπιστοσύνη, σεβασμό και 

ενδιαφέρον για το προσωπικό. Η δομή αφορά στον σχεδιασμό από τον ηγέτη, των 

δράσεων του ίδιου και των υφισταμένων, προς την κατεύθυνση της επίτευξης στόχων. 

Οι ερευνητές ξεκίνησαν με την πεποίθηση πως ο επιτυχημένος ηγέτης δείχνει ενδιαφέρον 

τόσο για το προσωπικό του όσο και για την επίτευξη των στόχων, ωστόσο η επιτυχία του 

ηγέτη φάνηκε και σε διαφορετικά στυλ ποικίλων συνδυασμών των δύο διαστάσεων 

(Montana & Charnov, 1987). 

 

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Michigan αντιμετώπισε το ζήτημα από τη 

σκοπιά της κατηγοριοποίησης του ηγέτη, ως αποτελεσματικός και μη αποτελεσματικός, 

                                                           
4 Η έρευνα του Lewin και των συνεργατών του, αν και διεξήχθηκε σε ομάδες δεκάχρονων 
παιδιών, άσκησε μεγάλη επίδραση στη μετέπειτα έρευνα (Lewin, Lippitt & White, 1939). 
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παίρνοντας σαν βάση ότι η μέριμνα για τον άνθρωπο αποτελούσε σημαντικότερη 

διάσταση στην άσκηση της ηγεσίας (Arnold, Cooper & Robertson, 1998). Τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τις δύο έρευνες συνοψίζονται στα εξής: 

 

 Η ηγεσία είναι πολύπλοκο φαινόμενο με δύο τουλάχιστον διαστάσεις και δεν 

καθορίζεται από προσεγγίσεις που αφορούν σε γενετικά ή άλλα χαρακτηριστικά. 

 Τα στυλ ηγεσίας είναι ευέλικτα και μπορούν να συνδυαστούν προς την 

κατεύθυνση της μέριμνας είτε για τους ανθρώπους είτε για την εργασία, στο 

βαθμό που απαιτείται κατά περίπτωση. 

 Τα στυλ της ηγεσίας δεν είναι έμφυτα, αλλά επίκτητα. 

 Δεν υπάρχει μόνο ένα στυλ ηγεσίας, που μπορεί να χαρακτηριστεί σωστό 

(Montana & Charnov, 1987). 

 

 Μια άλλη συμπεριφορική θεωρία είναι αυτή του Likert (1961), ο οποίος μετά από 

έρευνα κατέληξε σε τέσσερα συστήματα ηγεσίας, που φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 

1 (Μουζά - Λαζαρίδη, 2013). 

 

Συστήματα 
Λήψη 

Αποφάσεων 
Εμπιστοσύνη Επικοινωνία Παρακίνηση 

Αλληλεπί-
δραση 

Καταναγκαστι-
κό - Αυταρχικό 

Ανώτατη Δκση 
Έλλειψη 

εμπιστοσύνης 

Από πάνω 
προς τα 
κάτω 

Φόβος και 
καταναγκα-

σμός 

Ελάχιστη 
αλληλεπί-

δραση, 
δυσπιστία 

 

Καλοπροαίρετο
- Αυταρχικό 

Ανώτατη Δκση 
και κατώτερα 
στελέχη (μόνο 

αποφάσεις 
ρουτίνας) 

Σχέσεις 
κυρίου-
υπηρέτη 

Από πάνω 
προς τα 
κάτω 

Ανταμοιβές 
και τιμωρίες 

Μικρή 
αλληλεπί-

δραση, 
επιφυλακτι-

κότητα 

Συμβουλευτικό 

Ανώτατη Δκση, 
κατώτερα 

στελέχη και 
υφιστάμενοι 

(μόνο αποφά-
σεις ρουτίνας) 

Μέτρια 
εμπιστοσύνη 

Αμφίδρομη 

Ανταμοιβές 
και 

περιορισμένη 
χρήση 

τιμωριών 

Μέτρια 
αλληλεπί-
δραση και 

εμπιστοσύνη 

Συμμετοχικό 
Όλοι οι 

εργαζόμενοι 
Πλήρης 

εμπιστοσύνη 
Αμφίδρομη 

Συλλογική 
εργασία, 

ενθάρρυνση 

Μεγάλη 
αλληλεπί-
δραση και 

εμπιστοσύνη, 
φιλικότητα 

 
Πίνακας 1. Συστήματα Ηγεσίας του Likert 

 

 Ανάμεσα στα τέσσερα αυτά συστήματα, το συμμετοχικό θεωρείται από τον Likert 

ως το πλέον αποδοτικό για τους οργανισμούς, στο βαθμό που η συμμετοχή των 



   
 

13 
 

εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων αυξάνει την ικανοποίηση και κατ' επέκταση, την 

αποδοτικότητά τους (Μουζά – Λαζαρίδη, 2013). 

 

Τέλος, η Διοικητική Σχάρα (The Managerial Grid) των Blake και Mouton (1964), 

που σημασιοδότησε τα συμπεράσματα των ερευνών των Πανεπιστημίων του Ohio και 

του Michigan, περιγράφει 

τους συνδυασμούς που 

προκύπτουν από τους δύο 

βασικούς άξονες της ηγετικής 

συμπεριφοράς. Η Σχάρα 

αποτελείται από έναν 

οριζόντιο άξονα που 

περιγράφει το ενδιαφέρον του 

ηγέτη γα την παραγωγή και 

έναν κάθετο που αντιστοιχεί 

στη μέριμνα για τους 

εργαζόμενους. Καθένας από 

τους άξονες αριθμείται σε 

κλίμακα των εννέα βαθμών 

ενδιαφέροντος. Συνδυάζοντας τον βαθμό στον οριζόντιο με τον βαθμό στον κάθετο 

άξονα, προκύπτουν πέντε βασικά μοντέλα ηγεσίας: 

 

 Το υπηρεσιακό μοντέλο (task management), με διαβάθμιση 9.1. 

 Το διαπροσωπικό μοντέλο (country club management), με διαβάθμιση 1.9. 

 Το αδιάφορο ή εξασθενημένο μοντέλο (impoverished management), με 

διαβάθμιση 1.1. 

 Το ασταθές ή μοντέλο του μέσου δρόμου (dampened pendulum ή middle-road 

management), με διαβάθμιση 5.5. 

 Το ομαδικό μοντέλο (team management), με διαβάθμιση 9.9 (Φαναριώτης, 

1999). 

 

Οι Blake και Mouton θεώρησαν πως ο πλέον αποτελεσματικός ηγέτης συνδυάζει 

στον ίδιο βαθμό τη μέριμνα για τον άνθρωπο και τη φροντίδα για την παραγωγή (9.9), 

ωστόσο, οι Robbins και Judge (2007) ανέφεραν πως η Διοικητική Σχάρα δεν πρόσθεσε 

 

Σχήμα 1. Η Διοικητική Σχάρα των  Blake & Mouton 
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κάτι ουσιαστικό στο ζήτημα της κατανόησης της συμπεριφοράς του ηγέτη (Βακόλα & 

Νικολάου, 2012). 

 

2.2.3  Συγκυριακή Θεωρία του Fiedler (Fiedler's Contingency Theory) 

 

Μέσα από τις θεωρίες των χαρακτηριστικών και τις ενδεχομενικές θεωρίες, 

αναδύθηκαν εκείνες που σχετίζονται με την κατάσταση, δηλαδή το οργανωσιακό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η λειτουργία της ηγεσίας. Οι συγκυριακές θεωρίες 

εκφράζουν τη θέση πως, η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας δεν καθορίζεται μόνο από 

τα  ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη και τη συμπεριφορά του, αλλά επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από την κατάσταση μέσα στην οποία λειτουργεί. Δεν υπάρχει επομένως, 

ένα συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας, που μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε κάθε 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

To Συγκυριακό Μοντέλο του Fiedler (1978), προσδιορίζει τις παραμέτρους της 

αποτελεσματικής ηγεσίας σε τέσσερις από τις οποίες, η πρώτη σχετίζεται με την 

προσωπικότητα του ηγέτη και οι υπόλοιπες τρεις με την κατάσταση (Spector, 2008). Η 

πρώτη που φανερώνει τον προσανατολισμό του ηγέτη, ονομάζεται «Λιγότερο 

Επιθυμητός Συνεργάτης» [Least Preferred Coworker (LPC)] και αποτελεί μια 

βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία  ο ηγέτης βαθμολογείται, αφού προηγουμένως 

καλείται να αναφέρει έναν συγκεκριμένο συνεργάτη με τον/ην οποίο/α εργάστηκε μαζί 

και τον/ην θεωρεί λιγότερο προτιμητέο συνάδελφο. Στη συνέχεια επιλέγει σε μια σειρά 

αντίθετων επιθέτων, τη βαθμίδα στην οποία τον/ην κατατάσσει και με βάση τις επιλογές 

του συγκεντρώνεται η βαθμολογία. Υψηλή βαθμολογία δείχνει ότι ο ηγέτης 

προσανατολίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις, ενώ χαμηλή, ότι είναι προσανατολισμένος 

στην εργασία. 

 

          Βαθμολογία 

Μη φιλικός 1 2 3 4 5 6 7 8 Φιλικός  

Δυσάρεστος 1 2 3 4 5 6 7 8 Ευχάριστος  

Βαρετός 1 2 3 4 5 6 7 8 Ενδιαφέρον  

Αγενής 1 2 3 4 5 6 7 8 Ευγενικός  

Εχθρικός 1 2 3 4 5 6 7 8 Υποστηρικτικός  

Πίνακας 2. Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο LPC του Fiedler 
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 Οι επόμενοι τρεις παράμετροι που κατατάσσονται στον όρο «Καταστασιακή 

Εύνοια» (Situation Favorability), στις οποίες αξιολογείται ο ηγέτης, σχετίζονται με την 

επιρροή που ασκεί στο εργασιακό περιβάλλον και είναι οι:  

 

1. «Σχέσεις ηγέτη-μέλους» (Leader-member relations), που δείχνει τις σχέσεις 

του ηγέτη με τους εργαζόμενους και κατά πόσο αυτοί τον αποδέχονται, οι 

οποίες βαθμολογούνται ως καλές ή κακές. 

2. «Δομή έργου» (Task structure), που δείχνει την ικανότητα του ηγέτη να 

οργανώνει και να συντονίζει το έργο και βαθμολογείται ως υψηλή ή χαμηλή. 

3. «Ισχύς θέσης» (position power), η οποία δείχνει τη δύναμη επιρροής και 

εξουσίας του ηγέτη και βαθμολογείται ως ισχυρή ή αδύναμη. 

 

Οι αξιολογήσεις των τριών παραπάνω παραμέτρων δίνουν τελικά τον γενικό 

χαρακτηρισμό της κατάστασης, ως πολύ ευνοϊκή, μέτρια ευνοϊκή και πολύ μη ευνοϊκή 

(Steers, Porter & Bigley, 1996).  

 
Σχέσεις 
ηγέτη-
μέλους 

Καλές Κακές 

Δομή 
εργασίας 

Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Χαμηλή 

Ισχύς 
θέσης 

Ισχυρή Αδύναμη Ισχυρή Αδύναμη Ισχυρή Αδύναμη Ισχυρή Αδύναμη 

 
Κατά-
σταση 
 

 
 

Πολύ ευνοϊκή                  Μέτρια ευνοϊκή             Πολύ μη ευνοϊκή 

Σχήμα 2. Συγκυριακό Μοντέλο Ηγεσίας του Fiedler 

 Η θεωρία του Fiedler επηρέασε, αλλά δέχτηκε και αυστηρή κριτική. Τα κύρια 

σημεία αιχμής είναι πρώτον, ότι η έρευνα στην οποία βασίστηκε το μοντέλο ήταν 

αδύναμη, δεύτερον, ότι η κλίμακα LPC δεν αποτελεί έγκυρο εργαλείο μέτρησης του 

προσανατολισμού του ηγέτη ή του στυλ ηγεσίας και τρίτον, ότι τα καταστασιακά μεγέθη 

δεν είναι ανεξάρτητα από τη βαθμολογία LPC του ηγέτη, όπως επίσης δεν είναι 

ανεξάρτητο το έργο ως παράμετρος, εφόσον μπορεί να επανακαθοριστεί από την ηγέτη 

(Steers, Porter & Bigley, 1996).  

 

Το 1997 ο Fiedler εισήγαγε στη θεωρία του τη θεωρία των Γνωστικών Πόρων, 

σύμφωνα με την οποία, η αποτελεσματικότητα του ηγέτη, κυρίως σε συνθήκες άγχους, 
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επηρεάζεται από τις νοητικές του ικανότητες και την εμπειρία του (Βακόλα & Νικολάου, 

2012).  

 

2.2.4 Θεωρία Πορείας - Στόχου (Path-Goal Theory ή  Path–Goal Model) 

 

 Η θεωρία Πορείας - Στόχου που είναι επηρασμένη από τη θεωρία της Προσδοκίας 

του Vroom (1964), αποτελεί μια συγκυριακή θεωρία περισσότερο σύνθετη από εκείνη 

του Fiedler, που ανέπτυξαν οι House και Mitchell στις αρχές της δεκαετίας του 1970. 

Υποστηρίζει ότι o ηγέτης μπορεί να αυξήσει την παρακίνηση και την ικανοποίηση των 

εργαζομένων, προσφέροντας ανταμοιβές και υποβοηθώντας τους να πετύχουν τους 

εργασιακούς τους στόχους (Spector, 2008).  

 

Οι υφιστάμενοι μπορούν να παρακινηθούν εάν, (1) πιστεύουν πως η εργασία είναι 

πραγματοποιήσιμη (expectancy), (2) οι ανταμοιβές ανταποκρίνονται στην επίτευξη του 

έργου (instrumentality) και (3) έχουν αξία για αυτούς (valence). Υπάρχουν ωστόσο και 

άλλες παράμετροι, όπως τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, τα χαρακτηριστικά της 

φύσης της εργασίας και η συμπεριφορά του ηγέτη, οι οποίες επηρεάζουν την παρακίνηση 

του προσωπικού (Steers, Porter & Bigley, 1996). Σύμφωνα με το μοντέλο της Πορείας - 

Στόχου, τα τέσσερα στυλ ηγεσίας που μπορεί να εφαρμόσει ο αποτελεσματικός ηγέτης 

είναι τα εξής: 

 

 Υποστηρικτικό (Supportive), το οποίο είναι παρόμοιο με το «μοντέλο της 

μέριμνας» του Πανεπιστημίου του Ohio, όπου ο ηγέτης δείχνει ενδιαφέρον για 

τις ανάγκες και την ευημερία του προσωπικού. Αυτό το στυλ ενδείκνυται για 

εργασίες ανιαρές, επικίνδυνες ή στρεσογόνες. 

 Κατευθυντικό (Directive), που είναι επίσης παρόμοιο με το «μοντέλο έναρξης 

δομής» του Πανεπιστημίου του Ohio, όπου ο ηγέτης σχεδιάζει τη δομή των 

εργασιών και κατευθύνει τους εργαζόμενους. Αυτό το στυλ είναι κατάλληλο για 

μη δομημένες εργασίες και εργαζόμενους χωρίς εμπειρία. 

 Συμμετοχικό (Participative), όπου ο ηγέτης συμβουλεύεται τους υφισταμένους, 

οι οποίοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 

 Επίτευξης (Achievement), όπου ο ηγέτης δίνει έμφαση στην επίτευξη στόχων 

και στο υψηλό επίπεδο απόδοσης (Spector, 2008). 
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Η θεωρία Πορείας - Στόχου έδωσε μια σύνθετη άποψη της αλληλεπίδρασης του 

ηγέτη με την κατάσταση και τους υφισταμένους. Έστρεψε την προσοχή στην κατανόηση 

όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την παρακίνηση και την απόδοση των 

εργαζομένων στους οποίους ασκούν επίδραση παράμετροι, οι οποίοι έχουν αντίκτυπο  

στην αποτελεσματικότητα του ηγέτη (Montana & Charnov, 2008). 

 

2.2.5 Καταστασιακή Θεωρία των Hersey και Blanchard 

 

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της επόμενης, οι Hersey και 

Blanchard διαμόρφωσαν μια καταστασιακή ή αλλιώς συγκυριακή θεωρία, το ιδιαίτερο 

σημείο της οποίας ήταν η στροφή της έρευνας στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων. 

Θεώρησαν πως το βασικό σημείο της λειτουργίας της ηγεσίας είναι ο προσανατολισμός 

στην εργασία και ότι η αποτελεσματική ηγεσία επιτελείται, μόνο όταν ο ηγέτης 

προσαρμόσει το ηγετικό του στυλ στους εργαζόμενους, ανάλογα με το επίπεδο της 

«ετοιμότητας/ωριμότητάς» τους, δηλαδή της θέλησής τους να πραγματοποιήσουν ένα 

έργο (Robbins & Judge, 2011).  

 

 Στο πρώτο επίπεδο «ετοιμότητας/ωριμότητας» οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να 

εργαστούν, αλλά δε διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες και γνώσεις. Εδώ το στυλ της 

ηγεσίας πρέπει να είναι καθοδηγητικό (telling) ώστε, κατόπιν κατάλληλων οδηγιών, οι 

εργαζόμενοι να προσανατολιστούν προς στην επίτευξη του στόχου. Στο δεύτερο επίπεδο, 

οι εργαζόμενοι, ούτε διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες και γνώσεις ούτε είναι 

πρόθυμοι να εργαστούν. Εδώ το στυλ της ηγεσίας που προτείνεται είναι το πωλησιακό 

(selling), δηλαδή ο ηγέτης πρέπει να δώσει κατευθύνσεις για την επίτευξη του έργου, 

αλλά και να προσανατολιστεί προς στις σχέσεις με τους ανθρώπους, προκειμένου να τους 

παρακινήσει. Στο τρίτο επίπεδο «ετοιμότητας/ωριμότητας», οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις 

κατάλληλες ικανότητες και γνώσεις, αλλά δεν είναι πρόθυμοι να εργαστούν. Το στυλ της 

ηγεσίας που αρμόζει εδώ είναι το συμμετοχικό (participating), όπου ο ηγέτης δεν 

κατευθύνει, αλλά καλλιεργεί τις σχέσεις του με το προσωπικό. Τέλος, στο τέταρτο 

επίπεδο όπου οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις γνώσεις και είναι πρόθυμοι να επιτελέσουν 

το έργο, το εξουσιοδοτικό (delegating) είναι το κατάλληλο  στυλ για τον ηγέτη, ο οποίος 

αναθέτει αρμοδιότητες στους εργαζόμενους και κυρίως παρακολουθεί την πρόοδο του 

έργου (Βακόλα & Νικολάου, 2012).  
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 Οι Hersey και Blanchard, έκτος από το γεγονός πως έστρεψαν το «βλέμμα» στους 

εργαζόμενους που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πόρους των οργανισμών, 

επεσήμαναν ότι δε μπορεί να υπάρχει ένα σταθερό στυλ ηγεσίας, ακόμη κι όταν πρόκειται 

για το ίδιο εργασιακό περιβάλλον και το ίδιο έργο (Robbins & Judge, 2011).  

 

2.2.6 Θεωρία Συναλλαγής Ηγέτη-Μέλους [Leader-Member Exchange (LMX) 

Theory] 

 

 Σύμφωνα με τη θεωρία Συναλλαγής Ηγέτη-Μέλους (Dansereau, Graen και Hage, 

1975) ή αλλιώς τη θεωρία της Σύνδεσης Κάθετης Δυάδας (Vertical Dyad Linkage 

Theory ), ο ηγέτης δε συμπεριφέρεται ισότιμα στους υφισταμένους, αλλά δημιουργεί 

στενές σχέσεις με ορισμένους από αυτούς. Τα μέλη αυτής της «ενδο-ομάδας» (in-group) 

αναπτύσσουν με τον ηγέτη σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού και χαίρουν 

προνομιακής μεταχείρισης, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και δραστηριότητες και 

λαμβάνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Από την άλλη, υπάρχει η «εξω-ομάδα» 

(out-group), με τα μέλη της οποίας ο ηγέτης δεν διατηρεί παρόμοιες σχέσεις και τα οποία 

είναι αποκομμένα από σημαντικές αποφάσεις ή δραστηριότητες (Steers, Porter & Bigley, 

1996).   

 

 Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι πως, ενώ οι εργαζόμενοι της ενδο-

ομάδας παρουσιάζουν υψηλή απόδοση και εργασιακή ικανοποίηση με χαμηλές 

πιθανότητες αποχώρησης, οι εργαζόμενοι της εξω-ομάδας παρουσιάζουν αντίθετη 

συμπεριφορά. Οι λόγοι για τους οποίους διαφοροποιείται η συμπεριφορά του ηγέτη, 

σύμφωνα με τους Robbins και Judge είναι διότι ο ηγέτης δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο, 

ώστε να αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με όλους του υφισταμένους, οπότε συναγελάζεται 

με όσους μπορεί να εμπιστευθεί και να στηριχθεί και αντίστροφα (Robbins & Judge, 

2011). 

 

 Η θεωρία Συναλλαγής Ηγέτη-Μέλους συνεχίζει να είναι αντικείμενο έρευνας, με 

επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι δυαδικές σχέσεις ηγέτη-μέλους και 

οι επιπτώσεις που φέρουν στον οργανισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα των Klein 

H.J. και Kim J.S. (1998) ("A Field Study of the Influence of Situational Constraints, 

Leader-Member Exchange, and Goal Commitment on Performance", The Academy of 

Management Journal, Vol. 41, No. 1, pp. 88-95) και η έρευνα των Wang, H., Law, K.S., 
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Hackett, R.D., Wang, D. και Xiong Chen Z. (2005) ("Leader-Member Exchange as a 

Mediator of the Relationship between Transformational Leadership and Followers' 

Performance and Organizational Citizenship Behavior", The Academy of Management 

Journal, Vol. 48, No. 3, pp. 420-432). 

 

2.2.7 Συναλλακτικό Μοντέλο Ηγεσίας (Model of Transactional Leadership) 

 

 Το μοντέλο της συναλλακτικής ηγεσίας αναπτύχθηκε από τον Burns (1978) και 

τον Bass (1985) που εφάρμοσε τις ιδέες του πρώτου στο επιχειρησιακό management. 

Σύμφωνα με τον Burns, η ηγεσία συναλλαγής στηρίζεται σε αξίες αμοιβαίας και 

προσωρινής σημασίας για τον ηγέτη και για τους εργαζόμενους. Πρόκειται για μια 

συναλλαγή κατά την οποία, η ζητούμενη και σύμφωνη με τις επιθυμίες και απαιτήσεις 

του ηγέτη συμπεριφορά του υφισταμένου, ανταλλάσσεται με οικονομικές, πολιτικές, ή 

άλλου είδους αμοιβές ή ακόμη και με αποφυγή τιμωρίας. Ο ηγέτης για να πετύχει την 

επίτευξη των σκοπών του οργανισμού και την αποδοτικότητα των εργαζομένων, 

προσφέρει αμοιβές, επιβραβεύσεις και ευνοϊκή μεταχείριση. Αυτό το μοντέλο της 

ηγεσίας συναντάται στις πρακτικές της παραδοσιακής ηγεσίας στον δημόσιο τομέα 

(Fairholm, 2007). Η διαδικασία του μοντέλου της συναλλακτικής ηγεσίας περιγράφεται 

από τον Bass, ως εξής:  

 

«Ο ηγέτης αναγνωρίζει τον ρόλο που ο οπαδός πρέπει να παίξει, για να πετύχει 

τα αποτελέσματα που επιθυμεί ο ηγέτης. O ηγέτης αποσαφηνίζει τον ρόλο. Αυτή η 

αποσαφήνιση παρέχει στον οπαδό την απαραίτητη αυτοπεποίθηση να τον εκτελέσει για 

να φτάσει στην επίτευξη των στόχων. Παράλληλα, ο ηγέτης αναγνωρίζει τι χρειάζεται ο 

οπαδός και κάνει ξεκάθαρο στον οπαδό τον τρόπο που αυτές οι ανάγκες θα εκπληρωθούν, 

σε αντάλλαγμα για την ικανοποιητική προσπάθεια και απόδοση του οπαδού. Αυτό, κάνει 

το ορισθέν αποτέλεσμα της ικανοποιητικής αξίας για τον οπαδό, να καταλήξει στην 

προσπάθειά του να πετύχει το αποτέλεσμα». Η διαδικασία αυτή αναπαρίσταται και στο 

παρακάτω Σχήμα 3, που παραθέτει ο Bass (1985). 

 

Η διαδικασία της συναλλαγής εμφανίζει δύο επίπεδα ποιότητας. Υψηλή ποιότητα 

σχέσεων συναλλαγής, οι οποίες περιλαμβάνουν υποστήριξη και ανταλλαγή 

συναισθηματικών πόρων (τιμιότητα, εμπιστοσύνη, δικαιοσύνη, υπευθυνότητα, 

σεβασμός) και από την άλλη, χαμηλό επίπεδο ποιότητας σχέσεων συναλλαγής, που 
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σχετίζονται με την άσκηση του έλεγχου και των πόρων από τον ηγέτη (ειδικές παροχές-

αύξηση μισθού). Εάν ο ηγέτης δεν έχει τον άμεσο έλεγχο των επιβραβεύσεων και των 

πόρων, η συναλλακτική του 

δύναμη μειώνεται. Αντίθετα, 

στις υψηλότερης τάξης 

σχέσεις συναλλαγής οι ηγέτες 

έχουν τη δυνατότητα πλήρους 

ελέγχου των ανταλλαγμάτων, 

εφόσον αυτά αποτελούν, μη 

υλικές επιβραβεύσεις και 

ηθικές αξίες (Fairholm, 2007).  

 

         Έρευνα έδειξε πως 

εργαζόμενοι που συμμετείχαν 

σε υψηλής ποιότητας σχέσεις 

συναλλαγής ήταν λιγότερο 

πιθανό να εγκαταλείψουν τον 

οργανισμό, σε αντίθεση με 

τους εργαζόμενους που 

συμμετείχαν σε σχέσεις με 

ανταλλάγματα πάνω στο 

μισθό ή στον εργασιακό 

χρόνο, δηλαδή σε σχέσεις ανταλλαγής αγαθών ή δικαιωμάτων (Kuhnert, 1987).    

 

2.2.8 Μετασχηματιστικό Μοντέλο Ηγεσίας (Transformational Leadership 

Theory) 

 

 Σύμφωνα με τον Burns (1978), ο ηγέτης διακρίνεται από τον διαχειριστή 

εξουσίας, στο βαθμό που ο πρώτος ικανοποιεί τα κίνητρα των οπαδών, εκφράζει το 

όραμα και τους στόχους του οργανισμού και επηρεάζει τους οπαδούς προς την επίτευξη 

των στόχων, στη βάση της εμπιστοσύνης και της ενότητας, ενώ ο δεύτερος φροντίζει για 

τα εγγωκεντρικά του ωφέλη, επηρεάζοντας τους άλλους με τη χρήση της δύναμής του, 

χωρίς να ενδιαφέρεται για μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα σε 

αυτόν και στους οπαδούς. Αυτή η διάκριση οδήγησε τον Burns στη διατύπωση της 

Η: Αναγνωρίζει τι 
πρέπει να κάνει ο Ο για 
να πετύχει τα 
καθορισμένα 
αποτελέσματα. 

  

 

Η: Αναγνωρίζει τι 
χρειάζεται ο Ο. 

 

  Η: Αποσαφηνίζει τον 
τρόπο που η εκπλήρωση 
των αναγκών του Ο θα 
ανταλλαχθούν με την 
εκτέλεση του ρόλου για 
να επιτευχθούν τα 
καθορισμένα 
αποτελέσματα.  

Η: Αποσαφηνίζει τον 
ρόλο του Ο. 

 

   

Ο: Αυτοπεποίθηση να 
ανταπεξέλθει στις 
απαιτήσεις του ρόλου 
(υποκειμενική 
πιθανότητα επιτυχίας). 

Ο: Αξία καθορισμένων 
αποτελεσμάτων (ανάγκη 
πραγματοποίησης της 
ξίας για τον Ο). 

                       

Ο: Παρακίνηση για να 
πετύχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα 
(αναμενόμενη 
προσπάθεια). 

 
Σχήμα 3. Συναλλακτική ηγεσία και προσπάθεια οπαδού 
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θεωρίας της μετασχηματικής (transforming) και της συναλλακτικής ηγεσίας 

(transactional) (Fairholm, 2007). 

 
 Ο Bass (1985) στη συνέχεια, εξέλιξε τη θεωρία της μετασχηματικής ηγεσίας, 

αναπτύσσοντας την μετασχηματιστική (transformational leadership), όπου ο ηγέτης 

μετασχηματίζει τον οπαδό:  

 

   «[...] ο ηγέτης μετασχηματίζει και παρακινεί τους οπαδούς (1) επενδύοντας στη 

βαθύτερη επίγνωσή τους σχετικά με τη σημασία των αποτελεσμάτων, (2) πείθοντάς τους 

να υπερβούν τα όρια του προσωπικού συμφέροντος για χάρη της οργάνωσης ή της 

ομάδας και (3) δραστηριοποιώντας το ενδιαφέρον τους για τις υψηλής κλίμακας ανάγκες 

τους. Στον αντίποδα η συναλλακτική ηγεσία εμπεριέχει μια διαδικασία συναλλαγής η 

οποία αν και μπορεί να καταλήξει στη συμμόρφωση των οπαδών προς τις απαιτήσεις του 

ηγέτη, δεν είναι πιθανό να δημιουργήσει ενθουσιασμό και αφοσίωση προς τους 

τιθέμενους στόχους.» (Yukl, 2009). 

 

 O Bass θεωρεί πως η ηγεσία είναι ένα συνεχές που εξελίσσεται, το οποίο ξεκινά 

από τη μη-ηγεσία, περνά στην συναλλακτική και καταλήγει στη μετασχηματιστική 

ηγεσία. Συγκεκριμένα, αρχίζει από το Laissez-faire, που το θεωρεί στιλ μη-ηγεσίας, όπου 

ο ηγέτης δεν εμπλέκεται στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, δε συμμετέχει στην 

επίλυση προβλημάτων, είναι χαλαρός στη λήψη αποφάσεων και αδιαφορεί για την 

υποστήριξη των υφισταμένων του. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα πιο θετικό και 

προοδευτικό μέρος της συναλλακτικής ηγεσίας,  την «ενδεχόμενη αμοιβή», κατά την 

οποία οι εργαζόμενοι παρακινούνται εάν ο ηγέτης γνωρίζει τις αξίες τους και 

διαφοροποιεί τα κίνητρα που τους προσφέρει. Εξέλιξη αυτού του τύπου είναι η ηγεσία 

προσανατολισμένη στο σκοπό. Τέλος, φτάνουμε στη μετασχηματιστική ηγεσία η οποία 

σύμφωνα με τον Bass είναι ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 

των οργανισμών, διεθνώς (Yukl, 2009).  

 

 Σύμφωνα πάντα με τις θέσεις του Burns, η μετασχηματιστική ηγεσία σχετίζεται 

με αλλαγές στις πεποιθήσεις, τις ανάγκες και τις αξίες των οπαδών, στοχεύοντας στην 

αφύπνισή τους πάνω σε θέματα ηθικής. Το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού της 

ηγεσίας είναι μια σχέση αμοιβαίας παρακίνησης και αναβάθμισης ανάμεσα στους 

οπαδούς και τον ηγέτη, η οποία μετασχηματίζει τους πρώτους σε ηγέτες και τον δεύτερο 

σε φορέα ηθικής (Fairholm, 2007). 
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 Η θεωρία του Bass περιλαμβάνει τέσσερις τύπους μετασχηματιστικής 

συμπεριφοράς. Την «εξειδανικευμένη επιρροή» (Idealized Influence), η οποία προκαλεί 

την ανάπτυξη συναισθημάτων από τους οπαδούς για τον ηγέτη και την ταύτισή τους μαζί 

του, τη «διανοητική διέγερση» (Insirational Motivation), κατά την οποία ο ηγέτης 

αυξάνει την επίγνωση των οπαδών σχετικά με τα προβλήματα που υφίστανται και τους 

παρακινεί να τα αντιμετωπίσουν μέσω μιας νέας οπτικής, την «εξατομικευμένη 

φροντίδα» (Individualized Consideration), που περιλαμβάνει υποστήριξη, ενθάρρυνση 

και καθοδήγηση των οπαδών και τέλος τη «συμπεριφορά εμπνευσμένων κινήτρων» 

(Intellectual Stimulation), η οποία εμπερικλείει την διάδοση ενός οράματος που θα 

παρακινήσει τους υφισταμένους, ώστε να διαμορφώσουν κατάλληλες συμπεριφορές 

(Yukl, 2009). 

 

 Σε αντίθεση με τον συναλλακτικό ηγέτη που ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες 

των οπαδών, ο μετασχηματιστικός ηγέτης αναβαθμίζει τις ανάγκες τους πέρα από το 

επίπεδο της ιδιοτέλειας, προς το όφελος της ομάδας, του οργανισμού ή της χώρας. Οι 

μεγάλες αλλαγές πραγματοποιούνται από μια ηγεσία που είναι μετασχηματιστική, διότι 

ανυψώνει το επίπεδο επίγνωσης των οπαδών για θέματα που αφορούν τις συνέπειες και 

τα αποτελέσματα των πράξεων και συμπεριφορών (Bass, 1985)5. 

 

2.2.9 Χαρισματικό Μοντέλο Ηγεσίας (Charismatic Leadership Model) 

 

 Σύμφωνα με τους Robbins και Judge ο πρώτος που μελέτησε τη χαρισματική 

ηγεσία ήταν ο House (1977) ο οποίος θεωρεί πως οι υφιστάμενοι αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη εξαιρετικών ηγετικών ικανοτήτων σε ορισμένες συμπεριφορές (Robbins & 

Judge, 2011).  Όπως είδαμε πιο πάνω, η απόδοση χαρισματικών ιδιοτήτων σε έναν ηγέτη 

από τους οπαδούς του, εξαρτάται από τη συμπεριφορά και την εμπειρία του ηγέτη. «Το 

χάρισμα είναι πιθανότερο να αποδοθεί  σε ηγέτες που συνηγορούν για ένα όραμα που, 

ενώ έρχεται σε αντίθεση  με το υπάρχον καθεστώς, εντούτοις δεν αποκλίνει από το εύρος 

αποδοχής των οπαδών» (Yukl, 2009). 

 

 Ωστόσο, είναι δύσκολο να αποδεχθούν οι οπαδοί ένα όραμα που είναι πολύ 

ακραίο και ριζοσπαστικό και πιθανόν ένας ηγέτης που οραματίζεται κάτι τέτοιο να 

                                                           
5  Βλ. επίσης, Bass (1996), σ .630, Πίνακας χαρακτηριστικών συναλλακτικού και μετα-
σχηματιστικού ηγέτη. 
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θεωρηθεί τρελός (Yukl, 2009). Το όραμα, για να μπορέσει να ευοδωθεί, πρέπει να 

βασίζεται σε εξωτερικές αξιολογήσεις και ορθές εκτιμήσεις των διαθέσιμων πόρων και 

όχι σε εσωτερικές ανάγκες του ίδιου του ηγέτη (Van Wart, 2005). 

 

  H χαρισματική ηγεσία εκδηλώνεται σε καταστάσεις απογοήτευσης και 

αποτυχίας, από έναν ηγέτη που διαθέτει όραμα και θέληση για καινοτόμα αλλαγή και 

αναμόρφωση. Σε καιρούς απόγνωσης και φόβου, όταν οι αξίες και οι διαδικασίες 

παρακμάζουν, οι άνθρωποι αναμένουν έναν χαρισματικό ηγέτη που θα φέρει την 

επιθυμητή αλλαγή, όπως ήταν η περίπτωση του Μαχάτμα Γκάντι, του Μάρτιν Λούθερ 

Κίνγκ, αλλά και του Μουσολίνι (Bass, 1985). 

 

 Οι χαρισματικοί ηγέτες επιδιώκουν να τονίσουν στους οπαδούς τους τη 

μοναδικότητά τους, εφαρμόζοντας αντισυμβατικές τακτικές και μεθόδους και 

καινοτόμες στρατηγικές, οι οποίες  αποδίδονται από τους οπαδούς στην μοναδικότητα 

και στο χάρισμά του. Μια άλλη διάσταση της προσωπικότητας του χαρισματικού ηγέτη 

αποτελεί και η ανάληψη προσωπικού ρίσκου. Για τους οπαδούς, σημαντικός είναι ο 

ηγέτης που αψηφά τις προσωπικές του απώλειες, είτε αυτό έχει να κάνει με οικονομικά 

μέσα είτε με θέσεις ιεραρχίας. Από την άλλη πλευρά, οι μη χαρισματικοί ηγέτες 

αποδέχονται τις υπάρχουσες καταστάσεις και προτείνουν πολύ μικρές, σχεδόν 

ανεπαίσθητες αλλαγές (Yukl, 2009). 

 

  Ο χαρισματικός ηγέτης είναι σίγουρος για τις επιλογές του και δεν εμφανίζει 

σημάδια αναποφασιστικότητας και σύγχυσης. Μεταδίδει την αυτοπεποίθηση και τον 

ενθουσιασμό του στους οπαδούς οι οποίοι, εάν πιστέψουν σε αυτόν θα εργαστούν 

σκληρά για την επιτυχία του κοινού στόχου. Ο χαρισματικός ηγέτης διαθέτει δεξιότητες 

και τεχνογνωσία, που του επιτρέπουν να ξεχωρίζει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και 

να εφαρμόζει τις στρατηγικές του. Εμπνέει συναισθηματικά τους οπαδούς με ένα 

ιδεολογικό, καινοτόμο, επίκαιρο και ελκυστικό όραμα. Οι οπαδοί ενός χαρισματικού 

ηγέτη, σύμφωνα με τον House (1977), νοιώθουν αγάπη για αυτόν και συνδέονται  

συναισθηματικά με την αποστολή της ομάδας (Yukl, 2009).  

 

 Ο χαρισματικός ηγέτης διακρίνεται για την ανάγκη του για εξουσία, την υψηλή 

αυτοπεποίθηση και τα ιδανικά του. Κάνει τους οπαδούς να αισθάνονται υπερήφανοι για 

το έργο που επιτελούν (Yukl, 2009) και μπορεί  να τους επηρεάζει βαθιά με το πάθος του 
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και την αυξημένη ικανότητα πειθούς, που διαθέτει. Στην προσπάθειά του ωστόσο, να 

επιφέρει ριζικές αλλαγές στον οργανισμό, μπορεί να προκαλέσει, όντας αντισυμβατικός, 

σοβαρές αντιδράσεις από τους εργαζόμενους, όσον αφορά  στην επίτευξη του οράματος 

(Van Wart, 2005).   

 

 Ο χαρισματικός ηγέτης μπορεί να επηρεάσει τους οπαδούς του είτε θετικά είτε 

αρνητικά, ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν οι ενέργειές του. Μπορεί δηλαδή να 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές και να συντελέσει στην επιτυχία του οργανισμού, αλλά 

μπορεί επίσης, να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του για προσωπικό όφελος (Van Wart, 

2005). Ακόμη, ο χαρισματικός ηγέτης οφείλει να είναι ρεαλιστικός στις αξιολογήσεις 

του, ώστε το όραμα που διαμορφώνει να είναι υλοποιήσιμο και να μην οδηγηθεί σε 

αποτυχία, γεγονός που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον οργανισμό (Yukl, 2009). 

 

2.2.10 Ηθική Ηγεσία (Ethical Leadership)6 

 

 Όπως είδαμε προηγουμένως, ο ηγέτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του 

να επηρεάζει τους άλλους, είτε θετικά είτε αρνητικά. «Το χάρισμα», όπως λένε οι 

Robbins και Judge (2011), «έχει ηθικό χαρακτήρα». Οι ηθικοί ηγέτες το χρησιμοποιούν 

θέτοντας υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς για να εξυπηρετήσουν τους άλλους και τον 

οργανισμό, μέσα από ωφέλιμες κοινωνικές νόρμες. Αντίθετα, οι ανήθικοι ηγέτες 

χρησιμοποιούν το χάρισμά τους για να εξυπηρετήσουν ιδιοτελείς σκοπούς (Robbins & 

Judge, 2011). 

 

  Η ηθική ηγεσία έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Από τις 

πρωταρχικές και θεμελιώδεις φιλοσοφικές θεωρίες ηθικής είναι η πλατωνική και η 

αριστοτελική «κοινωνική» ηθική, η οποία τίθεται σχεδόν πάντα στο πλαίσιο της ηγεσίας. 

Η εὐδαιμονία και η ἀρετή αποτελούν το ύψιστο αγαθό και ο εθισμός του ανθρώπου σε 

ενάρετες πράξεις, τον μοναδικό δρόμο για την κατάκτησή τους (Düring, 1994). Τα 

                                                           
6 Η λέξη ηθική προέρχεται από την αρχαία λέξη ἦθος που εκφράζει την έννοια της συνήθειας, 
αλλά και τον χαρακτήρα και την ψυχική διάθεση του ανθρώπου (Hofmann, 1950), Η έννοια της 
ηθικής περιλαμβάνει το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας που καθορίζουν 
τη συμπεριφορά των ανθρώπων με βάση την υποκειμενική αντίληψη και ατομική στάση του 
καθένα απέναντι στη συγκεκριμένη κοινωνική ηθική και το κοινωνικά αποδεκτό, δηλ. το καλό 
και το κακό, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος. 
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τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν στρατηγικές της 

ηγεσίας, για να διαχειριστούν ζητήματα ηθικής (Springer, 2007). 

 

 «Η ηθική ηγεσία είναι μια ασαφής κατασκευή που φαίνεται να περιλαμβάνει μια 

ποικιλία διαφορετικών στοιχείων». Κριτήρια με βάση τα οποία κρίνονται οι ηγέτες είναι 

οι προσωπικές αξίες, τα στάδια ηθικής ανάπτυξης, οι προθέσεις, η ηθική συμπεριφορά, 

κ.α. Στο βαθμό που μια απόφαση συμβαδίζει με τα ηθικά πρότυπα και σε σχέση με τις 

συνέπειες που έχει αυτή η απόφαση είτε για ένα άτομο είτε για ένα σύνολο ατόμων, 

κρίνεται ηθική, ή μη ηθική (Yukl, 2009).  

  

 Οι ηθικοί ηγέτες χρησιμοποιούν τρία στάδια προσέγγισης. Αρχικά, αναγνωρίζουν 

τα ηθικά ζητήματα και ταξινομούν τις αντιμαχόμενες αξίες στο πλαίσιο των σχέσεων του 

οργανισμού. Κατόπιν, στοχάζονται πάνω στα θέματα που προκαλούν την αντιπαράθεση 

μιας σημαντικής αξίας έναντι μιας άλλης. Τρίτον, ενσωματώνουν στις αποφάσεις τους το 

συνολικό καλό, χρησιμοποιώντας εφικτούς συμβιβασμούς που βελτιστοποιούν 

σπουδαίες αξίες. Σημαντικά στοιχεία επίσης, του ηθικού ηγέτη είναι η συνεισφορά η 

οποία μπορεί να έχει σχέση με την επίτευξη ενός έργου ή μιας εξαιρετικής εργασίας 

μεγάλης έκτασης και το θάρρος και η θέλησή του να θυσιάσει το προσωπικό όφελος για 

το κοινό καλό (Van Wart, 2005). 

 

 Οι ερευνητές θέλησαν να συνενώσουν τη χαρισματική και την ηθική ηγεσία στην 

ιδέα της «κοινωνικοποιημένης χαρισματικής ηγεσίας», όπου η χρηστή συμπεριφορά του 

ηγέτη διαμορφώνεται με την ενίσχυση αλλοκεντρικών και όχι εγωκεντρικών αξιών. Οι 

κοινωνικοποιημένοι χαρισματικοί ηγέτες, προβάλλοντας τη συμπεριφορά τους ως 

πρότυπο, μέσω λόγου και πράξης, καταφέρνουν να πείθουν τους οπαδούς τους να 

υιοθετούν τις αξίες τους (Robbins & Judge, 2011). 

 

2.2.10 Συμμετοχικό Μοντέλο Ηγεσίας των Vroom -Yetton (Vroom -Yetton Model) 

 

 «Η συμμετοχική ηγεσία περιλαμβάνει τη χρήση διαφόρων διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων, που επιτρέπουν στους υπόλοιπους ανθρώπους να ασκήσουν επιρροή στις 

αποφάσεις του ηγέτη» (Yukl, 2009). Οι Vroom και Yetton (1973) ανέπτυξαν πέντε 

μοντέλα ηγεσίας, όπως φαίνονται στον Πίνακα 3, τα οποία αναφέρονται στο βαθμό 
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συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Μουζά – Λαζαρίδη, 

2013). 

 
Αυταρχικό  
Μοντέλο1  
(Autocratic Type 1) 

ΑΜ1 Ο ηγέτης λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που έχει και 
αποφασίζει μόνος του. 

Αυταρχικό  
Μοντέλο 2 
(Autocratic Type 1) 

ΑΜ2 Ο ηγέτης λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους 
υφισταμένους του και αποφασίζει μόνος του. 

Συμβουλευτικό  
Μοντέλο 1 
(Consultative Type 1) 

ΣΜ1 Ο ηγέτης συζητά ξεχωριστά με κάποιους από τους 
υφισταμένους του και αφού λάβει υπόψη τις προτάσεις και 
τις ιδέες τους, αποφασίζει τελικά μόνος του. 

Συμβουλευτικό  
Μοντέλο 2 
(Consultative Type 1) 

ΣΜ2 Ο ηγέτης συζητά με το σύνολο των υφισταμένων του και 
αφού λάβει υπόψη τις συλλογικές προτάσεις τους, 
αποφασίζει τελικά μόνος του. 

Ομαδικό  
Μοντέλο 
(Group-based Type 2) 

ΟΜ Η απόφαση λαμβάνεται ομαδικά από το σύνολο των 
υφισταμένων και είναι συλλογικά αποδεκτή. 

Πίνακας 3. Μοντέλο Ηγεσίας κατά Vroom -Yetton 

 
 
 Η κατά περίπτωση επιλογή του μοντέλου ή ενός συνδυασμού μοντέλων, 

καθορίζεται από ορισμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη φύση του προβλήματος 

και τους υφισταμένους. Αυτά είναι: 

 

 Η ποιότητα της απόφασης. 

 Η επάρκεια των πληροφοριών που διαθέτει ο ηγέτης. 

 Η φύση του προβλήματος. 

 Η πιθανότητα αποδοχής της απόφασης, εάν ληφθεί από τον ηγέτη. 

 Η δέσμευση των υφισταμένων στη λύση του προβλήματος. 

 Η αντιπαράθεση των υφισταμένων πάνω στις ενδεχόμενες λύσεις (Spector, 2008). 

  

 Η απόφαση επίσης για την επιλογή του μοντέλου, γίνεται βάσει ορισμένων 

κανόνων οι οποίοι σχετίζονται με την ποιότητα των αποφάσεων και την αποδοχή τους: 

 

 Όταν η απόφαση είναι σημαντική και οι υφιστάμενοι έχουν πληροφορίες που 

αγνοεί ο ηγέτης, τα ΑΜ1 και AM2 δεν ενδείκνυνται. 

 Όταν ο ηγέτης θεωρεί μια απόφαση σημαντική, ενώ οι υφιστάμενοι έχουν 

αντίθετη άποψη, το ΟΜ δεν ενδείκνυται. 

 Όταν η απόφαση είναι σημαντική, αλλά δεν στοιχειοθετείται σαφώς και ο ηγέτης 
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δεν διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις, τα ΑΜ1, ΑΜ2 και ΣΜ1 

πρέπει να αποφεύγονται. 

 Όταν η αποδοχή μιας απόφασης κρίνεται σημαντική και οι υφιστάμενοι φαίνονται 

απρόθυμοι να αποδεχθούν μια αυταρχική απόφαση, ενδείκνυται ένα 

συμβουλευτικό ή ομαδικό μοντέλο. 

 Όταν η αποδοχή μιας απόφασης κρίνεται σημαντική και οι υφιστάμενοι φαίνεται 

να διαφωνούν σοβαρά για την επιλογή της, τα ΑΜ1, ΑΜ2 και ΣΜ1 πρέπει να 

αποφεύγονται, διότι υπολείπονται δυνατότητας συζήτησης και διαπραγμάτευσης. 

 Όταν η αποδοχή μιας απόφασης κρίνεται σημαντικότερη από την ποιότητά της 

και δε μπορεί να ληφθεί με αυταρχικές διαδικασίες, καταλληλότερο μοντέλο είναι 

το ομαδικό. 

 Όταν η αποδοχή μιας απόφασης κρίνεται σημαντική και οι υφιστάμενοι 

συμμερίζονται τους επιδιωκόμενους στόχους, αλλά δε μπορεί να ληφθεί με 

αυταρχικές διαδικασίες, καταλληλότερο μοντέλο είναι το ομαδικό, διότι η 

απόφαση θα έχει ποιότητα και αποδοχή (Yukl, 2009). 

  

 Το 1988 οι Vroom και Jago αναθεώρησαν το Μοντέλο Vroom -Yetton, 

ενσωματώνοντας  στοιχεία, όπως χρονικούς περιορισμούς και μεγέθη πληροφοριών, 

καθώς επίσης το βαθμό ευχέρειας του ηγέτη για τον καθορισμό της προτεραιότητας των 

κριτηρίων απόφασης. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Yukl, το μοντέλο έγινε ακόμη πιο 

πολύπλοκο από ό,τι ήταν, αν και τα αποτελέσματα από τις αρχικές έρευνες για την 

αποτελεσματικότητά του ήταν θετικά (Yukl, 2009). 

 

2.3 Η Ηγεσία στον Δημόσιο Τομέα 

 

 Στον δημόσιο τομέα διακρίνουμε το ανώτατο επίπεδο διοίκησης, την πολιτική 

ηγεσία (political leadership) που αφορά στους πολιτικούς εκλεγμένους ηγέτες ή τα μη 

εκλεγμένα ανώτατα στελέχη, και την επιχειρησιακή ηγεσία (organizational leadership) 

που αφορά στην ηγεσία σε όλα τα επίπεδα των δημοσίων οργανισμών (Morse & Buss, 

2007). Η σημασία της ηγεσίας στους δημόσιους οργανισμούς έχει επισημανθεί μέσα από 

σχετικές έρευνες. Σε κάθε διαφορετικό επίπεδο της επιχειρησιακής ηγεσίας απαιτείται η 

εφαρμογή διαφορετικού ηγετικού μοντέλου, εφόσον διαφοροποιούνται οι απαιτούμενες 

δεξιότητες (Van Wart, 2005). 
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2.3.1 Ο Ηγέτης στους Δημόσιους Οργανισμούς  

 
 Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη που συντελούν στην αποτελεσματικότητα της 

ηγεσίας του, από τα οποία, άλλα είναι σχετικά έμφυτα και άλλα διαμορφώνονται και 

εξελίσσονται με τη μάθηση και την εμπειρία, συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 

 Αυτοπεποίθηση: Εμπιστοσύνη του ατόμου στον εαυτό του, τις δυνάμεις του και 

τις ικανότητές του και πεποίθηση για την ικανότητα επίτευξης τιθέμενων στόχων. 

Η αυτοπεποίθηση είναι σημαντική διότι εμπνέει στους άλλους την αίσθηση της 

σιγουριάς. 

 Αποφασιστικότητα: Ικανότητα για άμεση λήψη αποφάσεων ποιότητας.  

 Αντοχή: Ικανότητα διατήρησης καλής πνευματικής και φυσικής κατάστασης, 

αξιοπιστίας και προσήλωσης στον στόχο.  

 Ενέργεια: Φυσική και ψυχολογική ικανότητα δράσης που σχετίζεται με υψηλούς 

στόχους, ανάληψη ευθυνών και αντιμετώπιση εμποδίων. 

 Ανάγκη επίτευξης έργου: Τάση για επιτυχή διεκπεραίωση έργου και επιθυμία 

αναγνώρισης της επίτευξης από το περιβάλλον. 

 Θέληση ανάληψης ευθυνών: Θέληση για την ανάληψη μιας θέσης που αντιστοιχεί 

σε υψηλότερα καθήκοντα και εξουσία. 

 Ευελιξία: Ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα και καταστάσεις και 

ετοιμότητα για εναλλακτικές δράσεις. 

 Νοοτροπία εξυπηρέτησης: Μέριμνα για τους άλλους (πολίτες, εργαζόμενους, 

κ.α.) και λήψη αποφάσεων με βάση την εκτίμηση των αναγκών τους. 

 Προσωπική ακεραιότητα: Απόλυτη εντιμότητα και ταύτιση των πεποιθήσεων και 

των λόγων κάποιου με τις πράξεις του.  Ο ηγέτης που πράττει σύμφωνα με τις 

αξίες του, δεν αλλάζει γνώμη με το κατά περίπτωση συμφέρον του και δεν κανει 

διακρίσεις ανάμεσα στους υφισταμένους. 

 Συναισθηματική ωριμότητα: Ισορροπία στη συμπεριφορά και στην ψυχολογία 

του ατόμου, αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, υπευθυνότητα και αποφυγή της 

αλαζονείας και της κατάχρησης της εξουσίας (Van Wart, 2005).  

 

 Οι δεξιότητες που οφείλει να διαθέτει ένας αποτελεσματικός ηγέτης και 

αποκτούνται κυρίως με τη μάθηση είναι: 
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 Επικοινωνιακές: Ικανότητα για αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με 

ενεργά και παθητικά μέσα (γραπτή/προφορική γλώσσα, κινήσεις, εκφράσεις, 

στάσεις, χειρονομίες). 

 Κοινωνικές: Ικανότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης στο κοινωνικό 

περιβάλλον, κατανόηση και αξιοποίηση των ικανοτήτων των υφισταμένων. 

 Επιρροής: Χρησιμοποίηση όλων των πηγών ισχύος μέσα από συγκεκριμένες 

στρατηγικές συμπεριφορές. 

 Αναλυτικές: Οξεία μνήμη και ικανότητα διαχωρισμού και διαχείρισης της 

πολυπλοκότητας και της ασάφειας. 

 Τεχνικές: Επαγγελματικές και επιχειρησιακές γνώσεις και πρακτικές,  σχετικές 

με τον τομέα της εργασίας. 

 Συνεχής μάθηση: Ανάληψη ευθύνης για απόκτηση νέων πληροφοριών, εξέταση 

παλιών πληροφοριών από νέα οπτική και αναζήτηση πρακτικών για τη 

δημιουργική χρήση νέων και παλιών πληροφοριών.  

 

 Άλλες μικρότερης σημασίας ιδιότητες είναι η ευφυία, η εξωτερική εμφάνιση και 

το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο. Όσον αφορά στην ευφυία, έρευνες  έχουν δείξει πως 

ένα πειθαρχημένο, μορφωμένο και καταρτισμένο άτομο μέτριας πνευματικής οξύτητας, 

θα υπερκεράσει μια ανεκπαίδευτη ιδιοφυία. Μάλιστα, τα άτομα εξαιρετικής εφυιίας 

σπάνια μπορούν να ηγηθούν σε άτομα μετρίων ικανοτήτων, λόγω των ενδεχόμενων 

προβλημάτων στη μεταξύ τους επικοινωνία. Η εμφάνιση πάλι, παίζει ρόλο κατά 

περίπτωση. Για παράδειγμα στην πολιτική ηγεσία αποτελεί πλεονέκτημα η 

ελκυστικότητα και το ύψος, ενώ για έναν στρατιωτικό ηγέτη, το υπερήφανο παράστημα 

και η ευρωστία. Ωστόσο, βρέθηκε πως μεγαλύτερη σημασία από την εμφάνιση έχει ο 

τρόπος που κάποιος παρουσιάζεται ή αλλιώς «πλασάρεται» στο περιβάλλον. Τέλος, το 

οικονομικό υπόβαθρο έχει σημασία στο βαθμό που η καλύτερη μόρφωση προϋποθέτει 

περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, κάποιος που είναι ευφυιής, εύρωστος, ελκυστικός και 

υψηλής καταγωγής, δεν είναι απαραίτητα και φορέας ιδεών, επιρροής, αξιοπιστίας και 

αλλαγών, δηλαδή ηγέτης (Van Wart, 2005). 

 

2.3.2 Τα Στυλ Ηγεσίας 

 

 Τα στιλ ηγεσίας είναι πρότυπα συμπεριφοράς του ηγέτη, την αποτελεσματικότητα 

του οποίου καθορίζει η παραγωγικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, 
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η ανάπτυξη των εργαζομένων, οι επιτυχημένες επιχειρησιακές αλλαγές, κ.ο.κ. Συνοπτικά 

τα στιλ της ηγεσίας, όπως τα περιέγραψε ο Van Wart (2005), που αποτελούν βασικά 

συστατικά κάθε θεωρίας για την ηγεσία, είναι τα εξής: 

 

 Το «Laissez-faire», όπου ο ηγέτης δείχνει παθητική αδιαφορία για το έργο και 

τους εργαζόμενους, ακόμη και σε σημείο εσκεμμένης αμέλειας ευθύνης.  

 Το Διευθυντικό (Directive), όπου ο ηγέτης ενημερώνει τους υφισταμένους για το 

τι πρέπει να κάνουν, δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, προγραμματίζει και συντονίζει. 

 Το Υποστηρικτικό (Supportive), όπου ο ηγέτης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 

οπαδών του, ενδιαφέρεται για αυτές και δημιουργεί ένα φιλικό εργασιακό 

περιβάλλον για όλους. 

 Το Συμμετοχικό (Participative), όπου η ηγεσία συνομιλεί και λαμβάνει υπόψη τη 

γνώμη των υφισταμένων, δίνει συμβουλές δημιουργώντας ένα φιλικό και 

δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον ομαδικότητας. 

 Το Εξουσιοδοτικό (Delegative), όπου παραχωρείται στους υφισταμένους σχετική 

ελευθερία για τη λήψη αποφάσεων, με καθημερινή όμως και ανά τακτά 

διαστήματα παρακολούθηση και επιθεώρηση. 

 Το Προσανατολισμένο στην επίτευξη στόχων (Achievement-oriented), όπου ο 

ηγέτης θέτει τους εργασιακούς στόχους, αποβλέποντας στη βελτίωση και την 

αριστεία της απόδοσης των εργαζομένων, στη βάση της  εμπιστοσύνης. 

 Το στιλ που Εμπνέει (Inspirational), όπου ο ηγέτης χρησιμοποιεί διανοητικά 

ερεθίσματα για νέες ιδέες και διαδικασίες, εμπνέει και παρακινεί τους 

εργαζόμενους για την επίτευξη ομαδικών στόχων. 

 Το Εξωτερικό (External), όπου η ηγεσία είναι επικεντρωμένη σε θέματα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού.  

 Το Συνδυασμένο στιλ (Combined), όπου ο ηγέτης συνδυάζει δύο ή περισσότερα 

στιλ (Van Wart, 2005). 

 

2.3.3    Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Ηγεσίας στον Δημόσιο Τομέα 

 

 Οι σημαντικότερες προσεγγίσεις που αφορούν στην ηγεσία της δημόσιας 

διοίκησης, διαμορφώνονται  σε σχέση με την κατεύθυνση της δράσης της. Η ηγεσία που 

επικεντρώνεται στους σκοπούς και τις επιδόσεις, είναι η διαδικασία που παράγει τα 

απαιτούμενα αποτελέσματα μέσω εξουσιοδοτημένων συστημάτων, αποδοτικά, 
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αποτελεσματικά και νόμιμα. Η ηγεσία που είναι στραμμένη στα μέσα με τα οποία 

γίνονται τα πράγματα, είναι η διαδικασία της ανάπτυξης και υποστήριξης των οπαδών 

που παράγουν τα αποτελέσματα. Τέλος, η ηγεσία που ευθυγραμμίζεται με εξωτερικές 

ανάγκες και ευκαιρίες, οι οποίες οδηγούν σε ουσιαστικές αλλαγές, είναι η διαδικασία της 

σύγκλισης του οργανισμού με το περιβάλλον του, κυρίως σε ό,τι αφορά στις απαραίτητες 

μακροπρόθεσμες αλλαγές και την αναπροσαρμογή της κουλτούρας του οργανισμού (Van 

Wart, 2003).   

 

 Η ηγεσία που εστιάζει στους σκοπούς του οργανισμού, φροντίζει να διαθέτει 

οργανωμένα συστήματα, απαραίτητους πόρους και κατάρτιση, να διεξάγει ελέγχους για 

να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού, να επιλύει 

τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν και να συντονίζει τις λειτουργείες του 

οργανισμού. Αυτή η προσέγγιση σχετίζεται κυρίως με τα χαμηλότερα επίπεδα ηγεσίας 

(Van Wart, 2003), όπου καθορίζονται συγκεκριμένες εργασίες για τα μέλη μιας ομάδας, 

προσδιορίζονται συγκεκριμένα πρότυπα επίδοσης και τονίζεται η τήρηση των 

προθεσμιών (Robbins & Judge, 2011). 

 

 Η ηγεσία που προσανατολίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό, ασχολείται κυρίως με 

την κατάρτιση, την υποκίνηση, την ωριμότητα και την ικανοποίηση του προσωπικού, 

ακολουθώντας την άποψη ότι οι παραγόμενες υπηρεσίες προκύπτουν από τις ενέργειες 

των εργαζομένων. Αυτό το μοντέλο εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1940, κορυφώθηκε 

στη δεκαετία του 1960 και έγινε πάλι δημοφιλές στα τέλη του 20ου αιώνα (Van Wart, 

2003). Σε μια πρόσφατη επισκόπηση 60 μελετών βρέθηκε πως οι υφιστάμενοι των 

ηγετών που έδειχναν προσωπικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, «ήταν πιο ικανοποιημένοι 

με τη δουλειά τους, είχαν μεγαλύτερη παρακίνηση και σέβονταν περισσότερο τον ηγέτη 

τους» (Robbins & Judge, 2011, σ. 360).  

 

  Τα τελευταία χρόνια, η ηγεσία κατευθύνεται στη υιοθέτηση αλλαγών 

απαραίτητων για την προσαρμογή του οργανισμού σε νέες τάσεις και ανάγκες που 

εκδηλώνονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του και προωθεί την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως λειτουργεί το μοντέλο της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας (Transformational leadership), σε συνδυασμό με τη θεωρία της συναλλακτικής 

ηγεσίας (Transactional leadership). Αναφέρεται επίσης, η ηγεσία που υπηρετεί (Servant 

leadership), η οποία προσηλώνεται στην υπηρεσία των ανθρώπων, της κοινωνίας και του 
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δημόσιου συμφέροντος, θεωρώντας τα χαρακτηριστικά των παραπάνω ηγετικών 

μοντέλων, δεδομένα. Επίκαιρη είναι και η ηθική ηγεσία (Ethical leadership), ενώ 

εγκωμιάζονται το συνεργατικό (Collaborative leadership) 7  και το επιμεριστικό 

(Distributed leadership) μοντέλο ηγεσίας, τα οποία ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί 

σε βάθος (Van Wart, 2013). Εν τέλει, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η ηγεσία 

στους δημόσιους οργανισμούς οφείλει να ενσωματώνει κατά κάποιον τρόπο όλες τις 

παραπάνω θέσεις κατά περίπτωση (Van Wart, 2003).   

  

 Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις κυριότερες σύγρονες μορφές 

της ηγεσίας στους δημόσιους οργανισμούς, τη συμμετοχική, την ηθική και τέλος την 

μετασχηματιστική ηγεσία η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ανταποκριτή, την 

υποστηρικτική και την αναπτυξιακή ηγεσία. 

 

2.3.3.1 Συμμετοχική Ηγεσία 

 

Η συμμετοχική ηγεσία μπορεί να εφαρμοστεί στο δημόσιο τομέα, ως ένας 

ιδιαίτερος τύπος ηγετικής συμπεριφοράς σε συνδυασμό με άλλα ηγετικά στυλ, 

καθορίζοντας την εκπλήρωση των στόχων και τις σχέσεις ενός οργανισμού. «Άλλοι όροι 

που χρησιμοποιούνται αναφορικά με τη συμμετοχική ηγεσία είναι οι συσκέψεις, η από 

κοινού λήψη αποφάσεων, ο καταμερισμός της εξουσίας, η αποκέντρωση, η ενδυνάμωση 

και το δημοκρατικό management» (Van Wart, 2003, σ. 133). Οι παραπάνω διαδικασίες 

εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα, καθόσον πολλές αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν 

συσκέψεων. Η αποκέντρωση βοηθά τον οργανισμό να είναι κοντά στον πολίτη-πελάτη, 

ο καταμερισμός της εξουσίας δίνει το δικαίωμα λήψης αποφάσεων σε κατώτερα στην 

ιεραρχία στελέχη και τέλος, η ενδυνάμωση και η  δημοκρατική διοίκηση αυξάνει την 

ικανοποίηση των  υφισταμένων, διότι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που τους 

αφορούν. 

 

 Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες  που χαρακτηρίζει έναν ηγέτη είναι ο 

τρόπος λήψης αποφάσεων. Στον δημόσιο τομέα τα διευθυντικά και   διοικητικά στελέχη 

                                                           
7 Σύμφωνα με το συνεργατικό μοντέλο πολλοί άνθρωποι εργάζονται μαζί για να πετύχουν ένα  
αμοιβαίο όφελος αναπτύσσοντας μορφές οργανωσιακής συμβίωσης μέσα σε έναν οργανισμό, 
αλλά και σε σχέσεις με οργανισμούς. Σε ένα συνεργατικό περιβάλλον προωθείται η ενσωμάτωση 
ιδεών, η αλληλεξάρτηση μεταξύ πολλών ενδιαφερομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό και η 
ανάπτυξη συμμαχιών που σχεδιάζονται για τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές και 
διεργασίες (Van Vactor, 2012). 



   
 

33 
 

λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν στην ανάθεση εργασιών, στο σχεδιασμό της 

εργασίας, στην επίλυση προβλημάτων, στην επιλογή υφισταμένων. Η συμμετοχή των 

υφισταμένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή 

τους, τους ενδυναμώνει και τους δίνει αυτοπεποίθηση. Στο πλαίσιο της συμμετοχικής 

ηγεσίας οι υφιστάμενοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων, εφόσον η αποδοχή και εφαρμογή των αποφάσεων αυτών επηρεάζεται από 

την εμπλοκή τους στη διαδικασία.  

 

 Η συμμετοχική ηγεσία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, ανάλογα με τις 

διαφορετικές διαδικασίες που ακολουθούνται στη λήψη των αποφάσεων. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:  

 

 Αυταρχική Απόφαση: Ο ηγέτης αποφασίζει μόνος του χωρίς να ζητήσει τη γνώμη 

ή να λάβει υπόψη τις προτάσεις των υφισταμένων.  

 Απόφαση κατόπιν διαβούλευσης: Ο ηγέτης αποφασίζει αφού λάβει σοβαρά 

υπόψη τις προτάσεις, τις ιδέες και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από τους 

άλλους. 

 Από κοινού απόφαση: Ο ηγέτης συναντιέται και συζητά το πρόβλημα με τους 

άλλους και αποφασίζουν από κοινού, χωρίς η επιρροή του στην τελική απόφαση 

να είναι μεγαλύτερη από των άλλων συμμετεχόντων. 

 Ανάθεση αρμοδιοτήτων: Ο ηγέτης μεταβιβάζει την εξουσία του και την ευθύνη 

λήψης κάποιας απόφασης σε άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων (Yukl, 2009). 

 

Τα πιο αξιοσημείωτα οφέλη της συμμετοχικής ηγεσίας είναι η καλύτερη ποιότητα 

της απόφασης, η μεγαλύτερη αποδοχή της από τους συμμετέχοντες, ο υψηλός βαθμός 

ικανοποίησης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων (Yukl, 2009). Στη δημόσια διοίκηση, η από 

κοινού λήψη αποφάσεων σε σχέση με τον καθορισμό των στόχων του οργανισμού 

κρίνεται αποτελεσματική, καθόσον η συμμετοχή των  εργαζομένων στη διαμόρφωση των 

στόχων καθίσταται καίρια για την επίτευξή τους, αφού αυτοί οι ίδιοι είναι που πρέπει να 

τους επιτύχουν. Η πίστη και η αφοσίωσή τους στην υλοποίηση των στόχων αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα επιτυχίας.  

 

 Πολλές έρευνες έχουν γίνει για τα αποτελέσματα της συμμετοχής, τα ευρήματα 

όμως    δεν   είναι   εντελώς   ξεκάθαρα,   ώστε   να   καταλήξουμε  σε  κάποιο   ασφαλές 



   
 

34 
 

συμπέρασμα. Ωστόσο, είναι γενικά παραδεκτό ότι κάποιες μορφές συμμετοχής είναι 

αποτελεσματικές μόνο σε περιπτώσεις όπου οι συμμετέχοντες έχουν τους ίδιους στόχους 

με τον ηγέτη και υπάρχει μεταξύ τους σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Yukl, 2009). 

 

2.3.3.2 Ηθική Ηγεσία 

 

 Τα φαινόμενα της διαφθοράς που εμφανίζονται συχνά σε οργανισμούς της 

ιδιωτικής και της δημόσιας σφαίρας διεθvώς, απαίτησαν την καθιέρωση μιας ηθικής 

συμπεριφοράς σε επίπεδο διοίκησης (Treviño, Weaver & Reynolds, 2006) και την 

εκπαίδευση των ηγετών πάνω σε θέματα επιχειρησιακής ηθικής (Jaques, 2013)8. Στον 

δημόσιο τομέα η απαίτηση αφορά στη θέσπιση αρχών, όπως είναι η διαφάνεια και η 

λογοδοσία, η οικονομική  απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση, η συμμετοχή της κοινωνίας 

των πολιτών και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το νόμο 

(Yoder & Cooper, 2005). Επαναπροσδιορίζεται επομένως, η διοικητική δραστηριότητα 

με την θεσμοθέτηση κανόνων διοικητικής ηθικής η οποία συνδέεται με τις ηθικές αξίες 

του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση των καθηκόντων του (Γώγος, 2000). 

 

 Μια έρευνα που διεξήχθη σε δημόσιες υπηρεσίες των ΗΠΑ (2005) με 

ερωτηθέντες τους διευθύνοντες αυτών των υπηρεσιών, έθετε το ζήτημα της ικανότητάς 

τους να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις και το βαθμό στον οποίο μπορούσε αυτή να 

επηρεάσει τη διαδικασία, το οργανωσιακό πλαίσιο και την ηγεσία του οργανισμού. Στο 

ερώτημα από ποιόν ζήτησαν καθοδήγηση κατά τη λήψη δύσκολων αποφάσεων που 

αφορούσαν θέματα ηθικής, οι περισσότεροι ερωτηθέντες στράφηκαν στις δικές τους 

αξίες. Αναφορικά με τον τρόπο που επηρεάζει η ηγεσία τους, απάντησαν ότι η ανοιχτή 

επικοινωνία και ο σεβασμός που εισπράτουν οι εργαζόμενοι όταν εκφράζουν τις απόψεις 

τους, έχουν μεγαλύτερη επίδραση από ό,τι έχουν οι ποινές και οι αμοιβές. Τέλος, τα 

χαρακτηριστικά που αναζητούσαν σε έναν ηγέτη ήταν η ακεραιότητα, οι ικανότητες, το 

όραμα, η αφοσίωση, η κατανόηση, το καθήκον και η ευθύνη (Springer, 2007).  

 

2.3.3.3 Μετασχηματιστική Ηγεσία 

                                                           
8  Ωστόσο ο E. Jaques (2013) δεν αποδίδει ευθύνες για τη διαφθορά μιας επιχείρησης στην 
έλλειψη ηθικής των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν, αλλά στην απουσία διαφάνειας, 
εταιρικής λογοδοσίας, μακροπρόθεσμου ενδιαφέροντος μετόχων και διοικητικών οργάνων για 
την πορεία της επιχείρησης, καθώς επίσης και στη λανθασμένη δομή της διοίκησης και της 
ιεραρχίας. 
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 Στο πεδίο του δημόσιου τομέα, η μετασχηματιστική ηγεσία αλλάζει τη μορφή των 

οργανισμών, επιχειρώντας να εγκαθιδρύσει μια άλλη δομή, κουλτούρα και επίπεδα 

λειτουργίας και μετρήσεων, που θα παρακινήσουν το προσωπικό να υιοθετήσει τη στάση 

του οργανισμού προς στην πλευρά της κοινωνίας και να εργασθεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, στη βάση συμφωνημένων αντικειμενικών σκοπών και στόχων (Fairholm, 

2007). 

 

 Ο μετασχηματιστικός ηγέτης καλείται να υλοποιήσει θεμελιώδεις αλλαγές στην 

κουλτούρα και στο περιβάλλον του δημόσιου οργανισμού. Ο  βασικός στόχος του 

αποτελεί η ανάπτυξη μιας οργανωσιακής κουλτούρας αποδοχής μέσα σε ένα εσωτερικό 

οργανωτικό πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και ευθύνης, με ευκαιρίες 

συνεχούς ανάπτυξης. Η μετασχηματιστική ηγεσία υιοθετεί υψηλότερες αξίες και 

καθίσταται παραδειγματικός φορέας αυτών των αξιών, υπηρετώντας τους άλλους με 

αίσθημα φροντίδας, για να πετύχουν το υψηλότερο επίπεδο των δυνατοτήτων  τους 

(Fairholm, 2007). 

 

Βασικοί άξονες της μετασχηματιστικής ηγεσίας αποτελούν η ανταποκριτή, η 

υποστηρικτική και η αναπτυξιακή ηγεσία. Στην ανταποκριτή ηγεσία ο ηγέτης είναι 

ενεργός ακροατής, απαντά σε προτάσεις και συμπεριφέρεται στους εργαζόμενους δίκαια. 

(Purcell and Hutchinson, 2007). Η υποστηρικτική ηγεσία αναφέρεται σε συμπεριφορές 

που εμπερικλείουν ενσυναίσθηση, επικοινωνία, ενημέρωση και εκτίμηση προς τους 

εργαζόμενους (House, 1981). Η αναπτυξιακή ηγεσία αναφέρεται σε συμπεριφορές που 

περιλαμβάνουν συμβουλές για τη σταδιοδρομία των υφισταμένων, προσεκτική 

παρατήρηση του προσωπικού, καταγραφή της προόδου των εργαζομένων και 

ενθάρρυνσή τους να παρακολουθήσουν μαθήματα (Κάτου, 2015).  

 

2.3.3.3.1 Ανταποκριτή Ηγεσία (Responsive Leadership) 

 

 Η ανταποκριτή ηγεσία έχει τις βάσεις της στη θεωρία Συναλλαγής Ηγέτη-Μέλους 

(LMX) και στις θεωρίες της παρακίνησης και στοχεύει στην ανάπτυξη ποιοτικών 

σχέσεων ανάμεσα στον ηγέτη και στον εργαζόμενο, που χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 

εμπιστοσύνη, σεβασμό, ακεραιότητα και ενσυναίσθηση και οδηγούν στην εργασιακή 

ικανοποίηση και αφοσίωση των εργαζομένων. Ο ηγέτης πρέπει να έχει την ικανότητα να 
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ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις αξίες, τους στόχους και τις δυνάμεις των εργαζομένων, 

προκειμένου να αυξήσει την ικανοποίηση και την απόδοσή τους. Η ανταποκριτή ηγεσία, 

μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων, 

στοχεύει ταυτόχρονα στη βελτίωση του κλίματος και της κουλτούρας του οργανισμού 

και ολόκληρηςτης κοινωνίας (De Groot, 2015). 

 

 Οι κατευθυντήριοι άξονες της ανταποκριτής ηγεσίας είναι: 

 

 Προσανατολισμός στο μηχανισμό της εποπτείας. 

 Δημιουργία ποιοτικών εργασιακών σχέσεων. 

 Ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, του σεβασμού, της ακεραιότητας και της 

ενσυναίσθησης. 

 Έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων. 

 Αναγνώριση των αναγκών, αξιών, στόχων και δυνάμεων των ατόμων και 

δέσμευση προς αυτά. 

 Συνταίριασμα της εμπειρίας των ατόμων με το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση, αφοσίωση και απόδοση. 

 Βελτίωση και διατήρηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων, για τους 

εργαζομένους και τους πολίτες (De Groot, 2015). 

 

2.3.3.3.2 Υποστηρικτική Ηγεσία (Supportive Leadership) 

 

Σε μια υποστηρικτική ηγεσία ο ηγέτης αναγνωρίζει τις ανάγκες, τις επιθυμίες και 

τα συναισθήματα των υφισταμένων του και πράττει με στόχο αυτό που πρέπει να γίνει, 

βάζοντας στην άκρη τις προσωπικές του επιθυμίες. Δείχνει μετριοφροσύνη, σεβασμό, 

εμπιστοσύνη και αφοσίωση στους άλλους, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες και τις 

δυνατότητές τους. Κατανοεί τις καταστάσεις και δρα ορθολογικά, συντονισμένα και με 

διορατικότητα, επιλύοντας αποτελεσματικά τυχόν δυσχέρειες και προβλήματα και 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη μιας ενδεχόμενης αποτυχίας. Ακούει τις απόψεις των 

άλλων, ενισχύει τη δημιουργική δράση και αντιδρά σε νέες εξελίξεις δείχνοντας ευελιξία 

και τόλμη (Walters, 1987).  

 

 Ο υποστηρικτικός ηγέτης δίνει προτεραιότητα στους υφισταμένους του και 

ενεργεί με αμεροληψία, δικαιοσύνη, θετικότητα και φιλικό πνεύμα. Χρησιμοποιεί 
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τεχνικές ενδυνάμωσης για να τους ενισχύσει και να τους ενθαρρύνει, προκειμένου να 

αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητές τους και τους παρέχει περιθώρια αυτονομίας, αυτό-

ελέγχου και ελευθερίας για δράση και πειραματισμό, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. 

(Walters, 1987).  

 

Η συναισθηματική υποστήριξη που παρέχει ο υποστηρικτικός ηγέτης 

περιλαμβάνει την έκφραση συμπάθειας, την παροχή φροντίδας και την ενεργή ακρόαση 

και αποτελεί την πιο διαισθητική έννοια της κοινωνικής υποστήριξης (House, 1981). Ο 

ηγέτης εφαρμόζει δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα των υφισταμένων του 

και τις προσωπικές τους ανάγκες και φροντίζει να διασφαλίζει τα συμφέροντα τους κατά 

τη λήψη αποφάσεων (Rafferty & Griffin, 2006). 

 

2.3.3.3.3 Αναπτυξιακή Ηγεσία (Developmental Leadership) 

 

Ο μετασχηματιστικός ηγέτης που προωθεί την ανάπτυξη των υφισταμένων του, 

δείχνει ενδιαφέρον, σεβασμό, φροντίδα και υποστήριξη, αποτελώντας για αυτούς 

πρότυπο συμπεριφοράς. Θέτει παραδείγματα και αναθέτει εργασίες που θα βοηθήσουν 

τους εργαζόμενους να αλλάξουν σημαντικά τις ικανότητες και τα κίνητρά τους. Η 

ανάθεση απαιτητικών εργασιών που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των υφισταμένων και 

προϋποθέτουν αυξημένη ευθύνη, συντελεί στην προώθηση της ανάπτυξης και εξέλιξής 

τους (Bass, 1985).  

 

Η αποτελεσματική αναπτυξιακή ηγεσία φαίνεται πως μπορεί να βοηθά τα άτομα 

να μεριμνούν για τη σταδιοδρομία τους και να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τις 

αδυναμίες τους. Ο ηγέτης ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να βελτιώσουν δεξιότητες που 

σχετίζονται με την εργασία που εκτελούν, προτείνει προγράμματα κατάρτισης για να 

αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και τους εκπαιδεύει για να κάνει αποδοτικότερη την 

εργασία τους (Rafferty & Griffin, 2006). 

 

2.3.4 Η Ηγεσία στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα 

 

 Ο ρόλος της ηγεσίας στον ελληνικό δημόσιο τομέα καθίσταται ιδιαίτερα 

σημαντικός στο παρόν οικονομικό πλαίσιο, το οποίο μαστίζεται από ανεργία, έλλειψη 

ανταγωνισμού, περιορισμένες οικονομικές παροχές και βαριά φορολόγηση και για το 
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οποίο, πέρα από τους υπαίτιους της διεθνούς χρηματο-οικονομικής κρίσης, η εθνική 

δημοσιονομική διαχείριση και η πολιτική διαφθορά έφεραν μεγάλη ευθύνη.  

 

Σύμφωνα με τους Ακριβό και Κούτρα (2009), στην περίπτωση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (συγκεκριμένα στο Δήμο Αθηναίων) οι δυσλειτουργίες της δημόσιας 

γραφειοκρατίας, όπως είναι η έλλειψη ευελιξίας, ο νομικισμός και η ελλιπής ανάπτυξη 

του προσωπικού όσον αφορά στις δεξιότητες και ικανότητές του, οδήγησαν σε μειωμένα 

επίπεδα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Την κατάσταση επιβάρυναν οι 

πολιτικές παρεμβάσεις και η αντίσταση των εργαζομένων σε οποιαδήποτε αλλαγή. Τις 

συνθήκες φαίνεται πως θα βελτίωνε μια ηγεσία που βασιζόταν στην ανάπτυξη της 

επικοινωνίας και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στη διοίκηση και τους εργαζόμενους.  

 

 Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, ο ηγέτης μέσω της διαφάνειας, της 

ισότητας, της ελευθερίας των συναισθημάτων, της συνέπειας, της αξιοπιστίας, της 

τήρησης των υποσχέσεων, της αλήθειας, της εχεμύθειας και της αυτο-βελτίωσης μπορεί 

να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των υφισταμένων του. Ο ηγέτης οφείλει να βρει και να 

εφαρμόσει το κατάλληλο στυλ ηγεσίας, προκειμένου να εγκαθιδρύσει ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης και να διαμορφώσει ένα περιβάλλον, όπου θα παρακινηθούν οι 

εργαζόμενοι να επιδείξουν συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην υψηλή 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των οργανισμού, προς όφελος των ίδιων και 

όλης της κοινωνίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

 

3.1 Κίνητρα Συμπεριφοράς 

 

 Οι λόγοι που εξηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και δράση είναι τα κίνητρα, 

τα οποία διακρίνονται σε φυσιολογικά, που σχετίζονται με τη λειτουργία του 

οργανισμού, βιολογικά, που αναφέρονται στην επιβίωση, συντήρηση και αναπαραγωγή 

του ατόμου και ψυχολογικά, που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του ατόμου και 

τη σχέση του με το περιβάλλον. Επίσης, εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες 

επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως είναι οι γνωστικές λειτουργίες 

(αντίληψη, μάθηση, μνήμη) και οι προσωπικές προδιαθέσεις και επιθυμίες. Γενικά, η 

έννοια των κινήτρων περιλαμβάνει εκείνες τις διεργασίες που παρέχουν στον άνθρωπο 

την ορμή και τη βούληση να δράσει, για να πετύχει τα επιθυμητά για αυτόν 

αποτελέσματα (Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 1997). 

 

 Ο προσδιορισμός των ανθρώπινων κινήτρων είναι πολύπλοκη διαδικασία, 

καθόσον τα κίνητρα μπορεί να είναι συνειδητά, αλλά και ασυνείδητα. Όπως υποστήριξε 

ο Maslow (1970), τη θεωρία του οποίου θα δούμε παρακάτω, η συμπεριφορά του άτομου 

δεν είναι ξεκάθαρη και η μελέτη της ανθρώπινης παρακίνησης πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει τη μελέτη των απώτερων ανθρώπινων στόχων, επιθυμιών και αναγκών, 

αλλά και του  υποσυνείδητου του ανθρώπινου ψυχισμού, που στοιχειοθετείται από 

βασικές ορμές, γεγονότα, επιθυμίες και παρορμήσεις.  

 

 Ορισμένες από τις ανθρώπινες ανάγκες είναι μοναδικές για κάθε άτομο, ενώ 

κάποιες άλλες είναι κοινές για όλους. Στο εργασιακό περιβάλλον, ο ηγέτης πρέπει να 

κατανοήσει τις ανάγκες των εργαζομένων, προκειμένου να τους δραστηριοποιήσει προς 

την ικανοποίηση των αναγκών τους, ως αποτέλεσμα της επίτευξης των στόχων του 

οργανισμού (Θεοδωράτος, 2004).  

 

 Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με τις θεωρίες της παρακίνησης, προκειμένου να 

φτάσουμε στην κατανόηση της λειτουργίας της παρακίνησης των εργαζομένων στο 

περιβάλλον ενός οργανισμού. 
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3.2 Θεωρίες Παρακίνησης 

 

 Μια από τις πρώτες θεωρίες της ανθρώπινης παρακίνησης, που έχει τις ρίζες της 

στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, είναι η ηδονιστική, κατά την οποία ο άνθρωπος 

επιλέγει συνειδητά συμπεριφορές που θα του επιφέρουν το αίσθημα της ευχαρίστησης 

και θα τον απομακρύνουν από δυσάρεστες καταστάσεις. Οι ηδονιστικές θεωρίες που 

άκμασαν τον 18ο και 19ο αιώνα, αντικαταστάθηκαν από τις εμπειρικές επιστημονικές 

προσεγγίσεις της ψυχολογίας, που προσπάθησαν να προσδιορίσουν τις παραμέτρους που 

καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκαν οι θεωρίες των 

ενστίκτων και του υποσυνείδητου, που απέδωσαν εν μέρει την ανθρώπινη δράση σε 

εσωτερικές ψυχολογικές διεργασίες και οι θεωρίες των ορμών, που απέδωσαν τις 

επιλογές της συμπεριφοράς σε προηγούμενες εμπειρίες, η θετική έκβαση των οποίων 

παρακινεί  το άτομο στην επανάληψή τους, ενώ η αρνητική στην αποφυγή τους (Steers, 

Porter & Bigley, 1996)9. 

 

 Οι σύγχρονες θεωρίες της παρακίνησης, όπως προαναφέραμε στο εισαγωγικό 

κεφάλαιο, κατηγοριοποιούνται με βάση το αντικείμενο που μελετούν. Οι θεωρίες της 

πρώτης κατηγορίας, οι θεωρίες περιεχομένου, επιχειρούν να αναγνωρίσουν τους 

σημαντικούς εσωτερικούς παράγοντες που παρακινούν τα άτομα να δράσουν και να 

εξηγήσουν πώς αυτοί οι παράγοντες ιεραρχούνται εσωτερικά. Στη δεύτερη κατηγορία 

ανήκουν οι θεωρίες διαδικασιών, που ερευνούν την ψυχολογική διαδικασία που κρύβεται 

πίσω από την ανθρώπινη δράση και διαμορφώνει την ανθρώπινη συμπεριφορά (Steers, 

Porter & Bigley, 1996). 

 

3.2.1 Θεωρίες Περιεχομένου 

 
 Οι θεωρίες περιεχομένου που θα παρουσιάσουμε σε αυτήν την ενότητα, 

διατυπώθηκαν από μια σειρά αμερικανών ψυχολόγων και αποτέλεσαν τις πρώτες θεωρίες 

παρακίνησης που εφαρμόστηκαν σε εργασιακό περιβάλλον· όπως προαναφέρθηκε, 

ασχολούνται με την παρακίνηση, ως προς το περιεχόμενό της. Στην παρούσα εργασία θα 

αναφερθούμε στη θεωρία των ανθρώπινων αναγκών του Maslow, στη Θεωρία Χ και Υ 

του Mc Gregor, στη θεωρία των δύο Παραγόντων του Herzberg, στη θεωρία των 

                                                           
9  Η πρώτη ολοκληρωμένη θεωρία των ορμών ανήκει στον Hull (1943), ο οποίος μέσω της 
εξίσωσης Προσπάθεια = Ορμή Χ Συνήθεια, προσπάθησε να εξηγήσει την ανθρώπινη ορμή για 
δράση.  
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αναγκών Ύπαρξης - Κοινωνικών σχέσεων - Ανάπτυξης (E.R.G) του Alderfer και στη 

θεωρία των Επίκτητων Αναγκών του Mc Clelland. 

 

3.2.1.1 Η «Ανθρωπιστική» Θεωρία των Αναγκών του Maslow  

 

  Το 1943 ο Maslow, στο πλαίσο της ανάπτυξης της ουμανιστικής ψυχολογίας, 

παρουσίασε στην ερευνητική του εργασία A Theory of Human Motivation, την ιεράρχηση 

των ανθρώπινων αναγκών, θέλοντας να δείξει τις αιτίες που παρακινούν τους ανθρώπους 

να συμπεριφέρονται με ορισμένο τρόπο. Σύμφωνα με την θεωρία του, οι ανθρώπινες 

ανάγκες ιεραχούνται σε πέντε επίπεδα σπουδαιότητας. Έτσι έχουμε τις: 

 

 Βιολογικές ανάγκες, που αφορούν στη φυσική επιβίωση του ανθρώπου, όπως 

είναι η ανάγκη για τροφή, ξεκούραση, κ.ο.κ. 

 Ανάγκες ασφάλειας, που σχετίζονται με την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος που 

ικανοποιεί την ανάγκη για στέγη, εργασία, υγειονομική περίθαλψη, κ.ο.κ. 

 Κοινωνικές ανάγκες, που απορρέουν από την κοινωνική φύση του ανθρώπου, 

όπως είναι η ανάγκη για φιλία, συναδελφικότητα, κ.ο.κ. 

 Ανάγκες αυτο-εκτίμησης, όπως είναι η ανάγκη για δύναμη, κύρος και 

αναγνώριση, στο πλαίσιο του κοινωνικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος του 

ατόμου. 

 Ανάγκες αυτο-πραγμάτωσης, που έχουν να κάνουν με την ανάγκη του ανθρώπου 

να φτάσει στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων του και να εκπληρώσει τις 

προσδοκίες του, φτάνοντας στην εσωτερική του ολοκλήρωση. 

 

Σχήμα 4. Ιεράρχηση των ανθρώπινων αναγκών κατά τον Maslow 

 

  Η ιεραρχία των ανθρώπινων αναγκών ξεκινά από τις βασικές ανάγκες που 

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της επιβίωσης του ατόμου και προχωρά σε ανάγκες 

υψηλότερης ποιότητας και αξίας, όπως οι κοινωνικές ανάγκες, καταλήγοντας στην 

υπέρτατη βαθμίδα των αναγκών, αυτή της αυτο-πραγμάτωσης. Σε αυτήν την εργασία 
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θελήσαμε να παρουσιάσουμε την ταξινόμηση των ανθρώπινων αναγκών του Maslow, όχι 

σε μορφή σχήματος πυραμίδας, αλλά σε οριζόντιο επίπεδο που δείχνει το βάθος της  

ποιότητας των αναγκών (Σχήμα 4). 

 

 Φαίνεται πως δεν είναι όλες οι ανάγκες εξίσου σημαντικές για όλους τους 

ανθρώπους. Όπως αναφέρει ο Maslow (1970), όταν ικανοποιούνται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα κάποιες από τις ανάγκες, παύουν να επηρεάζουν σημαντικά την ανθρώπινη 

συμπεριφορά. Η συνήθεια επίσης ασκεί επίδραση εφόσον, για παράδειγμα, στην 

περίπτωση της πείνας, είναι πιθανό κάποιος που έχει συνηθίσει για μεγάλο διάστημα στον 

υποσιτισμό, να κατατάξει την ανάγκη για τροφή σε διαφορετικό βαθμό σπουδαιότητας, 

σε σχέση με κάποια άλλη ανθρώπινη ανάγκη.  

 

3.2.1.2 Η Θεωρία Χ και Υ του Mc Gregor  

 

 Ο αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος Mc Gregor διατύπωσε τη θεωρία του στο 

βιβλίο του The Ηuman Side of Enterprise (1960), η οποία είναι επηρεασμένη από τη 

θεωρία των αναγκών του Maslow. Σύμφωνα με αυτήν, οι παραδοχές που κάνουν οι 

μάνατζερ σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά και φύση επηρεάζουν τον τρόπο με 

τον οποίο διοικούν. Ο Mc Gregor κατέταξε σε δύο κατηγορίες τις παραδοχές για την 

ανθρώπινη φύση, με βάση τις οποίες διαμόρφωσε τις θεωρίες Χ και Υ. Σύμφωνα με τη 

θεωρία Χ, οι μάνατζερ πιστεύουν πως: 

 

 Το μέσο άτομο έχει έμφυτη αντιπάθεια για την εργασία και αν μπορεί θα την 

αποφύγει. 

 Εξαιτίας αυτής της αντιπάθειας, τα περισσότερα άτομα, προκειμένου να 

καταβάλλουν ικανοποιητική προσπάθεια για να εκπληρωθούν οι σκοποί του 

οργανισμού, πρέπει να πεισθούν, ελεγχθούν, κατευθυνθούν και απειληθούν με 

τιμωρία. 

 Το μέσο άτομο προτιμά να κατευθύνεται και να αποφεύγει τις ευθύνες, δεν έχει 

ιδιαίτερες φιλοδοξίες και θέλει πάνω από όλα, ασφάλεια. 

 

 Αντίθετα, η θεωρία Υ δέχεται ότι οι μάνατζερ πιστεύουν πως: 

 

 Η καταβολή φυσικής και πνευματικής  προσπάθειας   στην εργασία  είναι   τόσο 
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φυσική όσο το παιχνίδι και η ξεκούραση. 

 Ο εξωτερικός έλεγχος και η απειλή τιμωρίας δεν είναι τα μοναδικά μέσα, 

προκειμένου να καταβληθεί προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του 

οργανισμού. Οι άνθρωποι θα αυτο-κατευθυνθούν και θα αυτο-ελεγχθούν κατά 

την εκπλήρωση των σκοπών, για τους οποίους έχουν δεσμευτεί. 

 Η δέσμευση στους αντικειμενικούς σκοπούς είναι λειτουργία των αμοιβών που 

σχετίζεται με την εκλήρωσή τους. 

 Το μέσο άτομο μαθαίνει, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, να δέχεται, αλλά 

και να επιζητά την ευθύνη. 

 Η ικανότητα χρησιμοποίησης  υψηλού βαθμού φαντασίας, ευφυίας  και δημιουρ- 

γικότητας για την επίλυση προβλημάτων του οργανισμού, είναι ευρέως 

κατανεμημένη στο σύνολο των ανθρώπων. 

 Υπό τις συνθήκες της μοντέρνας βιομηχανικής ζωής, οι διανοητικές δυνατότητες 

του μέσου ατόμου χρησιμοποιούνται μόνο κατά το ένα μέρος τους (Adair, 2006). 

 

 Σύμφωνα με τον Mc Gregor (1960), οι παραδοχές της θεωρίας Υ είναι δυναμικές, 

ενώ της Χ στατικές. Η θεωρία Χ προσφέρει την εύκολη εκλογίκευση ότι η μη 

ικανοποιητική απόδοση του οργανισμού οφείλεται στη φύση των ανθρώπων. Αντίθετα, 

η θεωρία Υ αποδίδει το πρόβλημα της κακής απόδοσης στις μεθόδους της διοίκησης. 

Είναι σημαντικό, όπως συμπεραίνει, η διοίκηση να αναθεωρήσει τις παραδοχές της 

θεωρίας Χ, ώστε να υπάρξουν στο μέλλον σημαντικές αλλαγές πάνω στο θέμα του 

ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών. 

 

3.2.1.3 Η Θεωρία των Δύο Παραγόντων του Herzberg  

 

 Το 1959 ο Herzberg παρουσίασε τη θεωρία του, κατόπιν έρευνας που διεξήγαγε 

σε μηχανικούς και λογιστές, που εργάζονταν σε επιχειρήσεις της βαριάς βιομηχανίας. 

Σύμφωνα με αυτήν, η οποία είναι επηρεασμένη από τη θεωρία των ανθρώπινων αναγκών 

του Maslow, η συμπεριφορά των εργαζομένων επηρεάζεται από δύο κατηγορίες 

παραγόντων. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους παράγοντες παρακίνησης, που 

συντελούν στην αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων, με συνέπεια την αύξηση 

της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς τους. Η δεύτερη κατηγορία περιέχει τους 

παράγοντες υγιεινής, που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας και το εργασιακό 
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περιβάλλον και συντελούν απλά στη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου 

λειτουργίας του οργανισμού.  

 

 Σύμφωνα με τον Herzberg , όταν  οι παράγοντες υγιεινής, όπως είναι ο μισθός, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και οι συνθήκες εργασίας, βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, 

δημιουργείται δυσαρέσκεια στο προσωπικό. Ωστόσο, στην περίπτωση ενός ιδανικού 

εργασιακού περιβάλλοντος, μολονότι δεν επικρατεί δυσαρέσκεια, δεν είναι βέβαιο ότι το 

προσωπικό θα αισθάνεται ικανοποίηση. Από την άλλη πλευρά, ο Herzberg θεώρησε ότι 

οι παράγοντες παρακίνησης, όπως τα επιτεύγματα, η αναγνώριση και η δημιουργικότητα, 

οι οποίοι υπόσχονται την εκπλήρωση του απώτερου στόχου του ατόμου για αυτο-

πραγμάτωση και προσωπική ανάπτυξη, μπορούν να οδηγήσουν στην ικανοποίηση των 

εργαζομένων και στη βελτίωση της απόδοσής τους (Herzberg, Mausner & Sneyderman, 

1959). 

 

 Ο Herzberg, όπως και ο Maslow, είδε το ζήτημα της παρακίνησης υπό το πρίσμα 

των ουμανιστικών αξιών, οι οποίες έθεταν την αυτο-πραγμάτωση ως το ύψιστο αγαθό 

του ανθρώπου και θεώρησε πως ο εμπλουτισμός και η αναδιάρθρωση της εργασίας 

μπορεί να παρακινήσει τους εργαζόμενους (Adair, 2006). Ωστόσο, η αυστηρή 

διχοτόμηση των επιπέδων των ανθρώπινων αναγκών, η οποία περιλαμβάνει αφενός, τις 

βιολογικές ανάγκες, τις ανάγκες ασφάλειας και τις κοινωνικές ανάγκες στους παράγοντες 

υγιεινής και αφετέρου, τις ανάγκες αυτο-εκτίμησης και αυτο-πραγμάτωσης στους 

παράγοντες παρακίνησης, δέχθηκε έντονη κριτική.  

 

 Πέρα από το ζήτημα της ύπαρξης των δύο ανεξάρτητων κατηγοριών παραγόντων 

που η έρευνα δεν κατάφερε να επαληθεύσει, το μοντέλο του Herzberg δέχθηκε επίσης 

κριτική, διότι συμπεριλάμβανε πέντε διαφορετικές ερμηνείες που δεν ανταποκρίνονταν 

στις μαρτυρίες της έρευνας και διότι αδιαφορούσε για τις ατομικές διαφορές των 

εργαζομένων (Steers, Porter & Bigley, 1996). Κυρίως επικρίθηκε η μεθοδολογία του ως 

προς την αξιοπιστία της (Robbins & Judge, 2011), ωστόσο, η συνεισφορά της θεωρίας 

του στην ανάπτυξη της έρευνας πάνω στο πεδίο της παρακίνησης των εργαζομένων ήταν 

μεγάλη, καθόσον η μέχρι τότε έρευνα για την παρακίνηση στην εργασία ήταν 

αποσπασματική ή βασίζονταν σε εργαστηριακά ευρήματα (Steers, Porter & Bigley, 

1996). 
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3.2.1.4 Η Θεωρία των Αναγκών Ύπαρξης - Κοινωνικών σχέσεων και Ανάπτυξης του 

Alderfer (Existence - Relatedness - Growth Theory)  

 

 Ο Alderfer (1972), επηρεασμένος επίσης, από τη θεωρία των ανθρώπινων 

αναγκών του Maslow, κατέταξε τις ανάγκες όχι σε πέντε, αλλά σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα: 

 

 Ανάγκες ύπαρξης, οι οποίες αναφέρονται στις βασικές ανάγκες του ανθρώπου και 

αντιστοιχούν στις δύο πρώτες ομάδες αναγκών του Maslow, τις βιολογικές και 

τις ανάγκες ασφάλειας. 

 Ανάγκες σχέσεων, που αφορούν στις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις που 

επθυμεί να αναπτύξει το άτομο. 

 Ανάγκες ανάπτυξης, οι οποίες αντιστοιχούν στις δύο τελευταίες κατηγορίες 

αναγκών του Maslow και σχετίζονται με την ανάγκη του ατόμου για αναγνώριση, 

επιτυχία, δημιουργικότητα και εξέλιξη (Μουζά – Λαζαρίδη, 2013). 

 

 Η διαφορά της θεωρητικής προσέγγισης του Alderfer, σε σύγκριση με αυτήν του 

Maslow, έγκειται στην απουσία ιεραρχικής κατάταξης των αναγκών, δηλαδή,  το άτομο 

δεν επιθυμεί απαραίτητα την ικανοποίηση των αναγκών του πρώτου επιπέδου, ώστε να 

αναδυθούν στη συνέχεια οι ανάγκες του επόμενου επιπέδου. Επίσης, είναι πιθανό το 

άτομο να επιθυμεί συγχρόνως την ικανοποίηση διαφορετικών κατηγοριών αναγκών. 

Ακόμη, η απογοήτευση από την μη ικανοποίηση κάποιας κατηγορίας αναγκών, μπορεί 

να ωθήσει τα άτομα να επιδιώξουν την ικανοποίηση αναγκών που ανήκουν σε κατώτερο 

επίπεδο (Χυτήρης, 2013). Ένας εργαζόμενος για παράδειγμα, που απέτυχε στην 

προσπάθειά του για εξέλιξη, μπορεί να διοχετεύσει την ενεργητικότητά του στην 

προσπάθεια να γίνει μέλος της ομάδας (Θεοδωράτος, 2004). 

 

3.2.1.5 Η Θεωρία των Τριών Αναγκών του Mc Clelland  

 

 Ο Mc Clelland στη δεκαετία του 1960, διατύπωσε τη θεωρία των τριών αναγκών 

ή αλλιώς, τη θεωρία των επίκτητων αναγκών. Θεώρησε πως ο άνθρωπος αποκτά κάποιες 

κινητήριες ανάγκες που διαμορφώνονται από την κουλτούρα του περιβάλλοντος και τις 

εμπειρίες των νεανικών του χρόνων, οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω της 

μάθησης. Οι ανάγκες αυτές είναι οι εξής: 
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 Ανάγκη για επίτευξη, που αναφέρεται  στην  επιθυμία  του  ατόμου  για  έπαινο, 

επιτεύξεις και επιτυχία. 

 Ανάγκη για εξουσία, που αναφέρεται στην επιθυμία κάποιου να επηρεάζει τις 

καταστάσεις και τη συμπεριφορά των άλλων. 

 Ανάγκη για δημιουργία κοινωνικών δεσμών, που αποτελεί την ανάγκη του 

ατόμου για διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, όπως φιλία και συμμετοχή σε 

ομάδες (Robbins & Judge, 2011). 

 

 Οι άνθρωποι που αισθάνονται ισχυρή την ανάγκη επίτευξης, επικεντρώνονται σε 

στόχους που τους πετυχαίνουν με προσωπική προσπάθεια, χωρίς να βασίζονται στις 

συγκυρίες. Προτιμούν να θέτουν στόχους μέτριου ρίσκου για να έχουν μεγάλες 

πιθανότητες επιτυχίας και να μη βασίζονται στην τύχη, διότι θέλουν να ελέγχουν οι ίδιοι 

την κατάσταση. Συνήθως τα άτομα αυτά δεν είναι ιδανικοί ηγέτες, διότι ενδιαφέρονται 

κυρίως για την προσωπική τους επιτυχία και όχι για να ασκήσουν επιρροή. Ωστόσο, 

λειτουργούν με επιτυχία σε εργασίες που απαιτούν ατομική ευθύνη και ανατροφοδότηση, 

καθώς επίσης στη διοίκηση των προσωπικών τους επιχειρήσεων, αλλά και αυτόνομων 

επιχειρηματικών μονάδων (Θεοδωράτος, 2004). 

 

 Από την άλλη  πλευρά, τα άτομα με ισχυρή την ανάγκη για εξουσία, θέλουν να 

ελέγχουν το περιβάλλον, να επηρεάζουν τους άλλους και να τους θέτουν υπό την ευθύνη 

τους. Αυτά τα άτομα καταλαμβάνουν συνήθως υψηλές θέσεις στην ιεραρχία και 

διαθέτουν ηγετικές ικανότητες. Τέλος, τα άτομα με ισχυρή την ανάγκη για κοινωνικούς 

δεσμούς, επιζητούν την αποδοχή και την αναγνώριση από τους άλλους, εντάσσονται σε 

ομάδες και αποφεύγουν τις συγκρούσεις. Στο εργασιακό περιβάλλον τα άτομα αυτά 

δουλεύουν καλύτερα σε ομάδες και σε επαγγέλματα που απαιτούν διαπροσωπική επαφή, 

όπως είναι η εκπαίδευση, οι πωλήσεις και οι δημόσιες σχέσεις (Steers, Porter & Bigley, 

1996). 

 

 Η θεωρία των επίκτητων αναγκών του Mc Clelland είχε καλύτερη ερευνητική 

επαλήθευση, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πρώιμες θεωρίες παρακίνησης, δεν είχε 

ωστόσο, μεγάλη πρακτική εφαρμογή. Ο Mc Clelland υποστήριξε πως οι ανάγκες είναι 

υποσεινήδητες και η μέτρηση τους είναι δύσκολη και γίνετια μόνο από εξειδικευμένο 

προσωπικό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ελάχιστες επιχειρήσεις ασχολήθηκαν με τη μέτρηση 
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των θεωρητικών εννοιών του Mc Clelland, εξαιτίας της χρονοβόρας και δαπανηρής 

διαδικασίας (Robbins & Judge, 2011). 

 

3.2.2 Θεωρίες Διαδικασιών 

 

 Οι θεωρίες της παρακίνησης ως προς το περιεχομένο, ασχολούνται όπως είδαμε 

με τους εσωτερικούς και έμφυτους παράγοντες της ανθρώπινης φύσης, που επηρεάζουν 

και κατευθύνουν τη συμπεριφορά. Αντίθετα, οι θεωρίες των διαδικασιών ασχολούνται 

με τις ψυχολογικές διεργασίες που διαδραματίζονται στο περιθώριο της ανθρώπινης 

δράσης και περιγράφουν τον τρόπο που αφενός, ενεργοποιείται και κατευθύνεται η 

συμπεριφορά και αφετέρου, λειτουργεί το σύστημα των αποφάσεων του ατόμου, που 

σχετίζεται με τη συμπεριφορά (Steers, Porter & Bigley, 1996).  Σε αυτήν την ενότητα θα 

αναφερθούμε στις θεωρίες παρακίνησης που ανέπτυξαν αμερικανοί ως επί το πλείστον, 

ψυχολόγοι, όπως είναι η θεωρία της προσδοκίας του Vroom, η θεωρία της δικαιοσύνης 

του Adams,  το μοντέλο των Porter και Lawler, η θεωρία του λειτουργικού εθισμού του 

Skinner, η θεωρία του καθορισμού του στόχου του E. Locke και η θεωρία Ελέγχου του 

Klein. 

 

3.2.2.1 Η Θεωρία της Προσδοκίας του Vroom  

 
 Η θεωρία της Προσδοκίας έχει τις ρίζες της στη δουλειά των Lewin και Tolman 

(1959), που θεώρησαν ότι η συμπεριφορά κατευθύνεται από σκοπιμότητες, στόχους και 

συνειδητές προθέσεις (Steers, Mowday & Shapiro, 2004). Ο Vroom (1964, σ. 6) 

χρησιμοποίησε τον όρο παρακίνηση για να αναφερθεί «... σε μια διαδικασία που διέπει 

τις επιλογές που κάνουν τα άτομα ή κατώτερες μορφές οργανισμών, μεταξύ 

διαφορετικών μορφών εθελοντικής δράσης». Οι επιλογές, όπως ανέφερε, που κάνει το 

άτομο μεταξύ εναλλακτικών οδών δράσης, σχετίζονται με ψυχολογικές εκδηλώσεις που 

συμβαίνουν ταυτόχρονα με την εκδηλούμενη συμπεριφορά. 

 

 Τα κύρια στοιχεία που απαρτίζουν το μοντέλο που ανέπτυξε ο Vroom, είναι (1) η 

προσδοκία (expectancy), ο υποκειμενικός βαθμός πιθανότητας ότι μια συγκεκριμένη 

ενέργεια θα οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (που λαμβάνει τιμή από 0 μέχρι 

1), (2) η προτίμηση (valence), ο υποκειμενικός βαθμός επιθυμίας για ένα συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα και (3) η οργανικότητα (instrumentality), η υποκειμενική αντίληψη του 

ατόμου πως υπάρχει σχέση μεταξύ των αποτελέσματων που επιθυμεί ο οργανισμός 
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(αποτελέσματα α΄ επιπέδου, π.χ. παραγωγικότητα) με τα αποτελέσματα που επιθυμεί ο 

εργαζόμενος (αποτελέσματα β΄ επιπέδου, π.χ. προαγωγή) (Χυτήρης, 2013). Η εξίσωση 

που προκύπτει από την έρευνα του Vroom είναι:  

 

(Προτίμηση  Χ Οργανικότητα) Χ Προσδοκία  = Παρακίνηση 

 

Αυτό σημαίνει πως, εάν κάποιος από τους όρους του γινομένου είναι μηδέν, τότε 

η παρακίνηση είναι μηδενική, επομένως, για να παρακινηθεί ο εργαζόμενος θα πρέπει να 

ικανοποιούνται σε κάποιο βαθμό και οι τρεις συνθήκες (Arnold, Cooper & Robertson, 

1998).  

 

Η θεωρία του Vroom επικεντρώνεται σε τρεις συσχετισμούς. Πρώτον, στη σχέση 

ανάμεσα στην προσπάθεια που καταβάλλει το άτομο και την επίδοση που θα έχει, 

δεύτερον, στη σχέση της επίδοσης με την ανταμοιβή που θα λάβει και τέλος, στη σχέση 

που υπάρχει ανάμεσα στην ανταμοιβή και τους προσωπικούς στόχους του ατόμου. Οι 

εργαζόμενοι δηλ. είναι παρακινημένοι, όταν πιστεύουν πως η καταβολή ισχυρής 

προσπάθειας στην εργασία θα οδηγήσει σε θετική αξιολόγηση της επίδοσής τους, ότι η 

θετική αυτή αξιολόγηση θα οδηγήσει σε ανταμοιβές και ότι αυτές οι ανταμοιβές θα έχουν 

την ποιότητα που ικανοποιεί τους προσωπικούς τους στόχους (Robbins & Judge, 2011). 

 

Η θεωρία της προσδοκίας τροφοδότησε πολλές έρευνες που ανέδειξαν ορισμένα 

προβλήματα κατά τη δοκιμή του μοντέλου. Αρχικά, η ίδια η έννοια της παρακίνησης και 

η μέτρηση του βαθμού της προσπάθειας που καταβάλει το άτομο σε μια εργασία, 

παρουσιάζουν ασάφεια. Δεύτερον, η θεωρία δε διευκρινίζει ποιά από τα αποτελέσματα 

είναι σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, επομένως 

δεν υπήρξε συστηματική προσέγγιση στην έρευνα. Τέλος, η θεωρία της προσδοκίας 

δέχεται πως η παρακίνηση είναι έλλογη διαδικασία και πως το άτομο επιλέγει συνειδητά 

τις ενέργειές του, προκειμένου να ανταμοιφθεί ή να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις. 

Ωστόσο είναι παραδεκτό πως πολλές φορές τις αποφάσεις των ανθρώπων επηρεάζουν 

υποσυνείδητα κίνητρα και συνήθειες (Steers, Porter & Bigley, 1996).  

 

3.2.2.2 Η Θεωρία της Δικαιοσύνης του Adams10 

                                                           
10 Η θεωρία της δικαιοσύνης έχει τις ρίζες της στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια 
Ε΄1130a. 
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 Η θεωρία της δικαιοσύνης ή αλλιώς, η θεωρία της ισότητας, διατυπώθηκε από 

τον Adams το 1965 και αναφέρεται στην αντίληψη των εργαζομένων, όσον αφορά στον 

τρόπο που διανέμονται οι μισθοί και οι αμοιβές. Οι εργαζόμενοι αναμένουν να 

λαμβάνουν ανταμοιβές (εκροές) ανάλογες με αυτά που προσφέρουν στην εργασία, π.χ. 

χρόνο, κόπο, εκπαίδευση και εμπειρία (εισροές), καθώς επίσης ανάλογες με ό,τι 

λαμβάνουν άλλοι εργαζόμενοι εντός και εκτός του οργανισμού, οι οποίοι εκτελούν 

παρόμοια εργασία. Η παρακίνηση συντελείται όταν το άτομο αγωνίζεται για ισότητα, 

αφού προηγουμένως έχει αντιληφθεί μια κατάσταση ανισότητας και αδικίας (Μουζά – 

Λαζαρίδη, 2013).   

 

 Κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, η έρευνα επεκτάθηκε στο πεδίο της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη διακρίνεται σε διανεμητική, που αναφέρεται 

στην πεποίθηση των εργαζομένων για το αν λαμβάνουν ή θα λάβουν δίκαιη ανταμοιβή 

στην εργασία τους και σε διαδικαστική, που αναφέρεται στην πεποίθηση των 

εργαζομένων ότι η διαδικασία που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να διανέμει τις αμοιβές 

είναι δίκαιη.  

 

 Η οργανωσιακή δικαιοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση των 

εργαζομένων και όπως φαίνεται, η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει μείωση της 

αποδοτικότητας των εργαζομένων και γενικότερα του ενδιαφέροντος που δείχνουν για 

τη λειτουργία του οργανισμού (Arnold, Cooper & Robertson, 1998). Μια νέα προσθήκη 

στην έρευνα είναι η διεπιδραστική δικαιοσύνη, που αναφέρεται στην αντίληψη που έχει 

ο εργαζόμενος σχετικά με το βαθμό που του συμπεριφέρονται με σεβασμό, αξιοπρέπεια 

και ενδιαφέρον (Robbins & Judge, 2011).   

 

3.2.2.3 Το Μοντέλο Παρακίνησης των Porter και Lawler 

 

 Το 1968 οι Porter και Lawler ανέπτυξαν περαιτέρω τη θεωρία του Vroom, 

επικεντρώνοντας την έρευνα στο ρόλο της διαφοροποίησης των εργαζομένων ως προς 

την προσωπικότητα τους, τις ικανότητές τους, κλπ. και στο ρόλο της σαφήνειας όσον 

αφορά στην αντιστοίχιση της προσπάθειας με την απόδοση του εργαζόμενου. 

Αποσαφήνισαν επίσης, τη σχέση μεταξύ της απόδοσης και της εργασιακής  

ικανοποίησης,   για την  οποία  επισήμαναν  πως  επηρεάζεται  από το   μέγεθος  και την 
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ποιότητα των ανταμοιβών (Steers, Mowday & Shapiro, 2004). 

 

 Σύμφωνα με το μοντέλο των Porter και Lawler, η απόδοση οδηγεί σε ικανοποίηση 

και η μεταξύ τους σχέση επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η φύση της 

εργασίας. Η απόδοση μπορεί να παρέχει υλικές (εξωτερικές) αμοιβές, ηθικές 

(εσωτερικές) αμοιβές ή υλικές και ηθικές μαζί. Οι εσωτερικές αμοιβές πηγάζουν κυρίως 

από την εργασιακή απόδοση, ενώ οι εξωτερικές συνδέονται με τους κανονισμούς που 

διέπουν τη λειτουργία του οργανισμού. Η αυτο-αξιολόγηση επίσης, επιτρέπει στους 

εργαζόμενους να προσδιορίσουν τις ανταμοιβές που τους αντιστοιχούν, σε υποκειμενική 

βάση. Για παράδειγμα, εάν οι εργαζόμενοι θεωρούν πως έχουν πετύχει υψηλό επίπεδο 

απόδοσης, αναμένουν υψηλές ανταμοιβές, τις οποίες δεν θα περίμεναν στην περίπτωση 

χαμηλής απόδοσης (Steers, Porter & Bigley, 1996). 

 

 

Σχήμα 5. Μοντέλο παρακίνησης των Porter και Lawler 

 

 Κάποιες πτυχές του μοντέλου επιβεβαιώθηκαν από έρευνες, ενώ άλλες δέχθηκαν 

κριτική, όπως για παράδειγμα, το γεγονός ότι το μοντέλο επικεντρώνεται σε οικονομικές 

ανταμοιβές όσον αφορά στην παρακίνηση των εργαζομένων και ότι χρειάζεται 

περαιτέρω έρευνα και για άλλες παροχές που σχετίζονται με την απόδοση, πχ. τις 

προαγωγές, σε σχέση με την παρακίνηση. Ωστόσο, το θεωρητικό μοντέλο παρακίνησης 

των Porter και Lawler προσφέρει ένα εργαλείο κατανόησης για την παρακίνηση των 
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εργαζομένων και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής των 

ανταμοιβών, που εφαρμόζουν οι οργανισμοί (Steers, Porter & Bigley, 1996). 

 

3.2.2.4 Η Θεωρία του Λειτουργικού Εθισμού του Skinner 

 

 Ο Skinner συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

(1953), με βασικούς άξονες την έννοιες της ενίσχυσης και του καθορισμού του 

περιβάλλοντος. Αποδίδονται δύο κατηγορίες συμπεριφοράς, η ανταποκρισιακή, όπου η 

συμπεριφορά αποτελεί ανταπόκριση σε ένα άμεσο ερέθισμα και η λειτουργική, κατά την 

οποία φαίνεται πως η συμπεριφορά δεν προκαλείται από κάποιο φανερό εξωτερικό 

ερέθισμα.  

 

 Όταν η τελευταία (λειτουργική) παρουσιάζει συνέπεια σε σχέση με την 

πιθανότητα επανεμφάνισής της, αυτή η συνέπεια ονομάζεται ενισχυτική (reinforcer) και 

πρόκειται αφενός για θετική ενισχυτική, όταν αυξάνει την πιθανότητα επανεμφάνισης 

μιας συμπεριφοράς και αφετέρου αρνητική, όταν μειώνει την πιθανότητα επανεμφάνισης 

της συμπεριφοράς. Αναφορικά λοιπόν, με τη διαδικασία της παρακίνησης των 

εργαζομένων, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να προκληθεί, όταν ξέρουμε ποιές 

συνέπειες λειτουργούν ως θετικές και ποιές ως αρνητικές ενισχυτικές. Η ενίσχυση 

αλλάζει απλά τη συχνότητα εμφάνισης μιας συμπεριφοράς (Χυτήρης, 1994).  

 

 Επομένως, όταν το άτομο ενισχύεται με μια αμοιβή για τη συμπεριφορά που 

επέδειξε, τείνει να την επαναλάβει. «Ο βιομήχανος που θέλει τους εργαζόμενους να 

εργάζονται με συνέπεια και χωρίς απουσίες πρέπει να κάνει βέβαιο ότι η συμπεριφορά 

τους είναι κατάλληλα ενισχυμένη, όχι μόνο με μισθούς αλλά και με κατάλληλες συνθήκες 

εργασίας» (Skinner, 1953). 

 

3.2.2.5 H Θεωρία του Καθορισμού του Στόχου του Locke 

 

 Η θεωρία του καθορισμού του στόχου που διαμορφώθηκε από τον Locke και τους 

συνεργάτες του, από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1990, αποτελεί μέχρι και 

σήμερα μία επίκαιρη προσέγγιση στο θέμα της εργασιακής παρακίνησης. Ο όρος 

«στόχος» για τον Locke και Latham (1990), αναφέρεται στο επιθυμητό αποτέλεσμα που 

μπορεί να φτάσει κανείς, όσον αφορά στο επίπεδο της απόδοσής του πάνω σε μια 
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καθορισμένη εργασία. Η θεωρία του καθορισμού του στόχου βασίζεται στην παραδοχή 

ότι κάθε άνθρωπος επιθυμεί να πετύχει συγκεκριμένους μα διαφορετικούς ο καθένας, 

στόχους, επιδεικνύοντας μια ορισμένη συμπεριφορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο 

εργαζόμενος να παρακινηθεί κατάλληλα, προκειμένου να πετύχει έναν καθορισμένο 

στόχο, που τον εκλαμβάνει ως επιθυμητό. 

 

 Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι αποδέχονται έναν στόχο που είναι σαφής, 

δύσκολος και επιτεύξιμος, στο βαθμό που διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες, 

συμμετέχουν στον καθορισμό του και τον αποδέχονται και τέλος, στο βαθμό που 

εισπράττουν ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοσή τους (Latham, 2003). Σύμφωνα 

με τις έρευνες η επίτευξη των καθορισμένων στόχων επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο 

βαθμό, όταν οι στόχοι συνδέονται με την αξιολόγηση (Lunenburg, 2011).  

  

Χαρακτηριστικά 
στόχου: 
- Σαφήνεια 
- Ανατροφοδότηση 
- Ανταγωνισμός 
- Συμμετοχή στη     
  στοχοθεσία 

 Αποδοχή     Ικανότητες 
εργαζόμενου 

  

   Προσπάθεια     Απόδοση 

 Δέσμευση     Εργασιακό 
περιβάλλον 

  

Σχήμα 6. Μοντέλο παρακίνησης του καθορισμού του στόχου (Χυτήρης, 1994) 

 

 Οι περιορισμοί της θεωρίας σχετίζονται με το γεγονός ότι οι έρευνες συνήθως 

επικεντρώνονται σε ξεχωριστούς και απλούς στόχους. Σε περιπτώσεις πολύπλοκων 

εργασιών και σύνθετων στόχων, η απόδοση βρέθηκε να είναι χαμηλή όταν οι στόχοι ήταν 

δύσκολοι. Άλλες έρευνες έδειξαν πως σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι 

προσηλώνονται στον στόχο σε τέτοιο βαθμό, ώστε αγνοούν άλλες σημαντικές 

παραμέτρους της εργασίας τους, ενώ σε περιπτώσεις δύσκολων στόχων, όταν υπάρχει 

έντονο στρες, η απόδοση είναι πολύ χαμηλή. Γενικότερα, οι δύσκολοι στόχοι 

επιτυγχάνονται καλύτερα, όταν καθορίζονται ξεχωριστά, απλουστεύονται οι εργασίες 

και δεν υπάρχει στρες (Spector, 2008). Επίσης, ορισμένες φορές οι στόχοι τυχαίνει να 

είναι αντικρουόμενοι, που σημαίνει πως η επιτυχία ενός στόχου οδηγεί στην παραμέληση 

ενός άλλου και τέλος, οι στόχοι μπορεί να σχετίζονται με την ποιότητα της εργασίας, 

γεγονός που δεν έχει διερευνηθεί ιδιαίτερα (Arnold, Cooper & Robertson, 1998). 

 

 Στον ελληνικό δημόσιο τομέα θεσμοθετήθηκε το 2004 (Ν. 3230) η καθιέρωση 

ενός συστήματος διοίκησης με στόχους, η μέτρηση της αποδοτικότητας και 
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αποτελεσματικότητας και η βράβευση των υπηρεσιών με τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Ν.4369/2016, στα κριτήρια της αξιολόγησης των εργαζομένων 

του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής 

στοχοθεσίας, καθώς και η συμμετοχή που έχει ο κάθε εργαζόμενος στην επίτευξη των 

στόχων του τμήματός του. Ωστόσο μέχρι και σήμερα η στοχοθεσία δεν έχει εφαρμοστεί 

καθολικά σε όλον τον δημόσιο τομέα, ούτε και το σύστημα αξιολόγησης του ίδιου νόμου.   

 

3.2.2.6 Η Θεωρία Ελέγχου του Klein 

 

 Η θεωρία ελέγχου ξεκινά από τον Wiener (1948) 11  που διαμόρφωσε ένα 

θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών 

επιστημονικών πεδίων (Klein, 1989). Ο Klein διαμόρφωσε μια μετά-θεωρία ελέγχου, 

όπου η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται από ένα σύστημα, οι παράμετροι του 

οποίου συγκρίνονται με συγκεκριμένα πρότυπα αναφοράς. Σε περίπτωση ασυνέπειας 

ανάμεσα στην υπαρκτή κατάσταση και στα τιθέμενα πρότυπα, άλλοι τρόποι 

συμπεριφοράς ενεργοποιούνται, προκειμένου να μειώσουν την ασυνέπεια. Σε σύγκριση 

με άλλες θεωρίες ελέγχου, ο Klein έθεσε το κέντρο στην κατανόηση της διαδικασίας του 

αυτο-ελέγχου  (Arnold, Cooper & Robertson, 1998). 

 

 Όπως αναφέρει ο ίδιος, το μοντέλο παρακίνησης της θεωρίας ελέγχου που 

διαμόρφωσε, ενσωματώνει τις διαδικασίες της ανάδρασης και του καθορισμού του 

στόχου, τις θεωρίες της προσδοκίας και της απόδοσης, με τη δυνατότητα να 

συμπεριλάβει πολλές ακόμη. Η θεωρία του επικεντρώνεται σε γνωστικές διαδικασίες που 

σχετίζονται με την παρακίνηση και συμπεριλαμβάνει τις θεωρητικές προσεγγίσεις των 

προηγούμενων ερευνητών, παραμένοντας, ωστόσο, μια απλή ευρετική μέθοδος (Klein, 

1989). 

 

 Σύμφωνα με το μοντέλο της θεωρίας ελέγχου του Klein (Σχήμα 7), ο στόχος 

(ορθογώνιο 1) είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο διεγείρει μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά και απόδοση (ορθογ. 2 και 3). Με την ανάδραση συγκρίνεται η απόδοση 

με τον στόχο δια του μέσου σύγκρισης (comparator) (ορθογ. 5). Αν υπάρχει συνέπεια και 

                                                           
11 Ο αμερικανός μαθηματικός και φιλόσοφος Norbert Wiener που θεωρείται ο θεμελιωτής της 
επιστήμης των συστημάτων (cybernetics), επηρέασε με το έργο του πολλούς επιστημονικούς 
τομείς, όπως την  πληροφορική, τη βιολογία, τη φιλοσοφία, την ανθρωπολογία, την  
κοινωνιολογία και την παιδαγωγική.  
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απουσία λάθους τότε συνεχίζεται η προηγούμενη συμπεριφορά. Αντίθετα, αν τα 

αποτελέσματα δεν είναι σωστά και σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα, τότε, εάν η 

κατάσταση είναι οικεία το άτομο υιοθετεί υποσυνείδητα μια γνωστή συμπεριφορά που 

θα μειώσει τα λάθη, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, το άτομο ψάχνει το λόγο της 

ασυνέπειας (ορθογ. 8 και 9). Η τελευταία αυτή διαδικασία καθορίζει την ελκυστικότητα 

του στόχου για το άτομο και την αναμενόμενη επίτευξή του, τα οποία μας δίνουν την 

υποκειμενική αναμενόμενη χρησιμότητα επίτευξης του στόχου (ορθογ. 10). Στη 

διαμόρφωση της υποκειμενικής αναμενόμενης χρησιμότητας συμβάλλουν επίσης, τα 

ατομικά χαρακτηριστικά και οι συνθήκες περιβάλλοντος. Η απόφαση σχετικά με την 

αναμενόμενη χρησιμότητα της επίτευξης του στόχου έχει σαν συνέπεια, την αλλαγή 

συμπεριφοράς ή (και) την αλλαγή στόχου (ορθογ. 12 και 13) (Arnold, J., Cooper, C.L. & 

Robertson, I.T., 1998). 

 

Σχήμα 7. Μοντέλο παρακίνησης της θεωρίας ελέγχου του Klein 

 

 Η θεωρία του ελέγχου του Klein επικεντρώνεται στην αυτο-ρύθμιση της 

συμπεριφοράς και στον τρόπο που το άτομο μέσω της αυτο-ρύθμισης ανταποκρίνεται 

στις εξωτερικές επιδράσεις της παρακίνησης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

θεωρητικές προσεγγίσεις που εξέταζαν απλά τις συνέπειες των εξωτερικών επιδράσεων 

(Klein, 1989). 
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3.3 Εσωτερική και Εξωτερική Παρακίνηση – Εσωτερικές και Εξωτερικές 

Αμοιβές 

 

Οι έμφυτες και οργανικές ανάγκες του ανθρώπου για επάρκεια και αυτοδιάθεση 

πυροδοτούν ορισμένες συμπεριφορές που επιζητούν ως ανταμοιβή, την αυτονομία.  Αυτή 

η εσωτερική προδιάθεση του ατόμου ονομάζεται εσωτερική παρακίνηση. Τα άτομα 

επιζητούν καταστάσεις όπου θα χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους και την 

επινοητικότητά τους για να ανταποκριθούν στις βέλτιστες για τους ίδιους, προκλήσεις. 

Αναζητούν καταστάσεις δυσαρμονίας για να επιφέρουν με τις προσπάθειές τους, τη 

συμφωνία των αντιφατικών μερών. Τα εσωτερικά κίνητρα σχετίζονται με την αίσθηση 

του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης και εκδηλώνονται κατόπιν επιθυμίας και 

επιλογής, με απουσία ενδεχόμενης αμοιβής ή ελέγχου. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής 

παρακίνησης χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα και αυθορμητισμό (Deci & Ryan, 

1985). Ο εργαζόμενος λοιπόν, παρακινείται εσωτερικά όταν εμπλέκεται σε μια εργασία 

που του προκαλεί από μόνη της, το αίσθημα της ικανοποίησης και της πληρότητας  (Deci, 

1975). 

 

Η εξωτερική παρακίνηση από την άλλη, συνδέεται με συμπεριφορές που 

εκδηλώνονται για λόγους που δεν σχετίζονται με την ύπαρξη ενδιαφέροντος για το 

αποτέλεσμα της ενέργειας, αλλά προκαλούνται από κάποια εξωτερική πηγή αναφοράς, 

πίεσης και ελέγχου. Ωστόσο, είναι δυνατή και η περίπτωση, το εξωγενές κίνητρο να έχει 

εγκριθεί από τον ενεργούντα ο οποίος πρακινείται αποδεχόμενος με τη θέλησή του, την 

αξία και τη χρησιμότητα της εργασίας (Deci & Ryan, 2000).  

 

Κατά αναλογία, εσωτερικές είναι οι αμοιβές που το ίδιο το άτομο παρέχει στον 

εαυτό του, όπως είναι η αίσθηση της ικανοποίησης από την ολοκλήρωση ενός έργου και 

εξωτερικές, εκείνες που παρέχονται στο άτομο από κάποια εξωτερική πηγή. Η ελεύθερη 

επιλογή και η αυτο-κατεύθυνση ενισχύουν την εσωτερική παρακίνηση, διότι αυξάνουν 

τα περιθώρια αυτονομίας, ενώ κάθε είδους εξωτερική αμοιβή, απειλή, χρονικός 

περιορισμός και ανταγωνισμός μειώνουν την εσωτερική παρακίνηση, διότι το άτομο τα 

εκλαμβάνει ως έλεγχο στη συμπεριφορά του (Deci & Ryan, 2000). 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία της Γνωστικής Αξιολόγησης του Deci (Cognitive 

Evaluation Theory, 1975), όταν κάποια συμπεριφορά προκύπτει από εσωτερική 
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παρακίνηση, το άτομο προσλαμβάνει την «πηγή της αιτιότητας» ως ενδογενή, δηλαδή 

αισθάνεται ότι το έργο επιτεύχθηκε υπό τον δικό του έλεγχο και αναμένει εσωτερικές 

ανταμοιβές. Από την άλλη, όταν το άτομο λαμβάνει εξωτερικές ανταμοιβές για κάποια 

ενέργεια, εκλαμβάνει την «πηγή της αιτιότητας» ως εξωγενή με αποτέλεσμα στο μέλλον 

να εκτελέσει το ίδιο έργο, μόνο όταν θεωρήσει πως θα υπάρξουν εξωτερικές ανταμοιβές. 

Επομένως, εάν σε μια εσωτερικά παρακινούμενη εργασία υπάρξουν εξωτερικές 

ανταμοιβές, τότε η εσωτερική πηγή αιτιότητας γίνεται εξωτερική (Steers & Porter, 1975). 

 

Η σύντομη ανάλυση των παραπάνω ορισμών θα βοηθήσει να κατανοήσουμε 

ορισμένες πτυχές της διαδικασίας της παρακίνησης στον δημόσιο τομέα, καθόσον 

σύμφωνα με έρευνες που θα δούμε παρακάτω, μολονότι κάθε είδους εργαζόμενος, 

προκειμένου να ικανοποιήσει την επιθυμία του για ηθικές και υλικές αμοιβές, 

παρακινείται από κίνητρα εσωτερικά ή (και) εξωτερικά, οι εσωτερικές αμοιβές και όχι οι 

εξωτερικές, είναι αυτές που αποτελούν ισχυρό παράγοντα παρακίνησης για τους 

εργαζόμενους σε δημόσιους οργανισμούς. 

 
3.4 Τεχνικές Παρακίνησης  
 
 
 Οι βασικές τεχνικές παρακίνησης που οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε μάνατζερ για 

την ενεργή καθοδήγηση των εργαζομένων, περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 Εξασφάλιση της θέσης εργασίας. 

 Διάχυση πληροφοριών και επικοινωνία. 

 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 

 Δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων. 

 Θετική ανατροφοδότηση και επιβράβευση της καλής συμπεριφοράς. 

 Δημόσια αναγνώριση της προσπάθειας. 

 Δημιουργία κινήτρων, ηθικών και υλικών. 

 Ηγεσία βάσει παραδείγματος. 

 Επίδειξη προθυμίας για συμμετοχή ως μέλος στην ομάδα. 

 Ενεργητική ακρόαση. 

 Εκπαίδευση και ανάπτυξη. 

 Εμπλουτισμός εργασίας - ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. 

 Κάλυψη ανώτατων θέσεων από το εσωτερικό του oργανισμού.  
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 Εργασιακή δικαιοσύνη και ισότητα (Crumpton, 2013, Pearce, 1987). 

 

  Η εφαρμογή των θεωριών παρακίνησης είναι πολύπλοκη διαδικασία, καθόσον οι 

θεωρίες αυτές δεν είναι πάντοτε εύκολο να δοκιμαστούν και να δώσουν αξιόπιστα ή 

σταθερά αποτελέσματα, λόγω μεθοδολογικών ή άλλων περιορισμών, όπως για 

παράδειγμα οι γνωσιακές θεωρίες και οι θεωρίες των αναγκών (Spector, 2008). Σήμερα 

θεωρούμε ότι η θεωρία των αναγκών του Maslow φαίνεται πως ακόμη ανταποκρίνεται 

στην κατανόηση της εργασιακής παρακίνησης, καθόσον οι οικονομικές συγκυρίες 

μεταβάλλουν τη θέση του ατόμου στην ιεραρχική κλίμακα των ανθρώπινων αναγκών, 

μεταφέροντάς τον από την προσπάθεια για προσωπική αυτο-πραγμάτωση, στην 

προσπάθεια ικανοποίησης της ανάγκης του για επιβίωση και ασφάλεια.  

 

 Οι κακές οικονομικές συνθήκες μπορεί να δημιουργήσουν ένα εργασιακό 

περιβάλλον τοξικό, γεμάτο από αρνητικά συναισθήματα, καθώς οι άνθρωποι μεταδίδουν 

την απογοήτευση και την ενόχληση που αισθάνονται, στον χώρο της εργασίας τους. Η 

αρνητική ψυχολογία μέσα στον εργασιακό χώρο, που δημιουργείται από τις κακές 

συμπεριφορές κάποιων ατόμων που δεν αισθάνονται παρακινημένοι, είναι ένα συνεχώς 

αυξανόμενο πρόβλημα και εναπόκειται στους ηγέτες να αναγνωρίσουν τα σημάδια του, 

πριν εκφραστεί επίσημη δυσαρέσκεια και να δράσουν βρίσκοντας τρόπους να 

παρακινήσουν αυτούς που αντιμετωπίζουν αρνητικά τα πράγματα, ώστε να εκδηλώσουν 

καλές συμπεριφορές (Crumpton, 2013). 

 

 Στον δημόσιο τομέα, η διοίκηση λειτουργεί κατά βάσιν πάνω σε μια ιεραρχική 

δομή και σε ένα θεσμικό πλαίσιο, όπου το σύστημα κανόνων και οι συνθήκες εργασίας 

διαφέρουν από εκείνες του ιδιωτικού τομέα. Κατά τη δεκαετία του 1980, βλέπουμε την 

ανάγκη για μεταρρύθμιση, καθώς πέρα από την μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού και 

τα συχνά περιστατικά διαφθοράς στο δημόσιο, λαμβάνουν χώρα μια σειρά από 

ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων, χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών κεφαλαίων σε 

δημόσιες επιχειρήσεις και εισαγωγή τεχνικών, μεθόδων και τακτικών του ιδιωτικού 

τομέα στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών (Manolopoulos, 2008).  

 

 Η πεποίθηση ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο ενός 

οργανισμού, η ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 

εργαζομένων και κατ' επέκταση των οργανισμών του δημοσίου, η δημιουργία δημόσιας 
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αξίας με υπηρεσίες εστιασμένες στους πολίτες, είναι κάποια από τα ζητήματα που 

απασχόλησαν τις τελευταίες δεκαετίες τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Η ανταπόκριση 

στα παραπάνω απαίτησε μεγαλύτερη έρευνα πάνω στο θέμα της παρακίνησης των 

εργαζομένων στους δημόσιους οργανισμούς, η οποία φαίνεται πως διαφοροποιείται από 

την παρακίνηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Buelens & Van den Broeck 

2007), κυρίως στο ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής παρακίνησης. 

 

3.5 Παρακίνηση των Εργαζομένων στους Δημόσιους Οργανισμούς 
 
 
 Το 1990 οι Perry και Wise διαμόρφωσαν τη θεωρία της «Παρακίνησης της 

Δημόσιας Υπηρεσίας» (Public Service Motivation), καθορίζοντας την έννοιά της ως  

«...την προδιάθεση ενός ατόμου να ανταποκριθεί σε κίνητρα που εντοπίζονται κυρίως ή 

αποκλειστικά σε δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς».  Το κίνητρο ερμηνεύεται ως μια 

ψυχολογική έλλειψη ή ανάγκη που έχει το άτομο, για την οποία αισθάνεται εξαναγκασμό 

να εξαλείψει (Perry & Wise, 1990). Οι Perry και Wise θεωρούν πως τα κίνητρα που 

υποκινούν τους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να είναι: 

 

 Ορθολογικά (rational motives), τα οποία αναφέρονται στην πρόθεση του ατόμου 

να ικανοποιήσει την ανάγκη για προσωπικό οφελος, μέσω της προσφοράς του 

στο κοινωνικό σύνολο και της συμμετοχής του στη διαμόρφωση της πολιτικής, 

ως δημόσιος λειτουργός. 

 Κανονιστικά (norm based motives), που σχετίζονται με τις πεποιθήσεις των 

εργαζομένων, αναφορικά με την επιθυμία τους να εξυπηρετήσουν το δημόσιο 

συμφέρον, να δείξουν αφοσίωση στο καθήκον και στην κυβέρνηση και να 

εργαστούν για την ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας. 

 Συναισθηματικά (affective motives), τα οποία αναφέρονται στον «πατριωτισμό 

της φιλανθρωπίας», μια ηθικη στάση και συναισθηματική κατάσταση που αφορά 

στην αγάπη του ατόμου για τους συνανθρώπους του και στην επιθυμία του να 

προστατεύσει τα δικαιώματα που τους παρέχει το κράτος (Perry & Wise, 1990). 

 

Ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία και η συμπόνοια για το κοινωνικό σύνολο, καθώς 

επίσης η συμμετοχή στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών και η αφοσίωση στο 

δημόσιο συμφέρον, είναι ισχυροί παρακινητικοί παράγοντες (Perry, 1996) που έχουν τις 

ρίζες τους στην κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσω του γονικού προτύπου, στο 
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θρησκευτικό βίωμα, στην επαγγελματική αναγνώριση που αφορά υψηλά ηθικά και 

αξιακά πρότυπα και σε πολιτικές ιδεολογίες και πεποιθήσεις (Perry, 1997). Σύμφωνα με 

τους Buelens και Van den Broeck (2007), οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δεν 

παρακινούνται όσο οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, από οικονομικές ανταμοιβές και 

επαγγελματική εξέλιξη, αλλά από εσωτερικές ανταμοιβές και αξίες, όπως είναι η 

κοινωνική δικαιοσύνη και το δημόσιο συμφέρον.  

 

Οι Rainey και Steinbauer (1999) διέκριναν τρία είδη κινήτρων στον δημόσιο 

τομέα: το «κίνητρο της δημόσιας υπηρεσίας», που έχει να κάνει με τον αλτρουισμό και 

την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, το «κίνητρο της αποστολής» του οργανισμού, που 

σχετίζεται με την αφοσίωση που δείχνει το άτομο στην εκπλήρωση της αποστολής του 

οργανισμού και κατ΄επέκταση της προώθησης του δημόσιου συμφέροντος και τέλος, «το 

κίνητρο του έργου». Στο τελευταίο, η σχεδίαση της εργασίας, η ηγεσία και άλλοι 

παράγοντες δημιουργούν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο εξωτερικών και εσωτερικών 

ανταμοιβών, όπου οι εργαζόμενοι διαμορφώνουν την πεποίθηση ότι η επίτευξη των 

εργασιών τους συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής του οργανισμού και αυτή με 

τη σειρά της, στην προσφορά αξιόλογων δημόσιων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.  

 

Σε παράλληλη πλεύση, τα ευρήματα της έρευνας του Bright (2009) συμφωνούν 

με εκείνα αντίστοιχων ερευνών, που δείχνουν πως οι εργαζόμενοι στους δημόσιους 

οργανισμούς παρακινούνται από μη χρηματικά και εσωτερικά κίνητρα. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνάς του που επικεντρώνεται στους εσωτερικούς και μη 

χρηματικούς λόγους που παρακινούν τα άτομα στον δημόσιο τομέα, οι πιο επιθυμητές 

ευκαιρίες για τους εργαζόμενους είναι η σημασία της εργασίας και η επαγγελματική 

ανάπτυξη. Λιγότερο επιθυμητή αναδείχθηκε η εξέλιξη της σταδιοδρομίας, η ευθύνη της 

ηγεσίας και η προσωπική αναγνώριση. Προκύπτει επίσης, ότι το «κίνητρο της δημόσιας 

υπηρεσίας» είναι ένας αξιόλογος προγνωστικός δείκτης της επιθυμίας των δημοσίων 

λειτουργών για προσωπική αναγνώριση, σπουδαιότητα της εργασίας και επαγγελματική 

ανάπτυξη. Επιπλέον, η θέση στη ιεραρχία, το επίπεδο του μισθού και το φύλο φάνηκαν 

να είναι οι παράμετροι, μέσω των οποίων μπορεί να διαγνωστεί η επιθυμία των 

εργαζομένων για ευθύνη ηγεσίας, ενώ η διάρκεια της θητείας και η μειονοτική 

κατάσταση, προγνωστικός δείκτης της επιθυμίας για εξέλιξη στην σταδιοδρομία. 

 

Συνήθως, τα εξωγενή κίνητρα σχετίζονται με χρηματικές απολαβές, με τον φόβο 
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απώλειας της θέσης εργασίας και παρόμοιους παράγοντες, ωστόσο, ορισμένες φορές 

συνδέονται με παράγοντες όπως η αναγνώριση της αυτοθυσίας του ενεργούντα, που 

αποτελεί συμπεριφορά ενδογενούς παρακίνησης. Τα ενδογενή κίνητρα πάλι, σχετίζονται 

με την απόλαυση από την εργασία, τη δημιουργικότητα και τον αλτρουϊσμό, ωστόσο, 

είναι πιθανό να ενεργοποιηθούν και από εξωτερικούς παράγοντες, εάν αυτοί 

ενδυναμώνουν την αυτονομία και την αυτοδιάθεση των ατόμων. Ώστε, εάν τα άτομα 

εκλαμβάνουν τις οικονομικές αμοιβές ως επιβράβευση για τις προσωπικές τους θυσίες η 

αλτρουϊστική τους δράση ενισχύεται, ενώ αντίθετα μειώνεται, εάν οι οικονομικές 

αμοιβές έχουν ελεγκτικό χαρακτήρα και περιορίζουν την αυτοδιάθεση και αυτονομία 

τους (Le Grand, 2007). 

 

 Στο εμπεριστατωμένο άρθρο των Perry, Hondeghem και Wise (2010) 

επανεξετάζεται η εμπειρική έρευνα των τελευταίων 20 ετών, σχετικά με τη θεωρία της 

«παρακίνησης της δημόσιας υπηρεσίας», που πυροδότησε η έρευνα των Perry και Wise 

(1990), η οποία είχε ως κεντρική ιδέα τη θέση πως οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα 

ενεργούν, με σκοπό να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και όχι για να ικανοποιήσουν 

μόνο ιδιοτελείς προθέσεις. Η «παρακίνησης της δημόσιας υπηρεσίας» είναι σημαντική 

στη διαδικασία προσέλκυσης, επιλογής και διατήρησης του προσωπικού, αλλά χρήζει 

περαιτέρω έρευνας η σημασία της σε σύγκριση με άλλα κίνητρα, ενώ η σχέση της με την 

ατομική απόδοση των εργαζομένων υποστηρίζεται σαφώς από την εμπειρική έρευνα.  

 

Στην περίπτωση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η έρευνα του 

Μανωλόπουλου (2007) για την παρακίνηση των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, έδειξε πως, ενώ οι οικονομικές αμοιβές χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση 

σθεναρά ως παρακινητικός παράγοντας, η παρακίνηση δεν στοιχειοθετείται αντίστοιχα 

από εσωτερικά κίνητρα, όπως είναι η ηθική επιβράβευση και η παροχή ευκαιριών για 

επιστημονική εξέλιξη. Ωστόσο, μολονότι οι οικονομικές παροχές αποτελούν πράγματι 

ισχυρό κίνητρο, εσωτερικά κίνητρα όπως η δημιουργική εργασία, η αυτονομία και η 

αναγνώριση για ευδόκιμο έργο, θα μπορούσαν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην 

υψηλή απόδοση των εργαζομένων.  

 

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως σε τομείς προηγμένους τεχνολογικά τα ενδογενή 

κίνητρα για τους εργαζόμενους είναι πιο ισχυρά, καθώς επίσης, προκύπτει ότι σε 

εργαζόμενους υψηλότερης μόρφωσης παρέχεται ευρύτερο φάσμα ενδογενών 
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ανταμοιβών. Από την άλλη πλευρά, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία στον 

ιδιωτικό τομέα παρακινούνται περισσότερο από εξωγενή χρηματικά κίνητρα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν εν μέρει ασάφεια, καθόσον παρεμβάλονται 

παράμετροι όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα ειδικά χαρακτηριστικά 

της κάθε δημόσιας υπηρεσίας, κ.ο.κ. Ωστόσο, γίνεται ξεκάθαρο πως οι διευθυντές των 

ελληνικών δημόσιων οργανισμών θα πρέπει να αποκτήσουν μια νέα αντίληψη για τον 

τρόπο που λειτουργούν τα εξωγενή και τα ενδογενή κινήτρα στο ζήτημα της παρακίνησης 

των εργαζομένων, που αφορά στην υψηλή απόδοση (Μανωλόπουλος, 2007). 

 

Εν τέλει, φαίνεται πως οι δημόσιοι οργανισμοί παρέχουν ένα ευρύτερο φάσμα 

κινήτρων από τους ιδιωτικούς, εφόσον μπορούν να επικαλούνται την κοινωνική σημασία 

της δημόσιας εργασίας και επομένως, οι ενδογενείς ανταμοιβές να θεωρούνται 

σημαντικότερες για την εργασιακή απόδοση που συνήθως σχετίζεται με εξωγενείς 

ανταμοιβές. Ωστόσο, η έως τώρα έρευνα αναφορικά με τη σημασία που δίνουν οι δημόσιοι 

λειτουργοί στην υλική επιβράβευση, σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους στον 

ιδιωτικό τομέα, δεν δίνει σαφή αποτελέσματα (Perry, Hondeghem και Wise, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

4.1 Στάσεις  

 

 Η στάση ως έννοια αναφέρεται στις απόψεις (γνωστικό στοιχείο), τα 

συναισθήματα (συναισθηματικό στοιχείο) και τις προδιαθέσεις (συμπεριφορικό 

στοιχείο) μας απέναντι σε συγκεκριμένες πτυχές του περιβάλλοντος, η οποία μπορεί να 

είναι είτε θετική είτε αρνητική. Οι στάσεις διακρίνονται από τις αξίες (σταθερές και 

γενικές απόψεις για τα πράγματα) και τις διαθέσεις, είναι ευμετάβλητες και σχετίζονται 

με τη σημερινή μας αντίληψη και συναισθηματική κατάσταση. «Οι στάσεις είναι 

γνωστικές αναπαραστάσεις που μας βοηθούν να δομήσουμε τον κοινωνικό μας κόσμο 

και τη θέση μας μέσα σε αυτόν». Στην πράξη, το συμπεριφορικό στοιχείο, η συμπεριφορά 

δηλαδή, αναφέρεται ως το αποτέλεσμα της στάσης (Arnold, Cooper & Robertson, 1998).  

 

Οι Ajzen και Fishbein (1980) ανέπτυξαν τη θεωρία της λογικής πράξης (The 

theory of reasoned action), σύμφωνα με την οποία οι πράξεις των ατόμων μπορούν να 

προβλεφθούν μέσω των προθέσεών τους, ενώ οι προθέσεις καθορίζονται από τις στάσεις 

των ατόμων και της αίσθησης που έχουν για κοινωνική πίεση. Η τροποποίηση της 

θεωρίας οδήγησε στη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (The theory of planned 

behavior) του Ajzen και  Madden (1986), η οποία συμπεριλαμβάνει την έννοια τoυ 

«αντιλαμβανόμενου ελέγχου της συμπεριφοράς» (perceived behavioral control), η οποία 

έχει ομοιότητες με την έννοια της αυτο-αποτελεσματικότητας (self-efficacy), και τις 

παρακινητικές θεωρίες της αυτορρύθμισης (self-regulatory theories of motivation) 

(Arnold, Cooper & Robertson, 1998).  

  

Οι στάσεις μένουν συνήθως σταθερές και η αλλαγή τους εξαρτάται από την 

προσωπικότητα και το περιβάλλον. Ένα άτομο μπορεί να αλλάξει τη στάση του εάν 

τοποθετηθεί σε ένα διαφορετικό κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τις 

παραπάνω θεωρίες, οι άνθρωποι έχουν θετική στάση στην υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς, 

όταν πιστεύουν πως η συμπεριφορά αυτή θα τους επιφέρει τα επιθυμητά για αυτούς 

αποτελέσματα. Αντίθετα, έχουν αρνητική στάση σε συμπεριφορές που θεωρούν πως θα 

έχουν αρνητικές συνέπειες. Για παράδειγμα, η στάση ενός εργαζόμενου που προήχθη σε 

ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει από αντίθετη, σύμφωνη με αυτήν της διοίκησης, 

εφόσον το άτομο θεωρεί πως αυτό θα βοηθήσει στον σκοπό του που είναι η ενίσχυση της 
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εργασιακής του κατάστασης (Βακόλα & Νικολάου, 2012). Στο πιο πάνω παράδειγμα 

φαίνεται πως, ορισμένες φορές δεν υπάρχει συνέπεια μεταξύ της στάσης και της 

συμπεριφοράς του ατόμου ή μεταξύ δύο ή περισσότερων στάσεών του (θεωρία της 

γνωστικής ασυμφωνίας του Festinger (1957) – cognitive dissonance theory). Αυτό 

δημιουργεί εσωτερική σύγκρουση, την οποία το άτομο προσπαθεί να περιορίσει, 

ανάλογα με τη σημασία που έχουν για αυτόν οι παράγοντες που οδήγησαν εκ των 

πρoτέρων στην ασυμφωνία και οι συνέπειες που επακολουθούν. Εάν ο εργαζόμενος του 

παραδείγματος θεωρεί πως η διατήρηση μιας στάσης αντίθετης με τις ενέργειες της 

διοίκησης θα έχει αρνητικές συνέπειες για την καριέρα του, δε θα προσπαθήσει να 

μειώσει την γνωστική ασυμφωνία (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 

4.2 Εργασιακές Στάσεις 

 

Η εργασιακή στάση αποτελείται από τρία στοιχεία: τις απόψεις για την εργασία, 

την ίδια τη στάση και την πρόθεση συμπεριφοράς. Αρνητικές σκέψεις για την εργασία 

οδηγούν σε αρνητική στάση, η οποία οδηγεί σε πρόθεση για κάποια συμπεριφορά. Εάν 

το άτομο είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την πρόθεσή του, εκδηλώνει τη συμπεριφορά. 

Οι σημαντικότερες στάσεις που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων είναι η 

εργασιακή ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση. Η πρώτη αναφέρεται στις 

απόψεις και τα συναισθήματα του ατόμου για την εργασία του και η δεύτερη, στον δεσμό 

που αναπτύσσει το ατόμο με τον οργανισμό στον οποίον εργάζεται.  

 

Οι εργασιακές στάσεις είναι σημαντικές, διότι επηρεάζουν τις συμπεριφορές των 

εργαζομένων και συνδέονται με αποτελέσματα όπως η αποδοτικότητα, οι αδικαιολόγητες 

απουσίες, η παραίτηση, κ.α. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ μιας συγκεκριμένης στάσης και 

μιας εκδηλούμενης συμπεριφοράς δεν καθορίζεται με σαφήνεια, π.χ. μια αρνητική 

εργασιακή στάση δεν οδηγεί πάντα σε χαμηλή αποδοτικότητα ή αδικαιολόγητες 

απουσίες. Η έκβαση της συμπεριφοράς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας μη 

ικανοποιημένος εργαζόμενος για παράδειγμα, που επιθυμεί να αφήσει τη δουλειά του, 

αλλά δεν έχει άλλη εναλλακτική, θα παραμείνει στην εργασία του (Steers & Porter, 1975). 

 

4.2.1 Εργασιακή Ικανοποίηση 
 

H έννοια της εργασιακής ικανοποίησης  ορίστηκε  από  τον  Locke  (1976)  ως η 
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ευχάριστη ή συναισθηματική κατάσταση που είναι το αποτέλεσμα της εκτίμησης 

κάποιου για την εργασία του ή την εργασιακή του εμπειρία. Η θεωρία των δύο 

παραγόντων του Herzberg υπήρξε η πιο γνωστή προσέγγιση πάνω στο ζήτημα της 

εργασιακής ικανοποίησης 12 . Όπως είδαμε, η εργασιακή ικανοποίηση συνδέθηκε με 

χαρακτηριστικά της ίδιας της εργασίας και με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

αυτήν, τα οποία ονομάστηκαν υποκινητές (motivators) και συνιστούν την πρώτη 

κατηγορία παραγόντων, π.χ. ευκαιρίες προαγωγής, αναγνώριση, επίτευξη. Στη δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες υγιεινής (hygiene factors) ή παράγοντες συντήρησης 

(maintenance factors) που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, την ασφάλεια, τις 

εργασιακές σχέσεις, κ.α., οι οποίοι εμποδίζουν απλά την απαρέσκεια. Οι υποκινητές 

συντελούν στην ανάπτυξη της εργασιακής ικανοποίησης, αλλά η απουσία τους δεν 

οδηγεί απαραίτητα σε δυσαρέσκεια. Από την άλλη, οι παράγοντες υγιεινής δε 

συμβάλλουν στην αύξηση της ικανοποίησης, αλλά η απουσία τους οδηγεί σε 

δυσαρέσκεια (Greenberg & Baron, 2013). 

 

Πολλοί ερευνητές προτάσσουν τρεις προσεγγίσεις πάνω στο ζήτημα της 

εργασιακής ικανοποίησης. Η πρώτη υποστηρίζει πως οι εργασιακές στάσεις, όπως είναι 

η εργασιακή ικανοποίηση, έχουν προδιαθεσικό χαρακτήρα, είναι δηλαδή σταθερές 

θετικές ή αρνητικές τάσεις που, είτε είναι έμφυτες είτε τις αποκτά το άτομο από την 

εμπειρία (dispositional model of job satisfaction). Η δεύτερη προσέγγιση υποστηρίζει 

πως η εργασιακή ικανοποίηση αναπτύσσεται από τις εμπειρίες και τις πληροφορίες που 

δέχεται το άτομο από το εργασιακό περιβάλλον του και βασίζεται στο «μοντέλο της 

επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών» (social information processing model). Τέλος, 

την τρίτη προσέγγιση συνιστά το «μοντέλο της επεξεργασίας πληροφοριών» 

(information processing model), που υποστηρίζει ότι η εργασιακή ικανοποίηση ενός 

εργαζόμενου επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της εργασίας που επιτελεί και από τον 

βαθμό που αυτά ανταποκρίνονται στα επιθυμητά για τον ίδιο χαρακτηριστικά (Arnold, 

Cooper & Robertson, 1998). 

 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν, ώστε ο εργαζόμενος να αναπτύξει ένα βαθμό 

εργασιακής ικανοποίησης, είναι πολλοί. Μια ενδιαφέρουσα εργασία που περιλαμβάνει 

ευκαιρίες για εκπαίδευση, αυτονομία και καλές εργασιακές σχέσεις θα μπορούσε να 

ικανοποιήσει τους περισσότερους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικά της εργασίας, όπως η 

                                                           
12 Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg εξετάστηκε στο κεφάλαιο 3. 
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ανατροφοδότηση, η κοινωνική υποστήριξη και η αλληλεπίδραση με συναδέλφους εκτός 

του χώρου εργασίας, συνδέονται επίσης, με την εργασιακή ικανοποίηση. Ως προς τα 

οικονομικά οφέλη από την εργασία, φαίνεται πως υψηλότερες αμοιβές δεν αντιστοιχούν 

πάντα σε υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης. Ωστόσο, σε περιβάλλοντα οικονομικής 

ανέχειας, οι αυξημένες οικονομικές αποδοχές φαίνεται να μεγαλώνουν την εργασιακή 

ικανοποίηση. Τέλος, η προσωπικότητα παίζει ρόλο στο βίωμα της εργασιακής 

ικανοποίησης. Τα άτομα που αξιολογούν θετικά τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους 

αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένα από αυτά που αυτο-αξιολογούνται αρνητικά, 

διότι θεωρούν ικανοποιητική και προκλητική την εργασία τους, θέτουν υψηλούς στόχους 

και είναι πιθανόν να διεκδικήσουν πιο απαιτητικές εργασίες (Robbins & Judge, 2011). 

 

 Στο ερώτημα για το βαθμό στον οποίο είναι κανείς ικανοποιημένος από την 

εργασία του, η απάντηση μπορεί να δοθεί με τη μορφή μιας συνολικής αξιολόγησης που 

αντιστοιχεί σε μια αριθμητική κλίμακα, από το 1 = «εξαιρετικά δυσαρεστημένος» έως το 

5 = «εξαιρετικά ικανοποιημένος». Μια πιο σύνθετη προσέγγιση προκύπτει μέσω της 

αξιολόγησης από τους ερωτώμενους, κρίσιμων πτυχών της εργασίας τους όπως είναι για 

παράδειγμα, οι αμοιβές, οι εργασιακές σχέσεις, η φύση της εργασίας και οι ευκαιρίες 

προαγωγής. Η απάντηση προκύπτει ως το σύνολο των επιμέρους ερωτήσεων (Robbins & 

Judge, 2011). 

 

Οι Weiss et al., (1967)13 ανέπτυξαν το ερωτηματολόγιο Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ) που προσδιορίζει το βαθμό που οι εργαζόμενοι αισθάνονται ή όχι 

εργασιακή ικανοποίηση. Παρακάτω φαίνονται τα χαρακτηριστικά της εργασίας τα οποία 

συμβάλλουν στον συνολικό προσδιορισμό της εργασιακής ικανοποίησης (George & 

Jones, 2000). 

 

Χαρακτηριστικά εργασίας  Περιγραφή 

Αξιοποίηση ικανότητας 
 Ο βαθμός που η εργασία επιτρέπει σε κάποιον να 

χρησιμοποιεί τις ικανότητές του 

Επίτευξη  
 Ο βαθμός που ο εργαζόμενος νιώθει το αίσθημα 

της εκπλήρωσης ενός εργασιακού στόχου 
Δραστηριότητα  Ικανοποιητική απασχόληση του εργαζόμενου 
Εξέλιξη  Ευκαιρίες προαγωγής 
Εξουσία  Δυνατότητα άσκησης ελέγχου πάνω σε άλλους 

                                                           
13 Το  MSQ διατίθεται στην ελληνική γλώσσα στη σελίδα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα: 
http://vpr.psych.umn.edu/instruments/msq-minnesota-satisfaction-questionnaire. 
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Πολιτικές & πρακτικές 
του οργανισμού 

 
Ο βαθμός που αυτές ικανοποιούν τον εργαζόμενο 

Αποζημίωση  Ο μισθός που αποδίδεται για την εργασία 

Συνάδελφοι 
 Ο χαρακτήρας των σχέσεων του εργαζόμενου με 

τους συναδέλφους του 
Δημιουργικότητα  Ελευθερία έκφρασης νέων ιδεών 
Ανεξαρτησία  Δυνατότητα αυτονομίας  

Ηθικές αξίες 
 Δυνατότητα του εργαζόμενου να μην κάνει 

πράγματα που είναι αντίθετα με τα πιστεύω του  
Αναγνώριση  Έπαινος για την καλή εργασία 
Υπευθυνότητα  Ευθύνη αποφάσεων και ενεργειών 
Ασφάλεια  Σταθερή και μόνιμη εργασία 
Κοινωνικές υπηρεσίες  Εργασία για το κοινωνικό σύνολο 
Κοινωνική θέση  Κοινωνική αναγνώριση λόγω της θέσης εργασίας 
Σχέσεις προϊσταμένου-
υφισταμένου 

 Δεξιότητες του προϊσταμένου για διαπροσωπικές 
σχέσεις 

Ικανότητες προϊσταμένου 
 Δεξιότητες του προϊσταμένου αναφορικά με την 

εργασία 
Ποικιλία  Ποικιλία στις δραστηριότητες της εργασίας 
Συνθήκες εργασίας  Ωράριο εργασίας, εγκαταστάσεις, τοποθεσία, κλπ. 

 
Πίν. 4. Εργασιακές πτυχές που συμβάλλουν στον καθορισμό της εργασιακής ικανοποίησης 
 

 

4.2.2 Συνέπειες της  Εργασιακής Ικανοποίησης 

 

 Ο παράγοντας της εργασιακής ικανοποίησης μπορεί να έχει θετικά ή αρνητικά 

αποτελέσματα ως προς τις συμπεριφορές που προκαλεί στους εργαζόμενους. Οι πιο 

σημαντικές θετικές αντιδράσεις αναφέρονται στην εργασιακή επίδοση και την 

οργανωσιακή συμπεριφορά του πολίτη (organizational citizenship behavior), ενώ στις 

αρνητικές ανήκουν η απόσυρση από την εργασία (αποχή, απουσία, αποχώρηση 

κινητικότητα) και ορισμένες παρεκκλίνουσες συμπεριφορές (χρήση ουσιών, κλοπή, 

κλπ.). 

 

4.2.2.1  Εργασιακή Επίδοση 

 

 Η σύνδεση της εργασιακής επίδοσης με την εργασιακή ικανοποίηση έγινε 

αντικείμενο πολλών ερευνών, ωστόσο τα αποτελέσματά τους δεν συμφωνούσαν πάντοτε. 

Οι Iaffaldano και Muchinsky (1985) επισημαίνουν πως τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

συμφωνούν με αυτά των προηγούμενων ετών, ότι δηλαδή η εργασιακή ικανοποίηση και 

η εργασιακή επίδοση ελαφρώς μόνο σχετίζονται μεταξύ τους και ότι πρόκειται για μια 
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«απατηλή συσχέτιση» που με βάση τη λογική και το ένστικτο φαίνεται να ισχύει, στην 

πράξη όμως όχι. Οι Greenberg και Baron (2013) υποστηρίζοντας τα παραπάνω, 

επισημαίνουν πως τα άτομα είναι πιθανόν να αδυνατούν να ελέγξουν την εργασιακή τους 

επίδοση και να την προσαρμόσουν στη στάση τους. Οι Robbins και Judge (2011) ωστόσο, 

υποστηρίζουν πως η εργασιακή επίδοση σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο συνδέεται 

με την ικανοποίηση των εργαζομένων και ότι οργανισμοί με περισσότερους 

ικανοποιημένους εργαζόμενους είναι πιο αποτελεσματικοί, από ό,τι είναι οργανισμοί με 

λιγότερους.  

 

 Άλλες έρευνες δείχνουν πως οι εργασιακές στάσεις όπως είναι η εργασιακή 

ικανοποίηση, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων μόνο όταν οι ίδιοι έχουν 

την δυνατότητα να τη διαφοροποιήσουν. Για παράδειγμα, οι οργανισμοί αναμένουν την 

εκτέλεση συγκεκριμένου έργου από τους εργαζόμενους, το οποίο διασφαλίζουν μέσω 

κανόνων και διαδικασιών και οφείλουν να το πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι, 

ανεξαρτητα από το αν αισθάνονται ικανοποιημένοι ή μη. Επίσης, οι στάσεις επηρεάζουν 

τη συμπεριφορά των εργαζομένων όταν υπάρχει σχέση μεταξύ τους. Το άτομο για 

παράδειγμα, που αισθάνεται ικανοποίηση επειδή η εργασία του δεν είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική, δε θα εκδηλώσει απαραίτητα υψηλότερη εργασιακή επίδοση (George & 

Jones, 2000).  

 

 Φαίνεται πως η εργασιακή επίδοση ενισχύεται από την εργασιακή ικανοποίηση 

όταν σχετίζεται με οικονομικές απολαβές. Οι εργαζόμενοι εκδηλώνουν συμπεριφορές 

που οδηγούν σε υψηλότερες επιδόσεις όταν οι τελευταίες θα τους αποφέρουν  χρηματικές 

ανταμοιβές (Spector, 2008). 

 

4.2.2.2 Οργανωσιακή Συμπεριφορά του Πολίτη (Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) 

 

 Η «οργανωσιακή συμπεριφορά του πολίτη» συνίσταται σε μορφές συμπεριφοράς 

που ξεπερνούν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του οργανισμού, τις οποίες το άτομο 

προσφέρει εθελοντικά, όπως είναι η παροχή βοήθειας σε συναδέλφους και η 

αντιμετώπιση χωρίς διαμαρτυρία προσωρινών δύσκολων εργασιακών συνθηκών. Αυτή 

η συμπεριφορά που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και αυτών 

με τον οργανισμό και την καλή λειτουργία του, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την 
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εργασιακή ικανοποίηση. Οι μορφές που μπορεί να λάβει η OCB, σύμφωνα με τους 

Greenberg και Baron (2013) φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

  

Μορφή OCB  Παράδειγμα 

Αλτρουϊσμός   Προσφορά βοήθειας σε συνάδελφο 

Ευσυνειδησία  Αποφυγή απουσίας από την εργασία 

Πολιτική αρετή  Παρακολούθηση συνεδριάσεων και εκδηλώσεων 

Τίμια συμπεριφορά  Υλοποίηση δύσκολων εργασιών χωρίς παράπονο 

Ευγένεια  Ήρεμη και ευγενική συμπεριφορά 

Πίνακας 5. Μορφές της OCB 

 

 Η OCB συνδέεται με θετικές στάσεις των εργαζομένων. Τα άτομα που βιώνουν 

δίκαιη μεταχείριση στον οργανισμό τους, αισθάνονται εμπιστοσύνη, σεβασμό και 

προθυμία να το ανταποδώσουν, υπερβαίνοντας τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους. 

Αντίθετα, εργαζόμενοι που νιώθουν πως ο οργανισμός τους τους εκμεταλλεύεται δεν 

είναι πιθανό να επιδείξουν συμπεριφορές OCB. 

 

4.2.2.3  Απόσυρση Εργαζομένων: Απουσία/Αποχώρηση/Κινητικότητα 

 

 Η απόσυρση εκφράζει ενέργειες που πραγματοποιεί ο εργαζόμενος, όπως είναι η 

τάση για αδικαιολόγητες απουσίες, εθελοντική αποχώρηση (παραίτηση), κινητικότητα 

και αργοπορίες, που οφείλονται πολλές φορές στη δυσαρέσκεια που αισθάνεται προς 

στην εργασία του. Από έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται πως στο βαθμό που το επίπεδο 

της εργασιακής ικανοποίησης ενός ατόμου μειώνεται, αυξάνονται οι αδικαιολόγητες 

απουσίες του. Αντίθετα, όσο αυξάνεται η εργασιακή ικανοποίηση του εργαζόμενου 

μειώνεται και η τάση του για απόσυρση. Αποτέλεσμα των παραπάνω αρνητικών 

αντιδράσεων  του προσωπικού είναι το οικονομικό κόστος για τον οργανισμό (Greenberg 

& Baron, 2013). 

 

 Ωστόσο, οι Robbins & Judge (2011) υποστηρίζουν πως ορισμένες φορές οι 

πολιτικές των οργανισμών ευθύνονται για τις αδικαιολόγητες απουσίες, όπως για 

παράδειγμα, η χορήγηση μεγάλου αριθμού αναρρωτικών αδειών, που ενθαρρύνει σε 

κάποιο βαθμό ορισμένους εργαζόμενους να απουσιάσουν. Επίσης, η ύπαρξη πολλών 

διαθέσιμων θέσεων εργασίας επηρεάζει το βαθμό της αδικαιολόγητης απουσίας. Όταν 
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δηλαδή υπάρχουν πολλές εναλλακτικές εργασιακές θέσεις, εμφανίζονται υψηλά ποσοστά 

απουσίας από δυσαρεστημένους εργαζόμενους.  

 

 Η κινητικότητα σε σύγκριση με την απουσία, φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο 

με την εργασιακή ικανοποίηση, ο βαθμός της οποίας επηρεάζεται επίσης, από τον αριθμό 

των διαθέσιμων εργασιακών θέσεων. Η κινητικότητα ενός δυσαρεστημένου υπαλλήλου 

δηλαδή, είναι πιθανότερο να εκδηλωθεί όταν υπάρχουν εναλλακτικές θέσεις εργασίας. 

Τέλος, οι δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι που διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης και 

ικανοτήτων είναι πιθανότερο να στραφούν στην κινητικότητα, καθόσον θεωρούν πως τα 

αυξημένα προσόντα τους προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για αλλαγή εργασίας 

(Robbins & Judge, 2011). 

 

4.2.3 Οργανωσιακή Δέσμευση 

 

Η έννοια της οργανωσιακής δέσμευσης συνίσταται στην ταύτιση του 

εργαζόμενου με τον οργανισμό και τους στόχους του και στην επιθυμία του να συνεχίσει 

να εργάζεται σε αυτόν. Η οργανωσιακή δέσμευση που μπορεί να εκδηλώσει ο 

εργαζόμενος εμφανίζει τρεις διαστάσεις: 

 

 Τη Συναισθηματική Δέσμευση (affective commitment), που αναφέρεται  στον 

συναισθηματικό δεσμό που αποκτά με τον οργανισμό του. 

 Τη Συνεχιστική Δέσμευση (continuance commitment), που σχετίζεται με την 

αξία (οικονομική-κοινωνική-ψυχολογική, κ.α.) της παραμονής του στον 

οργανισμό και τη συνέχιση της ικανοποίησης των αναγκών του. 

 Την Κανονιστική Δέσμευση (normative commitment), που αποτελεί την 

έκφραση της υποχρέωσης που αισθάνεται να παραμείνει στον οργανισμό από 

άποψη ηθικής και δεοντολογίας (Robbins & Judge, 2011). 

 

 Θεωρούμε λοιπόν, ότι οι εργαζόμενοι δείχνουν οργανωσιακή δέσμευση όταν 

παραμένουν στον οργανισμό και όταν προσπαθούν και εργάζονται για την πρόοδό του 

προσφέροντας υψηλές υπηρεσίες με ελεύθερη βούληση, πέρα από αυτές που είναι 

υποχρεωμένοι από τα καθήκοντά τους, οι συνέπειες των οποίων συνιστούν σημαντικά 

οφέλη για τον οργανισμό· π.χ. η εθελοντική πέραν του ωραρίου εργασία.  
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 Η οργανωσιακή δέσμευση αναπτύσσεται όταν οι εργαζόμενοι διάκεινται θετικά 

στον οργανισμό τους διότι βιώνουν θετικές εμπειρίες και καταστάσεις, όπως είναι η 

ευχαρίστηση, το ενδιαφέρον, οι καλές εργασιακές σχέσεις και η ασφάλεια. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση είναι κυρίως εσωτερικοί, π.χ. 

ενδιαφέρουσα εργασία και αυτονομία, και λιγότερο εξωτερικοί, π.χ. χρηματικές αμοιβές 

και συνθήκες εργασίας. Εργαζόμενοι που παρακινούνται εσωτερικά φαίνεται πως είναι 

περισσότερο δεσμευμένοι από αυτούς που παρακινούνται από προαγωγές και αμοιβές. 

Χαρακτηριστικά όπως η προσωπικότητα, η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και 

τα χρόνια υπηρεσίας, αυξάνουν το βαθμό της οργανωσιακής δέσμευσης. Φαίνεται για 

παράδειγμα, πως οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες και οι μεγαλύτερης ηλικίας, σε 

σχέση με νεότερους, εργαζόμενοι αισθάνονται μεγαλύτερη αφοσίωση για τον οργανισμό 

τους (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 

 Σύμφωνα με τον ορισμό των Leiter και Bakker (2010), η οργανωσιακή δέσμευση 

είναι η θετική, ικανοποιητική και συναισθηματικής παρακίνησης κατάσταση εργασιακής 

ευεξίας, που μπορεί να θεωρηθεί ως ο αντίποδας της εργασιακής εξουθένωσης. Το 

Utrecht Work Engagement Scale είναι το πιο γνωστό ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση 

της οργανωσιακής δέσμευσης και αποτελείται από τρεις άξονες (Schaufeli & Bakker, 

2010):  

 Ενεργητικότητα: ενέργεια και πνευματική αντοχή, επιμονή στην αντιμετώπιση 

δυσκολιών, επιθυμία για επένδυση στην εργασία. 

 Αφοσίωση: αίσθημα έμπνευσης, ενθουσιασμού, πρόκλησης, περηφάνιας και 

σημαντικότητας. 

 Απορρόφηση: απόλυτη συγκέντρωση στην εργασία ((Βακόλα & Νικολάου, 

2012). 

 
4.2.4 Συνέπειες της Οργανωσιακής Δέσμευσης 

 

 Η οργανωσιακή δέσμευση έχει βρεθεί πως σχετίζεται σε μέτριο βαθμό με την 

εργασιακή επίδοση και τη μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών και των αποχωρήσεων. 

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως η συναισθηματική δέσμευση είναι αυτή που επηρεάζει 

κυρίως την απόδοση των εργαζομένων, ενώ δεν την επηρεάζει η συνεχιστική διότι, 

σύμφωνα με αυτήν τη μορφή της δέσμευσης, ο εργαζόμενος αισθάνεται δεσμευμένος 

επειδή θεωρεί πως δεν υπάρχουν εναλλακτικές διαθέσιμες θέσεις εργασίας (Βακόλα & 
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Νικολάου, 2012). Ωστόσο, επειδή παρεμβαίνουν πολλοί παράγοντες μεταξύ στάσης και 

εκδήλωσης συμπεριφοράς, η δέσμευση δεν αποφέρει αυτόματα εργασιακή επίδοση. Για 

παράδειγμα, ένας εργαζόμενος χαμηλών εργασιακών δυνατοτήτων δεν μπορεί εκ των 

πραγμάτων να έχει υψηλή απόδοση, μολονότι αισθάνεται δέσμευση για τον οργανισμό. 

Επίσης, περισσότερο η δέσμευση στον προϊστάμενο παρά στον οργανισμό, δείχνει ότι 

συνδέεται με την εργασιακή επίδοση (Arnold, Cooper & Robertson, 1998). 

 

 Η οργανωσιακή δέσμευση έχει μεγαλύτερη σχέση με την «οργανωσιακή 

συμπεριφορά του πολίτη» (OCB), καθόσον, όπως και η εργασιακή ικανοποίηση, 

συνδέεται πιο άμεσα με τη στάση των εργαζομένων απέναντι στον οργανισμό, λόγω της 

εθελοντικής της φύσης.  Όταν τα άτομα αισθάνονται δεσμευμένα, θέλουν να κάνουν ό,τι 

καλύτερο για τον οργανισμό τους και αναπτύσσουν OCB (George & Jones, 2000). 

 

 Τέλος, η αποχώρηση από τον οργανισμό έχει αρνητική σχέση με την 

οργανωσιακή δέσμευση, κυρίως τη συναισθηματική. Ένας συναισθηματικά δεσμευμένος 

εργαζόμενος δεν αναμένεται να θέλει να φύγει από τον οργανισμό του. Στην 

πραγματικότητα, η τάση για αποχώρηση είναι η αντίδραση που σχετίζεται πιο έντονα και 

πιο συχνά με τη χαμηλή οργανωσιακή δέσμευση (Arnold, Cooper & Robertson, 1998). 

 

4.3 Αντιδράσεις Εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα 

 

Στο κεφάλαιο για την ηγεσία, είδαμε πως στον δημόσιο τομέα εγκαθιδρύεται ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης, που φαίνεται πως μπορεί να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των οργανισμών. Θεωρούμε πως η ηγεσία 

σχετίζεται με την απόδοση του οργανισμού (Locke & Latham, 1990), αν και ορισμένοι 

ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο είναι ακόμη απαραίτητοι οι ηγέτες για την καλή 

λειτουργία του (Arnold, Cooper & Robertson, 1998). Από την άλλη, φαίνεται πως στον 

δημόσιο τομέα, πέρα από το αντίκτυπο και την επίδραση της οικονομικής κρίσης η οποία 

περιόρισε τις δυνατότητες του κράτους για παροχή υψηλών χρηματικών αμοιβών, η 

παρακίνηση σχετίζεται περισσότερο με εσωτερικά και μη χρηματικά κίνητρα. Η 

προσωπική αναγνώριση, η σημαντικότητα της εργασίας και η επαγγελματική ανάπτυξη, 

είναι μερικές από τις σημαντικές παρακινητικές δυνάμεις για τους εργαζόμενους σε 

δημόσιους οργανισμούς.  
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Σύμφωνα με την έρευνα της Κάτου (2015), η μετασχηματιστική ηγεσία σχετίζεται 

σε μεγάλο βαθμό με την οργανωσιακή δέσμευση. Συγκεκριμένα, η ανταποκριτή, η 

υποστηρικτική και η αναπτυξιακή συμπεριφορά του μετασχηματιστικού ηγέτη, μέσω της 

διαδικαστικής δικαιοσύνης, ενισχύει την οργανωσιακή εμπιστοσύνη και οδηγεί στην 

ανάπτυξη της οργανωσιακής δέσμευσης, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την απόδοση 

και την ανάπτυξη του οργανισμού.  

 

Σύμφωνα με τους Markovits, Davis και Van Dick (2007), οι εργαζόμενοι στον 

ελληνικό δημόσιο τομέα που αισθάνονται δεσμευμένοι με τον οργανισμό τους και 

συντάσσονται με τους στόχους του, είναι πιο ικανοποιημένοι από την εργασία τους, 

ακόμη και στην περίπτωση της κανονιστικής μόνο δέσμευσης. Εργαζόμενοι που δε 

νιώθουν δεσμευμένοι, ή βιώνουν μόνο συνεχιστική δέσμευση, δείχνουν χαμηλό βαθμό 

εργασιακής ικανοποίησης. Οι παραπάνω ερευνητές επισημαίνουν πως οι διαφορετικές 

αξίες που υπερισχύουν στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με άλλες χώρες, όπως είναι η 

θεσμική συλλογικότητα, η αποφυγή της αβεβαιότητας και η ισότητα των φύλων, 

επηρεάζουν τις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές των Ελλήνων εργαζομένων. 

Επίσης, επιβεβαιώνουν τη μεγάλη σημασία της συναισθηματικής δέσμευσης στην 

εκδήλωση θετικών εργασιακών στάσεων.  

 

Η πτυχή της μετασχηματιστικής ηγεσίας, που αναφέρεται ως «εξατομικευμένη 

φροντίδα» (individualized consideration) και περιλαμβάνει την ανταποκριτή, την 

υποστηρικτική και την αναπτυξιακή ηγεσία, θα μπορούσε να προσφέρει ισχυρή 

παρακίνηση στους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, παρέχοντας τα κίνητρα των 

σχέσεων, της αναγνώρισης, της υπηρεσιακής εξέλιξης, κ.α., προκειμένου να προκαλέσει 

τις θετικές αντιδράσεις της οργανωσιακής δέσμευσης και της εργασιακής ικανοποίησης.  

 

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, που ακολουθεί θα δούμε, πέρα από τις άλλες 

παραμέτρους, κατά πόσο οι εργαζόμενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν 

στην έρευνα αισθάνονται δεσμευμένοι με τον οργανισμό τους και ικανοποιημένοι από 

την εργασία τους. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εργαζομένων που ανήκουν σε 32 

δήμους της Ελλάδας. Επιλέχθηκε η περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης· πρώτον, διότι 

οι υπηρεσίες των δήμων είναι παράγοντας που επιδρά άμεσα στις εκφάνσεις της 

καθημερινότητας όλων των πολιτών επομένως, η ηγεσία, η παρακίνηση και οι 

αντιδράσεις των εργαζομένων αυτών μας ενδιαφέρουν, εφόσον σχετίζονται με την 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν· δεύτερον, διότι οι έρευνες που έχουν γίνει σε 

αυτόν τον τομέα του ελληνικού δημοσίου είναι λίγες και θα θέλαμε να συνδράμουμε 

έστω και στο ελάχιστο, στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας. 

 

 Πρώτο ζητούμενο είναι να εξετάσουμε το βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται την ηγεσία τους ως ανταποκριτή, υποστηρικτική και αναπτυξιακή, το 

βαθμό της παρακίνησης που αισθάνονται και κατά πόσο είναι δεσμευμένοι με τον 

οργανισμό και ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Δεύτερο ζητούμενο είναι η εξέταση 

της συσχέτισης των παραγόντων της ηγεσίας, της παρακίνησης και των αντιδράσεων των 

εργαζομένων. Τρίτο και τελευταίο ζητούμενο είναι η σχέση των ευρημάτων με 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όπως το φύλο και η ηλικία και με την 

υπηρεσιακή τους κατάσταση, όπως τα έτη υπηρεσίας.  

 

5.1  Η Μεθοδολογία 

 

Στην ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήσαμε χρησιμοποιήθηκε δομημένο 

ερωτηματολόγιο τεσσάρων τμημάτων. Το πρώτο τμήμα περιείχε δημογραφικές και άλλες 

ερωτήσεις που αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, τη θέση στον 

οργανισμό και τον δήμο στον οποίο εργάζεται ο ερωτώμενος. Τα υπόλοιπα τρία τμήματα 

αφορούσαν την αντίληψη του ερωτώμενου  αναφορικά με πτυχές της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας (ανταποκριτή, υποστηρικτική, αναπτυξιακή), την παρακίνηση και τις 

αντιδράσεις των εργαζομένων. Συγκεκριμένα: 

 

 Η μετασχηματιστική ηγεσία μετρήθηκε σε τρεις υποκατηγορίες, την ανταποκριτή, 

την υποστηρικτική και την αναπτυξιακή, σε κλίμακα από το 1 (= πολύ λίγο) έως 
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το 5 (= πάρα πολύ). Παραδείγματα ερωτήσεων είναι: «Πόσο καλά αισθάνεστε ότι 

η Διοίκηση του Οργανισμού ανταποκρίνεται σε εισηγήσεις των εργαζομένων;» 

(ανταποκριτή), «Πόσο καλά αισθάνεστε ότι η Διοίκηση του Οργανισμού 

διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη κατά τη 

λήψη αποφάσεων;» (υποστηρικτική) και «Πόσο καλά αισθάνεστε ότι η Διοίκηση 

του Οργανισμού εκπαιδεύει το προσωπικό για να το βοηθήσει να βελτιώσει την 

απόδοση στη δουλειά τους;» (αναπτυξιακή). 

 

 Η παρακίνηση μετρήθηκε σε τρεις διαστάσεις, την αναγνώριση, τα κίνητρα και 

τις σχέσεις, σε κλίμακα Likert από το 1 (= απόλυτα διαφωνώ) έως το 5 (= απόλυτα 

συμφωνώ). Παραδείγματα ερωτήσεων είναι: «Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε 

με τον Οργανισμό σας, ο οποίος δημόσια αναγνωρίζει την καλή δουλειά σας;» 

(αναγνώριση), «Πόσο παρακινημένοι αισθάνεσθε με τον Οργανισμό σας, ο 

οποίος χρησιμοποιεί την απόδοση ως κριτήριο για προαγωγές;» (κίνητρα) και 

«Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον Οργανισμό σας, ο οποίος καλλιεργεί το 

αίσθημα της κοινότητας;» (σχέσεις).  

 

 Οι αντιδράσεις των εργαζομένων μετρήθηκαν σε δύο υποκατηγορίες, την 

οργανωσιακή δέσμευση (συναισθηματική, συνεχιστική, κανονιστική) και την 

ικανοποίηση από την εργασία (σθένος, προσήλωση, απορρόφηση), σε κλίμακα 

Likert από το 1 (= απόλυτα διαφωνώ) έως το 5 (= απόλυτα συμφωνώ). 

Παραδείγματα ερωτήσεων είναι: «Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αφήσω τον 

Οργανισμό μου αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν ήθελα να το κάνω» (συνεχιστική 

δέσμευση) και «Όταν σηκώνομαι το πρωί, έχω όρεξη να πάω στη δουλειά μου» 

(σθένος). 

 

5.2 Το Δείγμα 

 

Η αποστολή των ερωτηματολογίων και η συλλογή των απαντήσεων έγινε το 

διάστημα από 16 Οκτωβρίου 2016 μέχρι 2 Ιανουαρίου 2017. Το ερωτηματολόγιο 

απεστάλη σε εργαζόμενους σε δήμους της Ελλάδας14, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 

απόλυτα η ανωνυμία των ερωτώμενων και παρελήφθησαν 141 έγκυρες απαντήσεις.  

                                                           
14  Στα Παράρτηματα της παρούσας μελέτης παρατίθεται συγκεντρωτικός Πίνακας με τις 
συμμετοχές των εργαζομένων και τους Δήμους όπου εργάζονται. 
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Πίνακας 6. Ποσοστά συμμετεχόντων με βάση το φύλο 

 

Καταρχάς, το 78 % του συνόλου που απάντησε ήταν γυναίκες και το 61% άντρες 

(Πίνακας 6), ενώ η ηλικία των εργαζομένων κυμάνθηκε από 26 έως 60 ετών. Για τη 

στατιστική εξέταση των εργαζομένων σε σχέση με την ηλικία, οι εργαζόμενοι 

χωρίστηκαν σε επτά ηλικιακές ομάδες, όπως φαίνεται στο Γράφημα 1. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εργαζομένων που απάντησαν στην έρευνα, ανήκει σε ηλικιακές ομάδες άνω 

των 40 ετών. 

 

 

Γράφημα 1. Ποσοστά εργαζομένων με βάση την ηλικία 
  

      Συγκεκριμένα, το 29,2% των εργαζομένων, ανήκει στην ηλικία των 41-45 ετών, 

το 21,2% στην ηλικία των 46-50 ετών και το 13,1% στην ηλικία των 51-55 ετών. 

Εργαζόμενοι ηλικίας μεταξύ 36- 40 ετών καταλαμβάνουν το  16,8% του συνόλου, ενώ οι 

ηλικίες 26-35 το11,7% και 56 και άνω το 8%. 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid άντρας 61 43,3 43,9 43,9 

γυναίκα 78 55,3 56,1 100,0 

Total 139 98,6 100,0  

Missing System 2 1,4   

Total 141 100,0   
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Όσον αφορά στα έτη υπηρεσίας στον οργανισμό, το 23% έχουν 6-10 χρόνια 

υπηρεσίας, το 25,2% έχουν 11-15 χρόνια και το 21,3%, 16-20 χρόνια. Μικρότερα 

ποσοστά παρουσιάζουν τα 1-5 έτη (5,8%) και τα 31 και άνω έτη υπηρεσίας (4,3%) 

(Γράφημα 2). 

 

 

Γράφημα 2. Ποσοστά εργαζομένων με βάση τα έτη υπηρεσίας στον οργανισμό 
 

 
 Τέλος, όσον αφορά στη θέση της ιεραρχίας που καταλαμβάνουν οι εργαζόμενοι 

των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, το 

2,2% είναι στελέχη ανώτατων διοικητικών θέσεων, το 33,1% είναι μεσαία 

στελέχη/διευθυντές και το 64,7% καταλαμβάνουν κατώτερες θέσεις της διοικητικής 

ιεραρχίας (Γράφημα 3).  
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Γράφημα 3. Ποσοστά εργαζομένων με βάση τη θέση ιεραρχίας στον 
οργανισμό 
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5.3 Τα Αποτελέσματα15.  

 
 Ως προς τη συνέπεια της έρευνας, φαίνεται πως με βάση τον δείκτη αξιοπιστίας 

Cronbach’s Alpha, η εσωτερική 

συνοχή του ερωτηματολογίου είναι 

πολύ ικανοποιητική (= 0,966). 

Παρακάτω θα ασχοληθούμε με τους 

Μέσους Όρους και τις Τυπικές 

Αποκλίσεις που έδωσαν οι 

απαντήσεις, σε σχέση με τις επιμέρους παραμέτρους του ερωτηματολογίου της έρευνας. 

 

5.3.1 Μέσοι Όροι (Μ.Ο.) και Τυπικές Αποκλίσεις (Τ.Α.) 

 

 Τα αποτελέσματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι που 

συμμετείχαν στην έρευνα, αντιλαμβάνονται την ηγεσία του οργανισμού τους ως 

ανταποκριτή, υποστηρικτική και αναπτυξιακή (σε κλίμακα από 1 έως το 5), δείχνουν ότι 

ο συνολικός Μ.Ο. για την ανταποκριτή ηγεσία είναι 2,60, που σημαίνει πως οι 

εργαζόμενοι θεωρούν πως η ηγεσία τους είναι ανταποκριτή σε μέτριο βαθμό, o συνολικός 

Μ.Ο. για την υποστηρικτική  ηγεσία είναι 2,49 που δείχνει ότι θεωρούν πως η ηγεσία 

είναι εξίσου σε μέτριο βαθμό υποστηρικτική, ενώ στον ίδιο περίπου βαθμό, με λίγο 

υψηλότερο Μ.Ο. (2,74), οι εργαζόμενοι πιστεύουν πως η ηγεσία τους είναι αναπτυξιακή.  

 
Descriptive Statistics 

Ανταποκριτή Ηγεσία N Min Max Mean Std. Dev.
1. Ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους για τις εκάστοτε 
προτεινόμενες αλλαγές; 

140 1 5 2,55 1,201 

2. Επιτρέπει σε όλους τους εργαζόμενους να πουν τις απόψεις 
τους για τις εκάστοτε προτεινόμενες αλλαγές; 

141 1 5 2,49 1,193 

3. Ανταποκρίνεται σε εισηγήσεις των εργαζομένων; 138 1 5 2,62 1,055 
4. Ασχολείται με τα προβλήματα που ανακύπτουν στο χώρο 
εργασίας; 

140 1 5 2,74 1,179 

5. Μεταχειρίζεται δίκαια τους εργαζόμενους; 141 1 5 2,62 1,205 
Valid N (listwise) 136     

Υποστηρικτική  Ηγεσία N Min Max Mean Std. Dev. 
6. Λαμβάνει υπόψη τα προσωπικά συναισθήματά μου κατά την 
υλοποίηση δράσεων που θα με επηρεάσουν; 

141 1 5 2,38 1,113 

7. Λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές μου ανάγκες; 140 1 5 2,51 1,128 
8. Διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων; 

141 1 5 2,58 1,147 

Valid N (listwise) 140     
Αναπτυξιακή Ηγεσία N Min Max Mean Std. Dev. 

                                                           
15 Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία IBM SPSS Statistics version 23 και 
Microsoft Excel 2016. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

,966 ,966 53 

Πίνακας 7.   Δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s 

Alpha 
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9. Ενθαρρύνει το προσωπικό να βελτιώσει τις δεξιότητες που 
σχετίζονται με την εργασία τους; 

140 1 5 2,82 1,237 

10. Συμβουλεύει σε θέματα κατάρτισης για βελτίωση των 
ικανοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη της εργασίας των 
εργαζομένων; 

140 1 5 2,63 1,196 

11. Εκπαιδεύει το προσωπικό για να το βοηθήσει να βελτιώσει 
την απόδοση στη δουλειά τους; 

141 1 5 2,77 1,296 

Valid N (listwise) 139     

Πίνακας 8. Περιγραφικά στοιχεία του παράγοντα της ηγεσίας 

 

 Σε δεύτερη φάση, παρατηρούμε τους Μ.Ο. των διαστάσεων της αναγνώρισης, 

των κινήτρων και των σχέσεων, που συγκροτούν τον παράγοντα της παρακίνησης στην 

έρευνά μας. Βλέπουμε πως και εδώ οι εργαζόμενοι θεωρούν πως αισθάνονται 

παρακινημένοι σε μέτριο βαθμό. Συγκεκριμένα, ο συνολικός Μ.Ο. για την παρακίνηση 

είναι 2,45 (σε κλίμακα από 1 έως το 5). 
 

Descriptive Statistics 

Αναγνώριση N Min Max Mean Std. Dev. 
1. Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον Οργανισμό σας, ο 
οποίος σας συγχαίρει προσωπικά για την εξαιρετική δουλειά 
σας; 

141 1 5 2,50 1,334 

2. Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον Οργανισμό σας, ο 
οποίος δημόσια αναγνωρίζει την καλή δουλειά σας; 

140 1 5 2,43 1,358 

3. Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον Οργανισμό σας, ο 
οποίος περιλαμβάνει την αναγνώριση για να χτίσει το ηθικό του 
Οργανισμού; 

139 1 5 2,35 1,306 

Valid N (listwise) 139     
Κίνητρα N Min Max Mean Std. Dev. 
4. Πόσο παρακινημένοι αισθάνεσθε με τον Οργανισμό σας, ο 
οποίος χρησιμοποιεί την απόδοση ως κριτήριο για προαγωγές; 

139 1 5 2,37 1,368 

5. Πόσο παρακινημένοι αισθάνεσθε με τον Οργανισμό σας, ο 
οποίος χρησιμοποιεί την απόδοση ως κριτήριο για τον 
προσδιορισμό των αμοιβών; 

138 1 5 2,14 1,235 

6. Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον Οργανισμό σας, ο 
οποίος χρησιμοποιεί την πολιτική της κάλυψης ανώτατων 
θέσεων από το εσωτερικό του Οργανισμού; 

136 1 5 2,51 1,205 

7. Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον Οργανισμό σας, ο 
οποίος παρέχει την πληροφόρηση και τους πόρους που 
χρειάζεστε για να κάνετε καλά τη δουλειά σας; 

138 1 5 2,71 1,286 

Valid N (listwise) 131     
Σχέσεις N Min Max Mean Std. Dev.
8. Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον Οργανισμό σας, ο 
οποίος καλλιεργεί το αίσθημα της κοινότητας; 

138 1 5 2,49 1,274 

9. Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον Οργανισμό σας, ο 
οποίος εγκαθιστά καλά κανάλια επικοινωνίας; 

139 1 5 2,43 1,246 

10. Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον Οργανισμό σας, ο 
οποίος σας επιτρέπει τη συμμετοχή σε αποφάσεις που 
επηρεάζουν τη δουλειά σας; 

139 1 5 2,55 1,292 

Valid N (listwise) 136     

Πίνακας 9. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του παράγοντα της παρακίνησης 
 

 Τέλος, όσον αφορά στον παράγοντα των αντιδράσεων των εργαζομένων, φαίνεται 

πως στο ζήτημα της οργανωσιακής δέσμευσης ο Μ.Ο. κινείται σε μέτρια επίπεδα, αλλά 

λίγο υψηλότερα από την ουδετερότητα. Πιο αναλυτικά, ο Μ.Ο. της συναισθηματικής 
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δέσμευσης είναι 3,29, ο Μ.Ο. της συνεχιστικής δέσμευσης είναι 3,42, ενώ ο Μ.Ο. της 

κανονιστικής φτάνει στο 3,14.  Συνολικά ο Μ.Ο. της οργανωσιακής δέσμευσης είναι 3,29. 

 

Descriptive Statistics 

Συναισθηματική δέσμευση N Min Max Mean Std. Dev. 
1. Αισθάνομαι υπερήφανος να λέω στους ανθρώπους πού 
εργάζομαι. 

141 1 5 3,28 1,141 

2. Νιώθω πιστός στον Οργανισμό μου. 141 1 5 3,79 1,150 
3. Συμμερίζομαι τις αξίες του Οργανισμού μου. 141 1 5 3,52 1,216 
4. Θα ήμουν πολύ ευτυχής να περάσω το υπόλοιπο της 
καριέρας μου στον Οργανισμό αυτόν. 

140 1 5 3,05 1,299 

5. Μου αρέσει να συζητώ για τον Οργανισμό μου με 
ανθρώπους έξω από αυτόν. 

141 1 5 2,97 1,287 

6. Πραγματικά αισθάνομαι σαν τα προβλήματα αυτής του 
Οργανισμού να είναι δικά μου. 

141 1 5 3,16 1,280 

7. Ο Οργανισμός αυτός έχει μεγάλη προσωπική σημασία για 
μένα. 

141 1 5 3,24 1,230 

Valid N (listwise) 140     
Συνεχιστική δέσμευση N Min Max Mean Std. Dev.
8. Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αφήσω τον Οργανισμό 
μου αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν ήθελα να το κάνω. 

140 1 5 3,29 1,322 

9. Αυτή τη στιγμή, το να μείνω στον Οργανισμό μου είναι τόσο 
θέμα αναγκαιότητας όσο και επιθυμίας. 

139 1 5 3,35 1,268 

10. Αισθάνομαι ότι έχω πολύ λίγες επιλογές προς εξέταση με το 
να αφήσω τον Οργανισμό αυτόν. 

140 1 5 3,51 1,208 

11. Μια από τις λίγες σοβαρές συνέπειες που προκύπτουν 
αφήνοντας τον Οργανισμό αυτόν είναι οι περιορισμένες 
εναλλακτικές διαθέσιμες λύσεις. 

139 1 5 3,54 1,270 

Valid N (listwise) 138     
Κανονιστική δέσμευση N Min Max Mean Std. Dev. 
12. Νομίζω ότι οι άνθρωποι στις μέρες μας μετακινούνται από 
εταιρία σε εταιρία πολύ συχνά. 

140 1 5 3,12 1,184

13. Εάν είχα μια άλλη προσφορά για μια καλύτερη δουλειά 
αλλού, αισθάνομαι ότι δεν θα ήταν σωστό να αφήσω την 
επιχείρησή μου. 

140 1 5 2,64 1,325 

14. Διδάχθηκα να πιστεύω στην αξία του να παραμένω πιστός 
σε μια επιχείρηση. 

139 1 5 3,32 1,281 

15. Τα πράγματα ήταν καλύτερα τις μέρες που οι άνθρωποι 
έμεναν σε μια επιχείρηση για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας 
τους. 

140 1 5 3,46 1,128 

Valid N (listwise) 138     
Πίνακας 10. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της οργανωσιακής δέσμευσης 

 

 Στο σκέλος της ικανοποίησης από την εργασία, για το σθένος, οι απαντήσεις 

έδωσαν Μ.Ο. βαθμολόγησης 3,54, για την προσήλωση 3,4 και για την απορρόφηση 3,37. 

Συνολικά ο Μ.Ο. της ικανοποίησης από την εργασία ξεπέρασε την ουδετερότητα με 

βαθμό 3,44.  

 
Descriptive Statistics 

Σθένος N Min Max Mean Std. Dev. 
1. Όταν σηκώνομαι το πρωί, έχω όρεξη να πάω στη δουλειά 
μου. 

141 1 5 3,21 1,174 

2. Στη δουλεία μου, νιώθω εκρηκτική ενέργεια. 141 1 5 3,21 1,112 
3. Στη δουλειά μου πάντα επιμένω, ακόμα και όταν τα 
πράγματα δεν πάνε καλά. 

141 1 5 3,78 1,008 
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4. Μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι για πολύ μεγάλα χρονικά 
διαστήματα τη φορά. 

139 1 5 3,67 1,112 

5. Στη δουλειά μου, είμαι πολύ ανθεκτικός, διανοητικά. 141 1 5 3,88 ,922 
6. Στη δουλειά μου αισθάνομαι ισχυρός και δυναμικός. 141 1 5 3,50 1,067 
Valid N (listwise) 139     

Προσήλωση N Min Max Mean Std. Dev. 
7. Για μένα η δουλειά μου είναι μια πρόκληση. 141 1 5 3,69 1,153 
8. Η δουλειά μου με εμπνέει. 140 1 5 3,34 1,279 
9. Είμαι ενθουσιασμένος με τη δουλειά μου. 139 1 5 3,12 1,271 
10. Είμαι υπερήφανος για τη δουλειά που κάνω. 141 1 5 3,56 1,179 
11. Θεωρώ ότι η δουλειά που κάνω είναι γεμάτη νόημα και 
σκοπό. 

141 1 5 3,32 1,261 

Valid N (listwise) 138     
Απορρόφηση N Min Max Mean Std. Dev. 
12. Όταν δουλεύω, ξεχνώ οτιδήποτε γύρω μου. 141 1 5 3,50 1,093 
13. Ο χρόνος πετά όταν εργάζομαι. 139 1 5 3,73 1,004 
14. Παρασύρομαι μακριά όταν εργάζομαι. 139 1 5 3,09 1,173 
15. Είναι δύσκολο να ξεκολλήσω τον εαυτό μου από τη 
δουλειά. 

140 1 5 3,11 1,224 

16. Είμαι απορροφημένος από την εργασία μου. 139 1 5 3,36 1,204 
17. Αισθάνομαι ευτυχής όταν εργάζομαι εντατικά. 140 1 5 3,42 1,100 
Valid N (listwise) 136     

Πίνακας 11. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της ικανοποίησης από την εργασία 
 

 

5.3.2 Δείκτες Συνάφειας 

 

 Η εξέταση της συνάφειας με τη μέθοδο Pearson r των επιμέρους παραγόντων του 

ερωτηματολογίου, ξεχωριστά, έδειξε πως υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των 

υποκατηγοριών τους (** συσχέτιση στατιστικά σημαντική p<0.01). Στο παρακάτω 

επιλεγμένο δείγμα από ερωτήσεις των υποκατηγοριών των τριών παραγόντων που 

διερευνούνται, της ηγεσίας, της παρακίνησης και των αντιδράσεων των εργαζομένων, 

φαίνεται επίσης σχετική συνάφεια (Πίνακας 12).  

 

 Χαμηλή συσχέτιση φαίνεται να έχει ο παράγοντας της ηγεσίας με την συνεχιστική 

και την κανονιστική δέσμευση και με την απορρόφηση. Γενικά, η κανονιστική δέσμευση 

δε δείχνει μεγάλη συσχέτιση με τις υπόλοιπες κατηγορίες, κυρίως σε σχέση με τις 

υποκατηγορίες του παράγοντα της ικανοποίησης από την εργασία. Για παράδειγμα, στο 

σθένος έχει αρνητική τιμή (r = -0,61). Αυτό εξηγείται στο βαθμό που η κανονιστική 

δέσμευση εκφράζει την υποχρέωση που αισθάνεται το άτομο να παραμείνει στον 

οργανισμό, η οποία πηγάζει από εσωτερικές αξίες του ίδιου. Παρόμοια, η συνεχιστική 

δέσμευση συνδέει την παραμονή του ατόμου στον οργανισμό με αξίες χρηματικές-

κοινωνικές, κ.α. και με την ικανοποίηση των αναγκών του. 
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Correlations 

 

Ανταποκρι-
τη ηγεσία 

 
 
 
 

1. 
Ενημερώνει 
όλους τους 

εργαζόμενους 
για τις 

εκάστοτε 
προτεινό-

μενες 
αλλαγές; 

Υποστηρι-
κτική ηγ. 

 
 
 

6. Λαμβάνει 
υπόψη τα 

προσωπικά 
συναισθή-
ματά μου 
κατά την 

υλοποίηση 
δράσεων 
που θα με 

επηρεάσουν; 

Αναπτυ-
ξιακή 

ηγεσία 
9. 

Ενθαρρύνει 
το προσω-

πικό να 
βελτιώσει 

τις 
δεξιότητες 

που 
σχετίζονται 

με την 
εργασία 

τους; 

Αναγνώ-
ριση 

1. Πόσο 
παρακινημέ-

νοι 
αισθάνεστε 

με τον 
Οργανισμό 

σας, ο οποίος 
σας 

συγχαίρει 
προσωπικά 

για την 
εξαιρετική 

δουλειά σας; 

Κίνητρα 
 
 

4. Πόσο 
παρακινημέν

οι 
αισθάνεσθε 

με τον 
Οργανισμό 

σας, ο οποίος 
χρησιμοποιεί 
την απόδοση 
ως κριτήριο 

για 
προαγωγές; 

Σχέσεις 
 
 

8. Πόσο 
παρακινημέ

νοι 
αισθάνεστε 

με τον 
Οργανισμό 

σας, ο 
οποίος 

καλλιεργεί 
το αίσθημα 

της 
κοινότητας; 

Συναισθη-
ματική 

δέσμευση 
 
 
 
 

1. 
Αισθάνομαι 
υπερήφα-
νος να λέω 

στους 
ανθρώπους 

πού 
εργάζομαι. 

Συνεχιστι-
κή 

δέσμευση 
 

8. Θα ήταν 
πολύ 

δύσκολο 
για μένα να 
αφήσω τον 
Οργανισμό 
μου αυτή τη 

στιγμή, 
ακόμα και 
αν ήθελα 

να το κάνω. 

Κανονι-
στική 
δέσμ. 

 
12. Νομίζω 

ότι οι 
άνθρωποι 
στις μέρες 

μας 
μετακινού-
νται από 

εταιρία σε 
εταιρία 
πολύ 

συχνά. 

Σθένος 
 
 
 
 
 
 
 

1. Όταν 
σηκώνομαι 
το πρωί, 

έχω όρεξη 
να πάω στη 

δουλειά 
μου. 

Προσή-
λωση 

 
 
 
 
 
 

7. Για 
μένα η 
δουλειά 
μου είναι 

μια 
πρόκλη-

ση. 

Απορρό-
φηση 

 
 
 
 
 
 
 

12. Όταν 
δουλεύω, 

ξεχνώ 
οτιδήποτε 

γύρω 
μου. 

1. Ενημερώνει όλους 
τους εργαζόμενους για 
τις εκάστοτε 
προτεινόμενες 
αλλαγές; 

Pearson 
Correlation 

1 ,697** ,604** ,476** ,516** ,510** ,448** ,180* ,043 ,308** ,173* ,057 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,034 ,615 ,000 ,041 ,501 
N 140 140 139 140 138 137 140 139 139 140 140 140 

6. Λαμβάνει υπόψη 
τα προσωπικά 
συναισθήματά μου 
κατά την υλοποίηση 
δράσεων που θα με 
επηρεάσουν; 

Pearson 
Correlation 

,697** 1 ,707** ,588** ,479** ,563** ,417** ,167* ,117 ,349** ,233** ,087 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,049 ,170 ,000 ,005 ,305 
N 

140 141 140 141 139 138 141 140 140 141 141 141 

9. Ενθαρρύνει το 
προσωπικό να 
βελτιώσει τις 
δεξιότητες που 
σχετίζονται με την 
εργασία τους; 

Pearson 
Correlation 

,604** ,707** 1 ,553** ,518** ,593** ,394** ,150 ,088 ,319** ,322** ,109 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,078 ,302 ,000 ,000 ,201 
N 

139 140 140 140 138 137 140 139 139 140 140 140 

1. Πόσο 
παρακινημένοι 
αισθάνεστε με τον 
Οργανισμό σας, ο 
οποίος σας συγχαίρει 
προσωπικά για την 
εξαιρετική δουλειά 
σας; 

Pearson 
Correlation 

,476** ,588** ,553** 1 ,819** ,822** ,524** ,311** ,061 ,395** ,371** ,239** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,474 ,000 ,000 ,004 
N 

140 141 140 141 139 138 141 140 140 141 141 141 

4. Πόσο 
παρακινημένοι 
αισθάνεσθε με τον 

Pearson 
Correlation 

,516** ,479** ,518** ,819** 1 ,793** ,448** ,255** ,030 ,346** ,296** ,265** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,003 ,730 ,000 ,000 ,002 
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Οργανισμό σας, ο 
οποίος χρησιμοποιεί 
την απόδοση ως 
κριτήριο για 
προαγωγές; 

N 

138 139 138 139 139 137 139 138 138 139 139 139 

8. Πόσο 
παρακινημένοι 
αισθάνεστε με τον 
Οργανισμό σας, ο 
οποίος καλλιεργεί το 
αίσθημα της 
κοινότητας; 

Pearson 
Correlation 

,510** ,563** ,593** ,822** ,793** 1 ,472** ,284** ,039 ,393** ,336** ,203* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 ,648 ,000 ,000 ,017 
N 

137 138 137 138 137 138 138 137 137 138 138 138 

1. Αισθάνομαι 
υπερήφανος να λέω 
στους ανθρώπους 
πού εργάζομαι. 

Pearson 
Correlation 

,448** ,417** ,394** ,524** ,448** ,472** 1 ,302** ,049 ,458** ,245** ,214* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,569 ,000 ,003 ,011 
N 140 141 140 141 139 138 141 140 140 141 141 141 

8. Θα ήταν πολύ 
δύσκολο για μένα να 
αφήσω τον 
Οργανισμό μου αυτή 
τη στιγμή, ακόμα και 
αν ήθελα να το κάνω. 

Pearson 
Correlation 

,180* ,167* ,150 ,311** ,255** ,284** ,302** 1 ,112 ,335** ,224** ,358** 

Sig. (2-tailed) ,034 ,049 ,078 ,000 ,003 ,001 ,000  ,189 ,000 ,008 ,000 
N 

139 140 139 140 138 137 140 140 139 140 140 140 

12. Νομίζω ότι οι 
άνθρωποι στις μέρες 
μας μετακινούνται 
από εταιρία σε εταιρία 
πολύ συχνά. 

Pearson 
Correlation 

,043 ,117 ,088 ,061 ,030 ,039 ,049 ,112 1 -,061 ,155 ,157 

Sig. (2-tailed) ,615 ,170 ,302 ,474 ,730 ,648 ,569 ,189  ,471 ,067 ,063 
N 139 140 139 140 138 137 140 139 140 140 140 140 

1. Όταν σηκώνομαι το 
πρωί, έχω όρεξη να 
πάω στη δουλειά 
μου. 

Pearson 
Correlation 

,308** ,349** ,319** ,395** ,346** ,393** ,458** ,335** -,061 1 ,443** ,347** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,471  ,000 ,000 
N 140 141 140 141 139 138 141 140 140 141 141 141 

7. Για μένα η δουλειά 
μου είναι μια 
πρόκληση. 

Pearson 
Correlation 

,173* ,233** ,322** ,371** ,296** ,336** ,245** ,224** ,155 ,443** 1 ,539** 

Sig. (2-tailed) ,041 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,008 ,067 ,000  ,000 
N 140 141 140 141 139 138 141 140 140 141 141 141 

12. Όταν δουλεύω, 
ξεχνώ οτιδήποτε 
γύρω μου. 

Pearson 
Correlation 

,057 ,087 ,109 ,239** ,265** ,203* ,214* ,358** ,157 ,347** ,539** 1 

Sig. (2-tailed) ,501 ,305 ,201 ,004 ,002 ,017 ,011 ,000 ,063 ,000 ,000  

N 140 141 140 141 139 138 141 140 140 141 141 141 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πϊνακας 12. Δείκτες συνάφειας μεταξύ  υποκατηγοριών των παραγόντων της Ηγεσίας, της Παρακίνησης και των Αντιδράεων των εργαζομένων         
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5.3.4 Συσχετίσεις Δημογραφικών Παραγόντων με τις Διαστάσεις της Ηγεσίας, της 

Παρακίνησης και των Αντιδράσεων των Εργαζομένων 
 

Οι δημογραφικοί παράγοντες, καθώς και η υπηρεσιακή κατάσταση των 

εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα, αλληλεπιδρούν με τους οργανωσιακούς 

παράγοντες που εξετάζουμε, δηλαδή την ηγεσία, την παρακίνηση και τις αντιδράσεις που 

προκύπτουν. Αυτές οι συσχετίσεις θα μας απασχολήσουν παρακάτω. Συγκεκριμένα θα 

εξετάσουμε τις επιδράσεις που έχει το φύλο, η ηλικία, τα έτη υπηρεσίας και η θέση στην 

ιεραρχία, με τα ευρήματα των υπολοίπων παραμέτρων του ερωτηματολογίου. 

 

5.3.3.1 Φύλο 

 

 Όπως βλέπουμε στους παρακάτω πίνακες, το φύλο των εργαζομένων δε φαίνεται 

να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις απαντήσεις τους, υπάρχει όμως μια σαφής μικρή 

αύξηση σε όλες τις τιμές των διαστάσεων της παρακίνησης, όσον αφορά στις απαντήσεις 

των γυναικών. Σε σχέση με τον παράγοντα της ηγεσίας, οι Μ.Ο. κινούνται σε πολύ μέτρια 

επίπεδα και στα δύο φύλα. Το μόνο σημείο που αξίζει να αναφέρουμε είναι πως οι 

γυναίκες δείχνουν να αισθάνονται ελαφρώς περισσότερο παρακινημένες, από ό,τι οι 

άντρες συνάδελφοί τους (Πίνακας 13). 

 

Φύλο 
 
 
 

Ηγεσία Παρακίνηση 

 Ανταποκριτή 
(Μ.Ο.) 

Υποστηρι-
κτική Μ.Ο.) 

 
Αναπτυξια-
κή (Μ.Ο.) 

Αναγνώρι- 
ση (Μ.Ο.) 

Κίνητρα 
(Μ.Ο.) 

Σχέσεις 
(Μ.Ο.) 

Άντρας 2,54 2,42 2,65 2,22 2,23 2,31 
Γυναίκα 2,62 2,52 2,78 2,57 2,58 2,62 

Πίνακας 13. Συσχέτιση φύλου με τις διαστάσεις της ηγεσίας και της παρακίνησης 

 

 Όσον αφορά στις αντιδράσεις των εργαζομένων φαίνεται πως και πάλι ο 

παράγοντας φύλο δεν εμφανίζει αξιόλογες διαφορές. Τα επίπεδα της οργανωσιακής 

δέσμευσης είναι περίπου ίδια και στα δύο φύλα, ενώ στο ζήτημα της ικανοποίησης από 

την εργασία, υπάρχει και πάλι μια μικρή διαφορά. Φαίνεται δηλ. πως οι γυναίκες 

αισθάνονται λίγο περισσότερο ικανοποιημένες από την εργασία τους, σε σχέση με τους 

άντρες (Πίνακας 14). 
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Φύλο 
 
 
 

Αντιδράσεις Εργαζομένων 

Οργανωσιακή δέσμευση Ικανοποίηση από την εργασία 

Συναισθημα-
τική (Μ.Ο.) 

Συνεχιστική 
(Μ.Ο.) 

Κανονιστι-
κή (Μ.Ο.) 

Σθένος 
(Μ.Ο.) 

Προσή-
λωση 

(Μ.Ο.) 

Απορρό-
φηση 

(Μ.Ο.) 

Άντρας 3,22 3,39 3,10 3,44 3,36 3,15 
Γυναίκα 3,33 3,45 3,15 3,60 3,40 3,49 

Πίνακας 14. Συσχέτιση φύλου με τις διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης και της 
ικανοποίησης από την εργασία 
 
 
5.3.3.2 Ηλικία 

 

 Εξετάζοντας το βαθμό αξιολόγησης των ερωτηθέντων σε σχέση με τον 

παράγοντα ηλικία, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την ηγεσία, την παρακίνηση που 

αισθάνονται και τον βαθμό στον οποίο νιώθουν δέσμευση για τον οργανισμό και 

ικανοποίηση από την εργασία, παίρνουμε τα αποτελέσματα του παρακάτω 

συγκεντρωτικού πίνακα (Πίνακας 15). Συγκεκριμένα, ως προς την αντίληψή τους για την 

ηγεσία και την παρακίνηση που αισθάνονται, υπάρχει διαφορά στις μικρότερες ηλικίες. 

Οι νεότεροι δηλ. εργαζόμενοι εισπράττουν σε μαγαλύτερο βαθμό την ηγεσία ως 

μετασχηματιστική, ενώ φαίνεται να είναι περισσότερο παρακινημένοι από τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους τους.  

 

 Τα αντίστροφα αποτελέσματα παίρνουμε στο θέμα των αντιδράσεων. Εδώ οι 

νεότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται λιγότερο δεσμευμένοι με τον οργανισμό και λιγότερο 

ικανοποιημένοι από την εργασία. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας (56+) 

αισθάνονται περισσότερο δεσμευμένοι στον οργανισμό και ικανοποιημένοι από την 

εργασία. 

 

Ηλικία Ηγεσία 
(Μ.Ο.) 

Παρακίνηση 
(Μ.Ο.) 

Αντιδράσεις εργαζομένων  
Οργανωσιακή 

δέσμευση (Μ.Ο.) 
Ικανοποίηση από την 

εργασία (Μ.Ο.) 
26-30 3,27 3,86 2,72 3,00 
31-35 2,47 2,14 2,79 3,28 
36-40 2,54 2,32 3,16 3,31 
41-45 2,51 2,27 3,26 3,47 
46-50 2,82 2,81 3,53 3,69 
51-55 2,50 2,28 3,18 3,12 
56+ 2,55 2,48 3,93 3,87 

Πίνακας 15. Συσχέτιση της ηλικίας με τις διαστάσεις της ηγεσίας, της παρακίνησης και των 
αντιδράσεων των εργαζομένων 
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5.3.3.3 Έτη Υπηρεσίας 

 

 Όσον αφορά στα έτη υπηρεσίας των συμμετεχόντων εργαζομένων στην έρευνα, 

η επισήμανση που μπορεί να γίνει είναι στο σημείο που, οι νεότεροι σε έτη υπηρεσίας 

εργαζόμενοι δείχνουν να αντιλαμβάνονται το χαρακτήρα της ηγεσίας περισσότερο 

μετασχηματιστικό, παρά οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους· εκτός από την υποκατηγορία της 

αναπτυξιακής ηγεσίας, για την οποία φαίνεται να έχουν την ίδια άισθηση και οι 

παλαιότεροι εργαζόμενοι. Σε σχέση με τα επίπεδα της παρακίνησης, συμβαίνει το 

αντίστροφο. Οι νεότεροι σε έτη υπηρεσίας εργαζόμενοι αισθάνονται πιο παρακινημέμοι 

από ό,τι οι παλαιότεροι (Πίνακας 16).  

Έτη 
Υπηρεσίας 
 
 

Ηγεσία Παρακίνηση 

 
Ανταποκριτή 

(Μ.Ο.) 

Υποστηρι-
κτική Μ.Ο.) 

 
Αναπτυξια-
κή (Μ.Ο.) 

Αναγνώρι- 
ση (Μ.Ο.) 

Κίνητρα 
(Μ.Ο.) 

Σχέσεις 
(Μ.Ο.) 

1-5 2,98 2,75 3,04 3,25 3,44 3,65 
6-10 2,45 2,34 2,46 2,21 2,16 2,36 
11-15 2,86 2,67 2,93 2,50 2,44 2,39 
16-20 2,59 2,53 2,64 2,35 2,35 2,33 
21-25 2,44 2,33 2,42 2,30 2,36 2,33 
26-30 2,23 2,16 2,82 2,27 2,45 2,51 
31+ 2,60 2,61 3,22 2,89 2,84 3,18 

Πίνακας 16. Συσχέτιση ετών υπηρεσίας με τις διαστάσεις της ηγεσίας και της παρακίνησης 

 
 Παρατηρώντας τέλος, το πεδίο της οργανωσιακής δέσμευσης, όπως ήταν 

αναμενόμενο, οι παλαιότεροι σε έτη υπηρεσίας εργαζόμενοι αισθάνονται περισσότερο 

δεσμευμένοι με τον οργανισμό. Τα μικρότερα επίπεδα δέσμευσης ανήκουν στους 

νεότερους σε έτη υπηρεσίας, στην υποκατηγορία της συνεχιστικής και της κανονιστικής 

δέσμευσης (Πίνακας 17). 

Έτη 
Υπηρεσίας 
 

Αντιδράσεις Εργαζομένων 

Οργανωσιακή δέσμευση Ικανοποίηση από την εργασία 

Συναισθημα-
τική (Μ.Ο.) 

Συνεχιστι-
κή (Μ.Ο.) 

Κανονιστι-
κή (Μ.Ο.) 

Σθένος 
(Μ.Ο.) 

Προσήλω-
ση (Μ.Ο.) 

Απορρόφη- 
ση (Μ.Ο.) 

1-5 3,23 2,98 2,72 3,54 3,00 3,15 
6-10 3,11 3,40 2,99 3,58 3,39 3,35 
11-15 3,33 3,38 2,99 3,43 3,47 3,31 
16-20 3,25 3,44 3,39 3,56 3,39 3,40 
21-25 3,46 3,57 3,25 3,65 3,49 3,52 
26-30 3,13 3,41 3,16 3,49 3,38 3,28 
31+ 4,29 3,88 3,71 3,75 3,67 4,03 

Πίνακας 17. Συσχέτιση ετών υπηρεσίας με τις διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης και 
της ικανοποίησης από την εργασία 



   
 

86 
 

5.3.3.4 Θέση στην Ιεραρχία 

 

 Η θέση στην ιεραρχία είναι ένας παράγοντας που συνήθως επηρεάζει, τα 

συναισθήματα, τη στάση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Στα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας, βλέπουμε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση των δήμων, η αξιολόγηση της 

ηγεσίας δεν εμφανίζει 

διαφορές μεταξύ των 

εργαζομένων στις 

κατώτερες και μεσαίες 

θέσεις στην ιεραρχία 

(Γράφημα 4). Το ίδιο 

συμβαίνει με το βαθμό της 

παρακίνησής τους 

(Πίνακας 18) και τις 

αντιδράσεις που εκφράζουν 

(Γράφημα 5 και 6). 

 

Πίνακας 18. Συσχέτιση θέσης στην ιεραρχία με τις διαστάσεις της παρακίνησης 

 

 Βλέπουμε πως η διαφορά έγκειται μεταξύ αυτών των θέσεων (κατώτερων-

μεσαίων) με τις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις, σε όλες τις κατηγορίες των απαντήσεων. Εκ 

πρώτης όψης, αυτό δικαιολογείται, όσον αφορά στο πεδίο της ηγεσίας και της 

παρακίνησης, από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αυτοί ουσιαστικά αξιολογούν την 

ηγεσία που ασκούν οι ίδιοι στον οργανισμό.  

 

Γράφημα 4. Συσχέτιση θέσης στην ιεραρχία και 
αντίληψης για την ηγεσία 

Θέση στην ιεραρχία 
 
 
 

Παρακίνηση 

Αναγνώριση  
(Μ.Ο. & Τ.Α.) 

Κίνητρα 
(Μ.Ο. & Τ.Α.) 

Σχέσεις 
(Μ.Ο. & Τ.Α.) 

Ανώτατο στέλεχος 4,00 
0,91 

3,42 
1,24 

3,89 
0,86 

Μεσαίο στέλεχος/Δντής 2,36 
1,37 

2,43 
1,26 

2,40 
1,26 

Υπάλληλος 2,40 
1,31 

2,38 
1,27 

2,48 
1,27 

3,2

2,7

2,5

0,0 2,0 4,0

Ανώτατο στέλεχος

Μεσαίο 
στέλεχος/Δντής

Υπάλληλος

Ηγεσία
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 Όσον αφορά στην 

οργανωσιακή δέσμευση και 

την ικανοποίηση από την 

εργασία, ήταν αναμενόμενο 

να δούμε μεγαλύτερες τιμές 

στην κατηγορία των 

ανώτατων στελεχών, καθόσον 

οι θέσεις αυτές συνήθως 

προεικάζουν τη δέσμευση των 

ατόμων στον οργανισμό και 

την ικανοποίησή τους από την 

εργασία που επιτελούν.  

 

 Ωστόσο, τα αποτελέ-

σματα που δίνουν οι ανώτερες 

ιεραρχικά θέσεις δεν 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, 

λόγω της μικρής συμμετοχής 

εργαζομένων αυτής της   

                                                                                             κατηγορίας στην έρευνα. 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

Γράφημα 5. Συσχέτιση θέσης στην ιεραρχία και 
οργανωσιακής δέσμευσης 

Γράφημα 6. Συσχέτιση θέσης στην ιεραρχία και 
ικανοποίησης από την εργασία 

4,1

3,4

3,2

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Ανώτατο στέλεχος

Μεσαίο στέλεχος/Δντής

Υπάλληλος

Οργανωσιακή δέσμευση

4,4

3,5

3,4

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Ανώτατο στέλεχος

Μεσαίο στέλεχος/Δντής

Υπάλληλος

Ικανοποίηση από την εργασία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

6.1 Συζήτηση 

 

Όπως η πρόσφατη έρευνα της Κάτου (2015) έχει δείξει, η μετασχηματιστική 

ηγεσία είναι ένας βασικός παράγοντας που επιδρά στην εργασιακή απόδοση, μέσω της 

εργασιακής δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης, καθώς και μέσω των αντιδράσεων των 

εργαζομένων. Στην έρευνά μας ανιχνεύσαμε το βαθμό της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

(ανταποκριτή, υποστηρικτική και αναπτυξιακή) στους ελληνικούς δήμους, όπως την 

αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, την παρακίνηση που αισθάνονται και τις αντιδράσεις 

τους, όσον αφορά στην οργανωσιακή δέσμευση και την ικανοποίησή τους από την 

εργασία.   

 

Η μετασχηματιστική ηγεσία πετυχαίνει υψηλή εργασιακή απόδοση, επειδή 

καταφέρνει να εμπνεύσει τους εργαζόμενους να επιζητήσουν την επίτευξη ενός έργου, 

θέτοντας υψηλότερα κριτήρια για την επιτυχία του. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης 

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και υποστήριξη των οπαδών του, με αποτέλεσμα οι 

οπαδοί του να αισθάνονται πως ενδιαφέρεται για τις ανάγκες τους. Η ενθάρρυνση των 

εργαζομένων να αναλάβουν εργασίες υπεύθυνες και σε πλαίσιο αυτονομίας, έχει ως 

αποτέλεσμα την ικανοποίηση τους από την επίτευξη της εργασίας (Bass, 1985).  

 

Έχει βρεθεί από έρευνες, πως η μετασχηματιστική ηγεσία θεωρείται ως ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στην παρακίνηση των εργαζομένων για 

την επίτευξη σκόπιμων δράσεων και στην υψηλή απόδοσή τους, στον δημόσιο τομέα. 

Μια εμπειρική μελέτη που διεξήχθη σε διάφορα τμήματα ομοσπονδιακών οργανισμών 

των ΗΠΑ από τους Park and Rainey (2008), χρησιμοποιώντας 6.900 απαντήσεις, 

απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι που αντιλαμβάνονται την ηγεσία να έχει περισσότερο 

μετασχηματιστικό προσανατολισμό τείνουν να αναφέρουν για τους ίδιους, υψηλότερα 

επίπεδα απόδοσης και ποιότητας εργασίας, καθώς και υψηλότερη εργασιακή  

ικανοποίηση (Belle, 2014).  

 

Η παρακίνηση είναι σημαντικός παράγοντας για τις θετικές αντιδράσεις των 

εργαζομένων, στην προσπάθεια να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσματικότητα των δημόσιων οργανισμών. Η εργασιακή ικανοποίηση προκύπτει 
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από την αλληλεπίδραση αυτού που επιθυμεί και επιζητά ο εργαζόμενος και αυτού που 

πιστεύει ότι λαμβάνει από την εργασία του (Wright, 2001). Η αναγνώριση, η επίτευξη 

στόχων, η δικαιοσύνη, πιστεύεται ότι αξιολογούνται από τους εργαζόμενους ως πιο 

σημαντικοί παρακινητικοί παράγοντες, σε σχέση με τις οικονομικές ανταμοιβές, όσον 

αφορά στην εργασιακή ικανοποίηση και στην οργανωσιακή δέσμευση. Επομένως, η 

μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί να πετύχει την εργασιακή ικανοποίηση και τη 

δέσμευση των εργαζομένων της, παρέχοντάς τους ό,τι τους παρακινεί.   

 

Η έρευνα του Μανωλόπουλου (2007) έδειξε πως η ηγεσία στον δημόσιο τομέα 

χρησιμοποιεί ως κίνητρα, ικανοποιητικές αμοιβές και τη σιγουριά της εργασιακής θέσης. 

Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες ωστόσο, οι μισθοί έχουν συρρικνωθεί και οι θέσεις 

της εργασίας δεν είναι πάντα σταθερές, ακόμη και στον δημόσιο τομέα. Οι σύγχρονοι 

ηγέτες θα πρέπει να κατανοήσουν την πολυσύνθετη δομή ενός παρακινητικού 

μηχανισμού και να χρησιμοποιήσουν τόσο εξωτερικά (αμοιβές) όσο και εσωτερικά 

κίνητρα (αναγνώριση, ενδιαφέρουσα εργασία, προσωπική εξέλιξη) για να παρακινήσουν 

το προσωπικό τους. 

 

6.2 Συμπεράσματα  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ανταποκριτή, η υποστηρικτική και η αναπτυξιακή 

ηγεσία μπορεί να παρακινήσει αποτελεσματικά τους εργαζόμενους, ώστε να αναπτύξουν 

οργανωσιακή δέσμευση και να βιώσουν ικανοποίηση από την εργασία τους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας, έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι στους ελληνικούς δήμους, 

που απάντησαν στην έρευνα, αντιλαμβάνονται την ηγεσία ως ανταποκριτή, 

υποστηρικτική και αναπτυξιακή (πτυχές της μετασχηματιστικής ηγεσίας), σε πολύ μέτριο 

βαθμό (Μ.Ο. < 3, Πίνακας 8). Αν θεωρήσουμε δεδομένο πως η ηγεσία μπορεί να αυξήσει 

το βαθμό παρακίνησης των εργαζομένων, τότε τα αποτελέσματα για την αναγνώριση 

(δημόσιο έπαινο για την καλή δουλειά), τα κίνητρα (προαγωγές, αμοιβές, υπηρεσιακή 

εξέλιξη, παροχή ενημέρωσης και πόρων) και τις σχέσεις (διαπροσωπικές σχέσεις, 

επικοινωνία, συμμετοχή σε αποφάσεις), φαίνεται να συνάδουν με τις μέτριες τιμές της 

ηγεσίας (Πίνακας 9). 

 

 Από την άλλη πλευρά, οι αντιδράσεις των εργαζομένων παρουσιάζουν μια 

ελαφρώς καλύτερη εικόνα, εφόσον οι τιμές των απαντήσεων ξεπερνούν αρκετές φορές 
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την ουδετερότητα (Μ.Ο. > 3). Οι τρεις διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης, αυτό-

αξιολογούνται από τους εργαζόμενους σχετικά το ίδιο, μολονότι η συνεχιστική δέσμευση 

παρουσιάζει μια ελαφριά μόνο, αύξηση στις τιμές και η κανονιστική, μια ελαφριά μείωση, 

σε σχέση με την συναισθηματική δέσμευση (Πίνακας 10). Οι απαντήσεις για την 

οργανωσιακή δέσμευση παρουσιάζουν ενδιαφέρον, από την άποψη των χαμηλών τιμών 

της παρακίνησης και στο πλαίσο της παρούσας οικονομίας. Οι εργαζόμενοι, αν και δε 

νιώθουν ιδιαίτερα παρακινημένοι, αισθάνονται συγκριτικά, περισσότερο δεσμευμένοι 

προς στον οργανισμό τους.  

 

Όσον αφορά στη δεύτερη υποκατηγορία των αντιδράσεων που εξετάζουμε, την 

ικανοποίηση από την εργασία, υπάρχει αντιστοιχία με την πρώτη, αυτήν της 

οργανωσιακής δέσμευσης. Η εργασιακή ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση 

κινούνται στα ίδια σχεδόν επίπεδα, με την εργασιακή ικανοποίηση να παρουσιάζει 

ελαφρώς αύξηση. Οι αντιδράσεις των εργαζομένων δείχνουν συνοχή και ακολουθία, 

παρουσιάζοντας συνολικά την εικόνα της ουδετερότητας, που όμως ρέπει προς 

θετικότερα επίπεδα (Πίνακας 11).  

 

Σε σχέση με τον παράγοντα φύλο, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν διαφορές 

ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες εργαζόμενους. Η μόνη, όχι ιδιαίτερα σημαντική 

διαφορά, ήταν πως οι γυναίκες αισθάνονται ελαφρώς περισσότερο παρακινημένες και 

ικανοποιημένες από την εργασία τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι αποδεκτά, 

καθόσον στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως εν γένει στον ελληνικό δημόσιο 

τομέα, με βάση το νομικό πλαίσιο και τις κοινωνικές αντιλήψεις, δεν παρουσιάζονται 

διακρίσεις ανάμεσα στα φύλα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την αναγνώριση, τα 

κίνητρα (προαγωγές, μισθό, εκπαίδευση) και τη θέση της ελληνίδας εργαζόμενης. 

 

 Ο παράγοντας της ηλικίας, επιδρά στις αντιλήψεις των εργαζομένων. Είδαμε πως 

οι νεότεροι εργαζόμενοι θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό, όχι μόνο σε σύγκριση με τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους τους, αλλά με όλες τις ηλικιακές ομάδες, πως η 

ηγεσία τους ενημερώνει, ενδιαφέρεται για τα προβλήματά τους, τους υποστηρίζει και 

συμβάλλει στην ανάπτυξή τους. Φαίνεται επίσης, ότι είναι περισσότερο παρακινημένοι 

από τους υπόλοιπους, ως προς την αναγνώριση, τα κίνητρα και τις σχέσεις. Σε αυτό 

μπορούμε μόνο να υποθέσουμε πως, ίσως η ηγεσία ενδιαφέρεται λίγο περισσότερο για 

τους νεότερους εργαζόμενους, προκειμένου να ενταχθούν ικανοποιητικά στο πλαίσιο του 
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οργανισμού και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας. Από την άλλη και οι 

ίδιοι οι νέοι σε ηλικία εργαζόμενοι δείχνουν φυσιολογικά, μεγαλύτερη προθυμία να 

εργαστούν και να εξελιχθούν μέσα στον οργανισμό. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε 

πως τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και η έλλειψη θέσεων εργασίας, είναι πολύ πιθανό να 

συμβάλλουν στα παραπάνω αποτελέσματα. 

 

 Αντίστροφα, οι νεότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται συνολικά λιγότερο 

δεσμευμένοι με τον οργανισμό και λιγότερο ικανοποιημένοι από την εργασία, από όλους 

τους άλλους εργαζόμενους, σε αντιδιαστολή με τους πιο ηλικιωμένους (56+), οι οποίοι 

αισθάνονται περισσότερο δεσμευμένοι και περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία. 

Αυτό ταιριάζει με τα αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν πως οι μεγαλύτερες ηλικιακές 

ομάδες αισθάνονται μεγαλύτερη δέσμευση για τον οργανισμό τους. Ωστόσο, αν 

κοιτάξουμε τις επιμέρους κατηγορίες της οργανωσιακής δέσμευσης, αντιλαμβανόμαστε 

πως, ως προς τη συναισθηματική δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά με τις υπόλοιπες ηλικιακές 

ομάδες, εκτός από την τελευταία (56+). Αυτό μας δείχνει πως οι νέοι σε ηλικία 

εργαζόμενοι αισθάνονται σε μέτριο βαθμό υπερήφανοι για τον οργανισμό τους, είναι 

πιστοί και τον θεωρούν σημαντικό για αυτούς, ωστόσο, η συνεχιστική και η κανονιστική 

δέσμευσή τους είναι χαμηλότερη. Αν και αυτό δεν ταιριάζει ιδιαίτερα με την οικονομική 

κρίση που βιώνουν οι νέοι στην παρούσα περίοδο, συνδέεται ωστόσο, με την αυξημένη 

σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους, παρακίνηση που αισθάνονται, γεγονός που 

πιθανότατα είναι το αποτέλεσμα της αντιλαμβανόμενης μετασχηματιστικής ηγεσίας.  

 

 

 Σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, τα αποτελέσματα είναι 

παρόμοια με τα προηγούμενα που αφορούσαν τις ηλικίες των συμμετεχόντων. Οι 

εργαζόμενοι με λιγότερα χρόνια στον οργανισμό αντιλαμβάνονται την ηγεσία 

περισσότερο ανταποκριτική, υποστηρικτική και αναπτυξιακή από ό,τι οι υπόλοιποι. Το 

ίδιο συμβαίνει με την παρακίνηση, αισθάνονται δηλαδή περισσότερο παρακινημένοι. 

Εδώ, η διαφορά που επισημαίνεται είναι πως, με εξαίρεση τους νεότερους σε χρόνια 

υπηρεσίας, οι εργαζόμενοι με περισσότερα έτη είναι πιο παρακινημένοι από τις άλλες 

ομάδες. Αυτό εξηγείται, καθόσον οι εργαζόμενοι με πολλά έτη υπηρεσίας καλύπτουν 

Οργανωσιακή δέσμευση 1ης ηλικιακής ομάδας (26-30) 
Συναισθηματική (Μ.Ο.) Συνεχιστική (Μ.Ο.) Κανονιστική (Μ.Ο.) 

3,04 2,63 2,25 
 

Πίνακας 19. Βαθμός οργανωσιακής δέσμευσης 1ης ηλικιακής ομάδας (26-30) 
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ανώτερες διοικητικές θέσεις και είναι αναμενόμενο να έχουν για την ηγεσία θετικότερη 

αντίληψη και να αισθάνονται πιο παρακινημένοι, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους που 

διαθέτουν επίσης αρκετά χρόνια υπηρεσίας.  

 

 Κάτι ανάλογο με τον παράγοντα της ηλικίας συμβαίνει και με τον παράγοντα των 

ετών υπηρεσίας, όσον αφορά στην οργανωσιακή δέσμευση και εργασιακή ικανοποίηση. 

Οι νεότεροι σε χρόνια υπηρεσίας εργαζόμενοι αισθάνονται συνολικά λιγότερο 

δεσμευμένοι (συνεχιστικά και κανονιστικά) με τον οργανισμό και, όχι με μεγάλη 

διαφορά από τους άλλους, λιγότερο ικανοποιημένοι από την εργασία. Αντίθετα, οι 

εργαζόμενοι με πολλά έτη (31+) αισθάνονται περισσότερο δεσμευμένοι στον οργανισμό 

και περισσότερο ικανοποιημένοι.  

 

 Όσον αφορά στη θέση της εργασίας των εργαζομένων, κυρίως μας ενδιαφέρουν 

τα αποτελέσματα των κατηγοριών των μεσαίων και κατώτερων στελεχών, λόγω της 

μικρής συμμετοχής, όπως προείπαμε, των ανώτατων στελεχών, οι οποίοι δίνουν αρκετά 

μεγαλύτερη βαθμολογία σε όλα τα ερωτήματα. Αυτό είναι φυσικό εφόσον είναι αυτοί 

που διαμορφώνουν την ηγεσία, το βαθμό παρακίνησης και σε κάποιο βαθμό, την 

ικανοποίηση των μεσαίων και κατώτερων στελεχών. Ως προς τις δύο τελευταίες 

κατηγορίες λοιπόν, βλέπουμε πως κινούνται στα ίδια επίπεδα, δείχνοντας πως και οι 

μεσαίοι και οι κατώτεροι σε θέση εργαζόμενοι διαμορφώνουν την ίδια αντίληψη για την 

ηγεσία, αισθάνονται τον ίδιο βαθμό παρακίνησης και παρουσιάζουν τις ίδιες αντιδράσεις.  

 

 Συνοψίζοντας, ως προς τη συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων και της 

υπηρεσιακής κατάστασης των εργαζομένων, με τους παράγοντες που εξετάζουμε, 

φαίνεται ότι οι παράμετροι που επιδρούν είναι η ηλικία και τα έτη υπηρεσίας, που 

συνήθως σχετίζονται μεταξύ τους, ένας δηλ. νέος σε ηλικία εργαζόμενος έχει συνήθως 

και λιγότερα χρόνια στον οργανισμό. Επίσης, δε μπορούμε να παραβλέψουμε τη μικρή 

διαφορά στο βαθμό παρακίνησης και ικανοποίησης από την εργασία των γυναικών, σε 

σχέση με τους άντρες εργαζόμενους. 

 

 Ο μικρός βαθμός της αντίληψης της ηγεσίας ως ανταποκριτή, υποστηρικτική και 

αναπτυξιακή συμβαδίζει με τη χαμηλή παρακίνηση που αισθάνονται οι εργαζόμενοι. Η 

επισήμανση που πρέπει να γίνει αφορά στον υψηλότερο βαθμό οργανωσιακής δέσμευσης 

και ικανοποίησης που δείχνουν οι εργαζόμενοι σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρήματα. Αυτό 
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δεν είναι περίεργο καθόσον, οι αντιδράσεις των εργαζομένων επηρεάζονται σημαντικά 

και από άλλους παράγοντες που δεν συμπεριλάβαμε στην έρευνα, όπως είναι η φύση και 

τα χαρακτηριστικά της εργασίας. 

 

6.3 Προτάσεις 

 

Οι οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, η ανάγκη της ορθής διαχείρισης 

και αξιοποίησης των μειωμένων διαθέσιμων πόρων, καθώς και η ανάγκη για αύξηση της 

δημόσιας αξίας των κρατικών υπηρεσιών και δη των οργανισμών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, που θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, 

κάνουν αναγκαία την εξέταση των μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων οργανισμών.  

 

Οι επισημάνσεις μας θα επικεντρωθούν στο θέμα της παρακίνησης μέσω μιας 

αποτελεσματικής ηγεσίας, μολονότι ο βαθμός της παρακίνησης των εργαζομένων που 

συμμετείχαν στην έρευνά μας δε φάνηκε να βρίσκεται στα χαμηλότερα που θα μπορούσε 

επίπεδα. Υπάρχει επομένως, περιθώριο για πολύ μεγάλη βελτίωση, στο πλαίσιο της 

περαιτέρω ανάπτυξης μιας μετασχηματιστικής ηγεσίας, που  

 

 θα λαμβάνει υπόψη τις πεποιθήσεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των εργαζομένων 

και θα τους παρέχει πληροφόρηση, δίκαιη μεταχείριση και λύσεις, 

 θα παρέχει υποστήριξη στα συναισθήματα, στις ανάγκες και στα συμφέροντα 

τους και 

 θα προσφέρει ευκαιρίες για τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, 

με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, σχεδιασμένα κατάλληλα για τη 

βελτίωση της εργασίας τους,  

 

αναγνωρίζοντας τον κάθε εργαζόμενο ως ξεχωριστή, ατομική οντότητα που έχει ανάγκη 

και επιζητά ξεχωριστή αλληλεπίδραση. 

 

Η παρακίνηση, με την υιοθέτηση πρακτικών, όπως της δημόσιας αναγνώρισης 

για την επίτευξη ενός έργου, των δίκαιων και εσωτερικών προαγωγών, της επικοινωνίας, 

της αποφυγής των διακρίσεων μεταξύ του προσωπικού, θα πρέπει να ενισχυθεί προς τη 

σωστή κατευθυνση σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, η διοίκηση μιας δημόσιας 
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υπηρεσίας, στο πλαίσιο της αναγνώρισης της καλής δουλειάς των εργαζομένων, 

αποφάσισε να θεσπίσει το βραβείο για τον «καλύτερο επιτελή του μήνα», προσφέροντας 

μια θέση στάθμευσης αυτοκινήτου σε καλό σημείο, από άποψη πρόσβασης και 

ορατότητας, του προαύλιου χώρου. Αυτή η φαινομενικά καλή ιδέα χάνει το νόημα που 

θα είχε στην περίπτωση που η υπηρεσία είχε έδρα στο κέντρο της πόλης και οι θέσεις 

στάθμευσης ήταν περιορισμένες. Από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος οργανισμός 

διαθέτει πολύ μεγάλη υπαίθρια έκταση όπου μπορεί κάθε εργαζόμενος να σταθμεύσει 

άνετα το αυτοκίνητό του, το βραβείο της προσφερόμενης θέσης πάρκινκ καταλήγει να 

αντιμετωπιστεί ως αστείο. 

 

Τέλος, η σπουδιότητα της κοινωνικής προσφοράς των εργαζομένων στους δήμους 

και της άμεσης συμβολής τους στην καλυτέρευση της ζωής των πολιτών, θα πρέπει να  

επισημανθεί. Η έμφαση και η ενθάρρυνση για την βελτίωση των υπηρεσιών τους ως 

σύμβολο της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο, θα βοηθήσει στην περαιτέρω 

ανάπτυξη της οργανωσιακής δέσμευσης και γενικότερα στην αύξηση της ικανοποίησής 

τους από την εργασία.  

 

Ο εμπλουτισμός της εργασίας θα μπορούσε να αποτελέσει παρακινητική δύναμη 

για τους εργαζόμενους, με τη συνένωση κατακερματισμένων εργασιών, την εναλλαγή 

θέσεων εργασίας μεταξύ του προσωπικού, την κάθετη διεύρυνση της εργασίας που θα 

φέρει περισσότερες ευθύνες, αρμοδιότητες, αυτονομία και περιθώριο πρωτοβουλιών.  

 

Βασικό εργαλείο σε όλα τα παραπάνω είναι η πρόσβαση στα σύγχρονα 

τεχνολογικά ή άλλα μέσα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της εργασίας, με την 

παράλληλη παροχή της ανάλογης κατάρτισης και εκπαίδευσης.  

 

Τέλος, στο πεδίο της έρευνας θα προτείναμε κάθε μελέτη που εξετάζει το ζήτημα 

της παρακίνησης του προσωπικού υπό το πρίσμα της μετασχηματιστικής ηγεσίας, στους 

οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Θεωρούμε πως η ηγεσία στον δημόσιο τομέα πάσχει 

ακόμη από τις πρακτικές παλαιότερων δομών. Ειδικότερα, στον τομέα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να αναζητηθούν οι τρόποι και οι παράγοντες που θα 

διασφαλίζαν τη σταθερότητα και τη συνέπεια της λειτουργίας μιας μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, πέρα από τις παραμέτρους επίδρασης που επιφέρει η άσκηση της πολιτικής των 

κληρωτών ηγετών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Πίνακας Δήμων και αριθμού εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα 

Α/Α ΔΗΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 

1 AΘΗΝΑΙΩΝ 18 
2 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1 
3 ΒΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 
4 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1 
5 ΔΩΔΩΝΗΣ 1 
6 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2 
7 ΖΑΓΟΡΙΟΥ 1 
8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 
9 ΚΑΒΑΛΑΣ 3 

10 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 14 
11 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4 
12 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 
13 ΚΙΛΕΛΕΡ 2 
14 ΚΙΛΚΙΣ 10 
15 ΛΑΡΙΣΑΣ 5 
16 ΛΕΣΒΟΥ 1 
17 ΝΑΟΥΣΑΣ 5 
18 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 1 
19 ΝΕΣΤΟΥ 1 
20 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1 
21 ΞΑΝΘΗΣ 5 
22 ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1 
23 ΠΑΤΡΕΩΝ 5 
24 ΠΕΙΡΑΙΑ 7 
25 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 
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26 ΠΥΛΑΙΑ - ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 18 
27 ΣΕΡΡΩΝ 2 
28 ΣΠΑΡΤΗΣ 5 
29 ΤΕΜΠΩΝ 1 
30 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2 
31 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 1 
32 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 

  ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ 9 
  ΣΥΝΟΛΟ 141 

 

«Β» Ερωτηματολόγιο έρευνας 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Παρακαλώ επιλέξτε μία απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. Είναι σημαντικό για την 
εγκυρότητα του ερωτηματολογίου να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. 

ΤΜΗΜΑ 1:   Στοιχεία ερωτώμενου 

1. Φύλο:     Άνδρας  1 Γυναίκα  2 
 
2. Ηλικία (σε χρόνια):    ............................................. 
 
3. Χρόνια υπηρεσίας στον Οργανισμό:  ............................................. 
 
4. Θέση στην ιεραρχία:    Ανώτατο στέλεχος   1

       Μεσαίο στέλεχος/Διευθυντής 2 
 Υπάλληλος    3 

 
5.   Δήμος: ................................................................................... 
 
ΤΜΗΜΑ 2:  Αντίληψη αναφορικά με την Ηγεσία στον Οργανισμό. 

 
Πόσο καλά αισθάνεστε ότι η Διοίκηση του Οργανισμού .... 
 

No.  
Γνωρίσματα Ηγεσίας 

Πολύ                                      Πάρα  
 λίγο                                        πολύ 

1 2 3 4 5 

Ανταποκριτή ηγεσία   
1 Ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους για 

τις εκάστοτε προτεινόμενες αλλαγές; 
     

2 Επιτρέπει σε όλους τους εργαζόμενους να 
πουν τις απόψεις τους για τις εκάστοτε 
προτεινόμενες αλλαγές; 

     

3 Ανταποκρίνεται σε εισηγήσεις των 
εργαζομένων; 
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4 Ασχολείταιι με τα προβλήματα που 
ανακύπτουν στο χώρο εργασίας; 

     

5 Μεταχειρίζεται δίκαια τους εργαζόμενους;      

Υποστηρικτική ηγεσία 
6 Λαμβάνει υπόψη τα προσωπικά 

συναισθήματά μου κατά την υλοποίηση 
δράσεων που θα με επηρεάσουν; 

     

7 Λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές μου 
ανάγκες;  

     

8 Διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα των 
εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
λήψη αποφάσεων; 

     

 
Αναπτυξιακή ηγεσία 
9 Ενθαρρύνει το προσωπικό να βελτιώσει τις 

δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία 
τους;  

     

10 Συμβουλεύει σε θέματα κατάρτισης για 
βελτίωση των ικανοτήτων που αποσκοπούν 
στην επίτευξη της εργασίας των 
εργαζομένων;  

     

11 Εκπαιδεύει το προσωπικό για να το 
βοηθήσει να βελτιώσει την απόδοση στη 
δουλειά τους;  

     

 

ΤΜΗΜΑ 3: Παρακίνηση εργαζομένων 

Παρακαλώ σημειώστε το εύρος της παρακίνησής σας.  

No. Διαστάσεις Πολύ λίγο Πάρα πολύ 
 1 2 3 4 5 

Αναγνώριση 

1 Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον 
Οργανισμό σας, ο οποίος σας συγχαίρει 
προσωπικά για την εξαιρετική δουλειά σας;  

     

2 Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον 
Οργανισμό σας, ο οποίος δημόσια 
αναγνωρίζει την καλή δουλειά σας;   

     

3 Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον 
Οργανισμό σας, ο οποίος περιλαμβάνει την 
αναγνώριση για να χτίσει το ηθικό του 
Οργανισμού;  

     

Κίνητρα 
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4 Πόσο παρακινημένοι αισθάνεσθε με τον 
Οργανισμό σας, ο οποίος χρησιμοποιεί την 
απόδοση ως κριτήριο για προαγωγές;  

     

5 Πόσο παρακινημένοι αισθάνεσθε με τον 
Οργανισμό σας, ο οποίος χρησιμοποιεί την 
απόδοση ως κριτήριο για τον προσδιορισμό 
των αμοιβών;  

     

6 Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον 
Οργανισμό σας, ο οποίος χρησιμοποιεί την 
πολιτική της κάλυψης ανώτατων θέσεων 
από το εσωτερικό του Οργανισμού;  

     

7 Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον 
Οργανισμό σας, ο οποίος παρέχει την 
πληροφόρηση και τους πόρους που 
χρειάζεστε για να κάνετε καλά τη δουλειά 
σας; 

     

Σχέσεις 

8 Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον 
Οργανισμό σας, ο οποίος καλλιεργεί το 
αίσθημα της κοινότητας; 

     

9 Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον 
Οργανισμό σας, ο οποίος εγκαθιστά καλά 
κανάλια επικοινωνίας;  

     

10 Πόσο παρακινημένοι αισθάνεστε με τον 
Οργανισμό σας, ο οποίος σας επιτρέπει τη 
συμμετοχή σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη 
δουλειά σας;   

     

 
ΤΜΗΜΑ 4: Αντιδράσεις εργαζομένων. 

1.  Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω 
προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην Οργανωσιακή Δέσμευση. 

 
No. 

Διαστάσεις Απόλυτα  
διαφωνώ 

Απόλυτα 
συμφωνώ 

 1 2 3 4 5 

Συναισθηματική Δέσμευση 
1 Αισθάνομαι υπερήφανος να λέω στους 

ανθρώπους που εργάζομαι.  
     

2 Νιώθω πιστός στον Οργανισμό μου.      

3 Συμμερίζομαι τις αξίες του Οργανισμού μου.       
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4 Θα ήμουν πολύ ευτυχής να περάσω το 
υπόλοιπο της καριέρας μου στον Οργανισμό 
αυτόν. 

     

5 Μου αρέσει να συζητώ για τον Οργανισμό 
μου με ανθρώπους έξω από αυτόν.  

     

6 Πραγματικά αισθάνομαι σαν τα προβλήματα 
αυτής του Οργανισμού να είναι δικά μου. 

     

7 Ο Οργανισμός αυτός έχει μεγάλη 
προσωπική σημασία για μένα. 

     

Συνεχιστική Δέσμευση 
8 Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αφήσω 

τον Οργανισμό μου αυτή τη στιγμή, ακόμα 
και αν ήθελα να το κάνω. 

     

9 Αυτή τη στιγμή, το να μείνω στον 
Οργανισμό μου είναι τόσο θέμα 
αναγκαιότητας όσο και επιθυμίας. 

     

10 Αισθάνομαι ότι έχω πολύ λίγες επιλογές προς 
εξέταση με το να αφήσω τον Οργανισμό 
αυτόν. 

     

11 Μια από τις λίγες σοβαρές συνέπειες που 
προκύπτουν αφήνοντας τον Οργανισμό 
αυτόν είναι οι περιορισμένες εναλλακτικές 
διαθέσιμες λύσεις. 

     

Κανονιστική Δέσμευση 
12 Νομίζω ότι οι άνθρωποι στις μέρες μας 

μετακινούνται από εταιρία σε εταιρία πολύ 
συχνά. 

     

13 Εάν είχα μια άλλη προσφορά για μια 
καλύτερη δουλειά αλλού, αισθάνομαι ότι δεν 
θα ήταν σωστό να αφήσω την επιχείρησή 
μου. 

     

14 Διδάχθηκα να πιστεύω στην αξία του να 
παραμένω πιστός σε μια επιχείρηση.  

     

15 Τα πράγματα ήταν καλύτερα τις μέρες που 
οι άνθρωποι έμεναν σε μια επιχείρηση για το 
μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους.  

     

 
2.  Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω 

προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην Ικανοποίηση από την Εργασία. 
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No. Διαστάσεις Απόλυτα 
διαφωνώ 

Απόλυτα 
συμφωνώ 

 1 2 3 4 5 

Σθένος 
1 Όταν σηκώνομαι το πρωί, έχω όρεξη να πάω 

στη δουλειά μου. 
     

2 Στη δουλεία μου, νιώθω εκρηκτική ενέργεια.      

3 Στη δουλειά μου πάντα επιμένω, ακόμα και 
όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. 

     

4 Μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι για πολύ 
μεγάλα χρονικά διαστήματα τη φορά. 

     

5 Στη δουλειά μου, είμαι πολύ ανθεκτικός, 
διανοητικά. 

     

6 Στη δουλειά μου αισθάνομαι ισχυρός και 
δυναμικός. 

     

Προσήλωση 
7 Για μένα η δουλειά μου είναι μια πρόκληση.       

8 Η δουλειά μου με εμπνέει.      

9 Είμαι ενθουσιασμένος με τη δουλειά μου.      

10 Είμαι υπερήφανος για τη δουλειά που κάνω.      

11 Θεωρώ ότι η δουλειά που κάνω είναι γεμάτη 
νόημα και σκοπό. 

     

Απορρόφηση 
12 Όταν δουλεύω, ξεχνώ οτιδήποτε γύρω μου.      

13 Ο χρόνος πετά όταν εργάζομαι.      

14 Παρασύρομαι μακριά όταν εργάζομαι.      

15 Είναι δύσκολο να ξεκολλήσω τον εαυτό μου 
από τη δουλειά. 

     

16 Είμαι απορροφημένος από την εργασία μου.      

17 Αισθάνομαι ευτυχής όταν εργάζομαι 
εντατικά. 

     

 

 

 


