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Περίληψη 
Στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις και 

οι οργανισµοί καταλαµβάνει εξέχοντα ρόλο η µελέτη της απόδοσης των εργαζοµένων. Με 

απώτερο σκοπό την κατάκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος ενός οργανισµού 

ποικίλες µορφές βιοµηχανίας στηρίζονται στην αποδοτική αξιοποίηση του ανθρωπίνου 

δυναµικού. Αντίστοιχα, η βιοµηχανία της Πληροφορικής στηρίζεται στην διερεύνηση της 

εξέλιξης του τοµέα κατά την πάροδο του χρόνου και στις νέες µεθόδους εξειδίκευσης όπως 

προστάζει ο κλάδος. 

Συγκεκριµένα, η δηµιουργικότητα των εργαζοµένων αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 

απόδοσης των ίδιων καθώς είναι το µέσο για την δηµιουργία και την εξέλιξη προϊόντων, 

υπηρεσιών, µεθόδων διοίκησης κ.α.. Προηγούµενες έρευνες τόνισαν πως βαρυσήµαντο 

ρόλο στην απόδοση κατέχει η τόνωση του ψυχολογικού κεφαλαίου. Σε αυτό το σηµείο, δεν 

πρέπει να παραγκονιστεί ο σηµαίνον ρόλος των ηγετών καθώς είναι αυτοί που µπορούν να 

διαχειριστούν το ψυχολογικό κεφάλαιο των εργαζοµένων επιδεικνύοντας δεξιότητες 

διαχείρισης και συµπεριφορές που εµπνέουν. Ένας ηγέτης που έχει ισορροπηµένη σκέψη, 

υψηλά ηθικά πρότυπα, δεν αποκρύπτει τα πιστεύω του και µπορεί να αξιολογήσει 

αντικειµενικά τον εαυτό του είναι το ιδανικό παράδειγµα προς µίµηση. Αυτός ο ηγέτης 

χαρακτηρίζεται στη βιβλιογραφία ως αυθεντικός.  

Σύµφωνα µε τις παραπάνω έννοιες, η παρούσα έρευνα εξετάζει τις συσχετίσεις µεταξύ του 

ψυχολογικού κεφαλαίου, της αυθεντικής ηγεσίας και της δηµιουργικότητας στο χώρο της 

πληροφορικής µέσω της διεξαγωγής ποσοτικής έρευνας σε δείγµα 149 εργαζοµένων σε 

εταιρίες στην Ελλάδα. Αρχικά, παρατίθενται στο θεωρητικό πλαίσιο η επεξήγηση των 

προηγούµενων εννοιών µέσα από αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές και έπεται η 

παράθεση των στοιχείων της έρευνας. Η έρευνα δοµείται παρουσιάζοντας τη µεθοδολογία 

και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν και εν συνεχεία απεικονίζονται τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης που διεξήχθη µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος SmartPLS, από 

τα οποία εκµαιεύονται τα αντίστοιχα συµπεράσµατα. 

Λέξεις –κλειδιά: Αυθεντική ηγεσία, Ψυχολογικό κεφάλαιο, Δηµιουργικότητα, 

Πληροφορική  
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Abstract 
The contemporary demanding context within businesses and organizations are developing 

themselves has dominant role in studying employee performance. Many industries aiming 

growth of their competence advantage are based on effectively reclaiming human 

resources. Respectively, high technology industry has invested on researching its evolution 

evidence during the time and new specialization means as the IT science demands. 

Specifically, employee creativity is the undivided part of their performance as is the mean 

for creation and development of products, services, management techniques etc. Previous 

researches has emphasized that psychological capital has critical role on performance. At 

this point, it should not be supplanted the leaders’ key part on managing employees’ 

psychological capital by showing management skills and an inspiring attitude. A leader 

having balanced processing, high ethical standards, does not hide his/her beliefs and can 

objectively evaluate himself/herself is the ideal example to follow. This type of leader has 

been recognized as the authentic leader. 

According to previous terms, this research focuses on relations between psychological 

capital, authentic leadership and creativity on hi-tech industry by performing a quantitative 

survey on149 employees working on Greek business. First, the explanation of above 

meanings is quoted and then research evidences. The research is structured by presenting 

the methodology and tools and secondly analysis results are attached which produced via 

SmartPLS, a statistic program, from the conclusion is made. 

Key words: Psychological capital, authentic leadership, creativity, hi-tech industry, Greece 

 

.
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Εισαγωγή 
Το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσονται σήµερα οι επιχειρήσεις έχει καταστεί πιο 

πολύπλοκο και ευµετάβλητο όσο ποτέ άλλοτε. Η στρατηγική διοίκηση, όπως τονίζεται στη 

βιβλιογραφία, αποτελεί ένα κρίσιµο παράγοντα στη διαδικασία ενίσχυσης της αξίας της 

εταιρίας και σταθεροποίησης της στο έντονα ανταγωνιστικό περίγυρο της. (Chen & Huang, 

2009) Οι επιχειρήσεις που προβάλλουν περισσότερη καινοτοµία θα είναι πιο ευέλικτες ως 

προς τις εξωτερικές αλλαγές και ως προς την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων οι οποίες τις 

ωθούν προκειµένου να πετυχαίνουν καλύτερη απόδοση στο επιχειρησιακό και 

οργανωσιακό γίγνεσθαι. Το πρωταρχικό µέσο ώστε τα άτοµα να επιτύχουν τους 

οργανωσιακούς στόχους είναι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων η οποία µε τις κατάλληλες 

τεχνικές µπορεί να διαµορφώσει τις επιδιωκόµενες ικανότητες, στάσεις και συµπεριφορές 

των ατόµων. (Collins & Clark, 2003) 

Οι θετικές στάσεις και συµπεριφορές, όπως υποστήριξαν οι Avolio & Gardner (2005) 

µπορούν να ενισχυθούν µέσα από την αυθεντική ηγεσία. Η επίδραση του αυθεντικού ηγέτη 

στην οµάδα του, απαιτεί συγκέντρωση χαρακτηριστικών στο πρόσωπό του. Τα εν λόγω 

χαρακτηριστικά θα οδηγήσουν σε υψηλότερη εργασιακή απόδοση και αποτελέσµατα 

καθιστώντας τον οργανισµό πιο αποδοτικό και πιο ψηλά στον πίνακα των ανταγωνιστών. 

(Toor & Ofori, 2010) 

Παράλληλα ως απόρροια αυτών, το εργατικό δυναµικό έχει την δυνατότητα να 

διαχειρίζεται ευκολότερα τις διαπροσωπικές σχέσεις του εφόσον τα χαρακτηριστικά και η 

προσωπικότητα του ηγέτη συµβάλλουν στη διατήρηση ενός ευνοϊκού εργασιακού 

κλίµατος. (Κυριακίδης, 2003) Δεν πρέπει λοιπόν, να παραβλέπεται το γεγονός της θετικής 

συναισθηµατικής κατάστασης η οποία αποτελεί το έναυσµα για την εξέλιξη. Υπέρ της 

ενίσχυσης του ψυχολογικού κεφαλαίου τάσσεται η έρευνα του Avey το 2007, καθώς 

υποστηρίζει πως µέσα από την αύξηση του, ενισχύεται η αύξηση τόσο της ποιότητας όσο 

και την ποσότητας των παραγόµενων. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εντοπίζει τη θετική συσχέτιση 

µεταξύ του συµµετοχικού κλίµατος και του ψυχολογικού κεφαλαίου των ηγετών µε 

αποτέλεσµα την αναβάθµιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας.  

Αξίζει να υπογραµµιστεί το γεγονός ότι µέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον µε απώτερο 

σκοπό την εξελικτική πορεία του ο παράγοντας της δηµιουργικότητας αντικατοπτρίζει το 

βαθµό επίτευξης των στόχων αποτελώντας ταυτόχρονα και τη συνέχεια ενός εύρυθµου 
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περιβάλλοντος εργασίας. Κάτι τέτοιο συµβαίνει διότι η δηµιουργικότητα είναι η τάση που 

έχει το άτοµο να παράγει νέες και χρήσιµες ιδέες. Οι ιδέες αξιοποιούνται και έτσι 

παράγεται το επιθυµητό αποτέλεσµα. (Toor & Ofori, 2010) 

Με βάση λοιπόν τα όσα επισηµάνθηκαν, για ένα εύρυθµο περιβάλλον απαιτείται η ύπαρξη 

σχέσεων εµπιστοσύνης, σηµείο που επισήµανε o Norman (2006), καθώς αυτές προκύπτουν 

από την αυθεντική ηγεσία, την προώθηση της δηµιουργικότητας και το υψηλό ψυχολογικό 

κεφάλαιο. (Normal, 2006) Αντίστοιχα, και ο Luthans σε έρευνα του 2008, απέδειξε ότι η 

απόδοση των εργαζοµένων µπορεί να βελτιωθεί όταν δίνεται βαρύτητα στην ανάταση του 

ψυχολογικού κεφαλαίου.  

O Bandura (1997) συµπληρώνει υπογραµµίζοντας ότι όταν οι στόχοι του οργανισµού 

συµβαδίζουν µε τους προσωπικούς στόχους των ατόµων τότε η προθυµία τους 

πολλαπλασιάζεται. (Avey, Patera, & West, 2006) Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, µειώνονται οι 

αρνητικές συµπεριφορές ενώ την ίδια στιγµή προάγεται το ευ ζην στο χώρο εργασίας και 

κατά συνέπεια η οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. (Avey, Reichard, Luthans, & Mhatre, 

2011) 

Η εργασία εξετάζει την σύνδεση ανάµεσα στην αυθεντική ηγεσία, το ψυχολογικό κεφάλαιο 

και τη δηµιουργικότητα των εργαζόµενων σε ένα κλάδο όπου η γέννηση νέων και 

χρήσιµων ιδεών είναι κρίσιµη, όπως αυτός της πληροφορικής. Αυτή η κρισιµότητα 

βρίσκεται και σε αντίστοιχους κλάδους όπου προωθείται η πνευµατική εργασία. Όταν οι 

κλάδοι αυτοί προσφέρουν εργασία και ταυτόχρονα παρέχουν το περιβάλλον που 

υποστηρίζει την άνθηση των τριών προηγούµενων παραγόντων είναι πντα στις πρώτες 

επιλογές των ταλαντούχων που αναζητούν την κατάλληλη θέση. (Toor & Ofori, 2010) Γι’ 

αυτούς του λόγους λοιπόν, κρίθηκε κατάλληλη η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος για 

την διεξαγωγή της παρούσας εργασίας.  

Η συγκεκριµένη έρευνα περιορίζει το δείγµα της στα γεωγραφικά πλαίσια της Ελλάδος µε 

σκοπό την αποφυγή αλλοίωσης του αποτελέσµατος από τυχόν διαφορετικές κουλτούρες. 

Στα παρακάτω κεφάλαια, εξετάζεται η σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση µε 

διασαφήνιση των αντίστοιχων εννοιών, αναλύονται οι µέθοδοι και τα εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία της ποσοτικής έρευνας, παρατίθενται τα 

εξαγόµενα στοιχεία και καταγράφονται τα ανάλογα συµπεράσµατα. 
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Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο 
Ο όρος «ψυχολογικό κεφάλαιο» εισήχθη για πρώτη φορά από τον Luthans και τους 

συνεργάτες του το 2002. (James, Reichard, Fred, & Mhatre, 2011) Πληθώρα εµπειρικών 

και θεωρητικών ερευνών κατά το παρελθόν έχουν επισηµάνει ότι το ψυχολογικό κεφάλαιο 

ως σύστηµα µελέτης συναισθηµατικών καταστάσεων εµπεριέχει εκτός από συναισθήµατα 

και ψυχολογικές διαθέσεις αλλά και την δυνατότητα χειραγώγησης και εξέλιξης αυτών. 

(Avey, Patera, & West, 2006) Συγκεκριµένα, ο Luthans ενσωµατώνει το ψυχολογικό 

κεφάλαιο στα πλαίσια της θετικής οργανωσιακής συµπεριφοράς (positive organizational 

behaviour - PBO)  έχοντας ως επίκεντρο διερεύνησης  τα θετικά συναισθήµατα τα οποία 

συσχετίζονται µε την επιτυχή διεξαγωγή και εκπλήρωση ενός στόχου που έχει τεθεί από 

κάποιο άτοµο. (James, Reichard, Fred, & Mhatre, 2011) Παράλληλα, ο Bandura το 1997 

και ο Snyder το 2000 εξαίρουν τη δυνατότητα ύπαρξης τεχνικών ανθρωπίνου δυναµικού 

που ενισχύουν διαστάσεις αυτού όπως είναι η ελπίδα και η αισιοδοξία. (Bandura, Editorial, 

1997) (Snyder, FeldMan, Taylor, Schroeder, & Adams III, 2000) Συγκεκριµένα, ο όρος του 

ψυχολογικού κεφαλαίου εσωκλείει τέσσερις σηµαντικές πτυχές οι οποίες µπορούν να 

διαµορφωθούν µέσω παρεµβάσεων, όπως αποδείχθηκε στο πλαίσιο διεξαγωγής κλινικών 

ερευνών. Οι αναφερόµενες πτυχές είναι η αισιοδοξία, η ελπίδα, η αυτοπεποίθηση και η 

ανθεκτικότητα του χαρακτήρα. Αποτελούν τους πυλώνες µε βάσει τους οποίους οι 

οργανισµοί επιτυγχάνουν τους στόχους τους εναποθέτοντας το µέγιστο των δυνατοτήτων 

τους στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις στρατηγικές διαχείρισης του. (Avey, Patera, & 

West, 2006) 

Αισιοδοξία 
Μελετώντας την έννοια της «αισιοδοξίας», η ίδια ορίζεται ως η θετική αντίληψη για τις 

µελλοντικές καταστάσεις που θα λάβουν δράση στην πορεία υλοποίησης των στόχων σε 

ατοµικό ή κοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον, οι Scheier και Carver το 2003 συµπληρώνουν 

υπογραµµίζοντας ότι η αισιοδοξία είναι άµεσα συνυφασµένη µε την αυτογνωσία των 

ατόµων καθώς οι προσδοκίες τους για την επίτευξη θετικών καταστάσεων στη ζωή τους 

επηρεάζει παράλληλα και τον τρόπο διαµόρφωσης αντίστοιχων συµπεριφορών των 

ατόµων. (Scheier & Carver, 2003) Ωστόσο, δεν θα πρέπει να συγχέονται οι ρόλοι της 
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αισιοδοξίας και της µη ρεαλιστικής αισιοδοξίας καθώς ο Seligman το 1998 διαχωρίζει 

αυτές τις έννοιες. Η δεύτερη ανήκει στο είδος της αισιοδοξίας η οποία δεν είναι βασισµένη 

σε ορθολογικές σκέψεις και συµπεράσµατα και υπάρχει ο κίνδυνος να επιφέρει τα εκ 

διαµέτρου αντίθετα αποτελέσµατα ως προς τους επιδιωκόµενους στόχους του οργανισµού. 

(Seligman, 2000) 

Κατ’ επέκταση λοιπόν, η σωστή έννοια της αισιοδοξίας είναι αυτή η οποία ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση των ατόµων, ενδυναµώνει το συναίσθηµα για συνεχή αγώνα ως προς την 

επίτευξη των σκοπών και επιδρά στην καταπολέµηση της µελαγχολίας και ποικίλων ακόµη 

αρνητικών συναισθηµάτων αντίστασης µε απώτερο σκοπό την αυτό-βελτίωση. 

Παράλληλα, σηµαίνοντα ρόλο στην ενδυνάµωση του αισθήµατος της αισιοδοξίας αποτελεί 

το περιβάλλον µέσα στο οποίο δρα ένα άτοµο. Όταν το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό, 

µπορεί να εντείνει την πεποίθηση του ίδιου για εύρεση ποικίλων λύσεων σε θέµατα που 

αναφύονται  και να εκµεταλλεύεται πιο άµεσα τις ευκαιρίες που προκύπτουν. 

(Avey, Patera, & West, The Implications of Positive Psychological Capital on Employee 

Absenteeism, 2006) 

Η έννοια της ελπίδας 
Η ανάπτυξη της έννοιας της «ελπίδας» εµπερικλείει εκείνη την πλευρά της 

συναισθηµατικής κατάστασης του ατόµου η οποία ωθεί το άτοµο σε µια συνεχή και 

εθελούσια προσπάθειά ως προς την οριστικοποίηση των στόχων του. Συνάµα, 

αντικατοπτρίζει µία θετική ψυχολογική κατάσταση και σκέψη η οποία συνεισφέρει στον 

επιτυχή σχεδιασµό και στην υλοποίηση των ενεργειών για την επίτευξη του στόχου. Με 

αυτό τον τρόπο, το άτοµο υπερπηδά ευκολότερα οποιαδήποτε δυσχέρεια κι αν 

παρουσιάζεται στην πορεία. (Snyder, FeldMan, Taylor, Schroeder, & Adams III, 2000) Τα 

άτοµα προσανατολίζονται στην ανάπτυξη µιας θετικής οπτικής γωνίας και προοπτικής 

στους προσδοκώµενους στόχους (βραχυπρόθεσµους και µη). (Gooty, Gavin, Johnson, 

Frazier, & Snow, 2009) Όσο πιο ελπιδοφόρο είναι το µέλος της οµάδας, τόσο περισσότερο 

απολαµβάνει τους καρπούς των µόχθων του. Παράλληλα, κινητοποιείται σε όλη τη 

διάρκεια της πορείας του όλο και πιο έντονα ώστε να εντοπίζει µετέπειτα τρόπους 

διατήρησης των κινήτρων του. Κατά αυτό τον τρόπο, η ελπίδα αποτελεί τον οδηγό της 

καθοδήγησης και οργάνωσης του ατόµου από τον ίδιο του τον εαυτό. Επιπρόσθετα, σε 

περίπτωση που τυχόν παρεκκλίνει το άτοµο από τους στόχους τους, είναι δεκτικό προς την 

κριτική από τους γύρω του µε απώτερο σκοπό τον εντοπισµό και την διόρθωση των λαθών 
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που έγιναν στην πορεία. Ως αποτέλεσµα, βελτιώνονται οι σκέψεις, οι στρατηγικές και 

εξουδετερώνονται τα εµπόδια. Είναι αντιληπτό ότι η ελπίδα αφορά τις πράξεις και σκέψεις 

που προέρχονται από το ίδιο το άτοµο που την αισθάνεται. Σε αντίθεση, µε την αισιοδοξία 

η οποία αναφέρεται κατά κύριο λόγο στους εξωτερικούς παράγοντες και στον 

περιβάλλοντα χώρο όπου το άτοµο δρα. (Alarcon, Bowling, & Khazon, 2013) (Avey, 

Reichard, Luthans, & Mhatre, 2011) (Rego, Sousa, Marques, & Pina e Cunha, 2012) 

Αυτοπεποίθηση 
Η «αυτοπεποίθηση» ορίζεται ως η άποψη που έχει το άτοµο για τις προσωπικές του 

δυνατότητες και δεξιότητες του πάνω σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο. Αποτελεί 

δηµιούργηµα συσσώρευσης εσωτερικών σκέψεων και προβληµατισµών του ατόµου ως 

προς τον βαθµό ικανοποίησης της αποτελεσµατικότητας των ικανοτήτων του σχετικά µε 

ποικίλα και κρίσιµα ζητήµατα των στόχων (Bandura, 1989) (Bandura, 1997). Ωστόσο, ο 

βαθµός της αυτοπεποίθησης δεν είναι πάντοτε ο ίδιος. Το άτοµο µπορεί να εµφανίζει 

υψηλή αυτοπεποίθηση σε ένα τοµέα αλλά κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται το αντίστοιχο 

επίπεδο σε ένα οποιοδήποτε άλλο πεδίο.  

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι σηµαίνοντα ρόλο για την εκδήλωση του συναισθήµατος 

της αισιοδοξίας κατέχει το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η αυτοπεποίθηση.  

Για παράδειγµα, η προσπάθειας για παροχή µεγαλύτερης ελευθερίας στους υφισταµένους 

µε απώτερο σκοπό την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων του αγοραστικού κοινού θα 

µπορούσε να αποτελέσει αρωγός στην προσπάθεια για ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του 

εργαζοµένου. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ποικίλα προβλήµατα που πιθανώς να 

αναφύονται ως προς την δέσµευση των εργαζοµένων στους προσδοκώµενους στόχους της 

εταιρείας λαµβάνουν χώρο λόγω χαµηλού επιπέδου αυτοπεποίθησης και αυτοδέσµευσης. 

Ο ρόλος της δεύτερης αποτελεί µια συνεχή κινητήρια δύναµη η οποία πρέπει να 

ενδυναµώνει σταθερά  τον άνθρωπο ώστε να επιδιώκει σθεναρά τους στόχους του και να 

επιµένει στην πορεία ολοκλήρωσης τους µε απώτερο σκοπό την ουσιαστικότερη εµπλοκή 

των εργαζοµένων στο οργανωσιακό γίγνεσθαι (Χυτήρης, 2013) (Daft, 2007)  

(Wilson, Kickul, & Marlino, 2007) 

Ψυχική ανθεκτικότητα 
H «ψυχική ανθεκτικότητα» νοείται ως το συναίσθηµα το οποίο λαµβάνει χώρο µέσα από 

δύο πτυχές. Η πρώτη σχετίζεται µε τον τρόπο διαχείρισης του συνόλου των 
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προσδοκώµενων συµπεριφορών του ατόµου όπως και  τον τρόπο επεξεργασίας των 

σταδιακών επιτευγµάτων του. Η δεύτερη συνιστώσα της «ψυχικής ανθεκτικότητας» 

εµπερικλείει το επίπεδο της εκδήλωσης των συναισθηµάτων του ατόµου σε δυσχερείς 

καταστάσεις, είτε στο παρελθόν, είτε τώρα, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν 

προβλήµατα στην οµαλή και συνεχή διαµόρφωση του ατόµου. Ως εκ τούτου, η κατάκτηση 

της ψυχικής ανθεκτικότητας απαιτεί την διευκρίνιση των προσδοκώµενων συµπεριφορών 

του ατόµου όπως και την έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση των καταστάσεων 

επικινδυνότητας µε γνώµονα διάφορους παράγοντες. (Masten & Curtis, 2000) Ένας από 

τους πιο ουσιαστικούς συντελεστές ο οποίος επιδρά στο βαθµό της ψυχικής 

ανθεκτικότητας το ατόµου είναι οι αποκτηµένες ικανότητες του ατόµου οι οποίες 

µετριόνται µε σταθµισµένα στοιχεία όπως είναι το γνωστικό υπόβαθρο του ατόµου. 

Επιπρόσθετα, οι πηγές ενδυνάµωσης ωφελούν και αναπτύσσουν τις προοπτικές εξέλιξης 

του ατόµου. Για παράδειγµα, στα πλαίσια ενός οργανισµού, εάν ο εργαζόµενος εντοπίζει 

µια ενδιαφέρουσα πρόκληση στο αντικείµενο της εργασίας του, τότε αυτό θα έχει 

αντίκτυπο ως προς την βελτίωση της απόδοσής του στο εργασιακό  και κατ’ επέκταση στο 

κοινωνικό του περιβάλλον (Herrman, et al., 2011). Επιπλέον, το υποστηρικτικό περιβάλλον 

εντός του πλαισίου της οµάδας επιδρά στις πράξεις του ατόµου και διευκολύνει την 

εκδήλωση των αµυντικών του µηχανισµών την κατάλληλη και επικίνδυνη χρονική στιγµή. 

(Durlak, 1998) Υπό την σύµπραξη όλων αυτών των παραγόντων, το άτοµο δεν αποσπάται 

από την πορεία δράσης του εύκολα καθώς διαχειρίζεται ποσοστό του άγχους, της πίεσης, 

της µερικής ή ολικής αποτυχίας ενός στόχου κ.α. µέσω των προστατευτικών µηχανισµών 

και ιδεών που έχει αναπτύξει. Αρνητικά συναισθήµατα που προκαλούνται στις δύσκολες 

για το άτοµο στιγµές όπως η απελπισία, η δυσπιστία, η κατάθλιψη και η αίσθηση έλλειψης 

ενός ανώτερου σκοπού µπορούν να αποµακρυνθούν µέσα από την προσπάθεια του ατόµου 

για την ενδυνάµωση του ιδίου µε απώτερο σκοπό την ψυχική του ανάταση. (Herrman, et 

al., 2011) 

Αυθεντική Ηγεσία 
Η λέξη «αυθεντικός» σηµαίνει ο έγκυρος, ο γνήσιος, ο πραγµατικός. Από την επεξήγηση 

ακόµα του όρου γίνονται εύκολα αντιληπτές οι βασικές αρχές της αυθεντικής ηγεσίας. 

Η ιδέα για την αποσαφήνιση του όρου της «αυθεντικής ηγεσίας» αποτελεί δύσκολο 

εγχείρηµα λόγω της πολυδιάστατης και πολυεπίπεδης φύσης της. Παλαιότερα, δεν υπήρχε 
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µια σαφής επεξήγηση του ορισµού καθώς δεν γινόταν αντιληπτή η ευρεία απεικόνιση του 

φαινοµένου και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο µπορεί να ενδυναµωθεί ένα τέτοιο στυλ 

ηγεσίας. Ερευνητές, όπως η Cooper το 2005, συµφώνησαν µε αυτή τη δυσκολία 

καταγραφής της άσκησης αυτού του στυλ ηγεσίας. Αυτό δικαιολογείται καθώς τα 

χαρακτηριστικά της αυθεντικής ηγεσίας απαντώνται σε διάφορα στυλ ηγεσίας όπως έχουν 

διαµορφωθεί µέσα από πληθώρα βιβλιογραφιών. Σύµφωνα µε τους Burke και Cooper, η 

αυθεντική ηγεσία µπορεί να θεωρηθεί υπάρχουσα και να αναλυθεί ως διάσταση σε άλλες 

µορφές ηγεσίας. (Burke & Cooper, 2006)  

Μετά από τέσσερα χρόνια, ο Whitehead εισάγει έναν πιο λεπτοµερή ορισµό για το 

αυθεντικό στυλ ηγεσίας. Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά του ορισµού εµπίπτουν άµεσα 

στην εννοιολογική πληρέστερη επεξήγηση της έννοιας αυτής. Στην έρευνα αυτή 

ακολουθείτε ο ορισµός που ορίζει την αυθεντική ηγεσία ώς σύνολο τεσσάρων εσωτερικών 

ικανοτήτων. Αυτά είναι η αυτογνωσία, η ισορροπηµένη σκέψη, η αντικειµενική αντίληψη 

των πράξεων και των ικανοτήτων από τον ίδιο και η διαφάνεια στις σχέσεις του. Ένα από 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελεί η έννοια της αυτογνωσίας όπου το άτοµο έχει την 

δυνατότητα να αντιλαµβάνεται ορθά την εικόνα του όπως και την εντύπωση που έχουν τα 

άτοµα που το περιβάλλουν προς τον εαυτό του. Επιπρόσθετο χαρακτηριστικό, είναι η 

προσπάθεια για σύναψη σχέσεων εµπιστοσύνης µε γνώµονα τις ηθικές αξίες και ο αγώνας 

βελτίωσης του ατόµου. Η βελτίωση αυτή, προοικονοµεί την αποτελεσµατική υλοποίηση 

των οργανωσιακών στόχων. Παράλληλα, η προσπάθεια για ενδυνάµωση των κοινωνικών 

σχέσεων των µελών δηµιουργεί τη δυνατότητα στον περίγυρο να αντιληφθεί οτιδήποτε οι 

ίδιοι καταλαβαίνουν (ή όχι) και όσον αφορά το δικό τους σύστηµα αξιών, γνώσεων και 

δυνάµεων αλλά και των υπολοίπων.  

Όσον αφορά τις ανάγκες του σηµερινού εργασιακού περιβάλλοντος, οι «αυθεντικοί 

ηγέτες» απαρτίζουν τα άτοµα τα οποία σκέφτονται και δρουν µε συνείδηση. Εκφράζουν 

και αντικατοπτρίζουν τα αληθινά τους συναισθήµατα καθώς ο αυτοσκοπός τους δεν 

σχετίζεται µε την αύξηση των απολαβών τους ούτε µε την ανάδειξη της θέσης τους ή του 

κοινωνικού τους γοήτρου. Κατ’ ακολουθίαν, ο αυθεντικός ηγέτης διακατέχεται από 

ταπεινότητα αφού δεν αποζητά απολαβές και τα ανταλλάγµατα για ό,τι πράττει. 

(Shamir & Eilam, 2005) 

Θεµελιώδης παράγοντας ο οποίος συναρτάται µε τα βασικά χαρακτηριστικά του 

αυθεντικού ηγέτη σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αυτός της αυθεντικότητας. Ο αυθεντικός 

ηγέτης δεν αποτελεί αποµίµηση ούτε πιστή αντιγραφή κάποιου άλλου. Οι απόψεις και το 
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όραµα του προέρχονται από εσωτερικές σκέψεις και προσωπικές εµπειρίες καθώς το 

συνονθύλευµα αυτών δεν µπορεί παρά να είναι µοναδικό. Είναι κύριοι του εαυτού τους και 

έχουν τον προσωπικό τρόπο αντίληψης των καταστάσεων.  

Συγκεκριµένα, τα βιώµατα και η οπτική γωνία του κάθε ανθρώπου διαµορφώνονται 

σύµφωνα µε τις αξίες που ήδη έχουν θεµελιωθεί αλλά το άτοµο είναι αρµόδιο και έχει τη 

δυνατότητα να τις αναπτύξει. Αντίστοιχα, το ίδιο συµβαίνει και µε το σύστηµα αξιών στο 

οποίο βασίζεται και εποµένως επηρεάζεται η αυθεντική ηγεσία. Κατανοεί το πλαίσιο 

δράσης του µέσα στο οποίο είναι αισιόδοξος, προσδοκά έχοντας υψηλά ηθικά πρότυπα και 

προσαρµόζεται στις δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν διαφυλάσσοντας τις αξίες 

τους. (Avolio & Gardner, 2005) (Shamir & Eilam, 2005) 

Υπογραµµίζεται λοιπόν, ότι το αυθεντικό στυλ ηγεσίας αποτελεί µια δυναµική και 

εξελισσόµενή διαδικασία η οποία καρπώνεται τα θετικά ψυχικά χαρίσµατα και την 

ανθεκτικότητα του ηγέτη µέσα σε ένα ασφαλές οργανωσιακό περιβάλλον. Όλα αυτά 

συνηγορούν στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της προσωπικής ανέλιξης αρχικά του 

ίδιου του ατόµου και έπειτα στη δηµιουργία ενός άµεσου θετικά διακείµενου 

περιβάλλοντος το οποίο έχει άµεσο αντίκρισµα και στην αυτορρύθµιση των θετικών 

συµπεριφορών των υπολοίπων µελών µέσα στα πλαίσια της οµαδικής εργασίας. (Shamir & 

Eilam, 2005) Η πλειονότητα των πρόσφατων ορισµών σχετικά µε την αποσαφήνιση της 

αυθεντικής ηγεσίας σχετίζονται µε την διαδικασία παρώθησης και ενδυνάµωσης σε ένα 

ηθικά (οργανωσιακό) περιβάλλον. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι η διαµόρφωση του τελικού 

συνόλου της ηγεσίας που ασκείται σχετίζεται άµεσα και µε το περιβάλλον του οργανισµού 

αποδεικνύει ότι διακατέχεται από ένα ακόµα στοιχείο µοναδικότητας (Avolio & Gardner, 

2005) 

Συνάµα, η άρνηση αναζήτησης προσωπικών οφελών του ηγέτη ενισχύει την διαµόρφωση 

οράµατος. Αυτό σηµαίνει πως θεωρεί ότι η αποστολή που έχει αναλάβει µπορεί να 

εκπληρωθεί µέσα από την µύηση των συναδέλφων του για συν-διαµόρφωση των στόχων οι 

οποίοι θα αποτελέσουν την διέξοδο για την µεταλαµπάδευση και τελµάτωση µεγαλύτερων 

σκοπών και ιδεών από κοινού. Αυτό είναι και ένα από τα σπουδαιότερα κριτήρια που 

κάνουν τον αυθεντικό ηγέτη να διαφοροποιείται και όσοι συνεργάζονται µαζί του, να τον 

θαυµάζουν. (Shamir & Eilam, 2005) 
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Αυτογνωσία 
Το µοντέλο της αυτογνωσίας περιγράφεται και αναλύεται σε ποικίλα στάδια και µέρη. 

Συγκεκριµένα, η ίδια κατηγοριοποιείται σε εξελικτικό επίπεδο (όσον αφορά τον συνεχή  

και διαρκώς αναπτυσσόµενο ρόλο τον οποίο λαµβάνει), σε διαπροσωπικό (όσον αφορά την 

επίγνωση του ιδίου για τα συναισθήµατα των άλλων όπως και της σχέσης η οποία 

λαµβάνει χώρο µεταξύ ηγέτη και προσωπικού) και εν τέλει σε ενδοπροσωπικό επίπεδο. Το 

ενδοπροσωπικό επίπεδο αποτελεί  πλαίσιο δράσης του ηγέτη για ενδοσκόπηση µέσω της 

διαρκούς προσπάθειάς του για αποτελεσµατική διαχείριση του εαυτού του µε απώτερο 

σκοπό την κατάκτηση της «αυτογνωσίας». (Goleman, 1998)  (Avolio & Gardner, 2005) 

(Shamir & Eilam, 2005) (Eagly, 2005) Οι ενδοπροσωπικές ικανότητες εµπεριέχουν την 

αυτοεκτίµηση, την εξάρτηση, την αυτοπραγµάτωση και εξέχουσα θέση λαµβάνει η 

αυτογνωσία.  

Η αυθεντική ηγεσία έχει ως κυρίαρχο δοµικό στοιχείο την αυτογνωσία ως αποτέλεσµα 

εξέλιξης του ενδοπροσωπικού επιπέδου του ηγέτη καθώς πρέπει να βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα αφού αποτελεί τη δύναµη η οποία ορίζει τον ηγέτη ως προς την ταυτότητά του, τις 

εµπειρίες που έχει βιώσει και συµπορεύεται µε την έννοια της αντίληψης των 

συναισθηµάτων του εαυτού του.  Με αυτό τον τρόπο, ο ίδιος ανθίσταται  σε στρεσογόνες 

καταστάσεις µένοντας ανεπηρέαστος. Παράλληλα, σε συνδυασµό µε την κατανόηση 

σχετικά µε τα ταλέντα και τα µειονεκτήµατα του, τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία του 

χαρακτήρα του έχει το πλεονέκτηµα για µεγαλύτερη απόκτηση ευελιξίας όσον αφορά το 

τρόπο δράσης του µέσα στο περιβάλλοντα χώρο. Έχει την δεινότητα να προβλέπει τον 

τρόπο µε τον οποίο θα αντιδράσει και αυτό ως αποτέλεσµα του δίνει την δύναµη να µπορεί 

να αναγνωρίζει έγκαιρα και να αντιµετωπίζει µε σύνεση τις δύσκολες καταστάσεις. 

(Avolio & Gardner, 2005) 

Διαφάνεια στις σχέσεις του 
Κάθε οµάδα ενός εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί ένα συστηµικό περιβάλλον µέσα 

στο οποίο προκύπτουν διαρκώς νέες δυσχέρειες µε λογικό επακόλουθο τη γέννηση 

προβληµάτων τα οποία µε τη σειρά τους ωθούν σε µια συνεχόµενη τροποποίησης της 

σχέσης ηγέτη και υφισταµένων. Σύµφωνα µε αυτές τις καταστάσεις, η  συνεισφορά 

συγκεκριµένων ατόµων είναι καθοριστικής σηµασίας καθώς ασκούν επιρροή στα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας βοηθώντας µε αυτό τον τρόπο στην καταπολέµηση των οποιοδήποτε των 

εκάστοτε ζητηµάτων. Οι αυθεντικοί ηγέτες ως ρυθµιστές του τρόπου επικοινωνίας 
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ανάµεσα στα άτοµα αποτελούν ισχυρά µέλη της οµάδας καθώς αναλαµβάνουν µεγάλο 

µερίδιο ευθύνης σε περίπτωση εκδήλωσης συγκρουσιακών σχέσεων και χάσµατος µεταξύ 

των µελών της οµάδας τους. Ως διαµορφωτές του επικοινωνιακού κλίµατος στην οµάδα 

τους πρέπει να ασκούν ηγετικές πρωτοβουλίες µέσα σε ένα κλίµα δίχως διαµάχες οι οποίες 

µπορεί να αποβούν µοιραίες εντείνοντας το συγκρουσιακό περιβάλλον στην οµάδα. 

(Κυριακίδης, 2003) 

Σύµφωνα λοιπόν µε όσα προαναφέρθηκαν, αίρεται η ανάγκη για ύπαρξη µια ηγεσίας η 

οποία θα διασαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο δρα, πράττει, σκέφτεται και λειτουργεί 

δίχως καλύψεις ή αποκρύψεις δεδοµένων στους υφισταµένους. Άλλωστε, η ηγεσία είναι η 

κύρια υπεύθυνη για την εκπροσώπηση των ιδεών στους γύρω της µε απώτερο σκοπό την 

εγκαθίδρυση σχέσεων εµπιστοσύνης οι οποίες θα στηρίζονται στην διαφάνεια και στην 

ώθηση της οµάδας για τήρηση µιας κοινής πορείας και ίδιου προσανατολισµό στόχων. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, δηµιουργείται ένα ανοιχτό επικοινωνιακό κλίµα το οποίο οδηγεί 

στην ουσιαστική και αποτελεσµατική επικοινωνία της ηγεσίας µε τους ακολούθους του 

(Bass, Bass, & Stogdill, 2008).  

Ηθικός χαρακτήρας 
Οι Luthans και Avolio  το 2003 στην προσπάθειά τους για να διασαφηνίσουν την έννοια 

της αυθεντικής ηγεσίας συµπεριέλαβαν και τον «ηθικό χαρακτήρα» του ηγέτη ως ένα από 

τα κύρια χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, ποικίλες άλλες βιβλιογραφικές αναφορές 

συµπεριλαµβάνουν αυτό το χαρακτηριστικό. (Avolio B. , Gardner, Walumbwa, Luthans, & 

May, 2004) Πιθανότατα, το σύστηµα αξιών και ο δεοντολογικός χαρακτήρας 

συµπεριφοράς θεωρούνται ταυτόσηµα στην προσπάθεια έκφρασης της αυθεντικής ηγεσίας. 

Στην παρούσα εργασία, προσεγγίζεται ο ηθικός χαρακτήρας ως µέρος του συστήµατος 

αξιών το οποίο πρεσβεύει ο ηγέτης. Γι’ αυτό και παρατηρείται ότι ακόµα και στη 

περιγραφή των επιµέρους τµηµάτων αξιών είναι αναγκαία η διασαφήνιση τους. (Avolio & 

Gardner, 2005) 

Το σύστηµα αξιών (µέσα στο οποίο ανήκει και η έννοια του ήθους) δηµιουργείται από το 

συνονθύλευµα των πρότερων εµπειριών του ανθρώπου. Με σκοπό την µελέτη των 

ποικίλων συνιστωσών οι οποίες απαρτίζουν και συνθέτουν την έννοια του ήθους πρέπει να 

υπογραµµιστεί πως η κάθε κοινωνία ανά εποχή διαφέρει ως προς την προσαρµογή της στα 

εκάστοτε ηθικά πρότυπα και στις αντίστοιχες φιλοσοφικές σκέψεις. Ωστόσο, ο ηγέτης, ως 

βασική «Αρχή», κατέχει σε όλη την πορεία µελέτης των οµάδων και των κοινωνιών µια 
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εξέχουσα θέση στο γίγνεσθαι µε τα ηθικά ιδεώδη να προσδιορίζουν το περιεχόµενο και τον 

τρόπο που λαµβάνει δράση ο ίδιος.  

Σύµφωνα µε τα σύγχρονα ιδεώδη ο ηθικός ηγέτης πρέπει να δεσµεύεται ως προς τον τρόπο 

άσκησης εξουσίας σύµφωνα µε το πνεύµα δικαίου δίχως την εξυπηρέτηση των 

προσωπικών του συµφερόντων. (Bass, Bass, & Stogdill, 2008) Δίχως ανορθόδοξους 

τρόπους και µέσα και υπακούοντας στις ηθικές επιταγές του εργασιακού περιβάλλοντος ο 

ηγέτης θα  πρέπει να διακατέχεται από µια εµψυχωτική στάση µε ηθικό ακλόνητο µε 

απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ωφέλειας του οργανισµού. Κατόπιν, θα πρέπει να 

διαµορφώσει ο ίδιος τις εργασιακές σχέσεις υπό το πνεύµα µιας επιτυχούς, αµφίδροµης και 

ειλικρινούς επικοινωνίας όπου θα µετουσιωθούν σταδιακά µέσα από τις εξελίξεις στη 

λειτουργία και τους στόχους της επιχείρησης σε µια ευοίωνη προοπτική του εργασιακού 

µέλλοντος. (Blanchard, 2010) 

Στον αντίποδα, υπάρχουν και εργασιακά περιβάλλοντα τα οποία στηρίζουν πρότυπα µη 

αυθεντικής ηγεσίας όπου διαφαίνεται η έλλειψη δεοντολογικών υποδειγµάτων, η απουσία 

της δικαιοσύνης, η µη τήρηση των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωµάτων και 

αιχµαλωτίζονται οι ατοµικές ελευθερίες του κάθε ατόµου. Σε αυτή την περίπτωση, 

παρατηρείται µια αµυντική στάση και έλλειψη ειλικρινούς συµµετοχικής διάθεσης από το 

εργασιακό προσωπικό. Ως αποτέλεσµα όλων αυτών, το εργατικό δυναµικό διακατέχεται 

από µια αµυντική στάση η οποία οδηγεί σε συναισθηµατική εξουθένωση µε παράλληλα 

υψηλά ποσοστά αποχώρησης των εργαζοµένων. (Lindholm, 1990) 

Ισορροπηµένη σκέψη 
Η εστίαση του ηγέτη  στις δεσµεύσεις του εργασιακού περιβάλλοντος δηµιουργούν ένα 

«ισορροπηµένο» πλαίσιο όσον αφορά το σκεπτικό του ηγέτη. Σε συγκερασµό µε την 

ηθική, τις εµπειρίες και την ανάπτυξη της αυτογνωσίας ο ηγέτης είναι σε θέση να 

παρουσιάζει µια ισορροπία στον τρόπο που σκέφτεται και δρα.  

 O Kernis το 2003 συµπληρώνει επισηµαίνοντας ότι η έννοια της αδιατάραχτης ή 

ισορροπηµένης σκέψης είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της αυθεντικότητας. (Kernis, 2003) Η 

αδιατάραχτη σκέψη αναφέρεται στην µεθοδικότητα και τήρηση του προγραµµατισµού 

στον τοµέα λήψης αποφάσεων από την πλευρά του ηγέτη. Ο ίδιος διακατέχεται από 

ευελιξία εφιστώντας την προσοχή του στην µελέτη των αυθεντικών και αξιόπιστων πηγών 

µε σκοπό την σωστή διαχείριση των πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων στις 

οποίες καλείται να ανταπεξέλθει. Με αυτό τον τρόπο, οι ακόλουθοί του δείχνουν 
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µεγαλύτερα ποσοστά σεβασµού και αξιοπιστίας στον ηγέτη τους. Τα ποιοτικά ελεγµένα 

δεδοµένα και οι έγκυρες πηγές που χρησιµοποιεί ο ηγέτης διαµορφώνουν τα αντίστοιχα 

υψηλά επίπεδα ανάδειξης εµπιστοσύνης τόσο από την πλευρά των υφισταµένων όσο και 

από την πλευρά των ηγετών. (Burke & Cooper, 2006) 

Σύµφωνα µε όσα προηγήθηκαν συµπεραίνεται ότι οι αυθεντικοί ηγέτες δεν σκέφτονται 

σύµφωνα µε τις προσωπικές τους επιθυµίες πράττοντας κατά βούληση. Κατ’ ακολουθίαν, 

φιλτράρουν κάθε εξωτερική πληροφορία δίχως να εµπλέκουν τις σκέψεις τους, τα 

συναισθήµατα τους και τις προσωπικές τους ιδεολογίες. (Gardner, Avolio, & Walumbwa, 

2005). Ο Vaillant (1992) εκτιµά πως τα άτοµα τα οποία είναι σε θέση να διαχειρίζονται το 

εγώ τους, µπορούν παράλληλα να επιδείξουν γενικότερες συµπεριφορές και στάσεις οι 

οποίες δεν διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Ως επακόλουθο όλων αυτών, οι ίδιοι έχουν µια 

καλύτερη ποιότητα ζωής σε πνευµατικό και σωµατικό επίπεδο. (Vaillant, 1992) 

Δηµιουργικότητα 
Η «δηµιουργικότητα» αποτελεί τον πυλώνα της προαγωγής χρήσιµων ιδεών και της 

αντιµετώπισης άµεσων και µακροπρόθεσµων προβληµάτων. Σύµφωνα µε τον ορισµό η 

δηµιουργικότητα αναφέρεται στην γέννηση νέων και χρήσιµων ιδεών σχετικά µε τα 

προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, τις πρακτικές διοίκησης, τα επιχειρηµατικά 

µοντέλα και τη στρατηγική διοίκηση. Αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία, την φρεσκάδα 

και την χρησιµότητα. (Zhou & Ren, 2011) Η φρεσκάδα κάνει λόγο για την νεότητα και η 

χρησιµότητα για την υλοποίηση της και την αξίας της. (Muceldili, Turan, & Erdil, 2013) 

Οι Shalley, Gilson και Blum (2000) τονίζουν πως κάθε τοµέας εργασίας απαιτεί κάποιο 

βαθµό δηµιουργικότητας. (Shalley, Gilson, & Blum, 2000) Από µια πιο εποπτική µατιά, 

όταν η δηµιουργικότητα οδηγεί σε ουσιώδη διαφοροποίηση τον οργανισµό δηµιουργεί ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Άλλωστε, η απόδοση των εταιριών εξαρτώνται από την 

απόδοση των εργαζοµένων. Οι εταιρίες πληροφορικής είναι ένα ιδανικό παράδειγµα όπου 

η απόδοση τους εξαρτάται από τους ανθρώπους της και η δηµιουργικότητα (Subin & 

Workman Jr., 2004) καλείται να λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο ως µέρος εργασίας καθώς οι 

εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ως εργαλείο την σκέψη τους. Σαφώς, όσο υπάρχει 

πλουραλισµός στον τοµέα αυτό τόσο πιο επιθυµητό και ελκυστικό κάνει το αντικείµενο 

ενασχόλησης των εργαζοµένων.  
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Παρόλα αυτά, υπογραµµίζεται ότι δεν θα πρέπει να συγχέεται ο όρος αυτός µε την έννοια 

της «καινοτοµίας» καθώς η ύπαρξη της πρώτης αποτελεί πρωταρχικό βήµα για την 

εκµαίευση της καινοτοµίας καθώς δηλώνει την επεξήγηση µιας δηµιουργίας και το 

αντίκτυπο αυτής σε σχέση µε το περιβάλλον της. (Shalley & Gilson, 2004) Μελέτες 

καταλήγουν στο ότι τα δηµιουργικά άτοµα γεννούν περισσότερες καινοτόµες ιδέες και ότι 

η δηµιουργικότητα των υπαλλήλων παίζει σηµαντικό ρόλο στην οργανωσιακή καινοτοµία. 

(Hirst & Peters, 2011) Επίσης, οι Yuan και Woodman το 2010 και ο Baer το 2012 τονίζουν 

ότι η διαδικασία γέννησης δηµιουργικών ιδεών αποτελεί ένα συνδυαστικό περιεχόµενο της 

καινοτοµίας. (Muceldili, Turan, & Erdil, 2013) Άρα, σε έναν οργανισµό η ύπαρξη 

καινοτοµίας και ο χώρος για την έµπνευση µπορούν να δηµιουργήσουν µικρό ή ιδιαίτερα 

σηµαντικό αντίκτυπο στις πρακτικές των εργαζοµένων βελτιώνοντας την απόδοση και την 

προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τελικά, διαπιστώνεται ότι η δηµιουργικότητα είναι απαραίτητη και εκτιµάται σε όλα τα 

είδη εργασίας σε διαφορετικό όµως βαθµό. Παρόλα αυτά αξίζει να αναφερθεί το γεγονός 

ότι υπάρχει η εσφαλµένη εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν διακατέχονται από 

δηµιουργικότητα. Σύµφωνα µε την Azzam κάτι τέτοιο είναι αναληθές καθώς ο κάθε 

άνθρωπος µπορεί να αποτελέσει πηγή νέων ιδεών. Η δηµιουργικότητα του ατόµου µπορεί 

να εµφανίζεται σε πτυχές της ζωής του και στο κατάλληλο περιβάλλον.  (Azzam, 2009) 

Στόχος λοιπόν, µιας επιτυχηµένης επιχείρησης είναι να αναγνωρίζει την δηµιουργικότητα 

των εργαζόµενων και να χτίζει το κατάλληλο κλίµα για την έκφραση τους. Ως αποτέλεσµα 

θα λάβει πιο ικανοποιηµένους εργαζόµενους, οικονοµική ευµάρεια και κοινωνική εξέλιξη 

µέσα στο χώρο εργασίας. 

  



19 

Έρευνα 
Η παρούσα έρευνα απαντά στο κάλεσµα για περαιτέρω διερεύνηση της έρευνας των 

Armenio Rego, Filipa Sousa, Carla Marques και Miguel Pina e Cunha µε τίτλο “Η 

Αυθεντική ηγεσία προάγει το ψυχολογικό κεφάλαιο και τη δηµιουργικότητα των 

υπαλλήλων”. Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία επικεντρώνεται στην βιοµηχανία της 

Πληροφορικής και συγκεκριµένα στην Ελλάδα. Μέσα από προσωπικές εµπειρίες αλλά και 

από την κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση ο ερευνητής της παρούσας εργασίας 

εντοπίζει τον κρίσιµο παράγοντα της δηµιουργικότητας στις εταιρίες πληροφορικής 

αποτελώντας παράλληλα και το κύριο έναυσµα για την εκπόνηση αυτού του θέµατος. 

Μέσα από την ηλεκτρονική καταγραφή των απαντήσεων των ερωτηθέντων δίνεται το 

ερωτηµατολόγιο σε 149 εργαζόµενους οι οποίοι εργάζονται σε εταιρίες πληροφορικής. 

Υπογραµµίζεται ότι δεν υπάρχει περιορισµός όσον αφορά το είδος και το µέγεθος των 

εταιρειών όπως και ως προς την πλειάδα ατόµων που εργάζονται σε αυτές. Συνάµα, δεν 

καταγράφονται επωνυµίες εταιριών για λόγους δεοντολογίας, δεν υπάρχει περιορισµός ως 

προς τις περιοχές από τις οποίες δηµιουργήθηκε το δείγµα καθώς πραγµατοποιείται µια 

προσπάθεια καταγραφής των δεδοµένων αποτελώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 

λειτουργίας των εταιρειών πληροφορικής στην Ελλάδα. Παρακάτω, αναλύονται τα 

µοντέλα τα οποία τέθηκαν υπό έλεγχο καθώς και τα αριθµητικά αποτελέσµατα των 

αναγνωρισµένων συσχετίσεων. 

  



20 

Υποθέσεις 

Μοντέλο 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε βάση το µοντέλο των συσχετίσεων όπως αυτές προέκυψαν 

από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οι µεταβλητές ελέγχου και οι επιµέρους παράγοντες 

τους διαµορφώνονται ως εξής: 

Α) Αυθεντική Ηγεσία 

1) Αυτο-γνωσία 

2) Ισορροπηµένη Σκέψη 

3) Διαφάνεια 

4) Ηθικός Χαρακτήρας 

Β) Ψυχολογικό Κεφάλαιο 

 1) Αντίσταση στις δυσκολίες 

 2) Ελπίδα 

 3) Αισιοδοξία 

 4) Αυτοπεποίθηση 

Γ) Δηµιουργικότητα 

Στο Σχήµα 1, απεικονίζονται γραφικά οι υποθέσεις του µοντέλου ως προς τις µεταβλητές 

ελέγχου. 

 

Σχήµα 1: Το µοντέλο προς έρευνα 

1. Πρώτη υπόθεση: 

Η αυθεντική ηγεσία οδηγεί σε αύξηση του ψυχολογικού κεφαλαίου των 

εργαζοµένων στον τοµέα της πληροφορικής στην Ελλάδα. 
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Η µετασχηµατιστική ηγεσία έχοντας ως βασικό της συστατικό την αυθεντικότητα, δείχνει 

θετική συσχέτιση µε το ψυχολογικό κεφάλαιο των εργαζοµένων. (Avey, Patera, & West, 

The Implications of Positive Psychological Capital on Employee Absenteeism, 2006) 

Επίσης, τα ευρήµατα από την Πορτογαλία εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική σχέση σε 

έρευνα που διεξήχθη µε πληθυσµό από διάφορους τοµείς εργασίας. Στην προκειµένη 

περίπτωση, θα εξετάσουµε την σύνδεση των τεσσάρων παραγόντων της αυθεντικής 

ηγεσίας µε το σύνολο των τεσσάρων παραγόντων του ψυχολογικού κεφαλαίου. Στην 

έρευνα, η αυθεντική ηγεσία ποσοτικοποιεί την αίσθηση των εργαζοµένων σχετικά µε τον 

ανώτερο τους ως προς την διαφάνεια στις σχέσεις τους, τον ηθικό χαρακτήρα 

(δεοντολογική συµπεριφορά), την αυτογνωσία από πλευράς ηγέτη (ως προς τις ιδίες 

δυνάµεις του αλλά και προς το περιβάλλον) και εν τέλει αναφορικά µε την ισορροπηµένη 

κρίση των καταστάσεων. (Rego, Sousa, Marques, & Pina e Cunha, 2012) 

2. Δεύτερη υπόθεση: 

Το ψυχολογικό κεφάλαιο οδηγεί σε αύξηση της δηµιουργικότητας των 

εργαζοµένων στον τοµέα της πληροφορικής στην Ελλάδα. 

Η µελέτη του ψυχολογικού κεφαλαίου έχει αποδείξει ότι µπορεί να επιφέρει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Αυτό διερευνήθηκε µέσω του παράγοντα της απουσίας από την εργασία 

λόγω αρρώστιας και µη αλλά και µέσω εµπειρικών ερευνών. (Luthans, Avolio, Avey, & 

Norman, 2007) Οι ερευνητές τη συσχέτισαν µε την ικανοποίηση των εργαζοµένων. Στην 

ίδια έρευνα η αύξηση του ψυχολογικού κεφαλαίου αποδεικνύεται ότι είναι ο προποµπός 

της απόδοσης. (Toor & Ofori, 2010) Επίσης, στην έρευνα που διεξήχθη στην Πορτογαλία, 

αυτή η σχέση βρέθηκε σηµαντική. 

3. Τρίτη υπόθεση: 

Η αυθεντική ηγεσία οδηγεί σε αύξηση της δηµιουργικότητας των εργαζοµένων 

στον τοµέα της πληροφορικής στην Ελλάδα. 

Έρευνα του 2013 στην Τουρκία αποδεικνύει ότι παράγοντες που δοµούν την αυθεντική 

ηγεσία συσχετίζονται µε την δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. (Muceldili, Turan, & 

Erdil, 2013) Η έρευνα που διεξήχθη στην Πορτογαλία απέδειξε ότι η αυθεντική ηγεσία 

οδηγεί σε αύξηση του ψυχολογικού κεφαλαίου όπως και στη δηµιουργικότητα. (Rego, 

Sousa, Marques, & Pina e Cunha, 2012) 
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Ερωτηµατολόγια- Εργαλεία 
Με σκοπό την αποτελεσµατική µέτρηση των τριών µεταβλητών της αυθεντικής ηγεσίας, 

του ψυχολογικού κεφαλαίου και της δηµιουργικότητας χρησιµοποιήσαµε τον συνδυασµό 

τριών εργαλείων. Για την αυθεντική ηγεσία, λάβαµε άδεια χρήσης για µη-κερδοσκοπική 

έρευνα κάνοντας χρήση το «Ερωτηµατολόγιο Αυθεντικής Ηγεσίας» (Authentic Leadership 

Questionnaire - ALQ) από την MindGarden Inc. η οποία έχει αναλάβει την διάθεση του. Το 

ερωτηµατολόγιο αυτό περιείχε ερωτήσεις που αντικατοπτρίζουν την θεώρηση των 

ερωτηθέντων σχετικά µε τους τέσσερις υποπαράγοντες της Αυθεντικής Ηγεσίας, το 

σύστηµα αξιών, την διαφάνεια, τον ισορροπηµένο χαρακτήρα και την αυτογνωσία. Οι 

συµµετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά µε τον ανώτερο τους. 

To ALQ διερευνά τα χαρακτηριστικά της αυθεντικής ηγεσίας απαντώντας στα παρακάτω 

ερωτήµατα: 

1. Αυτογνωσία: Σε ποιο βαθµό γνωρίζει ο ηγέτης τις δυνάµεις και τους περιορισµούς 

του. Πως τον βλέπουν οι άλλοι και πως τους επηρεάζει? 

2. Διαφάνεια: Σε ποιο βαθµό ο ηγέτης ενδυναµώνει τη διαφάνεια µε τους άλλους και 

τους βοηθά να πρωτοπορούν µε τις ιδέες και τις προκλήσεις τους? 

3. Ηθική: Σε ποιο βαθµό ο ηγέτης θέτει ένα υψηλό πρότυπο ηθικής? 

4. Ισορροπία: Σε ποιο βαθµό ζητά απόψεις προτού λάβει σηµαντικές αποφάσεις? 

(Mind Garden: Tools for positice transformation, 2017) 

Για την ποσοτική καταγραφή του ψυχολογικού κεφαλαίου χρησιµοποιήθηκε το 

ερωτηµατολόγιο των Luthans, Avolio, Avey και Norman που δηµοσιεύτηκε το 2006 µε 

τίτλο «Ψυχολογικό Κεφάλαιο: Μέτρηση και συσχέτιση µε την απόδοση και την 

ικανοποίηση». (Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007) Για την αξιολόγηση της τρίτης 

µεταβλητής, αυτής της δηµιουργικότητας, αξιοποιήθηκε το εργαλείο των Zhou και George 

το 2001 από την έρευνα µε τίτλο «Όταν η εργασιακή ικανοποίηση οδηγεί σε 

δηµιουργικότητα: Στηρίζοντας την έκφραση της φωνής» . (Zhou & George, 2001) 

Για λόγους διευκόλυνσης της έρευνας καταγράψαµε την άποψη που έχουν για τις ίδιες τις 

πράξεις τους οι ερωτηθέντες-υφιστάµενοι των επιχειρήσεων πληροφορικής καθώς η 

ταυτόχρονη αξιολόγηση δεδοµένων ηγετών και υφισταµένων θα δυσχέραινε την συλλογή 

του δείγµατος. Με αυτό τον τρόπο, οι ερωτήσεις τίθενται στο α’ ενικό πρόσωπο 

καταγράφοντας τις προσωπικές στάσεις και απόψεις των ερωτηθέντων. Για παράδειγµα, η 

ερώτηση «Εκφράζει νέους τρόπους για να βελτιωθεί η ποιότητα.» µετασχηµατίστηκε ως 



23 

εξής: «Αισθάνοµαι σίγουρος-η να εκφράζω νέους τρόπους για να βελτιωθεί η ποιότητα.». 

Κατά την διάρκεια της έρευνας τηρήθηκε η ανωνυµία και αφαιρέθηκαν οι απαντήσεις οι 

οποίες δεν σχετίζονται µε τους εργαζόµενους σε εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα 

καθώς η ανάλυση τους ξεπερνά τον σκοπό αυτής της έρευνας.  
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Στατιστική Ανάλυση 
Παρόλο που κύριος σκοπός της έρευνας δεν αποτελεί η αξιολόγηση των εργαλείων, 

πραγµατοποιήσαµε ανάλυση παραγόντων (factor analysis) µε το στατιστικό πρόγραµµα 

SmartPLS. Στον Πίνακας 1 βλέπουµε ότι η εγκυρότητα των παραγόντων είναι πάνω 0,7 το 

οποίο αποδεικνύει ότι οι παράγοντες είναι έγκυροι. Παροµοίως, στον Πίνακας 2 

παρουσιάζονται οι τιµές του κριτηρίου Cronbach Alpha για λόγους συµβατότητας µε τη 

βιβλιογραφία. Παρατηρείται ότι για τους παράγοντες στις µεταβλητές ελέγχου της 

αυθεντικής ηγεσίας και του ψυχολογικού κεφαλαίου η τιµή βρίσκεται πάνω από το όριο 

αποδοχής 0,7.  

 

 
Αυθεντική 

Ηγεσία 
A1 A2 A3 A4 

Ψυχολογικό 

Κεφάλαιο 
P1 P2 P3 P4 

Δηµιουργι-

κότητα 

Αυθεντική 

Ηγεσία            

A1.Αυτογνωσία .916 .850 
         

A2.Ισορροπηµένη 

Σκέψη 
.902 .791 .807 

        

A3.Ηθικός 

Χαρακτήρασ 
.861 .740 .678 .780 

       

A4.Διαφάνεια .864 .702 .707 .671 .780 
      

Ψυχολογικό 

Κεφάλαιο 
.358 .334 .359 .235 .304 

      

P1.Αυτοπε-

ποίθηση 
.299 .229 .344 .175 .289 .815 

     

P2.Ελπίδα .362 .337 .323 .298 .300 .817 .715 
    

P3.Αισιοδοξία .257 .260 .255 .138 .219 .763 .425 .519 .755 
  

P4.Αντίσταση .189 .206 .186 .104 .143 .835 .587 .563 .571 .737 
 

Δηµιουργι-

κότητα 
.123 .135 .093 .120 .060 .573 .513 .392 .416 .496 .726 

Πίνακας 1: Εφαρµογη του κριτηρίου Fornell-Larcker. 

Εφόσον η έρευνα ανήκει στον τοµέα της ψυχολογίας, υπάρχει µια µεγαλύτερη βαθµού 

δυσκολία προκειµένου να µετρηθούν και να κατηγοριοποιηθούν οι µεταβλητές. Γι’ αυτό 

λοιπόν, παρατηρήσαµε έναν υψηλό βαθµό οµοιότητας στους παράγοντες της µεταβλητής 

«Αυθεντική Ηγεσία».   
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 Cronbach's Alpha 

Αυθεντική Ηγεσία 

 Αυτο-γνωσία .872 

Ισορροπηµένη σκέψη .724 

Ηθικός χαρακτήρας .787 

Διαφάνεια σχέσων .780 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο 

 Αυτοπεποίθηση .849 

Ελπίδα .804 

Αισιοδοξία .741 

Αντίσταση .719 

Πίνακας 2: Κριτήριο Cronbach alpha 

Το υποθετικό µοντέλο 
Ως προς την ανάλυση του µοντέλου, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των δυο βηµάτων (two 

step approach). Αρχικά στο πρώτο βήµα, σχηµατίσαµε το formative µοντέλο που 

αναλύεται µέχρι το επίπεδο των ερωτήσεων. Στο βήµα αυτό πραγµατοποιήσαµε την 

ανάλυση παραγόντων (factor analysis). Προχωρώντας στο δεύτερο βήµα εξαγάγαµε τις 

λανθάνουσες µεταβλητές (latent variables) για τους παράγοντες των µεταβλητών ελέγχου. 

 

 

Original Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

Αυθεντική Ηγεσία -> Δηµιουργικότητα -0.086 1.063 - 

Αυθεντική Ηγεσία -> Ψυχολογικό Κεφάλαιο 0.338 4.389 *** 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο -> Δηµιουργικότητα 0.593 9.526 *** 

 

Επίπεδο σηµαντικότητας: *** 1%, ** 5%, * 10%, - > 10% 

Πίνακας 3: Βήµα δεύτερο. Έλεγχος σχέσεων µεταβλητών ελέγχου 
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 Original 

Sample (O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

Αυθεντική Ηγεσία -> Ψυχολογικό 

Κεφάλαιο -> Δηµιουργικότητα 

0.201 3.994 *** 

 

Επίπεδο σηµαντικότητας: *** 1%, ** 5%, * 10%, - > 10% 

Πίνακας 4: Η ελεγχόµενη συσχέτιση µε ενδιάµεση µεταβλητή 

 

 

Σχήµα 2: Πρώτο βήµα ανάλυσης 

Σχηµατίσαµε το µοντέλο σύµφωνα µε το Σχήµα 3, και δηµιουργήθηκαν τα αποτελέσµατα 

σύµφωνα µε τη µέθοδο Bootstrapping, µε 1000 επαναλήψεις, αξιοποιώντας τους µέσους 

όρους που προέκυψαν στο βήµα 1. Από το κριτήριο T-test αναγνωρίζεται ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση σε βαθµό σηµαντικότητας 1% της µεταβλητής «Αυθεντική Ηγεσία» προς 

το «Ψυχολογικό Κεφάλαιο» αλλά και το «Ψυχολογικό Κεφάλαιο» προς την 

«Δηµιουργικότητα». Η σχέση «Αυθεντική Ηγεσία» προς τη «Δηµιουργικότητα» δεν 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική. 
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Σχήµα 3: Μοντέλου δεύτερου βήµατος 

Δηµογραφικά στοιχεία 
Κατά τη συλλογή των ερωτηµατολογίων καταγράφτηκαν και τα εξής χαρακτηριστικά: 

1) Ηλικία ως ακέραιος αριθµός 

2) Φύλο (Άνδρας ή Γυναίκα) 

3) Το επίπεδο της εκπαίδευσης (Δευτεροβάθµια/Πρώτο πτυχίο/Επιπλέον πτυχία) 

4) Τα χρόνια προϋπηρεσίας στην παρούσα επιχείρηση 

5) Τα συνολικά χρόνια εργασίας του ερωτηθέντα και της ερωτηθείσας. 

Με σκοπό τη δηµιουργία των τµηµάτων για ανάλυση του µοντέλου µε βάση τα 

χαρακτηριστικά χρειάστηκε οι συνεχόµενες µεταβλητές να οµαδοποιηθούν. Ως εκ τούτου, 

η ηλικία η οποία κυµαίνονταν από 22 έως 52 έτη, χωρίστηκε σε τρεις ηλικιακές οµάδες ανά 

µια δεκαετία ως εξής: 

1) 22 έως 32 χρονών (Age1)  

2) 33 έως 42 χρονών (Age2)  

3) 43 έως 52 χρονών (Age3) 

Το επίπεδο εµπειρίας κατηγοριοποιήθηκε σε δύο µέρη αντί τριών (όπως ήταν οι πιθανές 

απαντήσεις), καθώς οι απαντήσεις ως προς την κατηγορία της «Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης» δεν ήταν αρκετές για ανάλυση. 

Τα χρόνια προϋπηρεσίας, διαχωρίστηκαν σε δύο οµάδες, και συγκεκριµένα ως προς το 

µικρό χρονικό διάστηµα εµπειρίας και το µεγάλο χρονικό διάστηµα. Απώτερος σκοπός 

αυτού του διαχωρισµού ήταν η πιθανότητα για πραγµατοποίηση εντοπισµού διαφορετικών 
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συσχετίσεων στα άτοµα µε χαµηλή εµπειρία. Παρωθηµένοι οι ίδιοι πιθανών από έναν 

µεγαλύτερο βαθµό ενθουσιασµού και όρεξης που κυριαρχεί στα πρώτα χρόνια 

απασχόλησης µπορεί τα αποτελέσµατα να εκτιµηθούν λανθασµένα. Εποµένως, λοιπόν, 

θεωρείται σηµαντικό για την προϋπηρεσία στην παρούσα εργασία η ηλικιακή ταξινόµηση 

σε δύο οµάδες, αυτή του ενός έως 5 έτη και αυτή των 6 έτη ή περισσότερα: 

1) 1 έως 5 χρόνια (Curr_Exp_Low)  

2) 6 χρόνια ή περισσότερα (Curr_Exp_High) 

Αντίστοιχα, ως προς την συνολική προϋπηρεσία εκτιµήθηκε σωστό πως ο µέσος όρος των 

ελάχιστων χρόνων διαρκείας του βαθµού προϋπηρεσίας θα πρέπει να έχει µια έκταση 

κατάλληλη ώστε να υπολογιστούν µε µεγαλύτερη εγκυρότητα τα αποτελέσµατα. Έτσι, 

διαχωρίσαµε σε δύο οµάδες την διάρκεια προϋπηρεσίας (ενός έως έξι χρόνια προϋπηρεσίας 

και επτά χρόνια ή περισσότερα): 

1) 1 έως 6 χρόνια (Total_Exp_Low) 

2)  7 χρόνια ή περισσότερα (Total_Exp_High) 

Οι συχνότητες των δηµογραφικών χαρακτηριστικών φαίνονται στον Πίνακας 5: 

 

Ηλικία 
Ηλικία 1 72 48% 
Ηλικία 2 65 44% 
Ηλικία 3 12 8% 

Προϋπηρεσία 
Υψηλή 33 22% 
Χαµηλή 116 78% 

Εκπαίδευση 
Πρώτο πτυχίο 52 35% 
Δεύτερο πτυχίο 88 59% 

Φύλο 
Γυναίκες 34 23% 
Άντρες 115 77% 

Συνολική προϋπηρεσία 
Υψηλή 85 57% 
Χαµηλή 47 32% 

Πίνακας 5: Συχνότητες απάντησης των χαρακτηριστικών στο δείγµα 
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Αυθεντική Ηγεσία 
Στο Σχήµα 4 απεικονίζεται το µοντέλο για τον έλεγχο της συσχέτισης των 

χαρακτηριστικών του δείγµατος µε την Αυθεντική Ηγεσία. Στον Πίνακας 6, παρατηρούµε 

ότι η µόνη στατιστικά σηµαντική σύνδεση σε επίπεδο 5% είναι αυτή του επιπέδου 

εκπαίδευσης µε την Αυθεντική Ηγεσία. Η σχέση αυτή κρίνεται ως αντιστρόφως αναλογική. 

Επειδή στην ποσοτική αναπαράσταση της µεταβλητής το µεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης 

αναπαραστάθηκε ως µεγαλύτερος αριθµός, αντιλαµβανόµαστε ότι τα άτοµα του δείγµατος 

µας µε µεγαλύτερη εκπαίδευση τείνουν ότι αναγνωρίζουν λιγότερο την Αυθεντική Ηγεσία.  

 

 

Σχήµα 4: Συσχέτιση Αυθεντικής Ηγεσίας και χαρακτηριστικών 
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Original 

Sample (O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

Ηλικία -> Αυθεντική Ηγεσία 0.084 0.620 - 

Παρούσα προϋπηρεσία -> 

Αυθεντική Ηγεσία 
-0.001 0.017 - 

Εκπαίδευση -> Αυθεντική 

Ηγεσία 
-0.171 2.361 ** 

Φύλο -> Αυθεντική Ηγεσία -0.066 0.803 - 

Συνολική προϋπηρεσία -> 

Αυθεντική Ηγεσία 
-0.060 0.427 - 

Πίνακας 6: Συσχέτιση Αυθεντικής Ηγεσίας µε χαρακτηριστικά του δείγµατος 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο 
Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται το µοντέλο για την συσχέτιση των πέντε χαρακτηριστικών µε 

τη µεταβλητή ελέγχου «Ψυχολογικό Κεφάλαιο». Στον Πίνακας 7 διαφαίνεται θετική 

συσχέτιση, στατιστικά σηµαντικής στο επίπεδο σηµαντικότητας 5% µε το φύλο. Για την 

αναπαράσταστη της τιµής «Γυναίκα» χρησιµοποιήθηκε η τιµή 0 και αντίστοιχα για τη τιµή 

«Άντρας» η τιµή 1. Εφόσον, η συσχέτιση εδώ είναι θετική τότε παρατηρούµε ότι όσο 

αυξάνεται η τιµή φύλο τόσο αυξάνεται και το ψυχολογικό κεφάλαιο, όπως στη 

συγκεκριµένη περίπτωση όπου οι άντρες τείνουν να έχουν περισσότερο ανεπτυγµένο το 

ψυχολογικό κεφάλαιο από ότι τα άτοµα του γυναικείου φύλου.  
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Σχήµα 5: Συσχέτιση Ψυχολογικού Κεφαλαίου µε χαρακτηριστικά ερωτηθέντων 

 Original Sample (O) T Statistics (|O/STDEV|) P Values 

Ηλικία -> Ψυχολογικό Κεφάλαιο -0.085 0.660 - 

Παρούσα Εµπειρία -> Ψυχολογικό 

Κεφάλαιο 
0.019 0.196 - 

Εκπαίδευση -> Ψυχολογικό 

Κεφάλαιο 
0.092 1.085 - 

Φύλο -> Ψυχολογικό Κεφάλαιο 0.147 1.934 ** 

Συνολική Εµπειρία -> Ψυχολογικό 

Κεφάλαιο 
0.165 1.271 - 

Επίπεδο σηµαντικότητας: *** 1%, ** 5%, * 10%, - > 10% 

Πίνακας 7: Συσχέτιση χαρακτηριστικών και ψυχολογικού κεφαλαίου 

Δηµιουργικότητα 
Εξετάζοντας τους πέντε δηµογραφικούς παράγοντες ως προς τον επηρεασµό της 

µεταβλητής «Δηµιουργικότητα», δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σηµαντική σχέση. 

Το µοντέλο για την εξέταση των σχέσεων των χαρακτηριστικών του δείγµατος µε την 

Δηµιουργικότητα απεικονίζεται στο Σχήµα 6. 
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Σχήµα 6: Συσχέτιση Δηµιουργικότητας και χαρακτηριστικών 

Δηµογραφικά 
Η εξέταση του µοντέλου µε τµηµατοποίηση ως προς το χαρακτηριστικό ηλικία 

απεικονίζεται στον Πίνακας 8. Εδώ παρατηρούµε ότι η σχέση «Αυθεντική Ηγεσία 

επηρεάζει την Δηµιουργικότητα» δεν επιβεβαιώνεται σε καµία ηλικιακή οµάδα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στατιστική σηµαντικότητα που υπάρχει στη σχέση  «Αυθεντική 

Ηγεσία οδηγεί σε Ψυχολογικό Κεφάλαιο» στην πρώτη και Τρίτη ηλικία οµάδα, η οποία δεν 

επιβεβαιώνεται για την δεύτερη ηλικιακή οµάδα (33 έως 44 ετών). Η σχέση «Ψυχολογικό 

Κεφάλαιο επηρεάζει την Δηµιουργικότητα» και αναγνωρίζεται ως στατιστικά σηµαντική 

σε επίπεδο 1% για την πρώτη και δεύτερη ηλικιακή οµάδα και εν τέλη σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 10% για την Τρίτη ηλικιακή οµάδα. 
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 Path Coefficients t-Values p-Values 

Ηλικιακή Οµάδα Age1 Age2 Age3 Age1 Age2 Age3 Age1 Age2 Age3 

Αυθεντική Ηγεσία -> 

Δηµιουργικότητα 
0.010 -0.179 -0.470 0.082 1.510 1.213 - - - 

Αυθεντική Ηγεσία -> 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο 
0.391 0.201 0.641 3.454 1.389 3.222 *** - *** 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο -> 

Δηµιουργικότητα 
0.596 0.590 0.731 6.221 5.921 1.642 *** *** * 

Επίπεδο σηµαντικότητας: *** 1%, ** 5%, * 10%, - > 10% 

Πίνακας 8: Συσχέτιση ηλικίας µε τις µεταβλητές ελέγχου 

 

Path Coefficients 

Original 
t-Values p-Values 

Προϋπηρεσία παρούσας 

εργασίας 
Υψηλή Χαµηλή Υψηλή Χαµηλή Υψηλή Χαµηλή 

Αυθεντική Ηγεσία -> 

Δηµιουργικότητα 
0.085 -0.100 0.347 1.080 - - 

Αυθεντική Ηγεσία -> 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο 
0.325 0.326 1.155 3.592 - *** 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο -> 

Δηµιουργικότητα 
0.528 0.654 4.698 11.259 *** *** 

 

Επίπεδο σηµαντικότητας: *** 1%, ** 5%, * 10%, - > 10% 

Πίνακας 9: Συσχέτιση προϋπηρεσίας στην παρούσα εργασία µε τις µεταβλητές ελέγχου 

Στον Πίνακας 9 βρίσκονται οι συσχετίσεις της προϋπηρεσίας των ερωτηθέντων στην 

επιχείρηση που εργάζονται αυτή τη στιγµή µε τις σχέσεις του ελεγχόµενου µοντέλου. 

Παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει άµεση συσχέτιση της Αυθεντικής Ηγεσία µε την 

Δηµιουργικότητα και για τις δύο κατηγορίες προϋπηρεσίας. Όσον αφορά τη σχέση 

«Αυθεντική Ηγεσία επηρεάζει το Ψυχολογικό Κεφάλαιο» βρίσκουµε στατιστική 

σηµαντικότητα στο 1% µόνο για τη χαµηλή προϋπηρεσία. Τέλος, για την σχέση 

«Ψυχολογικό Κεφάλαιο οδηγεί στην Δηµιουργικότητα» η σχέση είναι στατιστικά 

σηµαντική στο 1% και για τις δύο οµάδες. 
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Path Coefficients 

Original 
t-Values p-Values 

Πτυχίο / Μεταπτυχιακό Edu1 Edu2 Edu1 Edu2 Edu1 Edu2 

Αυθεντική Ηγεσία -> 

Δηµιουργικότητα 
-0.061 -0.102 0.458 0.994 - - 

Αυθεντική Ηγεσία -> 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο 
0.357 0.366 1.851 3.560 * *** 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο -> 

Δηµιουργικότητα 
0.543 0.599 4.752 7.298 *** *** 

 

Επίπεδο σηµαντικότητας: *** 1%, ** 5%, * 10%, - > 10% 

Πίνακας 10:Συσχέτιση επιπέδου εκπαίδευσης µε τις µεταβλητές ελέγχου 

Στον Πίνακας 10 παρουσιάζεται η ανάλυση των σχέσεων του εξεταζόµενου µοντέλου ως 

προς τις διαχωρισµένες οµάδες του επιπέδου εκπαίδευσης. Οι δυο οµάδες περιέχουν 

απαντήσεις από άτοµα µε πρώτο πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ενώ η δεύτερη οµάδα περιέχει απαντήσεις που 

έδωσαν άτοµα που έχουν στην κατοχή τους µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. 

Το δείγµα µας για τους απόφοιτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν ήταν αρκετό για 

ανάλυση. Δεν εντοπίζουµε κάποια σχέση στον έλεγχο «Αυθεντική Ηγεσία οδηγεί σε 

δηµιουργικότητα» και αυτό είναι συνεπές και στις δύο οµάδες ελέγχου. Στον έλεγχο «Η 

Αυθεντική Ηγεσία οδηγεί στο Ψυχολογικό Κεφάλαιο» εντοπίζουµε στατιστικά σηµαντική 

θετική σχέση στο 1% για τους κάτοχους µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ενώ οριακά 

σηµαντική γ σχέση για τους απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η σχέση «Ψυχολογικό 

Κεφάλαιο επηρεάζει τη Δηµιουργικότητα» βρέθηκε στατιστικά σηµαντική στο 1% και στα 

δύο επίπεδα εκπαίδευσης. 
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  Path Coefficients 

Original 
t-Values p-Values 

Φύλο Γυναίκα Άντρας Γυναίκα Άντρας Γυναίκα Άντρας 

Αυθεντική Ηγεσία -> 

Δηµιουργικότητα 
-0.302 -0.031 1.650 0.333 * - 

Αυθεντική Ηγεσία -> 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο 
0.403 0.332 1.742 3.910 * *** 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο -> 

Δηµιουργικότητα 
0.730 0.556 6.337 7.746 *** *** 

Επίπεδο σηµαντικότητας: *** 1%, ** 5%, * 10%, - > 10% 

Πίνακας 11: Συσχέτιση φύλου µε τις µεταβλητές ελέγχου 

Στον Πίνακας 11, παρατίθενται τα αποτελέσµατα από τη διερεύνηση της σχέσης του φύλου 

του δείγµατος µε τις τρεις µεταβλητές ελέγχου. Παρατηρούµε ότι η αυθεντική ηγεσία 

οδηγεί σε δηµιουργικότητα µε οριακή στατιστική σηµαντικότητα 10% στις γυναίκες ενώ 

στους άντρες δεν βρέθηκες κάποια συσχέτιση. Εξετάζοντας την σχέση «Η Αυθεντική 

Ηγεσία επηρεάζει το Ψυχολογικό Κεφάλαιο», ανακαλύπτουµε ότι η σχέση στους άντρες 

παρουσιάζει κανονικότητα αλλά στις γυναίκες εµφανίζεται µε οριακή συσχέτιση έχοντας 

επίπεδο σηµαντικότητας 10%. Τέλος, η µονόδροµη σχέση «Το Ψυχολογικό Κεφάλαιο 

οδηγεί σε Δηµιουργικότητα» είναι στατιστικά σηµαντική και στους άντρες και στις 

γυναίκες. 

  
Path Coefficients 

Original 
t-Values p-Values 

Συνολική προϋπηρεσία Υψηλή Χαµηλή Υψηλή Χαµηλή Υψηλή Χαµηλή 

Αυθεντική Ηγεσία -> 

Δηµιουργικότητα 
-0.170 -0.142 1.656 1.073 * - 

Αυθεντική Ηγεσία -> 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο 
0.240 0.436 2.085 3.060 ** *** 

Ψυχολογικό Κεφάλαιο -> 

Δηµιουργικότητα 
0.537 0.706 6.030 7.395 *** *** 

 

Επίπεδο σηµαντικότητας: *** 1%, ** 5%, * 10%, - > 10% 

Πίνακας 12: Συσχέτιση συνολική προϋπηρεσίας µε τις µεταβλητές ελέγχου 
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Σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, παρατηρήθηκε σε εργαζόµενους που απασχολούνται 

συνολικά πάνω από 6 χρόνια µια θετική σύνδεση της αυθεντικής ηγεσίας µε τη 

δηµιουργικότητα. Αντίθετα, ως προς αυτούς µε χαµηλότερη συνολική προϋπηρεσίας δεν 

αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Η αναλογική σχέση Αυθεντικής Ηγεσία και ψυχολογικού 

κεφαλαίου είναι στατιστικά σηµαντική σύµφωνα µε το δείγµα µας σε επίπεδο 5% για την 

υψηλή προϋπηρεσία και σε επίπεδο 1% για την χαµηλή προϋπηρεσία. Η σχέση του 

ψυχολογικού κεφαλαίου µε τη Δηµιουργικότητα είναι σηµαντική σε επιπέδο 1% και για τις 

δύο κατηγορίες προϋπηρεσίας. (Πίνακας 12) 
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Συµπεράσµατα 
Αυτή η έρευνα έχει ως σκοπό την εξερεύνηση των σχέσεων της αυθεντικής ηγεσίας, του 

ψυχολογικού κεφαλαίου των εργαζοµένων και της δηµιουργικότητας στο περιβάλλον των 

Ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου πληροφορικής. Ως προς την πρώτη υπόθεση, δηλαδή 

το ψυχολογικό κεφάλαιο ως αποτέλεσµα της αυθεντικής ηγεσίας φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται µε υψηλή σηµαντικότητα. Κατά την τµηµατοποίηση του δείγµατος, 

παρατηρείται ότι η υπόθεση αυτή δεν βρέθηκε ως σηµαντική για την ηλικιακή οµάδα 33 

έως 42 ετών. Αντιθέτως, στις ηλιακές οµάδες 22 έως 32 ετών και 43 έως 52 ετών φαίνεται 

να επιβεβαιώνεται. Πιθανή εξήγηση αυτού, είναι η ύπαρξη εξωτερικού παράγοντα που δεν 

προσµετρήθηκε στην παρούσα έρευνα. Επίσης, η σχέση των δύο µεταβλητών ελέγχου 

επιβεβαιώνεται στα άτοµα που βρίσκονται στην εταιρία έως πέντε έτη ενώ δεν εντοπίζεται 

στα άτοµα µε περισσότερη προϋπηρεσία. Κατά τον διαχωρισµό ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης δεν εντοπίζεται κάποια αξιοσηµείωτη διαφορά στον έλεγχο της υπόθεσης 

καθώς τόσο οι κάτοχοι πρώτου πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και οι κάτοχοι 

µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου την επιβεβαιώνουν. Εξετάζοντας το φύλο του 

δείγµατος, η σχέση αποδείχθηκε για το δείγµα των αντρών µε σηµαντικότητα στο 1% ενώ 

για τις γυναίκες µε επίπεδο σηµαντικότητας 10%. Το αποτέλεσµα αυτό, αυξάνει τις 

πιθανότητες για ύπαρξη εσφαλµένου αποτελέσµατος αν συµπεριλάβουµε το γεγονός ότι 

συµµετείχαν λιγότερες γυναίκες στην έρευνα. Τέλος, για την συνολική προϋπηρεσία του 

δείγµατος των ατόµων (αντίστοιχης εργασίας και µη µε το επιζητούµενο αντικείµενο 

µελέτης εργασιακού χώρου της έρευνας) δεν εντοπίζεται κάποιο συγκρουόµενο 

αποτέλεσµα για αυτή την υπόθεση. 

Προχωρώντας στη δεύτερη υπόθεση η οποία ήταν η δηµιουργικότητα ως αποτέλεσµα του 

υψηλού ψυχολογικού κεφαλαίου των εργαζοµένων αποδεικνύεται ισχυρά η αναλογία τους 

µε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Η υπόθεση στις οµάδες µε βάση την ηλικία 

επιβεβαιώνεται, όµως µε διαφορετικό επίπεδο σηµαντικότητας στη καθεµιά. Για την 

ηλικιακή οµάδα 1 και 2 το επίπεδο πιθανών σφαλµάτων ανέρχεται στο 1% ενώ για την 

ηλιακή οµάδα 3 στο 10%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι κατά την εξερεύνηση των 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος καµία άλλη διαφορά δεν παρατηρήθηκε σε 

αυτή την υπόθεση. Για τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης, της παρούσας προϋπηρεσίας, 

της συνολικής προϋπηρεσίας και του φύλου του δείγµατος η σχέση φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται µε πιθανότητα σφάλµατος 1%. 
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Τη τελευταία υπόθεση της έρευνας αποτελεί η µελέτη της δηµιουργικότητας ως 

αποτέλεσµα της αυθεντικής ηγεσίας. Στη γενική εικόνα του δείγµατος αυτή η σχέση δεν 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική. Οι καθιερωµένοι τρόποι ηγεσίας, οι πολιτισµικοί 

παράγοντες καθώς και το µέγεθος του δείγµατος είναι πιθανόν τα αίτια της µη 

επιβεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται επιπλέον µελλοντική έρευνα για την 

εξαγωγή ενός επιβεβαιωµένου συµπεράσµατος. Κατά την έρευνα της υπόθεσης στις 

επιµέρους ηλικιακές οµάδες του δείγµατος η σχέση παρέµεινε ασήµαντη στατιστικά. Το 

γεγονός αυτό, παρατηρείται επίσης κατά τον διαχωρισµό του δείγµατος µε βάση το επίπεδο 

εκπαίδευσης και το επίπεδο της προϋπηρεσίας στην ίδια εταιρία. Παρόλα αυτά, 

παρουσιάζεται αρνητική σχέση στο υψηλό επίπεδο συνολικής προϋπηρεσίας και στο 

γυναικείο φύλο. Αυτό καταδεικνύει την αντιστροφή της σχέσης, δηλαδή η θεώρηση της 

αυθεντικής ηγεσίας έρχεται ως αποτέλεσµα της δηµιουργικότητας για τις γυναίκες του 

δείγµατος αλλά και των ατόµων µε συνολική προϋπηρεσία άνω των 6 ετών. Η σχέση αυτή 

απαιτεί περαιτέρω έρευνα για την εξακρίβωση της καθώς τα δείγµατα στα οποία φαίνεται 

να επιβεβαιώνεται αντίστροφα περιέχουν µικρό πλήθος ατόµων. 

Τέλος, κατά την εξέταση για την ύπαρξη αλληλεξάρτησης των δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγµατος και αυτόνοµα της καθεµίας εκ των τριών µεταβλητών 

ελέγχου, παρατηρήθηκαν τα εξής: 

Α) Το επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο το δείγµα αντιλαµβάνεται 

τον αυθεντικό χαρακτήρα του ηγέτη. Η σχέση κρίνεται σηµαντική σε επίπεδο 5%. 

Β) Το φύλο επηρεάζει το ψυχολογικό κεφάλαιο των εργαζοµένων σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5%. 
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Περαιτέρω έρευνα 
Ως συνέχεια της έρευνας θα προτείναµε την επέκταση της σε άλλους τοµείς εργασίας στον 

Ελλαδικό χώρο. Επιπλέον, ένας παράγοντας που δεν προσµετρήθηκε σε αυτή την έρευνα 

ήταν το ιδιωτικό ή το δηµόσιο καθεστώς στις επιχειρήσεις. Ο κλάδος της πληροφορικής 

δεν περιέχει ικανό αριθµό εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα για την ένταξή του σε αυτή την 

έρευνα. Ο δηµόσιος φορέας εργοδοσίας σε σχετικές έρευνες στον Ελλαδικό χώρο 

αποδεικνύει ότι επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την εφαρµογή των τεχνικών διοίκησης 

ανθρώπινου δυναµικού. (Mihail & Kloutsiniotis, 2016) 

Επιπλέον, ο παράγοντας που δεν έλαβε χώρα στην έρευνα είναι η ψυχολογική καταπόνηση 

των εργαζοµένων από καταστάσεις εξωτερικές εκ του περιβάλλοντος εργασίας. Η 

καταπόνηση αυτή λοιπόν, πιθανών να επιδρά αρνητικά αντίστοιχα και στην αναγνώριση 

του ρόλου της αυθεντικής ηγεσίας όπως και στο ψυχολογικό κεφάλαιο των εργαζοµένων.  

Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον η ταυτόχρονη καταγραφή απόψεων εργαζόµενου και ηγέτη. 

Κάτι τέτοιο, θα είχε ως αποτέλεσµα την πιο κοντά στην πραγµατικότητα καταγραφή της 

δηµιουργικότητας του πρώτου. Επιπρόσθετα, θα µπορούσε να ελεγχθεί και η µεταβλητή 

της καινοτοµίας, πρόγονος της οποίας είναι η δηµιουργικότητα, ζήτηµα που 

χαρακτηρίζεται κρίσιµο για την Ελληνική επιχειρηµατικότητα του σήµερα.  
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