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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η καλή λειτουργία της νοσηλευτικής ομάδας συνδέεται με την παροχή ασφαλούς και 

ποιοτικής φροντίδας και με την εμφάνιση θετικών αποτελεσμάτων στην υγεία των 

ασθενών. Η νοσηλευτική ηγεσία, η οποία με τη συμπεριφορά της καθοδηγεί, 

εμψυχώνει, εμπνέει και στηρίζει τους νοσηλευτές, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 

επιτυχία της νοσηλευτικής ομάδας.  

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό και 

περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος, η οποία αναλύεται σε τρία 

κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τις ομάδες και τα χαρακτηριστικά τους και στη 

συνέχεια εξειδικεύει στη νοσηλευτική ομάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η 

έννοια της ηγεσίας και των βασικών χαρακτηριστικών της, εστιάζοντας στη 

νοσηλευτική ηγεσία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος που επιδρά η ηγεσία στη 

νοσηλευτική ομάδα. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την έρευνα της διπλωματικής 

εργασίας. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αποτυπωθούν οι απόψεις, τόσο του 

νοσηλευτικού προσωπικού που απαρτίζουν τη νοσηλευτική ομάδα σε επίπεδο 

τμήματος, όσο και των ίδιων των προϊσταμένων στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, 

σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τη συμπεριφορά της νοσηλευτικής ηγεσίας, ώστε 

να διερευνηθεί η θετική ή αρνητική επίδραση στη νοσηλευτική ομάδα. 

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε είναι αυτή της ποσοτικής έρευνας. 

Διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο με 87 ερωτήματα στο νοσηλευτικό προσωπικό του 

Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας. Για τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε η 5βάθμια 

κλίμακα Likert με διαβάθμιση από το συμφωνώ απόλυτα έως το διαφωνώ απόλυτα.  

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι το νοσηλευτικό προσωπικό σε 

γενικές γραμμές δηλώνει ικανοποιημένο από τη νοσηλευτική ηγεσία, ενώ περίπου 1 

στους 4 δηλώνουν ανικανοποίητοι από τη συνεισφορά του προϊσταμένου. Οι νεότεροι 

υπάλληλοι βρέθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι θετικοί απέναντι στον 

προϊστάμενο, σε αντίθεση με τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία υπαλλήλους που 

εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων. Τέλος, αποτυπώθηκε 

διάσταση απόψεων ανάμεσα στις απαντήσεις των προϊσταμένων και του νοσηλευτικού 

προσωπικού σχετικά με τη συνεισφορά των προϊσταμένων. 

Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, ομάδα, νοσηλευτική ηγεσία, ομαδική εργασία, νοσηλευτική 

ομάδα, νοσηλευτική ομαδική εργασία. 
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ABSTRACT 

 

The proper functioning of the nursing team is linked to the provision of safe and quality 

care and the emergence of positive effects on the health of the patients. The nursing 

leadership, which, through its behavior, guides, encourages, inspires and supports the 

nurses is an important factor in the success of the nursing team. 

The present paper is divided into two parts. The first part is the theoretical one and 

includes the bibliographic review of the subject, which is analyzed in three chapters. 

The first chapter examines the teams and their characteristics and then specializes in the 

nursing team. The second chapter analyzes the concept of leadership and its key 

features, focusing on the nursing leadership. The third chapter analyzes how leadership 

influences the nursing team. The second part includes the research of the thesis. 

The aim of the present study is to present the views of both the nursing staff which 

forms the nursing team on a departmental level, as well as of the heads of the General 

Hospital of Veria themselves, on how the nursing leadership operates and behaves, in 

order to investigate the positive or negative effect on the nursing team. 

The methodology which was followed is that of quantitative research. A questionnaire 

with 87 questions was distributed to the nursing staff of the General Hospital of Veria. 

For the answers, the 5-level Likert scale graded from “strongly agree” to “strongly 

disagree” was used. 

The main conclusions are that nursing staff are generally satisfied with the nursing 

leadership, while about 1 in 4 are unsatisfied with the supervisor's contribution. It was 

found that younger employees are, in most cases, positive towards the supervisor, as 

opposed to older employees, who present a higher percentage of negative responses. 

Finally, a difference of opinion was expressed between the responses of the supervisors 

and the nursing staff, regarding the contribution of the supervisors. 

  

Keywords: leadership, team, nursing leadership, teamwork, nursing team, nursing 

teamwork. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Οι νοσηλευτές ως επαγγελματίες υγείας είναι κοντά στον ασθενή περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία του υγειονομικού χώρου. Στο νοσοκομειακό 

περιβάλλον η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες 

το χρόνο. Στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας οι νοσηλευτές 

καλούνται, παρά τις αντιξοότητες, να φροντίσουν για την πρόληψη, τη διατήρηση και 

την  προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.  

Οι νοσηλευτές, στην καθημερινότητα του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, εργάζονται 

κατά κύριο λόγο ομαδικά, είτε ως μέλη διεπιστημονικής ομάδας, είτε ενταγμένοι σε 

νοσηλευτικές ομάδες (Baker (2006)). Η νοσηλευτική ομάδα αποτελείται από 

ειδικευμένο και ανειδίκευτο νοσηλευτικό προσωπικό, όπως νοσηλευτές, βοηθούς 

νοσηλευτές και βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό (Χριστοπούλου (2015)). 

Η ασφάλεια των ασθενών συνδέεται με την αποτελεσματική ομαδική εργασία. Τα 

περισσότερα λάθη που διαπράττονται από νοσηλευτικό προσωπικό, στα νοσοκομεία, 

σχετίζονται με αποτυχίες της ομαδικής εργασίας. Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε 

αποτελεσματικές ομάδες παρέχουν ποιοτική φροντίδα, κάνουν λιγότερα λάθη, είναι πιο 

παραγωγικοί, αντλούν ικανοποίηση από την εργασία και οι ασθενείς είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι (Silén-Lipponen (2005); Kalisch (2010)).  

Η αποτελεσματικότητα των νοσηλευτικών ομάδων σχετίζεται στενά με την ηγεσία 

(Germain (2010)). Οι προϊστάμενοι συνεργάζονται με τη νοσηλευτική ομάδα παρέχουν 

κατεύθυνση, την υποστηρίζουν και τη συντονίζουν για να επιτευχθεί το βέλτιστο 

αποτέλεσμα για τους ασθενείς (Davidson (2006); James (2010)). Η 

αποτελεσματικότητα της εργασίας της νοσηλευτικής ομάδας και ο θετικός αντίκτυπος 

στην υγεία των ασθενών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη συμπεριφορά της ηγεσίας. Ο 

ρόλος του προϊσταμένου ως συντονιστή της ομάδας είναι καθοριστικής σημασίας και η 

«συμπεριφορά της ηγεσίας» περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ηγετικές λειτουργίες που 

επηρεάζουν το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους 

όπως: η σωστή σύνθεση των μελών στην ομάδα, ο καθορισμός της αποστολής, των 

προσδοκιών και των στόχων, ο σχεδιασμός και η συμμετοχή του ίδιου του 

προϊστάμενου στις εργασίες της ομάδας, η εκπαίδευση και ανάπτυξη των μελών, η 

κατανόηση του περιβάλλοντος και η διαχείριση των ορίων της ομάδας. Άλλες 

σημαντικές λειτουργίες είναι η ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της ομάδας, η 

παρακολούθηση των εργασιών, η παροχή ανατροφοδότησης και οι ενέργειες για τη 

συνεχή βελτίωση των μελών. Τέλος, σημαντικός είναι ο ρόλος του προϊσταμένου στην 
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εξασφάλιση των πόρων, την επίλυση προβλημάτων και η δημιουργία θετικού 

κοινωνικού κλίματος και κλίματος συνεργασίας μέσα στην ομάδα (Morgeson (2010)). 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αποτυπωθούν οι απόψεις, τόσο του 

νοσηλευτικού προσωπικού, που απαρτίζει τη νοσηλευτική ομάδα σε επίπεδο τμήματος, 

όσο και των ίδιων των προϊσταμένων τους στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, σχετικά με 

τον τρόπο λειτουργίας και τη συμπεριφορά της νοσηλευτικής ηγεσίας. Μέσα από την 

έρευνα στόχος είναι να διερευνηθεί πως αξιολογεί η νοσηλευτική ομάδα τη στάση και 

συμπεριφορά των προϊσταμένων νοσηλευτών, η οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία της νοσηλευτικής ομάδας. Η παρούσα 

έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια της διοίκησης για 

μελλοντικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις στη στάση της νοσηλευτικής ηγεσίας, ώστε να 

μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της νοσηλευτικής ομάδας, η οποία θα 

οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα την υγεία των ασθενών, αλλά και τον οργανισμό 

γενικότερα. 
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A΄ ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

: ΟΜΑΔΑ 

 

1.1  Η έννοια της ομάδας – ορισμός 

 

Οι άνθρωποι, από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, εντάσσονται σε ομάδες μέσα από τις 

οποίες κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν να συνεργάζονται και να συνυπάρχουν με 

άλλους ανθρώπους. Η συμμετοχή των παιδιών σε μια αθλητική ή μια χορευτική ομάδα 

είναι παραδείγματα συμμετοχής σε ομάδα. Μια σημαντική κατηγορία ομαδικής 

εργασίας είναι οι ομάδες στο πλαίσιο της εργασιακής ζωής των ανθρώπων. Στο 

διαρκώς εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον των οργανισμών η ομαδική 

εργασία είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία των οργανισμών.  

Τι είναι όμως ομάδα; Δεν είναι απλά ένα σύνολο ανθρώπων που βρίσκονται τυχαία, 

κουβεντιάζουν και ανταλλάσουν απόψεις, όπως για παράδειγμα στην ουρά μιας 

τράπεζας. Στη βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για τις ομάδες, οι 

οποίοι κινούνται στο ίδιο πλαίσιο: 

 Οι Robbins & Judge (2011, σ. 259) ορίζουν ως ομάδα «δύο ή περισσότερα 

άτομα που αλληλεπιδρούν και βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, που 

συνενώθηκαν προκειμένου να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους». 

 Η Uhl-Bien et al. (2016, σ. 248) ορίζουν την ομάδα ως «ένα σύνολο ανθρώπων 

που ενώνουν τις δεξιότητες τους προκειμένου να εκπληρώσουν ένα κοινό 

σκοπό για τον οποίο φέρουν συλλογική ευθύνη». 

 Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2015, σ. 357) η ομάδα είναι «ένας αριθμός 

ατόμων που αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους, επιδιώκουν κοινούς σκοπούς 

και θεωρούν (αντιλαμβάνονται) τους εαυτούς τους ως μέλη ομάδας». 

 Οι Katzenbach & Smith (2005, p. 2) ορίζουν την ομάδα ως «ένα μικρό αριθμό 

ατόμων με συμπληρωματικές ικανότητες, που είναι αφοσιωμένοι σε έναν 

κοινό σκοπό, ένα σύνολο στόχων απόδοσης και μια προσέγγιση για την οποία 

είναι αμοιβαία υπεύθυνοι».  
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 Ο Salas et al. (2000, p. 341) ορίζουν ως ομάδα «δύο ή περισσότερα άτομα με 

ορισμένους ρόλους που αλληλεπιδρούν προσαρμοστικά, αλληλεξαρτώμενα και 

δυναμικά προς ένα κοινό και πολύτιμο στόχο». 

 Σύμφωνα με τον Yukl (2009, σ.410) η ομάδα είναι «μια μικρή ομάδα έργου 

στην οποία τα μέλη έχουν ένα κοινό σκοπό, αλληλοεξαρτώμενους ρόλους και 

συμπληρωματικές δεξιότητες». 

Όλοι οι παραπάνω ορισμοί σχετικά με το τι συνιστά μια ομάδα έχουν ομοιότητες και 

περιέχουν τα ακόλουθα κοινά στοιχεία:  

 2 ή περισσότερα άτομα με κοινό σκοπό και αλληλοεξαρτώμενα  

 έχουν συγκεκριμένους ρόλους και συγκεκριμένες εργασίες να εκτελέσουν 

 αλληλεπιδρούν και συντονίζονται για να πετύχουν κοινό στόχο ή αποτέλεσμα 

 

1.2  Γιατί δημιουργούνται ομάδες 

 

Γιατί όμως οι άνθρωποι εργάζονται ομαδικά; Η έννοια της ομάδας έχει τη βάση της στο 

γεγονός ότι η ομάδα μπορεί να επιτύχει αυτό που τα άτομα δεν μπορούν να κάνουν ως 

μεμονωμένα μέλη. Οι άνθρωποι επιθυμούν να ανήκουν σε ομάδες γιατί η συμμετοχή 

τους σε ομάδες προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα μέλη (Βακόλα (2012); Robbins 

(2011)):  

 Συναισθηματική ασφάλεια και σιγουριά 

Η συμμετοχή στην ομάδα και η σύνδεση με ανθρώπους που βρίσκονται στην 

ίδια κατάσταση βοηθά τα άτομα να νοιώθουν λιγότερο άγχος, γιατί 

δραστηριοποιούνται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, γεγονός που τους 

ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς απέναντι σε κινδύνους και 

απειλές. 

 Κύρος 

Η συμμετοχή σε μια ομάδα ενισχύει το γόητρο των μελών και τους προσδίδει 

κύρος. 

 Αυτοεκτίμηση 

Μέσα από τη συμμετοχή σε μια ομάδα οι άνθρωποι αντλούν αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμηση. Έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να 

δείξουν τις δυνατότητες και την αξία τους. Έτσι αποδεικνύουν τις ικανότητες 

και τα ταλέντα τους τόσο μέσα στην ομάδα όσο και εκτός της ομάδας, νοιώθουν 

χρήσιμοι και δημιουργικοί, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους. 
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 Δημιουργία κοινωνικών σχέσεων 

Οι άνθρωποι είναι όντα κοινωνικά και έχουν την ανάγκη να αλληλεπιδρούν με 

άλλους ανθρώπους. Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε μια ομάδα 

επικοινωνούν, αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικοποιούνται και 

δημιουργούν φιλίες διευρύνοντας έτσι το κοινωνικό τους δίκτυο. Έρχονται σε 

επαφή με ανθρώπους με διαφορετικές ιδέες, κουλτούρα, τρόπο σκέψης και μέσα 

από αυτή την αλληλεπίδραση ανταλλάσουν απόψεις, αποκτούν γνώσεις, είναι σε 

θέση να συγκρίνουν και να αξιολογούν καταστάσεις καλύτερα, με αποτέλεσμα 

να εξελίσσονται ως άτομα και διευρύνουν τους ορίζοντες τους. 

 Εξουσία – Δύναμη 

Η συμμετοχή σε ομάδες προδίδει στα μέλη δύναμη, γιατί μέσα από τη 

συλλογικότητα τα μέλη διεκδικούν τα συμφέροντα τους πιο δυναμικά. Η ευθύνη 

διαμοιράζεται στο σύνολο της ομάδας χωρίς να εκτίθεται προσωπικά το κάθε 

μέλος.  

 Επίτευξη στόχων  

Μέσα από την κοινή προσπάθεια των μελών της ομάδας είναι πιο εύκολο να 

επιτευχθούν οι στόχοι γιατί οι ικανότητες, το ταλέντο, οι γνώσεις, οι ιδέες και ο 

διαφορετικός τρόπος σκέψης που διακρίνει το κάθε μέλος προσδίδει στην ομάδα 

ένα μίγμα δεξιοτήτων που κάνει ευκολότερη την επίτευξη των στόχων. 

 

1.3  Είδη ομάδων 

 

Μέσα στους οργανισμούς αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται διάφορες ομάδες. Οι 

ομάδες αυτές κατηγοριοποιούνται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: τις άτυπες (Informal 

Teams) και τις τυπικές ομάδες (Formal Teams). 

 

1.3.1 Τυπικές ομάδες  

 

Οι τυπικές ομάδες δημιουργούνται από τη διοίκηση του οργανισμού και έχουν ένα 

ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης προκειμένου να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο σκοπό και 

στόχο. Στα μέλη της ομάδας έχουν ανατεθεί συγκεκριμένοι ρόλοι και 

δραστηριοποιούνται ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται 

από την οργανωτική δομή του οργανισμού (π.χ. στον οργανισμό του νοσοκομείου). Οι 

τυπικές ομάδες διαφέρουν ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση τους και μπορεί να έχουν 
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προσωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα και να έχουν κάθετη ή οριζόντια δομή (Μπουραντάς 

(2015); Uhl-Bien (2016)): 

 

i) Προσωρινές και μόνιμες τυπικές ομάδες 

 

Οι μόνιμες ομάδες εμφανίζονται στο οργανόγραμμα του οργανισμού σαν τμήματα, 

υποτμήματα ή τομείς και το καθένα από αυτά αποτελεί μια μόνιμη τυπική ομάδα. Ο 

αριθμός των ατόμων που αποτελεί το τμήμα ή την ομάδα κ.λπ. μπορεί να είναι 

διαφορετικός π.χ. η παιδιατρική κλινική σε ένα νοσοκομείο να απαρτίζεται από 8 

νοσηλευτές, ή ο χειρουργικός τομέας σε ένα νοσοκομείο να περιλαμβάνει 100 άτομα.  

Οι προσωρινές τυπικές ομάδες δημιουργούνται για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων 

ζητημάτων και όταν ολοκληρώσουν το έργο που τους ανατέθηκε διαλύονται. Σε αυτή 

την κατηγορία ανήκουν οι προσωρινές επιτροπές και οι ομάδες ειδικού καθήκοντος.  

 

ii) Κάθετες και οριζόντιες ομάδες 

 

Η διασυνδέσεις των τυπικών ομάδων ενός οργανισμού συνθέτουν τη δομή του 

οργανισμού. 

 Κάθετη δομή 

Στην κάθετη δομή ο επικεφαλής ενός τμήματος μαζί με τα μέλη του τμήματος 

αποτελούν μια λειτουργική ομάδα. Παραδείγματα κάθετων ομάδων υπάρχουν 

σε όλους τους οργανισμούς, για παράδειγμα ο προϊστάμενος και οι νοσηλευτές 

της παθολογικής είναι τυπική ομάδα στην κάθετη δομή. 

 Οριζόντια δομή 

Στην οριζόντια δομή, άτομα τα οποία ανήκουν στην ίδια ιεραρχική βαθμίδα 

αλλά προέρχονται από διαφορετικά τμήματα συμμετέχουν σε διαλειτουργικές 

ομάδες όπως: 

Οι επιτροπές είναι τυπικές ομάδες που συνήθως σχηματίζονται για να αντιμετωπίσουν 

είτε συγκεκριμένα ζητήματα στους οργανισμούς (π.χ. παρακολουθούν την εφαρμογή 

μια συγκεκριμένης φιλοσοφίας) ή για να πάρουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Στις επιτροπές συμμετέχουν συνήθως υψηλόβαθμα στελέχη και η συμμετοχή σε αυτές 

σχετίζεται με τη θέση του ατόμου στον οργανισμό. Η διάρκεια ζωής αυτών των ομάδων 

εξαρτάται από το είδος του ζητήματος που θα εξεταστεί, έτσι μπορεί είναι προσωρινές 

ή μόνιμες. Παραδείγματα τέτοιων επιτροπών σε οργανισμούς υγείας είναι η επιτροπή 
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νοσοκομειακών λοιμώξεων (που είναι μόνιμη επιτροπή), η επιτροπή ποιότητας, η 

επιτροπή εκπαίδευσης στη νοσηλευτική υπηρεσία κ.λπ. (Sullivan (2016)). 

Οι ομάδες ειδικού καθήκοντος ή ομάδες επίλυσης προβλημάτων, είναι ομάδες που 

τα μέλη τους εργάζονται μαζί για να ολοκληρώσουν μια εργασία ή να διαχειριστούν 

ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Αποτελούνται συνήθως από 5-12 άτομα τα οποία 

προσπαθούν να βρουν τρόπους για να επιλύσουν προβλήματα που προκύπτουν (Uhl-

Bien (2016)). 

 

1.3.2 Άτυπες ή ανεπίσημες ομάδες 

 

Οι άτυπες ομάδες δημιουργούνται αυθόρμητα από την κοινωνική αλληλεπίδραση των 

ανθρώπων στον οργανισμό. Βασίζονται στις προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες των 

μελών και η δομή τους δεν καθορίζεται επίσημα από τον οργανισμό. Οι άτυπες ομάδες 

συνυπάρχουν και συμπληρώνουν τις τυπικές ομάδες, αλλά ακολουθούν τα δικά τους 

δίκτυα διασύνδεσης στον οργανισμό (Robbins (2011); Uhl-Bien (2016)). Οι κύριες 

κατηγορίες άτυπων ομάδων είναι: 

 Οι ομάδες φίλων  

Είναι άτομα που συνδέονται φιλικά, διακρίνονται από αμοιβαία συμπάθεια και 

εργάζονται μαζί. Μπορεί να κάνουν διάλειμμα μαζί, να γευματίζουν και να 

ανταλλάσουν απόψεις για ένα υπηρεσιακό ζήτημα. Επίσης μπορεί να έχουν 

σχέσεις εκτός της υπηρεσίας ή να έχουν κοινά ενδιαφέροντα για δραστηριότητες 

εκτός του οργανισμού. 

 Ομάδες κοινών ενδιαφερόντων 

Είναι ομάδες στις οποίες μετέχουν εργαζόμενοι που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, 

όπως για παράδειγμα η συμμετοχή μιας ομάδας εργαζομένων σε ένα 

εκπαιδευτικό σεμινάριο ή η συμμετοχή συναδέλφων σε δραστηριότητες εκτός 

του οργανισμού, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων χορού ή συμμετοχή σε 

ομάδες ορειβασίας κ.λπ. 

Οι άτυπες ομάδες δημιουργούνται με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μελών 

τους και επηρεάζουν τόσο τη συμπεριφορά όσο και τις επιδόσεις τους. Μπορεί να 

φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες, γιατί παρέχουν υποστήριξη και βοήθεια στα μέλη τους, τα 

οποία έχουν αναπτύξει προσωπικές σχέσεις και συνδέονται εκτός του οργανωσιακού 

πλαισίου.  
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1.4  Τύποι ομάδων 

 

Στους οργανισμούς συναντάμε πολλούς και διαφορετικούς τύπους ομάδων. Οι τέσσερις 

βασικοί τύποι ομάδων είναι οι λειτουργικές ομάδες, οι διαλειτουργικές ή διατμηματικές 

ομάδες, οι αυτοδιοικούμενες και τέλος οι εικονικές ομάδες. Συγκεκριμένα: 

 

1.4.1 Λειτουργικές ομάδες 

 

Οι λειτουργικές ομάδες είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος ομάδας. Είναι ομάδες οι οποίες 

έχουν εξειδικευμένες εργασίες και λειτουργούν σε μόνιμη βάση με σχετικά σταθερά 

μέλη. Στις ομάδες αυτές ο ηγέτης είναι διορισμένος από τον οργανισμό με 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και έχει την εξουσία να διαχειρίζεται εσωτερικά ζητήματα 

που αφορούν την ομάδα αλλά και ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο λειτουργικό 

τμήμα σε σχέση με άλλα λειτουργικά τμήματα στον οργανισμό (Βακόλα (2012); Yukl 

(2009)).  

 

1.4.2 Διαλειτουργικές ομάδες 

 

Οι διαλειτουργικές ομάδες έχουν οριζόντια δομή και τα μέλη τους προέρχονται από 

διαφορετικά τμήματα. Συνήθως συμμετέχουν εκπρόσωποι από διαφορετικές 

λειτουργικές ομάδες του οργανισμού και συνεργάζονται για να εξετάσουν ένα σύνθετο 

ζήτημα που απαιτεί συντονισμό, για να επιλύσουν κοινά προβλήματα, ή για να 

εξεταστεί ένα διεπιστημονικό ζήτημα που απασχολεί τα διάφορα λειτουργικά τμήματα. 

Σε έναν οργανισμό μπορεί να σχηματιστούν διάφορες διαλειτουργικές ομάδες, οι οποίες 

μπορεί να έχουν μόνιμο ή προσωρινό χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα άτομο 

μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια διαλειτουργικές ομάδες (Yukl (2009); 

Uhl-Bien (2016)). Στις περισσότερες διαλειτουργικές ομάδες ο ηγέτης καθορίζεται 

επίσημα από τον οργανισμό, ενώ ορισμένες αυτοδιοικούνται (Cohen (1997)). Η 

συμμετοχή σε διαλειτουργικές ομάδες έχει πολλά οφέλη, μερικά από αυτά είναι: 

 Ευελιξία και ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μελών.  

 Ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων. 

 Εξέταση ενός προβλήματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες και όχι μόνο από 

την άποψη μιας λειτουργικής μονάδας. 
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 Τα μέλη των διαλειτουργικών ομάδων έρχονται σε επαφή με άλλα μέλη από τα 

οποία αποκομίζουν γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν 

σε άλλες ομάδες. 

 Συντονίζουν και ολοκληρώνουν δύσκολες εργασίες. 

Οι διαλειτουργικές ομάδες έχουν και μειονεκτήματα. Η ετερογένεια των μελών μπορεί 

να δημιουργήσει προβλήματα στην επικοινωνία και συγκρούσεις (Cohen (1997)). Τα 

μέλη μπορεί να ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα συμφέροντα της λειτουργικής μονάδας 

από την οποία προέρχονται. Οι συνεδριάσεις μπορεί να είναι χρονοβόρες και να 

υπάρχει ασάφεια στις ευθύνες (Yukl (2009)). 

 

1.4.3 Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες 

 

Οι αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες έχουν μεγάλη ευθύνη και εξουσία και είναι 

επιφορτισμένες με καθήκοντα, που σε διαφορετική περίπτωση θα αντιστοιχούσαν σε 

ένα μάνατζερ. Αυτο-διαχειρίζονται τις διαδικασίες της ομάδας και έχουν την ευθύνη να 

λαμβάνουν αποφάσεις, να θέτουν στόχους, να επιλέγουν νέα μέλη, να αναθέτουν και να 

κατανέμουν εργασίες, να καθορίζουν προγράμματα, να καθορίζουν και να ελέγχουν τα 

ποιοτικά πρότυπα, να αξιολογούν την απόδοση των μελών των ομάδων. Οι 

αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες αποτελούνται από ένα σχετικά σταθερό αριθμό μελών (5-

15 μέλη), τα οποία διαθέτουν μια ποικιλία δεξιοτήτων. Συνήθως δεν έχουν επίσημο 

ηγέτη που ορίζεται από τον οργανισμό και μπορεί η ομάδα να ορίσει τον ηγέτη της 

(Solansky (2008)). 

Τα οφέλη των αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων είναι η αφοσίωση των μελών, η μειωμένη 

απουσία και η αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία, η αποτελεσματική 

διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασία, η βελτίωση της 

αποδοτικότητας και ευελιξία στην παραγωγή (Cohen (1997)). Οι αυτοδιαχειριζόμενες 

ομάδες είναι δύσκολο να λειτουργήσουν καλά σε όλους τους οργανισμούς απαιτούν 

ικανή ηγεσία και κατάλληλη διοικητική υποστήριξη. 

 

1.4.4 Εικονικές ομάδες 

 

Στις εικονικές ομάδες τα μέλη συνεργάζονται μέσα από τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία και όχι με τη φυσική παρουσία τους 

σε ένα χώρο. Τα μέλη μιας εικονικής ομάδας μπορεί να βρίσκονται στο γραφείο, σε 

άλλα σημεία της χώρας ή σε όλο τον κόσμο και μπορεί να μην συναντηθούν ποτέ 
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πρόσωπο με πρόσωπο. Τα τελευταία χρόνια λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της 

τεχνολογίας παρατηρείται ότι αυξήθηκε η χρήση των εικονικών ομάδων. Οι εικονικές 

ομάδες μπορεί να έχουν προσωρινό η μόνιμο χαρακτήρα (Yukl (2009)). 

Πλεονεκτούν στο γεγονός ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των μελών και έτσι 

εξοικονομείται χρόνος και χρήμα από τις μετακινήσεις, ενώ η ομάδα εστιάζει 

αποκλειστικά και μόνο στο έργο που έχει να επιτελέσει, χωρίς τα προβλήματα που 

συνεπάγεται η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή. Οι εικονικές ομάδες δίνουν τη δυνατότητα 

στους οργανισμούς να εξαπλωθούν γεωγραφικά, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν επαφή με 

τους εργαζόμενους και τους πελάτες (Berry (2011)). 

Η απουσία της προσωπικής επαφής και συναισθηματικών δεσμών έχει ως αποτέλεσμα 

να μην αναπτύσσεται συνοχή και σχέσεις εμπιστοσύνης στην ομάδα. Οι ηγέτες των 

εικονικών ομάδων πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για να καταστήσουν το εικονικό 

περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο φιλικό και ανθρώπινο, ενώ η γεωγραφική απόσταση 

των μελών δυσκολεύει το συντονισμό και την παρακολούθηση της απόδοσης (Berry 

(2011)). 

 

1.5  Στάδια ανάπτυξης-διαμόρφωσης της ομάδας 

 

Οι ομάδες κατά το σχηματισμό τους περνούν μέσα από μια διαδικασία εξέλιξης ένα 

κύκλο ζωής που αρχικά περιγράφηκε από τον Tuckman (1977) ως «μοντέλο των πέντε 

σταδίων». Ο πυρήνας του μοντέλου περιγράφει ότι οι ομάδες περνούν από αρκετά 

στάδια ανάπτυξης πριν από την αποτελεσματική απόδοση. Αρχικά περιγράφηκαν 

τέσσερα στάδια και στη συνέχεια προστέθηκε και το πέμπτο στάδιο στο μοντέλο. Στο 

τελικό μοντέλο περιγράφονται πέντε διαδοχικά στάδια: η διαμόρφωση, η σύγκρουση, η 

σταθεροποίηση, η απόδοση και η λήξη (Tuckman (1977)). 

 

1.5.1 Στάδιο σχηματισμού - διαμόρφωσης της ομάδας (Forming) 

 

Είναι το στάδιο του σχηματισμού της ομάδας κατά το οποίο τα μέλη λειτουργούν 

κυρίως ως μονάδες. Προσπαθούν αρχικά να αναγνωρίσουν τόσο το δικό τους ρόλο, όσο 

και το ρόλο των άλλων και να αναγνωρίσουν τις αποδεκτές από την ομάδα 

συμπεριφορές. Αποτελεί το στάδιο της γνωριμίας και γι’ αυτόν το λόγο τα μέλη 

συμπεριφέρονται επιφυλακτικά και επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα, άγχος και σύγχυση 

όσον αφορά τη δομή, την ηγεσία άλλα και τους στόχους της ομάδας. Τα μέλη 

αναρωτιούνται το λόγο δημιουργίας της ομάδας, τις αρμοδιότητες του κάθε μέλους και 
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προσπαθούν να αποτυπώσουν το προσωπικό τους στίγμα και να κερδίσουν τις 

εντυπώσεις. Τα εμπόδια αυτά θα ξεπεραστούν όταν τα μεμονωμένα μέλη της ομάδας 

αποδεχτούν ότι αποτελούν μέρος ενός συνόλου και όχι μονάδες (Βακόλα (2012); Uhl-

Bien (2016)).  

 

1.5.2  Στάδιο της σύγκρουσης (Storming)  

 

Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από αντιπαραθέσεις, διαφωνίες και συγκρούσεις 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας σχετικά με το ρόλο, τους κανόνες, την ηγεσία κ.λπ. Το 

κάθε μέλος προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις, τη γνώμη του και γενικότερα την 

παρουσία του στα άλλα μέλη, ασκεί κριτική η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα σκληρή 

και αντιστέκεται στους περιορισμούς. Μεμονωμένα μέλη διεκδικούν ηγετικό ρόλο και 

στην προσπάθεια τους αυτή δημιουργούνται υποομάδες - κλίκες οδηγώντας την ομάδα 

σε συγκρούσεις οι οποίες πολλές φορές μπορεί να είναι και έντονες. Αυτή η φάση 

ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ιεραρχίας στην ομάδα (όταν από τον οργανισμό δεν 

υπάρχει καθορισμένη ιεραρχία) (Robbins (2011)). Σε ομάδες με καθορισμένη ιεραρχία 

η στάση του ηγέτη είναι καθοριστικής σημασίας γιατί καλείται να ξεκαθαρίσει τους 

ρόλους και τις ευθύνες των μελών (Ιορδάνογλου (2008)). Ο ηγέτης θα δημιουργήσει το 

κατάλληλο κλίμα ώστε τα μέλη της ομάδας να εκφράσουν ανοιχτά τις αντιρρήσεις, τις 

ανησυχίες και τις απόψεις τους, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση και να ξεπεραστούν 

τα εμπόδια. Αυτό το στάδιο είναι ανησυχητικό, αλλά αν η ομάδα καταφέρει να το 

ξεπεράσει θα μπορέσει να οδηγηθεί στην επιτυχία μέσα από τη συνεργασία και την 

επίτευξη των στόχων, διαφορετικά η ομάδα μπορεί και να διαλυθεί (Βακόλα (2012)). 

 

1.5.3  Στάδιο της σταθεροποίησης (Norming) 

 

Σε αυτό το στάδιο τα άτομα της ομάδας συμπεριφέρονται συλλογικά αποτελώντας 

μέρος του συνόλου και όχι μονάδες, αποδεχόμενοι και το δικό τους ρόλο και το ρόλο 

των άλλων μελών της ομάδας. Αρχίζουν να αναπτύσσονται στενότερες συναδελφικές 

σχέσεις ανάμεσα στα μέλη, τα οποία έχουν αποδεχτεί την αναγκαιότητα ύπαρξης 

κανόνων για τη σωστή λειτουργία και συνοχή της ομάδας. Καθιερώνονται κανόνες 

σχετικά με τους ρόλους, τις αρμοδιότητες, τις διαδικασίες, τους στόχους και τις 

αποδεκτές συμπεριφορές για το κάθε μέλος προκειμένου να οδηγηθεί η ομάδα στην 

επιτυχία (Βακόλα (2012)).Το στάδιο αυτό ολοκληρώνεται όταν σταθεροποιείται η δομή 
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της ομάδας και έχει αφομοιώσει ένα σύνολο κοινά αποδεκτών συμπεριφορών (Robbins 

(2011)). 

 

1.5.4 Στάδιο της απόδοσης (Performing) 

 

Στο στάδιο αυτό η ομάδα είναι σε θέση να αποδίδει αποτελεσματικά, αφού περνώντας 

επιτυχώς μέσα από τα τρία προηγούμενα στάδια έχουν ξεκαθαριστεί οι κανόνες, οι 

ρόλοι, τα καθήκοντα και οι αποδεκτές συμπεριφορές των μελών. Η ομάδα έχει 

γνωριστεί, έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης, έχουν ομαλοποιηθεί οι 

συγκρούσεις και βιώνει μια κατάσταση ωριμότητας. Σε αυτό το σημείο η ομάδα 

επικεντρώνεται στους στόχους της, δηλαδή στην επιτυχή εκτέλεση των εργασιών που 

της ανατέθηκαν. Είναι χρήσιμο ανά τακτά διαστήματα να αξιολογεί τις επιδόσεις της σε 

σχέση με τους αρχικούς στόχους και αν κριθεί αναγκαίο επανακαθορίζει τους στόχους 

απόδοσης (Μπουραντάς (2015); Uhl-Bien (2016)). 

 

1.5.5  Στάδιο της λήξης (Adjourning) 

 

Το στάδιο αυτό αφορά τις ομάδες που συγκροτούνται για ένα συγκεκριμένο έργο, το 

οποίο έχουν ολοκληρώσει και μετά διαλύονται. Στη φάση αυτή γίνεται ένας 

απολογισμός για αυτά που πέτυχε η ομάδα και πολλές φορές είναι δυσάρεστος ο 

αποχωρισμός, γιατί κατά τη διάρκεια του έργου τα μέλη ανέπτυξαν φιλίες και καλές 

συνεργασίες (Βακόλα (2012)). 

 

1.6  Ιδιότητες της ομάδας 

 

Οι ομάδες εργασίας δεν είναι απλά ένα σύνολο ανθρώπων που συναντήθηκαν τυχαία 

στο ίδιο μέρος. Τη συμπεριφορά των μελών στην ομάδα καθορίζει ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο με τις εξής ιδιότητες (Robbins (2011)): 

 Ρόλοι 

Κάθε μέλος μια ομάδας, ανάλογα με τη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, καλείται να 

παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Για να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά ενός ατόμου στο 

εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να την εξετάσουμε υπό το πρίσμα του ρόλου που 

καλείται να παίξει τη συγκεκριμένη στιγμή. Οι ρόλοι που καλείται να παίξει το κάθε 
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μέλος της ομάδας, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι πολλοί και διαφορετικοί (Robbins 

(2011)). 

 Κανόνες 

Κάθε ομάδα έχει δημιουργήσει ένα σύνολο κανόνων μέσα στο οποίο πρέπει να 

κινούνται τα μέλη της, ανάλογα με τις συνθήκες. Είναι κανόνες που καθορίζουν κάθε 

πτυχή της συμπεριφοράς των μελών της ομάδας σε δεδομένες συνθήκες, δηλαδή, τι 

πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει. Οι κανόνες αυτοί έχουν σχέση με την απόδοση, την 

εξωτερική εμφάνιση, τις σχέσεις των μελών κ.λπ. (Robbins (2011)). Ένα παράδειγμα 

κανόνα στη νοσηλευτική ομάδα που σχετίζεται με την εμφάνιση είναι η στολή των 

νοσηλευτών που είναι διαφορετική από αυτή των βοηθών νοσηλευτών ή οι στολές του 

προσωπικού στο χειρουργείο να είναι πράσινου χρώματος. 

 Κύρος 

Τα μέλη της ομάδας διαφοροποιούνται από το κύρος που έχουν. Το κύρος το αντλούν 

είτε από την εξουσία που ασκούν στους άλλους, είτε από τη συμβολή τους στους 

στόχους της ομάδας, είτε από ατομικά χαρακτηριστικά όπως η ευστροφία, το εισόδημα, 

η εμφάνιση κ.λπ. Τα άτομα με υψηλό κύρος έχουν την αποδοχή της ομάδας, έχουν 

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και αξιολογούνται ευνοϊκότερα. Επίσης έχουν τη 

δυνατότητα να αντισταθούν και να μην αποδεχτούν τους κανόνες που έχουν τεθεί. Είναι 

συνήθως άτομα που δε διστάζουν να εκφράσουν τη γνώμη τους, ασκούν κριτική, 

μπορεί να διακόπτουν τους συνομιλητές τους κ.λπ. Η αντίσταση στους κανόνες είναι 

πιο έντονη στα άτομα υψηλού κύρους σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους με 

χαμηλό κύρος, οι οποίοι δεν τους επικρίνουν εύκολα και έχουν την τάση να συμφωνούν 

μαζί τους (Yukl (2009); Robbins (2011)). 

 Μέγεθος  

Τα μέλη των μικρών ομάδων έχουν συνήθως καλύτερη απόδοση και ολοκληρώνουν το 

έργο τους γρηγορότερα, ενώ οι μεγάλες ομάδες είναι πιο αποτελεσματικές στην 

επίλυση προβλημάτων. Το μέγεθος ως ιδιότητα της ομάδας έχει μεγάλη επίδραση στη 

συμπεριφορά των μελών της ομάδας, και όπως θα εξετάσουμε παρακάτω ένα 

σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με το μέγεθος της ομάδας είναι η κοινωνική 

οκνηρία (Robbins (2011)). 

 Συνεκτικότητα 

Η συνεκτικότητα ως ιδιότητα της ομάδας είναι πολύ σημαντική, γιατί συγκρατεί τα 

μέλη στην ομάδα. Είναι δηλαδή η ικανότητα της ομάδας να έλκει τα μέλη της. Τα μέλη 

των μικρών κυρίως ομάδων έχουν μεγαλύτερο βαθμό συνοχής. Τα μέλη των ομάδων με 

υψηλή συνοχή έχουν λιγότερες συγκρούσεις, καλύτερη επικοινωνία, αντλούν 
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ικανοποίηση από την εργασία τους και έχουν υψηλή απόδοση όταν και οι νόρμες 

απόδοσης είναι υψηλές (Μπουραντάς (2015); Robbins (2011)). 

 

1.7  Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της 

ομάδας 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα μιας ομάδας είναι πολλοί. Οι 

πιο σημαντικοί κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται 

στους παράγοντες που αφορούν τη σύνθεση της ομάδας, η δεύτερη αναφέρεται στο 

πλαίσιο της ομάδας και η τρίτη στις διαδικασίες της ομάδας. 

 

1.7.1 Σύνθεση της ομάδας: 

 

 Μέγεθος της ομάδας 

Το μέγεθος της ομάδας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της ομάδας. 

Στις μεγάλες ομάδες υπάρχει ποικιλομορφία απόψεων, δεξιοτήτων, γνώσεων και 

ιδεών και ποικιλία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πέρα όμως από τις 

θετικές επιδράσεις, στις μεγάλες ομάδες παρατηρούνται συχνότερα αρνητικά 

φαινόμενα, όπως προβλήματα στο συντονισμό και στην επικοινωνία, το κάθε 

μέλος έχει λιγότερο διαθέσιμο χρόνο να αναπτύξει τις απόψεις του, διάχυση της 

ευθύνης, συχνή απουσία από την εργασία, κοινωνική οκνηρία, επικράτηση των 

απόψεων ορισμένων μελών και συχνά δημιουργούνται κλίκες. Όταν είναι μικρή 

μια ομάδα π.χ. 5 άτομα η συμμετοχή των μελών είναι σχετικά ισότιμη σε σχέση 

με μια μεγάλη ομάδα 20 ατόμων. Οι μεγάλες ομάδες φαίνεται να είναι 

αναποτελεσματικές και δαπανηρές. Ποιο είναι όμως το βέλτιστο μέγεθος για τις 

ομάδες; Το μέγεθος της ομάδας εξαρτάται από τη φύση του έργου και την 

ωριμότητα των μελών της ομάδας. Τα πολύ λίγα ή τα πάρα πολλά μέλη μπορεί να 

μειώσουν την απόδοση. Οι ειδικοί προτείνουν να χρησιμοποιείται ο κατά το 

δυνατό μικρότερος αριθμός ατόμων, που μπορούν να ολοκληρώσουν μια εργασία. 

Οι ομάδες επίλυσης προβλημάτων να είναι 5 έως 7 μέλη και όχι κάτω από 5, ενώ 

στις συνεργατικές ομάδες 7 έως 9 μέλη, ενώ αν σε μια ομάδα είναι απαραίτητα 

περισσότερα άτομα, καλό είναι να διαιρούνται σε υποομάδες (Βακόλα (2012); 

Μπουραντάς (2015); Robbins (2011)). 
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 Ικανότητες των μελών 

Η αποτελεσματικότητα της ομάδας σχετίζεται με τις ικανότητες των μελών. Οι 

ικανότητες κατηγοριοποιούνται σε: 

 τεχνικές ικανότητες που αντιπροσωπεύουν τις γνώσεις των μελών 

 ικανότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων και τις 

 διαπροσωπικές ικανότητες που αντιστοιχούν σε επικοινωνιακές δεξιότητες, 

επίλυσης συγκρούσεων, ενεργητική ακρόαση κα. 

Στις ομάδες υπάρχουν μέλη με υψηλές ικανότητες και άτομα χαμηλών 

ικανοτήτων. Όταν πρόκειται για σύνθετα ζητήματα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας 

που απαιτούν ευφυΐα, πολύπλευρη αντιμετώπιση και σκέψη τότε τα άτομα 

υψηλών δυνατοτήτων αποδίδουν καλύτερα. Όταν όμως πρόκειται για καθημερινά 

και απλά ζητήματα που δεν απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες και σύνθετη σκέψη, 

τότε παρατηρείται ότι άτομα χαμηλών δυνατοτήτων αποδίδουν καλύτερα. Ίσως 

αυτό να οφείλεται στην αδιαφορία των ευφυών μελών τα οποία δείχνουν 

ενδιαφέρον μόνο για πολύπλοκα ζητήματα. Έτσι σημαντικό είναι οι ομάδες να 

αναλαμβάνουν εργασίες ανάλογα με τις ικανότητες τους Εδώ σημαντικός είναι ο 

ρόλος του ηγέτη, ο οποίος πρέπει να παρέχει υποστήριξη στα αδύναμα μέλη της 

ομάδας (Βακόλα (2012); Robbins (2011)). 

 Διαφορετικότητα των μελών 

Οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα έχουν μια σειρά από διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, το φύλο, η εθνικότητα, το 

επίπεδο εκπαίδευσης, η κοινωνική θέση καθώς επίσης και άλλα στοιχεία που 

έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα, τις αντιλήψεις, τις αξίες, τη νοοτροπία και 

γενικά τα βιώματα που κουβαλά το κάθε μέλος. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν 

ένα και μοναδικό προφίλ για το κάθε μέλος της ομάδας. Στη βιβλιογραφία οι 

απόψεις διίστανται σχετικά με τη θετική ή αρνητική επίδραση της ομοιογένειας ή 

ετερογένειας των χαρακτηριστικών στην αποτελεσματικότητα των ομάδων.  

Άλλοι πιστεύουν ότι η βιο-δημογραφική ποικιλομορφία όπως το φύλο, η ηλικία, η 

φυλή δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ομάδας (Horwitz (2007)), και 

άλλοι ότι την επηρεάζει αρνητικά (Mannix (2005)). 

Οι ομάδες με ετερογενή χαρακτηριστικά τείνουν να είναι λιγότερο συνεκτικές και 

έχουν προβλήματα επικοινωνίας, ανταγωνισμού και συγκρούσεων (Yukl (2009)). 

Η γνωστική ποικιλομορφία των μελών της ομάδας, λόγω των μοναδικών 

γνωστικών χαρακτηριστικών που φέρουν τα μέλη της, προάγει τη 

δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επίλυση προβλημάτων με αποτέλεσμα η 
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ομάδα να οδηγείται σε ανώτερη απόδοση σε σχέση με γνωστικά ομοιογενείς 

ομάδες. Ομοίως και οι διαφορετικές προσωπικότητες θεωρείται ότι έχουν θετική 

επίδραση στην απόδοση της ομάδας (Mannix (2005)). 

Οι ομοιογενείς ομάδες χαρακτηρίζονται από συνοχή και καλό κλίμα συνεργασίας 

και φαίνεται η απόδοση τους να έχει θετικό πρόσημο. Από την άλλη οι 

ομοιογενείς ομάδες μπορεί να οδηγηθούν στην απομόνωση, γιατί η ισχυρή 

συνοχή δεν επιτρέπει την είσοδο νέων πληροφοριών από το περιβάλλον (Stewart 

(2006)).  

Τελικά οι ομάδες θα πρέπει να έχουν ομοιογένεια ή όχι; Κάθε ομάδα είναι 

ξεχωριστή και ανάλογα με το είδος της εργασίας θα πρέπει να αποφασίσει ο 

προϊστάμενος πως θα αξιοποιήσει τους εργαζόμενους και τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά που φέρουν. Έτσι, ένα μίγμα παλαιών και νέων εργαζόμενων 

είναι η απάντηση στο ερώτημα. Οι νέοι έχουν φρέσκιες ιδέες και όρεξη για 

δουλειά, οι παλιοί έχουν εμπειρία και καλύτερη γνώση του εργασιακού πλαισίου 

(Uhl-Bien (2016)). 

 Προσωπικότητα 

Η προσωπικότητα των μελών μιας ομάδας είναι σημαντική στην επιτυχία της 

ομάδας. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν χαρισματική προσωπικότητα και διαθέτουν 

ευσυνειδησία, προσήνεια, εξωστρέφεια, χαρακτηρίζονται από συναισθηματική 

σταθερότητα και είναι δεκτικοί σε νέες εμπειρίες. Αυτά τα άτομα είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά στην εργασία τους, συμβάλλοντας στην επιτυχία του 

οργανισμού. Οι άνθρωποι που διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην 

προσωπικότητα τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στις ομάδες γιατί παρέχουν βοήθεια 

και στήριξη στους συναδέλφους τους. Επίσης, βοηθούν την ομάδα στην 

καινοτομία και τη δημιουργικότητα και ανταπεξέρχονται καλύτερα σε κρίσεις. Οι 

ομάδες που έχουν επιθετικά άτομα, που δεν διακρίνονται για τα θετικά στοιχεία 

της προσωπικότητας τους έχουν χαμηλότερες επιδόσεις (Βακόλα (2012)). 

 Ρόλοι 

Σε κάθε ομάδα τα άτομα που την απαρτίζουν καλούνται να παίξουν έναν ή 

περισσότερους ρόλους. Ο ρόλος που καλείται να παίξει το άτομο μέσα στην 

ομάδα πρέπει να είναι ξεκάθαρος, όταν το άτομο δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για το 

ρόλο του στην ομάδα υπάρχει «σύγχυση ρόλου». Επίσης όταν ο ρόλος που 

καλείται να παίξει ένα άτομο απαιτεί να κάνει είτε υπερβολικά πολλά είτε 

υπερβολικά λίγα πράγματα δημιουργεί επίσης πρόβλημα. Στην πρώτη περίπτωση 

εξουθενώνεται κάνοντας περισσότερα πράγματα από αυτά που του αναλογούν 
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«υπερφόρτωση ρόλου». Στην δεύτερη περίπτωση κάνει πολύ λιγότερα από αυτά 

που του αναλογούν με αποτέλεσμα να νιώθει αντιπαραγωγικό «υποφόρτωση 

ρόλου». 

Σε κάθε ρόλο που καλείται να παίξει ο εργαζόμενος υπάρχουν τρεις διαστάσεις:  

 η προσωπική του αντίληψη για το ρόλο του «αντιλαμβανόμενος ρόλος» 

 οι προσδοκίες των άλλων για το συγκεκριμένο ρόλο «προσδοκώμενος 

ρόλος»  

 ο ρόλος που πραγματοποιεί με τη συμπεριφορά του ο εργαζόμενος 

«ασκούμενος ρόλος» 

Το ιδανικό είναι να ταυτίζονται αυτές οι τρείς διαστάσεις ρόλων, συχνά όμως δεν 

ταυτίζονται με αποτέλεσμα να έχουμε τη λεγόμενη «σύγκρουση ρόλων». 

Οι καταστάσεις αυτές προκαλούν άγχος και κούραση, μπορεί να πυροδοτήσουν 

συγκρούσεις στα μέλη της ομάδας και δημιουργούν ανισότητες, υπονομεύοντας 

την αποτελεσματικότητα της ομάδας (Μπουραντάς (2015); Uhl-Bien (2016)). 

Ο Belbin (1981, 1988) ερευνητής στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι οι ομάδες 

χρειάζονται το σωστό μίγμα ανθρώπων για να είναι αποτελεσματικές. Η έρευνα 

του εντόπισε 9 τύπους ανθρώπων στις ομάδες και κάθε μέλος μιας ομάδας 

δύναται να υιοθετεί έναν από τους παρακάτω ρόλους (Davies (2006)):  

1. Διεκπεραιωτής (Implementοr) 

Είναι άτομα αξιόπιστα, με πειθαρχία και συντηρητικό τρόπο σκέψης. Τα 

διακρίνει η εργατικότητα και διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες. 

Διαθέτουν πρακτικό τρόπο σκέψης και διεκπεραιώνουν την αποστολή 

τους ακόμη και αν διαφωνούν με αυτή, βάζοντας τους ομαδικούς στόχους 

πάνω από τους προσωπικούς. Δεν είναι ευέλικτα και οι αλλαγές δεν τα 

ενθουσιάζουν. 

2. Συντονιστής (Chairman - Co-ordinator) 

Είναι άτομα ώριμα, εξωστρεφή και με αυτοπεποίθηση. Έχουν ξεκάθαρους 

στόχους και την ικανότητα να συντονίζουν τα μέλη της ομάδας, ώστε να 

εργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Φροντίζουν για τη 

συνοχή της ομάδας και την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες ικανότητες των μελών. Είναι όμως επιρρεπή στην τεμπελιά και 

δεν διακρίνονται για τη δημιουργική τους σκέψη. 

3.  Διαμορφωτής (Shaper) 

Είναι συνήθως άτομα ανυπόμονα, δυναμικά, εξωστρεφή και 

ανταγωνιστικά. Καθοδηγούν τους άλλους για δράση και προσπαθούν να 
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επιβάλουν ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας στην ομάδα. Τους 

αρέσουν οι προκλήσεις και λειτουργούν άψογα κάτω από συνθήκες 

πίεσης. Είναι τα άτομα που έχουν το θάρρος να ξεπεράσουν τα εμπόδια, 

να πάρουν αποφάσεις και προχωρήσουν σε αλλαγές, έστω και επώδυνες, 

γιατί δεν φοβούνται τις συγκρούσεις. Στην προσπάθεια τους να πείσουν 

τους άλλους γίνονται πιεστικά, επιθετικά και μπορεί να πληγώσουν ή να 

προσβάλουν τους συναδέλφους τους. Απογοητεύονται εύκολα και δεν 

ζητούν συγγνώμη. 

4.  Διοργανωτής (Plant) 

Τα άτομα αυτά είναι έξυπνα, εσωστρεφή και μοναχικά. Διαθέτουν 

δημιουργική φαντασία και προτιμούν να εργάζονται μόνα τους πάνω στις 

ιδέες τους, έχουν καινοτόμες ιδέες και την ικανότητα να λύνουν δύσκολα 

προβλήματα. Δυσκολεύονται στην επικοινωνία με άτομα που είναι 

διαφορετικά, ενώ δεν ακολουθούν το πρωτόκολλο. 

5. Ερευνητής Πόρων (Resource Investigator) 

Είναι άτομα εξωστρεφή, επικοινωνιακά, διαπραγματεύονται με 

αποτελεσματικό τρόπο για το καλό της ομάδας, ψάχνουν και βρίσκουν 

τους πόρους που χρειάζεται η ομάδα. Είναι ενθουσιώδη και αξιαγάπητα, 

αναπτύσσουν ιδέες και αποφεύγουν να παραμένουν πολύ στο γραφείο 

γιατί προτιμούν να έρχονται σε επαφή με τον έξω κόσμο. 

6. Ελεγκτής-Εκτιμητής (Monitor-Evaluator) 

Είναι άτομα σοβαρά μετρημένα, ψύχραιμα και μεθοδικά. Αξιολογούν 

αμερόληπτα με κριτική σκέψη, αναλύοντας λεπτομερώς όλες τις οπτικές 

γωνίες ενός ζητήματος αντικειμενικά. Στην προσπάθεια τους να εξετάσουν 

όλες τις πτυχές ενός ζητήματος αργούν να διεκπεραιώσουν την εργασία 

τους και ασκούν υπερβολική κριτική στους άλλους. Δεν αποτελούν πηγή 

έμπνευσης για τους άλλους 

7. Ομαδικός Παίκτης (Teamplayer)  

Είναι άτομα συνεργάσιμα, ήπια, διπλωμάτες αυτοί που διευκολύνουν την 

ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας. Έχουν καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις, καλοί ακροατές, υποστηρικτικά με κατανόηση για τα 

προβλήματά και τις ανάγκες των άλλων. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, 

φροντίζουν για τη συνοχή της ομάδας και αποφεύγουν τις συγκρούσεις. 

Είναι όμως άτομα αναποφάσιστα σε κρίσιμα ζητήματα και αποφεύγουν τις 

πιεστικές καταστάσεις. 
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8. Ολοκληρωτής (Finisher) 

Είναι άτομα ευσυνείδητα, αγχώδη, δίνουν προσοχή στη λεπτομέρεια και 

είναι ιδιαίτερα σχολαστικά, εντοπίζουν τα ελαττώματα και τις 

δυσλειτουργίες. Τηρούν με ευλάβεια το χρονοδιάγραμμα, φροντίζοντας να 

τελειώσουν οι εργασίες στην ώρα τους. Επίσης, προσπαθούν να πετύχουν 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και έχουν υπερβολικές ανησυχίες για την 

παραμικρή λεπτομέρεια. 

9.  Ειδικός (Specialist) 

Είναι τα άτομα που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και είναι αφοσιωμένα 

στην εργασία τους. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους 

αλλά όχι για τα αντικείμενα των συνεργατών τους ή για τους ίδιους τους 

συνεργάτες τους. 

Μέσα στην ομάδα το κάθε μέλος παίζει έναν ή περισσότερους από τους 

παραπάνω ρόλους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι στη σωστή αναλογία. Μέσα από 

την ανάλυση των ρόλων οι οργανισμοί θα μπορούσαν να εντοπίσουν τα δυνατά 

σημεία και τις αδυναμίες, ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 

ομάδων (Davies (2006)). Ο ηγέτης κατά τη δημιουργία της ομάδας, συνδυάζοντας 

τις επιθυμίες των μελών με τις αναθέσεις ρόλων, καλείται να πετύχει το σωστό 

μίγμα που θα οδηγήσει την ομάδα στην επιτυχία (Βακόλα (2012)). 

 

1.7.2  Πλαίσιο της ομάδας  

 

Οι παράγοντες που συνθέτουν το πλαίσιο της ομάδας είναι καθοριστικοί για την 

επιτυχία της. 

 Επάρκεια πόρων 

Οι πόροι που παρέχει ο οργανισμός στην ομάδα είναι καθοριστικής σημασίας για 

την επιτυχία της. Οι πόροι αναφέρονται στη διαθεσιμότητα και επάρκεια μιας 

ποικιλίας παραγόντων όπως: η επαρκής στελέχωση, η παροχή κατάλληλου 

εξοπλισμού και υλικών, η κατάλληλη τεχνολογία, η παροχή διοικητικής 

υποστήριξης, η πρόσβαση σε πληροφορίες, το κατάλληλο και ασφαλές φυσικό 

περιβάλλον και οι χώροι εργασίας (Uhl-Bien (2016)).  

 Κλίμα εμπιστοσύνης 

Η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, καθώς και 

το κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ηγέτη και στα μέλη της ομάδας είναι πολύ 

σημαντικό στοιχείο. Το κλίμα εμπιστοσύνης ενισχύει την ανάπτυξη θετικής 
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σχέσης και αφοσίωσης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και προάγει τη συνεργασία 

(Μπουραντάς (2015)). 

 Ηγεσία και δομή 

Η ηγεσία είναι καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία των ομάδων. Η ηγεσία 

στις ομάδες μπορεί να είναι τυπική ή άτυπη, να έχει δηλαδή οριστεί επίσημα από 

τη διοίκηση ή να αναδειχθεί από την ίδια την ομάδα, ανάλογα με το είδος της 

ομάδας. Σε όλα όμως τα είδη των ομάδων η ηγεσία συμβάλλει καθοριστικά στην 

αποτελεσματικότητα της ομάδας γιατί καθοδηγεί, παρέχει όραμα, παρακινεί, 

εμπνέει και εμψυχώνει τους εργαζόμενους (Βακόλα (2012)). 

 Αξιολόγηση της απόδοσης και συστήματα ανταμοιβών 

Οι ατομικές ανταμοιβές και η αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης φαίνεται να μη 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και επιτυχία της ομάδας. Βέβαια σε 

ατομικό επίπεδο αποτελούν παράγοντες παρακίνησης, αλλά σε ομαδικό επίπεδο 

οδηγούν σε ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Για να οδηγήσουν οι ανταμοιβές σε 

επιτυχία της ομάδας θα πρέπει να είναι ομαδικές, π.χ. αν μια ομάδα πετύχει τους 

ετήσιους στόχους να επιβραβευθεί με τη διανομή μπόνους σε όλα τα μέλη της 

ομάδας (Βακόλα (2012)). 

 

1.7.3  Διαδικασίες της ομάδας 

 

Όπως είδαμε, η ομαδική εργασία δεν αναφέρεται στην προσπάθεια μεμονωμένων 

μελών αλλά αφορά την προσπάθεια και συνεισφορά της ομάδας ως σύνολο. Οι 

διαδικασίες της ομάδας περιλαμβάνουν (Βακόλα (2012)): 

 Κανόνες και διαδικασίες 

Οι κανόνες καθορίζουν το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί η ομάδα, τον 

τρόπο με τον οποίο εργάζονται και λειτουργούν τα μέλη των ομάδων. 

Καθορίζουν τι πρέπει να κάνουν τα μέλη και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν. Είναι 

καθορισμένοι κανόνες σχετικά με το ύψος της απόδοσης, τον τρόπο εκτέλεσης 

των εργασιών, τη συμπεριφορά των μελών. Μπορεί να αφορούν την εμφάνιση, το 

ντύσιμο ή ακόμη και τον τρόπο που μιλούν τα μέλη της ομάδας. Τα μέλη των 

ομάδων συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες, αν δε συμμορφωθούν τότε 

προκύπτουν προβλήματα και τα υπόλοιπα μέλη προσπαθούν να τους βοηθήσουν 

να συμμορφωθούν με τους κανόνες. 
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 Στόχοι 

Κάθε ομάδα θέτει στόχους, οι οποίοι είναι γνωστοί και συμφωνημένοι από την 

ομάδα και παρέχουν καθοδήγηση στα μέλη. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι 

συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. 

Αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης, αφού καθορίζουν την 

επιτυχία και πρέπει να κινητοποιούν τα μέλη της ομάδας προκειμένου να τους 

επιτύχουν. 

 Επάρκεια της ομάδας 

Όσο καλύτερη είναι η απόδοση της ομάδας τόσο τα μέλη εμπιστεύονται τον 

εαυτό τους και τις ικανότητες τους και αποκτούν αυτοπεποίθηση. Βελτιώνοντας 

τα μέλη τις ικανότητες τους η ομάδα στοχεύει στην καλύτερη απόδοση, γιατί έχει 

εμπιστοσύνη στις ικανότητες των μελών της.  

 Διαχείριση Συγκρούσεων 

Οι συγκρούσεις μέσα στην ομάδα μπορεί να βοηθήσουν την αποτελεσματικότητα 

της ομάδας. Οι συγκρούσεις που αφορούν το περιεχόμενο της εργασίας είναι 

εποικοδομητικές, γιατί προάγουν το διάλογο, αφού κατά τη σύγκρουση 

αναλύονται τα προβλήματα σχετικά με την εργασία, αναζητούνται εναλλακτικές 

λύσεις και ασκείται εποικοδομητική κριτική. Αντίθετα, οι διαπροσωπικές 

συγκρούσεις που αφορούν τις σχέσεις των μελών μπορεί να είναι καταστροφικές 

και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την παρέμβαση των ηγετών.  

 

1.8  Πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας 

 

Η εργασία σε ομάδες παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με την 

ατομική εργασία. Όταν οι ομάδες λειτουργούν σωστά παράγουν εξαιρετικό 

αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα - οφέλη της ομαδικής εργασίας είναι 

(Donnellon (2007); Μπουραντάς (2015); Βακόλα (2012)): 

 Τα μέλη της ομάδας έρχονται σε επαφή με συναδέλφους και συνεργάτες με 

διαφορετικές γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες με αποτέλεσμα να δέχονται 

ποικιλία ιδεών και γνώσεων και να διευρύνουν το πεδίο της γνώσης και των 

ικανοτήτων τους. 

 Τα μέλη της ομάδας αντλούν ικανοποίηση από την εργασία ικανοποιώντας τόσο 

τις κοινωνικές όσο και τις προσωπικές τους ανάγκες, όπως αυτό-ολοκλήρωση 

και αίσθηση του «ανήκειν». Τα άτομα ικανοποιώντας αυτές τις ανάγκες τείνουν 
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να είναι περισσότερο αφοσιωμένα στην εργασία και στον οργανισμό (Griffin 

(2001)). 

 Για πολλούς εργαζόμενους η συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας αποτελεί 

παράγοντα υποκίνησης. Προκειμένου να δείξουν και να αποδείξουν τις 

ικανότητες τους στους άλλους αποδίδουν εξαιρετικά.  

 Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τα μέλη των ομάδων είναι η υποστήριξη που 

παρέχει η ομάδα σχετικά με προσωπικά ζητήματα των μελών, αλλά και σχετικά 

με τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. 

 Σε επίπεδο ομάδας οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν και επιλύουν πιο 

αποτελεσματικά και δημιουργικά τα αναδυόμενα προβλήματα. 

 Μέσα από τη συνεργασία των μελών της ομάδας γίνονται έγκαιρα αντιληπτά τα 

λάθη και διορθώνονται γρήγορα. 

 Οι ομάδες διαθέτουν ευελιξία και προσαρμόζονται ευκολότερα στις 

οργανωσιακές αλλαγές σε σχέση με τα μεμονωμένα μέλη  

 Το φαινόμενο της συνέργειας. Η συνένωση «δυνάμεων» περισσότερων 

ανθρώπων, δηλαδή η συνολική δράση της ομάδας, έχει καλύτερα αποτελέσματα 

συγκριτικά με τη συνεισφορά του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα 

είναι ένα αποτέλεσμα του τύπου 1 +1 >2. 

 Η ομαδική εργασία έχει θετική επίδραση στην προσαρμοστικότητα, στην 

παραγωγικότητα και δημιουργικότητα (Salas (2000, 2005)). 

 

1.9  Προβλήματα στην ομαδική εργασία 

 

Στην λειτουργία των ομάδων πολλές φορές ανακύπτουν προβλήματα, τα οποία 

επηρεάζουν την απόδοση και αποτελεσματικότητα της ομάδας. Τα κυριότερα 

προβλήματα της ομαδικής εργασίας είναι: 

 Το φαινόμενο της ομαδικής ή αγελαίας σκέψης (groupthink) 

Η ομαδική σκέψη είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία των 

ομάδων. Κατά το φαινόμενο αυτό τα μέλη μιας ομάδας εκφράζουν βιαστικά και 

επιπόλαια τη συμφωνία τους για ένα ζήτημα, κάτω από τις πιέσεις της ομάδας για 

συμφωνία και συμβιβασμό, χωρίς όμως να το έχουν εξετάσει προσεκτικά και χωρίς 

να είναι σίγουροι για το σωστό. Η συμφωνία του ατόμου με την ομάδα χωρίς 

προηγουμένως να έχει μελετήσει τις εναλλακτικές οδηγεί συνήθως στη λήψη 

λανθασμένων αποφάσεων (Μπουραντάς (2015); Uhl-Bien (2016)). Κάποια από τα 

συμπτώματα της αγελαίας σκέψης είναι (Robbins (2011)): 
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 Τα μέλη που δεν εκφράζουν άποψη θεωρεί η ομάδα ότι συμφωνούν με την 

πλειοψηφία. 

 Όσοι διαφωνούν πιέζονται από την ομάδα για συμφωνία και αποσιώπηση 

της άποψης τους. 

 Η ομάδα απομονώνει τα μέλη που διαφωνούν. 

 Υπάρχει μια ψευδαίσθηση περί ηθικής και τελειότητας της ομάδας.  

 Υπερβολική αισιοδοξία και υποτίμηση των κινδύνων.  

 Απόρριψη των εναλλακτικών λύσεων και υποτίμηση των άλλων ομάδων. 

Μερικοί τρόποι αντιμετώπισης της αγελαίας σκέψης είναι (Μπουραντάς (2015)): 

 Να αναλάβει ένα μέλος της ομάδας το ρόλο του «δικηγόρου του διαβόλου», 

ώστε να θέτει μια άλλη πτυχή ή προσέγγιση των πραγμάτων. 

 Μείωση του αριθμού των μελών της ομάδας. 

 Ο ηγέτης της ομάδας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου, ζητώντας από το κάθε μέλος να εκφράσει τις 

απόψεις και τις αντιρρήσεις του και ο ίδιος να μην αποκαλύπτει την 

προτίμηση του σε κάποια άποψη. 

 Να ενθαρρύνεται η συζήτηση εναλλακτικών λύσεων από τα μέλη.  

 Το φαινόμενο της κοινωνικής οκνηρίας 

Ένα από τα προβλήματα της ομαδικής εργασίας, που συνδέεται με το μέγεθος της 

ομάδας, είναι το φαινόμενο της κοινωνικής οκνηρίας (social loafing). Αναφέρεται 

στην τάση των μεμονωμένων μελών της ομάδας να καταβάλουν λιγότερη 

προσπάθεια και να αποφεύγουν την εργασία, όταν συμμετέχουν σε μια ομάδα σε 

σχέση με όταν εργάζονται μόνοι τους (Robbins (2011)). 

Ως μέλη της ομάδας προσπαθούν λιγότερο, γιατί νοιώθουν ότι δεν έχουν 

προσωπική ευθύνη, ότι δεν θα φαίνεται η συνεισφορά τους, δεν θεωρούν 

σημαντική την εργασία τους ή ότι δεν θα ανταμειφθούν προσωπικά για τη 

συνεισφορά τους (Βακόλα (2012)). 

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κοινωνικής οκνηρίας μπορεί 

να είναι: 

 Οι ανταμοιβές να δίνονται με βάση την προσωπική απόδοση και 

συνεισφορά στην ομάδα. 

 Μείωση του αριθμού των μελών στην ομάδα, ώστε να αντιλαμβάνονται 

εύκολα τα μέλη της ομάδας την κοινωνική οκνηρία των μελών. 

 Ενίσχυση του ανταγωνισμού με άλλες ομάδες.  
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 Τα μέλη της ομάδας να έχουν ξεκάθαρους ρόλους και εργασίες, ώστε να 

είναι καθορισμένη η ευθύνη του κάθε μέλους για τις εργασίας του. 

 Τοποθέτηση μελών στην ομάδα που έχουν υψηλά κίνητρα και επιθυμούν να 

διακριθούν για την εργασία τους στην ομάδα. 

 Το φαινόμενο της μεταστροφής και του ρίσκου 

Τα μέλη της ομάδας έχουν την τάση να παίρνουν είτε ριψοκίνδυνες είτε 

συντηρητικές αποφάσεις. Ανάλογα με την τάση των μεμονωμένων μελών θα 

κινηθούν και οι ομαδικές αποφάσεις. Τα ριψοκίνδυνα άτομα γίνονται πιο ακραία 

στο πλαίσιο μιας ομάδας, ενώ τα συντηρητικά γίνονται ακόμη πιο συντηρητικά. Η 

τάση όμως είναι οι ομαδικές αποφάσεις να κατευθύνονται περισσότερο προς το 

ρίσκο. Σε αυτό συμβάλλει και το φαινόμενο της διάχυσης της ευθύνης. Στην ομάδα 

η ευθύνη είναι συλλογική, τόσο για την εκτέλεση των εργασιών, όσο και για την 

επίτευξη των στόχων, με αποτέλεσμα τα μέλη να αναλαμβάνουν μεγαλύτερα 

ρίσκα, αφού σε μια ενδεχόμενη αποτυχία η ευθύνη διαχέεται σε όλη την ομάδα 

χωρίς να ενοχοποιούνται συγκεκριμένα μέλη (Βακόλα (2012)).  

 Κύρος και επίδραση της θέσης 

Τα άτομα με υψηλό κοινωνικό στάτους είναι κυρίως τα πιο δυναμικά μέλη της 

ομάδας. Αυτά τα άτομα, πολλές φορές, εμποδίζουν με τη στάση τους την ενεργό 

συμμετοχή των ατόμων με χαμηλό κύρος στη λήψη αποφάσεων. Με αυτόν τον 

τρόπο αποδυναμώνονται τα μέλη με χαμηλό κύρος να συνεισφέρουν τις ιδέες και 

τις γνώσεις τους, που μπορεί να είναι καίριες για την αποτελεσματικότητα της 

ομάδας (Robbins (2011)). 

 Διαπροσωπικές συγκρούσεις 

Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στην απόδοση της ομάδας, γιατί τα μέλη αναλώνονται σε προσωπικές 

επιθέσεις που οδηγούν σε ανταγωνιστικές συμπεριφορές, εχθρότητα, κυνικότητα 

και σπατάλη πόρων (π.χ. χάσιμο χρόνου σε αντιπαραθέσεις και διαφωνίες, 

απόκρυψη πληροφοριών, διαρροή πληροφοριών κ.λπ.). Οι διαπροσωπικές 

συγκρούσεις δημιουργούν προβλήματα στη εύρυθμη λειτουργία της ομάδας, έχουν 

αρνητική επίδραση στην συνοχή και την αποτελεσματικότητα της ομάδας και είναι 

συνήθως καταστροφικές. Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις πρέπει να 

αναγνωρίζονται έγκαιρα και να λαμβάνονται μέτρα (με συζητήσεις) γιατί μπορεί να 

γίνουν ανεξέλεγκτες (Βακόλα (2012)). 
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 Άλλα προβλήματα της ομαδικής εργασίας μπορεί να είναι (Donnellon (2007); 

Uhl-Bien (2016)): 

 Μέλη με ανεπαρκείς δεξιότητες ή μέλη ακατάλληλα για ομαδική εργασία. 

 Απομόνωση ή απόσυρση ορισμένων μελών. 

 Δυσκολίες στη συνεργασία και το συντονισμό της ομαδικής εργασίας. 

 Κυριαρχία μιας κλίκας μέσα στην ομάδα που δημιουργεί προβλήματα στα 

υπόλοιπα μέλη. 

 Οι διαδικασίες της ομαδικής εργασίας μπορεί να είναι χρονοβόρες. 

 Αναποτελεσματική ηγεσία και έλλειψη οργάνωσης με ασαφείς και 

αντιφατικούς στόχους και κατευθύνσεις.  

 

1.10 Η ομαδική εργασία στις υπηρεσίες υγείας 

 

Σύμφωνα με την έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Ιατρικής (Institute of Medicine) 

το 1999, με τίτλο “To err is human: building a safer health system” η οποία έδειξε ότι 

τα ιατρικά λάθη ευθύνονταν για περίπου 98000 θανάτους ετησίως, άρχισε να 

αναγνωρίζεται η ανάγκη για ομαδική εργασία στην υγειονομική περίθαλψη για την 

αποφυγή σφαλμάτων στους ασθενείς. 

Η βιβλιογραφία σχετικά με την ομαδική εργασία στον υγειονομικό τομέα έχει 

επικεντρωθεί κυρίως στη διεπιστημονική ομαδική εργασία. Οι ομάδες στις υπηρεσίες 

υγείας περιλαμβάνουν επαγγελματίες από όλο τα φάσμα των επαγγελμάτων υγείας, οι 

οποίοι συντονίζουν τις εργασίες τους. Βασικοί συντελεστές της υγειονομικής ομάδας 

είναι οι ιατροί, οι νοσηλευτές και το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό, οι 

φαρμακοποιοί, οι φυσιοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι, οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, 

οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων, οι διαιτολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, 

προκειμένου να παρέχουν ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα υγείας (Baker (2006)). 

Σύμφωνα με τους Xyrichis et al. (2008, p. 238), η ομαδική εργασία στις υπηρεσίες 

υγείας ορίζεται ως: «μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους 

επαγγελματίες υγείας με συμπληρωματικό υπόβαθρο και δεξιότητες, που 

μοιράζονται κοινούς στόχους υγείας και ασκούν συντονισμένη σωματική και 

πνευματική προσπάθεια για την αξιολόγηση, τον προγραμματισμό ή την αξιολόγηση 

της περίθαλψης των ασθενών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αλληλοεξαρτώμενης 

συνεργασίας, ανοικτής επικοινωνίας και κοινής λήψης αποφάσεων». 

Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο 

της εργασίας, να γνωρίζουν επακριβώς τις αρμοδιότητες τους και να είναι σε θέση να 
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αξιολογούν τις επιδόσεις τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους συναδέλφους και 

συνεργάτες τους. Στην υγειονομική ομάδα οι ικανότητες και οι γνώσεις των 

μεμονωμένων μελών, παρότι είναι πολύ σημαντικές, δεν είναι αρκετές για την επιτυχία 

της ομάδας. Το κάθε μέλος με θετική διάθεση συνεργασίας πρέπει να προσαρμοστεί 

στη λειτουργία της ομάδας, κατανοώντας τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για 

μια συγκεκριμένη διαδικασία σε σχέση με τη συνολική λειτουργία της ομάδας (Baker 

(2006)). 

Οι ομάδες χαρακτηρίζονται από τρεις βασικές διαστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την 

ομαδική λειτουργία και απόδοση. Αυτές είναι η διαφοροποίηση των δεξιοτήτων, η 

χρονική σταθερότητα και η διαφοροποίηση των αρχών (Hollenbeck (2012)). 

Διαφοροποίηση των δεξιοτήτων.  

Στον τομέα της υγείας οι διεπιστημονικές ομάδες απαρτίζονται από επαγγελματίες με 

διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και δεξιότητες και καλούνται να συνεργαστούν 

προκειμένου να πετύχουν τον ίδιο στόχο, τη βελτίωση της υγείας των ασθενών. Τα 

καθήκοντα των διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα σε ένα αιμοδυναμικό 

εργαστήριο η συνεργασία του επεμβατικού Καρδιολόγου, του χειριστή του 

στεφανιογράφου, και της νοσηλεύτριας είναι αλληλοεξαρτώμενα και απαιτούν 

διαφορετικές δεξιότητες οι οποίες είναι εξειδικευμένες και απαιτείται χρόνος για να 

αναπτυχθούν. Τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα δεν μπορούν να αντικατασταθούν 

εύκολα γιατί η εκπαίδευση τους απαιτεί χρόνο. 

Ταυτόχρονα στους οργανισμούς υγείας συνυπάρχουν ομάδες εργαζόμενων ίδιας 

ειδικότητας όπως π.χ. οι νοσηλευτές της Παθολογικής κλινικής σε ένα νοσοκομείο. 

Αυτές οι ομάδες είναι εξειδικευμένες μεν αλλά με χαμηλή διαφοροποίηση των 

δεξιοτήτων, δηλαδή τα μέλη τους διαθέτουν ίδιες γνώσεις και καλούνται να εκτελέσουν 

ίδια καθήκοντα με αποτέλεσμα είναι εύκολη η δυνατότητα υποκατάστασης των μελών.  

Διαφοροποίηση των αρχών 

Η διάσταση της διαφοροποίησης των αρχών, δηλαδή ποιος έχει την εξουσία να παίρνει 

αποφάσεις όταν απαιτείται. Στις ομάδες του τομέα της υγείας, όπου υπάρχει υψηλή 

διαφοροποίηση αρμοδιοτήτων, το ανώτερο μέλος της ομάδας είναι ο επίσημος ηγέτης 

και έχει την πλήρη εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις. 

Η χρονική σταθερότητα  

Η διάσταση της χρονικής σταθερότητας περιγράφει πόσο βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες 

μπορεί να είναι οι ομάδες. Στην υγεία μπορεί να συμβαίνουν και τα δυο. Να 

δημιουργηθούν δηλαδή ομάδες που να παραμείνουν σταθερές στο πέρασμα του χρόνου 

και τα μέλη να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας, ενώ άλλες 
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να σχηματιστούν προσωρινά για να αντιμετωπίσουν μια επείγουσα κατάσταση και μετά 

να διαλυθούν και να μη συνεργαστούν ξανά. Οι ομάδες με υψηλότερα επίπεδα χρονικής 

σταθερότητας έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν αποτελεσματικές διαδικασίες ομάδας, 

δεδομένης της εξοικείωσης που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της ομάδας. 

 

1.11 Η Νοσηλευτική Ομάδα 

 

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία οι διεπιστημονικές ομάδες στην υγεία έχουν μελετηθεί 

επισταμένα σε αντίθεση με τις νοσηλευτικές ομάδες. Η νοσηλευτική φροντίδα 

εξαρτάται από τις νοσηλευτικές ομάδες και την αποτελεσματικότητα τους. Στις ΗΠΑ 

είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι η αποτελεσματική ομαδική εργασία είναι απαραίτητη 

για την ασφάλεια των ασθενών, αφού τα περισσότερα λάθη που διαπράττονται από 

νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία αποδίδονται σε αποτυχίες στην ομαδική 

εργασία. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι νοσηλευτές όταν εργάζονται σε 

αποτελεσματικές ομάδες παρέχουν υψηλής ποιότητας φροντίδα, αντλούν ικανοποίηση 

από την εργασία, κάνουν λιγότερα λάθη, είναι λιγότερο αγχωμένοι και πιο 

παραγωγικοί, ενώ οι ασθενείς είναι περισσότερο ικανοποιημένοι (Silén-Lipponen 

(2005); Kalisch (2010)).  

Η νοσηλευτική υπηρεσία στα νοσοκομεία λειτουργεί κατά κύριο λόγο ομαδικά. Όπως 

θα εξετάσουμε λεπτομερώς στη συνέχεια τα μέλη της νοσηλευτικής ομάδας: «εκτελούν 

αλληλένδετα καθήκοντα (π.χ. μία νοσηλεύτρια φροντίζει τους ασθενείς στην πρωινή 

βάρδια και άλλη στη νυκτερινή βάρδια, συνήθως χρειάζονται περισσότερα από ένα 

μέλη της ομάδας για να φροντίσουν έναν ασθενή κ.λπ.), ενώ λειτουργούν σε 

συγκεκριμένους ρόλους (νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό) και 

μοιράζονται τον κοινό σκοπό της παροχής ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας» 

(Kalisch (2009a. p. 324)). 

Οι νοσηλευτικές ομάδες παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις ομάδες 

που μελετήσαμε στο γενικό μέρος, στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στη 

νοσηλευτική ομάδα στο πλαίσιο του νοσοκομείου.  

 

1.11.1  Σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας 

 

Η νοσηλευτική ομάδα στο νοσοκομειακό περιβάλλον είναι μια κλασική λειτουργική 

ομάδα που έχει επικεφαλή τον προϊστάμενο νοσηλευτή του τμήματος, ο οποίος είναι 
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ορισμένος από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια ομάδα της οποίας τα 

μέλη δεν είναι όμοια (Χριστοπούλου (2015)), καθώς το νοσηλευτικό προσωπικό που 

εργάζεται σε αυτή περιλαμβάνει μέλη με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο: 

 πτυχιούχους νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 βοηθούς νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είναι οι βοηθοί θαλάμων και οι 

τραυματιοφορείς 

Οι κατηγορίες αυτές του νοσηλευτικού προσωπικού συνεργάζονται στα διάφορα 

τμήματα του νοσοκομείου, ώστε να προσφέρουν φροντίδα υγείας στους ασθενείς κάτω 

από την επίβλεψη των νοσηλευτών και την καθοδήγηση του προϊσταμένου νοσηλευτή. 

Έτσι, όταν χρειάζεται να καλυφτούν ανάγκες φροντίδας στους ασθενείς, όπως σίτιση, 

λουτρό καθαριότητας, αλλαγή θέσης τότε χρειάζεται βοηθητικό νοσηλευτικό 

προσωπικό. Όταν απαιτούνται εξειδικευμένες νοσηλευτικές δεξιότητες 

χρησιμοποιούνται οι νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές αξιολογούν τις ανάγκες φροντίδας των 

ασθενών, διαμορφώνουν ένα σχέδιο φροντίδας, το εφαρμόζουν και τέλος το αξιολογούν 

(Sullivan (2016)). Στη νοσηλευτική ομάδα θα πρέπει να υπάρχει ένα μίγμα παλαιών και 

νεότερων νοσηλευτών, γιατί οι παλαιοί διαθέτουν εκτεταμένη κλινική εμπειρία, ενώ οι 

νέοι νοσηλευτές είναι γεμάτοι ελπίδα, ενθουσιασμό και φρέσκιες ιδέες (Nelsey (2012)). 

Σύμφωνα με τους Hall et al. (2004, σ. 41) η απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού 

πτυχιούχων νοσηλευτών συνδέεται με χαμηλότερο ποσοστό λαθών στους ασθενείς. 

Στην Ελληνική πραγματικότητα λόγω της μεγάλης έλλειψης πτυχιούχων νοσηλευτών, 

καταχρηστικά, οι βοηθοί νοσηλευτές καλούνται να υποκαταστήσουν τους νοσηλευτές 

γεγονός που οδηγεί συχνά σε συγκρούσεις (Αναγνωστοπούλου (2013)). Επίσης, 

έρευνες έχουν δείξει ότι οι βοηθοί νοσηλευτές προτιμούν να συνεργάζονται μεταξύ 

τους γιατί συνεργάζονται καλύτερα, παρά με τους νοσηλευτές (Δημητριάδου (2010)). 

 

1.11.2  Παραδοσιακές μέθοδοι εργασίας νοσηλευτών 

 

Οι νοσηλευτές στα νοσηλευτικά τμήματα παρέχουν φροντίδα υγείας σε συγκεκριμένες 

ομάδες ασθενών ανάλογα με το πρόβλημα υγείας που παρουσίασαν. Έτσι, οι 

νοσηλευτές της παθολογικής κλινικής παρέχουν φροντίδα υγείας στους ασθενείς που 

νοσηλεύονται στη συγκεκριμένη κλινική, οι νοσηλευτές της καρδιολογικής στους 

συγκεκριμένους ασθενείς που νοσηλεύονται στην καρδιολογική κλινική κοκ.  

Για να κατανοήσουμε τη νοσηλευτική ομάδα θα μελετήσουμε τις μεθόδους εργασίας 

των νοσηλευτών. Οι παραδοσιακές μέθοδοι νοσηλευτικής εργασίας στο νοσοκομείο 



29 
 

ποικίλουν ανάλογα με το είδος της κλινικής και τις κατευθύνσεις της νοσηλευτικής 

διεύθυνσης. Συγκεκριμένα: 

 

1.11.2.1 Κατά εργασία (task nursing) ή λειτουργική μέθοδος (functional 

nursing) νοσηλευτικής φροντίδας 

 

Στην κατά εργασία μέθοδο νοσηλευτικής φροντίδας, οι ανάγκες των νοσηλευόμενων 

ασθενών σε ένα τμήμα του νοσοκομείου κατηγοριοποιούνται σε επιμέρους εργασίες. Η 

κάθε επιμέρους εργασία ανατίθεται στους νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτές ή στο 

βοηθητικό προσωπικό. Ο προϊστάμενος νοσηλευτής εκτιμά τις ανάγκες των ασθενών 

και αναθέτει σε κάθε μέλος της νοσηλευτικής ομάδας επιμέρους εργασίες και όχι 

ασθενείς. Η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται από πολλούς νοσηλευτές και ο καθένας 

έχει την ευθύνη για τη δική του εργασία, η οποία είναι διαφορετική από των άλλων 

νοσηλευτών π.χ. ένας νοσηλευτής αναλαμβάνει να χορηγήσει τα φάρμακα στο σύνολο 

των ασθενών, άλλος αναλαμβάνει να θερμομετρήσει όλους τους ασθενείς, άλλος 

αναλαμβάνει την περιποίηση των ασθενών κ.λπ. (Minnick (2007)). Η μέθοδος αυτή 

πλεονεκτεί στο ότι είναι οικονομική, γιατί χρησιμοποιείται ανειδίκευτο προσωπικό και 

μικρότερος αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι ο 

ασθενής δεν αντιμετωπίζεται ως σύνολο αλλά κατατεμαχίζεται η φροντίδα του 

(Sullivan (2016); Λανάρα (1999)). 

 

1.11.2.2 Η μέθοδος της ομαδικής νοσηλευτικής φροντίδας (team nursing) 

 

Σε αυτή τη μέθοδο νοσηλευτικής φροντίδας το νοσηλευτικό προσωπικό σε κάθε βάρδια 

χωρίζεται σε ομάδες και παρέχει φροντίδα σε μια ομάδα ασθενών (κάποιες φορές 

μπορεί να έχουν συγκεκριμένη διάγνωση). Η νοσηλευτική ομάδα που απαρτίζεται από 

νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό καθοδηγείται από έναν 

υπεύθυνο νοσηλευτή, ο οποίος επιβλέπει την ομάδα και αναφέρεται στον προϊστάμενο. 

Το μέγεθος της ομάδας ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό, τη βαρύτητα των ασθενών, τη 

φύση του τμήματος και τις δεξιότητες των νοσηλευτών και παρέχει φροντίδα 

καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες των ασθενών που έχουν αναλάβει. Οι εργασίες 

χωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων (Fernandez (2012)). Με αυτή τη μέθοδο 

αξιοποιούνται οι δυνατότητες των μελών της ομάδας, επίσης χρησιμοποιούνται οι 

βοηθοί νοσηλευτές και αντιμετωπίζεται η έλλειψη σε νοσηλευτές. Η νοσηλευτική 

φροντίδα και εδώ είναι κατατεμαχισμένη, γιατί οι ομάδες αλλάζουν κάθε ημέρα. Μέσα 
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από αυτή τη μέθοδο θεωρείται ότι προετοιμάζονται τα ηγετικά στελέχη της 

νοσηλευτικής, αλλά είναι ιδιαίτερα δαπανηρή μέθοδος και δεν χρησιμοποιείται 

(Sullivan (2016); Λανάρα (1999)). 

 

1.11.2.3 Η κατά ασθενή μέθοδος (case method or total patient care) 

 

Στη μέθοδο αυτή ανατίθεται σε ένα νοσηλευτή η φροντίδα για έναν ή περισσότερους 

ασθενείς καλύπτοντας εξ ολοκλήρου κάθε πτυχή της νοσηλευτικής φροντίδας. Η 

μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ένας 

νοσηλευτής αναλαμβάνει υπεύθυνα έναν ή δύο ασθενείς, τους οποίους φροντίζει 

αποκλειστικά στη βάρδια του (Seago (1999)). Σε αυτή τη μέθοδο παρέχεται ολιστική 

και εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς, αλλά απαιτείται μεγάλος 

αριθμός νοσηλευτών. Επιπλέον, αποκλείεται το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό και 

σε ορισμένα νοσοκομεία και οι βοηθοί νοσηλευτές. Για αυτούς τους λόγους η χρήση 

αυτής της μεθόδου δεν εφαρμόζεται πάρα μόνο σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

(Sullivan (2016); Λανάρα (1999)). 

 

1.11.2.4 Μέθοδος πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας (primary nursing) 

 

Σε αυτή τη μέθοδο ο νοσηλευτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη φροντίδα ενός ή 

περισσότερων ασθενών, όλο το εικοσιτετράωρο επτά ημέρες την εβδομάδα από την 

εισαγωγή του ασθενή μέχρι την έξοδο του από το νοσοκομείο. Η φροντίδα είναι άμεση 

και ολική και ο νοσηλευτής είναι υπεύθυνος τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την 

εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή, ακόμη και τις ώρες που 

απουσιάζει και βρίσκεται στο σπίτι του. Ονομάστηκε πρωτοβάθμια για να δώσει 

έμφαση στο γεγονός ότι η σχέση νοσηλευτή – ασθενή δεν περιορίζεται στο ωράριο 

(Sjetne (2009)). Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ενώ στο 

εξωτερικό εφαρμόζεται αλλά έχει περιορισμένη απήχηση. Στις ΗΠΑ πολλά νοσοκομεία 

σταμάτησαν να τη χρησιμοποιούν γιατί είχε αυξημένο κόστος. 

 

Στην Ελλάδα οι πλέον χρησιμοποιούμενες μέθοδοι εργασίας είναι: η λειτουργική 

μέθοδος που εφαρμόζεται κυρίως στα ανοιχτά τμήματα των νοσοκομείων αφού 

αποτελεί την πιο οικονομική μέθοδο, και η κατά ασθενή μέθοδος που εφαρμόζεται 

ευρέως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Sullivan (2016); Λανάρα (1999)). 
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1.11.3  Πρόγραμμα εργασίας νοσηλευτών 

 

Στην χώρα μας το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία εργάζεται σαράντα ώρες 

(40) την εβδομάδα σε 24ωρο κυκλικό εναλλασσόμενο ωράριο, το οποίο κατανέμεται σε 

τρείς οκτάωρες βάρδιες πρωί 07:00-15:00, απόγευμα 15:00-23:00 και νύχτα 23:00- 

07:00, ώστε οι εργαζόμενοι να εργάζονται με συνδυασμό δύο ή και περισσοτέρων 

ωραρίων που εναλλάσσονται περιοδικά. Η σύνταξη του προγράμματος εργασίας είναι 

αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Το πρόγραμμα εργασίας καταρτίζεται από τον 

προϊστάμενο νοσηλευτή του τμήματος, ο οποίος χρησιμοποιεί το νοσηλευτικό 

προσωπικό που είναι τοποθετημένο στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό τμήμα. Το 

ζητούμενο είναι να κατανεμηθεί κατάλληλα το νοσηλευτικό προσωπικό σε κάθε 

βάρδια, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες φροντίδας των ασθενών (Λανάρα (1999)). Το 

πρόγραμμα εργασίας μπορεί να είναι εβδομαδιαίο, δεκαπενθήμερο ή μηνιαίο, ανάλογα 

με την πολιτική του κάθε νοσοκομείου. Οι νοσηλευτές, σε κάθε βάρδια, συγκροτούνται 

σε διαφορετικές ομάδες εργασίας και εργάζονται διαδοχικά για να καλύψουν όλες τις 

βάρδιες. 

Συχνά δημιουργούνται προβλήματα από την άνιση κατανομή των βαρδιών. Το κυκλικό 

πρόγραμμα εργασίας των νοσηλευτών συνδέεται με την εμφάνιση του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης, το εργασιακό άγχος, την αποχώρηση από την εργασία, 

ενώ αποτελεί κύρια πηγή συγκρούσεων στο νοσηλευτικό επάγγελμα (Jardali (2009); 

Wisetborisut (2014); Camerino (2010); Happell (2013)).  

Σε μια έρευνα των Kalisch et al. (2009a) βρέθηκε πως οι νοσηλευτές που εργάζονται 

νυκτερινό ωράριο παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ομαδικής εργασίας, ίσως λόγω του 

μικρότερου μεγέθους της ομάδας και της αναγκαιότητας να συνεργαστούν τα μέλη για 

να ολοκληρώσουν τη εργασία τους.  

 

1.11.4  Στελέχωση – Μέγεθος νοσηλευτικής ομάδας 

 

Όπως είδαμε ο αριθμός των μελών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της 

ομάδας. Στη νοσηλευτική υπηρεσία, όμως, οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Σε κάθε 

νοσηλευτικό τμήμα η κατανομή του νοσηλευτικού προσωπικού από βάρδια σε βάρδια 

για κάθε ημέρα της εβδομάδας παρουσιάζει διακυμάνσεις. Ο αριθμός των κρεβατιών σε 

ένα νοσηλευτικό τμήμα είναι δεδομένος, αλλά οι ανάγκες των ασθενών και ο φόρτος 

εργασίας είναι διαφορετικός σε κάθε ωράριο, έτσι απαιτείται μεγαλύτερη νοσηλευτική 

στελέχωση το πρωί σε σχέση με τη νύχτα για να καλυφθούν οι ανάγκες φροντίδας των 
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ασθενών. Επίσης, μπορεί η προσέλευση των ασθενών σε συγκεκριμένες ημέρες να είναι 

μεγαλύτερη, για παράδειγμα οι χειρουργικές κλινικές έχουν συγκεκριμένες ημέρες 

εισαγωγής ασθενών για χειρουργείο. Το Σαββατοκύριακο η στελέχωση είναι μικρότερη 

γιατί δεν πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εισαγωγές ασθενών, εξετάσεις, 

χειρουργεία κ.λπ. Βέβαια, πολλές φορές είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι ώρες αιχμής 

γιατί συνεχώς προκύπτουν έκτακτα περιστατικά ασθενών. Στη νοσηλευτική υπηρεσία 

δεν υπάρχει μια ιδανική μέθοδος που να καθορίζει τον ιδανικό αριθμό νοσηλευτών. Οι 

προϊστάμενοι θα πρέπει να αξιολογούν το φόρτο εργασίας στο συγκεκριμένο τμήμα, 

πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί η ημερήσια μέση προσέλευση 

των ασθενών σε ένα τμήμα και οι ώρες της παρεχόμενης φροντίδας για όλο το 

εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα (Sullivan (2016)). Ένας άλλος παράγοντας που 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι πως όσο περισσότερα είναι τα μέλη της ομάδας 

τόσο περισσότερα είναι τα ατομικά συμφέροντα των μελών, ενώ η επικοινωνία γίνεται 

δυσκολότερη και μπορεί να χαθούν σημαντικές πληροφορίες για την περίθαλψη των 

ασθενών. Αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην φροντίδα των ασθενών και στα 

νοσηλευτικά λάθη (Kalisch (2005)). 

 

1.11.5  Σταθερότητα νοσηλευτικής ομάδας 

 

Η σταθερότητα, όσον αφορά το σύνολο των νοσηλευτών που εργάζονται σε ένα 

συγκεκριμένο τμήμα, έχει τεράστιο αντίκτυπο στη λειτουργία της ομάδας και 

σχετίζεται με τη συνοχή των μελών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών εργασιακών 

σχέσεων. Η αστάθεια του νοσηλευτικού προσωπικού υπονομεύει τις εργασιακές 

σχέσεις και συμβάλλει στην αύξηση του στρες των νοσηλευτών και στην απουσία από 

την εργασία. Επίσης, σε ένα τμήμα εκτός από το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό 

υπάρχει και το επικουρικό, το οποίο εργάζεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

(5μήνες, 1 έτος κ.λπ.). Η σταθερότητα στις ομάδες συμβάλλει στην παροχή υψηλής 

ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας (Adams (2003)). 

Επιπλέον, οι νοσηλευτικές ομάδες ανά βάρδια εργασίας δεν έχουν σταθερότητα γιατί η 

σύνθεση της ομάδας εξαρτάται από το πρόγραμμα εργασίας του νοσηλευτικού 

προσωπικού. Οι νοσηλευτές του ίδιου νοσηλευτικού τμήματος εργάζονται διαφορετικές 

ημέρες της εβδομάδας και διαφορετικές βάρδιες. Ο συνδυασμός των βαρδιών 

δημιουργεί μια αστάθεια, γιατί σε κάθε βάρδια και κάθε ημέρα το προσωπικό καλείται 

να εργαστεί με διαφορετική σύνθεση της ομάδας. Ένας ακόμη παράγοντας αστάθειας 

είναι η ταχεία διακίνηση των ασθενών, οι οποίοι έρχονται και φεύγουν πολύ γρήγορα, 
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έτσι οι απαιτήσεις φροντίδας των ασθενών διαφέρουν από στιγμή σε στιγμή. Τα 

δεδομένα όσον αφορά την εργασία των νοσηλευτικών ομάδων είναι ρευστά και από την 

άποψη των μελών της νοσηλευτικής ομάδας αλλά και των ασθενών που καλούνται να 

φροντίσουν (Kalisch (2005)). 

 

1.11.6  Εξοικείωση με τα μέλη της ομάδας  

 

Οι ομάδες που αποτελούνται από μέλη τα οποία γνωρίζονται μεταξύ τους θεωρούνται 

πιο αποτελεσματικές. Οι άνθρωποι γνωρίζονται πιο γρήγορα όταν είναι λιγότεροι. 

Παρότι το νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα τμήμα δεν εργάζεται ταυτόχρονα μέσα από 

την εναλλαγή των βαρδιών κάποια στιγμή θα συμπέσουν τα ωράρια με την πλειονότητα 

του προσωπικού του τμήματος. Τα μέλη μιας ομάδας γνωρίζουν την ιδιοσυγκρασία 

όλων μελών, καθώς και τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους. Η ικανότητα 

αντιστάθμισης των τρωτών σημείων με τα δυνατά σημεία εξαρτάται από την 

εξοικείωση των μελών της ομάδας. Σε μια ομάδα οι αδυναμίες ενός μέλους 

αντισταθμίζονται από τα δυνατά σημεία ενός άλλου μέλους (Kalisch (2005)). 

 

1.11.7  Συνοχή της νοσηλευτικής ομάδας 

 

Η συνεκτικότητα μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού είναι σημαντική για την 

ικανοποίηση των νοσηλευτών και την απόδοση της ομάδας. Η λειτουργία της 

νοσηλευτικής ομάδας στηρίζεται στην ικανότητα των μελών να επικοινωνούν, να 

μοιράζονται την ευθύνη για την εκτέλεση της εργασίας και να έχουν την αίσθηση του 

«ανήκειν». Ο βαθμός συνοχής μπορεί να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση ή την μείωση 

της απόδοσης. Οι ομάδες θεωρείται ότι είναι συνεκτικές όταν έχουν κοινές αξίες, 

στόχους και πεποιθήσεις όταν εργάζονται μαζί π.χ. στην ίδια βάρδια (Sullivan (2016); 

DiMeglio (2005)).  

 

1.11.8  Επικοινωνία-Συντονισμός –Συνεργασία 

 

Ο Salas (2008) μελέτησε επισταμένα τις ομάδες στην υγεία και πρότεινε ότι οι 

δραστηριότητες των μελών της ομάδας πρέπει να βασίζονται σε ένα τρίπτυχο που 

περιλαμβάνει την επικοινωνία, το συντονισμό και τη συνεργασία. Η αλληλεπίδραση 

των τριών αυτών στοιχείων οδηγεί την ομάδα στην αποτελεσματικότητα. 
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 Επικοινωνία  

Η επικοινωνία περιλαμβάνει την ακριβή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών 

της ομάδας, ώστε οι πληροφορίες να φτάνουν σε όλη την ομάδα και να ερμηνεύονται 

σωστά. Η επικοινωνία είναι αποτελεσματική όταν βασίζεται στη διαφάνεια και τη 

σαφήνεια, τα μέλη των ομάδων πρέπει να ενθαρρύνονται να συζητούν τα 

επικοινωνιακά σφάλματα με σκοπό να μην τα επαναλάβουν (Salas (2008)). Οι 

αποτυχίες της επικοινωνίας σχετίζονται με τα ιατρονοσηλευτικά λάθη και την 

πρόκληση βλαβών στους ασθενείς (Leonard (2004)).  

Ένα σημαντικό στοιχείο της νοσηλευτικής επικοινωνίας είναι η γραπτή και προφορική 

λογοδοσία κατά την παράδοση-παραλαβή της βάρδιας. Στη λογοδοσία ενημερώνεται η 

επόμενη βάρδια από την προηγούμενη, για οτιδήποτε προέκυψε στους ασθενείς και 

γενικότερα στη νοσηλευτική βάρδια. Σε αυτό το κομβικό σημείο διαπιστώθηκε από 

έρευνες ότι γίνονται πολλά επικοινωνιακά λάθη (υπερφόρτωση πληροφοριών, ελλιπείς 

πληροφορίες, κακές επικοινωνιακές δεξιότητες, αδυναμία διαχείρισης συγκρούσεων) με 

αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικές πληροφορίες για τους ασθενείς. Σε πολλές 

μάλιστα περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι αποκλείονται οι βοηθοί νοσηλευτές από τη 

διαδικασία της ενημέρωσης (Kalisch, Weaver & Salas (2009); Kalisch & Begeny 

(2005)). Η καλή επικοινωνία είναι σημαντική για την αποτελεσματική ομαδική εργασία 

και την παροχή υψηλής ποιότητας και ασφαλούς φροντίδας στους ασθενείς. Οι 

προϊστάμενοι νοσηλευτές πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και να προωθούν τη θετική 

επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού, για την οικοδόμηση ισχυρών και αξιόπιστων 

σχέσεων μέσα στις ομάδες εργασίας (Chadwick (2010)). 

 Συντονισμός 

Ο συντονισμός της ομάδας αναφέρεται στην παροχή κατευθύνσεων σχετικά με τον 

προγραμματισμό της δράσης της ομάδας. Μέσα από συνεχείς συναντήσεις γίνεται 

προσπάθεια τα μέλη της ομάδας να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν δεξιότητες στην 

αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και στρατηγικών. 

 Συνεργασία 

Με τη συνεργασία των συναδέλφων αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης, 

συναδελφικότητας και αμοιβαίου σεβασμού, αυξάνεται η συνοχή και η ικανοποίηση 

από την εργασία. Η συνοχή της ομάδας στηρίζεται στην ικανότητα των μελών να 

επικοινωνούν, να μοιράζονται την ευθύνη για την εκτέλεση της εργασίας και να 

αισθάνονται ότι ανήκουν στην ομάδα (DiMeglio (2005)). Είναι καθοριστική για τη 

διαμόρφωση και διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας. Κάθε μέλος της 
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ομάδας πρέπει να συμβάλλει προσωπικά και συνειδητά στην ανάπτυξη και διατήρηση 

ενός υγιούς κλίματος συνεργασίας.  

 

1.11.9  Προβλήματα στις νοσηλευτικές ομάδες 

 

Οι Kalisch & Begeny (2005) στην έρευνα που έκαναν ανάμεσα στα μέλη της 

νοσηλευτικής ομάδας εντόπισαν τα εξής προβλήματα στη νοσηλευτική ομαδική 

εργασία: 

 Η ποιότητα και ποσότητα της εργασίας σε μια βάρδια επηρεάζει την εργασία 

της επόμενης βάρδιας. 

 Εμφάνιση του συνδρόμου «δεν είναι δουλειά μου", όπως π.χ. μόνο οι βοηθοί 

νοσηλευτές πρέπει να ταΐζουν τους ασθενείς. 

 Ανεπαρκής ενημέρωση και κακή επικοινωνία. 

 Αδιαφορία ή έλλειψη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση συγκρούσεων. 

 Μετάθεση των προβλημάτων της ομαδικής εργασίας προς τα πάνω στη 

διοίκηση. 

 Τα προβλήματα απλά εντοπίζονται, χωρίς μέριμνα για επίλυση. 

 Απομονωμένες μορφές εργασίας / μη ζητώντας βοήθεια. 

 Τα μεμονωμένα μέλη που δεν είναι διαθέσιμα όταν χρειάζεται. 

 Ιεραρχικές αλληλεπιδράσεις (οι νοσηλευτές που αντιμετωπίζουν τους βοηθούς 

νοσηλευτές υποτιμητικά). 

 Επιφόρτιση των βοηθών νοσηλευτών με ευθύνες.  

 Πολλοί νοσηλευτές δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για το έργο του βοηθητικού 

προσωπικού που εργάζεται υπό την καθοδήγηση τους. 

 Παρότι το νοσηλευτικό προσωπικό πιστεύει γενικά ότι έχει κοινό σκοπό να 

παρέχει ποιοτική φροντίδα, δεν το εφαρμόζει στην πράξη 24 ώρες το 24ωρο 

αντίθετα αναλαμβάνουν την ευθύνη μόνο για τους ασθενείς της βάρδιας τους.  

Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ομαδική εργασία σε ομάδες νοσηλευτικής 

εργασίας δείχνουν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. 

 

1.11.10 Οφέλη από την ομαδική εργασία στις υπηρεσίες υγείας 

 

Η αποτελεσματική ομαδική νοσηλευτική εργασία στους οργανισμούς υγείας παράγει 

μια σειρά από οφέλη τόσο για τους ασθενείς και τους νοσηλευτές όσο και για τους 

οργανισμούς υγείας (Xyrichis (2008); Gausvik (2015); Kalisch (2009, 2010)). 



36 
 

 Συμβάλλει στην ικανοποίηση από την εργασία και τη μείωση των συγκρούσεων. 

 Λειτουργεί ως μοχλός υποκίνησης των νοσηλευτών. 

 Αναγνωρίζεται η προσωπική εργασία των μελών της ομάδας. 

 Μείωση του ποσοστού απουσίας των νοσηλευτών. 

 Μείωση του άγχους των νοσηλευτών, χαμηλότερα επίπεδα burnout και ψυχική 

ισορροπία. 

 Μείωση του αριθμού των λαθών. 

 Χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας ασθενών. 

 Ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες. 

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. 

 Προσδίδει προστιθέμενη αξία στα αποτελέσματα των ασθενών.  

 Ικανοποιημένο και αφοσιωμένο νοσηλευτικό προσωπικό. 

 Διατήρηση του νοσηλευτικού προσωπικού. 

 Συγκράτηση του κόστους. 

 Βελτίωση της οργανωσιακής καινοτομίας. 

Αντίθετα οι μη αποτελεσματικές νοσηλευτικές ομάδες δεν έχουν συνοχή και οδηγούν 

σε μείωση της εργασιακής απόδοσης, μειώνουν την παραγωγικότητα και κατ΄ επέκταση 

αυξάνουν το κόστος, αυξάνουν τις ομαδικές συγκρούσεις, μειώνουν την ικανοποίηση 

από την εργασία και συμβάλλουν στην αυξημένη απουσία και αποχώρηση από το 

επάγγελμα των νοσηλευτών (Duffield (2009)).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

: ΗΓΕΣΙΑ 

 

2.1 Η έννοια της ηγεσίας - Ορισμός ηγεσίας 

 

Ο όρος ηγεσία – ηγέτης έχει ταυτιστεί στο μυαλό των ανθρώπων με σημαντικούς και 

ισχυρούς θρησκευτικούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς και άλλους ηγέτες του 

παρελθόντος, όπως ο μέγας Αλέξανδρος, ο Ναπολέων Βοναπάρτης, ο Γκάντι, ο Χίτλερ, 

ο Ιησούς κ.ά. Ορισμένοι από αυτούς ενέπνευσαν θετικά τους ανθρώπους, άλλοι 

δημιούργησαν αυτοκρατορίες, ενώ άλλοι υπήρξαν αμφιλεγόμενες προσωπικότητες. Το 

μυστήριο που περιβάλλει την έννοια της ηγεσίας άρχισε να διερευνάται συστηματικά 

τον 20
ο
 αιώνα (Yukl (2009)). Η ηγεσία είναι από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς και έχει απασχολήσει πολλούς επιστήμονες από 

διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία, η ιστορία, η 

ψυχολογία, η πολιτική επιστήμη κ.λπ. και αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς 

παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος στους οργανισμούς. Η αποτελεσματική 

ηγεσία μέσα στις συνθήκες ρευστότητας και τον ανταγωνισμό που επικρατεί στις 

επιχειρήσεις είναι το διαρκές ζητούμενο. 

Η λέξη ηγεσία έχει τις ρίζες της στο αρχαίο ρήμα ηγέομαι (ηγούμαι), το οποίο σημαίνει 

είμαι αρχηγός, δείχνω το δρόμο, καθοδηγώ κάποιον προς μια κατεύθυνση.  

Στη βιβλιογραφία συναντάμε μια ποικιλία ορισμών για την ηγεσία: 

 Σύμφωνα με τον Gary Yukl (2009, σ. 27) «ηγεσία είναι η διαδικασία άσκησης 

επιρροής στους άλλους, ώστε να κατανοήσουν και να συμφωνήσουν σχετικά 

με το τι χρειάζεται να γίνει και πώς να γίνει, καθώς και η διαδικασία 

διευκόλυνσης των ατομικών και συλλογικών προσπαθειών για την επίτευξη 

κοινών στόχων». 

 Σύμφωνα με το Robbins (2011, σ. 356) «ηγεσία ορίζεται ως η ικανότητα 

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

μιας σειράς στόχων». 

 Σύμφωνα με την Uhl-Bien et al. (2016, σ. 466), «ηγεσία παράγεται όταν οι 

πράξεις του ηγέτη συνδυάζονται με τις πράξεις των ακολούθων. 

Αντιπροσωπεύει μια σχέση επιρροής ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα τα 

όποια αλληλεξαρτώνται για την επίτευξη κοινών στόχων». 

 Ο Μπουραντάς (2015, σ. 298) ορίζει την ηγεσία «ως διαδικασία επηρεασμού 

των στάσεων και της συμπεριφοράς μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή 
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άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά, 

πρόθυμα και με την κατάλληλα συνεργασία να προσπαθούν να υλοποιήσουν 

στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας με τη μεγαλύτερη 

δυνατή αποτελεσματικότητα». 

 Σύμφωνα με το Goleman (2000) «ηγεσία είναι να εμπνέει και να καθοδηγεί 

κάποιος άτομα και ομάδες προς ένα κοινό στόχο, να προωθεί και να 

διαχειρίζεται σωστά την αλλαγή». 

Αν επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τους παραπάνω ορισμούς για την ηγεσία θα δούμε 

πως τα στοιχεία που συνθέτουν τον ορισμό είναι (Εικόνα 1): 

 

Εικόνα 1. Στοιχεία που συνθέτουν την ηγεσία. 

 

Μέσα από την πλειάδα των απόψεων που διατυπώθηκαν στη βιβλιογραφία σχετικά με 

τη διαδικασία της ηγεσίας, η ηγεσία φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία 

και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων και κατ΄ επέκταση των οργανισμών.  

 

2.2 Ηγεσία και μάνατζμεντ 

 

Η ηγεσία συχνά συγχέεται με το μάνατζμεντ στους οργανισμούς. Είναι δυο έννοιες που 

τις συναντάμε συχνά στη βιβλιογραφία. Οι επιστήμονες έχουν διατυπώσει ποικίλες 

απόψεις σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο εννοιών.  

Το μάνατζμεντ και η ηγεσία είναι δυο διαφορετικές έννοιες, αλλά ταυτόχρονα είναι 

συμπληρωματικές. Ένα άτομο μπορεί να είναι μόνο ηγέτης ή μόνο μάνατζερ ή μπορεί 

να είναι και τα δύο. Το ιδανικό βέβαια για ένα προϊστάμενο θα ήταν αυτές οι δυο 

Ηγεσία 

Άσκηση  
επιρροής  

Εθελοντικά 
& 

Πρόθυμα 

Άνθρωποι 
Ομάδες 

Ακόλουθοι 

Στόχοι 
Όραμα  

Αλλαγή 
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έννοιες να συνυπάρχουν, ώστε να πετύχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα 

(Μπουραντάς (2015)).  

Σύμφωνα με τον Kotter (2008, p. 6) η ηγεσία και το μάνατζμεντ είναι δυο διακριτές 

και συμπληρωματικές έννοιες που μπορούν, όμως, να συνυπάρχουν σε κάποια άτομα. 

Το μάνατζμεντ αφορά την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας στους οργανισμούς. Ο 

μάνατζερ στοχεύει στην επιτυχή διοίκηση, την τάξη και την εύρυθμη λειτουργία. Θέτει 

στόχους, σχεδιάζει δράσεις, προγραμματίζει με χρονοδιαγράμματα και καθορίζει τον 

προϋπολογισμό για το μέλλον διαθέτοντας ανάλογα τους πόρους. Οργανώνει τον τρόπο 

εργασίας, αναθέτει αρμοδιότητες και την ευθύνη για την εκτέλεση του σχεδίου. Δίνει 

οδηγίες για την επίτευξη των στόχων. Παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης του 

σχεδίου και την απόδοση. Αξιολογεί την απόδοση εντοπίζοντας τις αποκλίσεις και 

παρεμβαίνει με διορθωτικές κινήσεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι.  

Η ηγεσία στοχεύει στις οργανωσιακές αλλαγές. Ο ηγέτης δίνει την κατεύθυνση, 

δηλαδή, αναπτύσσει ένα όραμα για το μέλλον, καθώς και τη στρατηγική που απαιτείται 

για την πραγματοποίηση των αλλαγών προς την επίτευξη του οράματος. Ο ηγέτης 

πετυχαίνει αυτό το όραμα εμπνέοντας και παρακινώντας τους συνεργάτες του, 

ικανοποιώντας βασικές ανθρώπινες ανάγκες, αξίες και συναισθήματα (Kotter (2008). 

Σύμφωνα με τους Bennis & Νanus (1985) το μάνατζμεντ και η ηγεσία είναι δυο βαθιά 

διαφορετικές έννοιες: «να διευθύνεις σημαίνει, να φέρεις εις πέρας, να πετύχεις, να έχεις 

την ευθύνη για/ή την υπευθυνότητα να ελέγχεις», ενώ «ηγεσία σημαίνει να επηρεάζεις, να 

οδηγείς προς κάποια κατεύθυνση, πορεία, ενέργεια, γνώμη». Θεωρούν τη διάκριση αυτή 

πολύ σημαντική, ώστε δεν μπορεί το ίδιο άτομο να είναι μάνατζερ και ηγέτης 

ταυτόχρονα. Οι «μάνατζερ είναι οι άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα σωστά και οι 

ηγέτες είναι αυτοί που κάνουν τα σωστά πράγματα». 

Ο Zaleznik (1981) στο άρθρο του “Managers and Leaders: Are They Different?” 

αναλύει τις διαφορές μεταξύ των μάνατζερ και των ηγετών και υποστηρίζει ότι η 

διαφορά σχετίζεται με τις παγιωμένες αντιλήψεις τους. Οι διευθυντές ενδιαφέρονται για 

τις διαδικασίες, επιδιώκουν τη σταθερότητα και τον έλεγχο και είναι 

προσανατολισμένοι στην επίλυση των προβλημάτων. Οι ηγέτες ανέχονται το χάος και 

την έλλειψη δομής και προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητήματα, δεν έχουν 

τίποτα σαν δεδομένο και βρίσκονται συνεχώς σε μια αναζήτηση. Όμως, οι οργανισμοί 

για να πετύχουν χρειάζονται και τους δύο. Εξέτασε τις διαφορές σε τέσσερις τομείς: 

τους στόχους, το έργο, τις σχέσεις με τους άλλους και την εικόνα που έχουν για τον 

εαυτό τους. 
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 Οι στόχοι 

Οι μάνατζερ έχουν την τάση να υιοθετούν παθητική στάση απέναντι στους στόχους. Οι 

στόχοι έχουν σχέση με τις ανάγκες του οργανισμού και όχι με τις επιθυμίες τους. 

Οι ηγέτες υιοθετούν μια ενεργητική στάση απέναντι στους στόχους, τους 

διαμορφώνουν αντί να ανταποκριθούν σε αυτούς. Ασκούν επιρροή και καθορίζουν την 

κατεύθυνση που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους.  

 Το έργο 

Οι μάνατζερ ενδιαφέρονται να γίνει η δουλειά τους, συντονίζουν, διαπραγματεύονται, 

εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις και προσπαθούν να κάνουν τους εργαζόμενους να 

αποδώσουν, ενώ χρησιμοποιούν ανταμοιβές και τιμωρίες. Δεν είναι διατεθειμένοι να 

ρισκάρουν. 

Οι ηγέτες αναπτύσσουν νέες προσεγγίσεις σε μακροχρόνια προβλήματα και νέες 

επιλογές, παρακινούν και ενθουσιάζουν τους συνεργάτες τους. Είναι διατεθειμένοι να 

ρισκάρουν. 

 Οι σχέσεις με τους άλλους 

Οι μάνατζερ έχουν σχέσεις εξουσίας με τους συνεργάτες τους και τους αντιμετωπίζουν 

ως υφισταμένους. Προτιμούν να εργάζονται με άλλους ανθρώπους και όχι μόνοι τους, 

είναι όμως συναισθηματικά αποστασιοποιημένοι. 

Οι ηγέτες αναπτύσσουν με τους συνεργάτες τους συναισθηματικές σχέσεις, 

επικοινωνούν άμεσα, δίνουν έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις και τους ενδιαφέρει το τι 

σημαίνουν τα πράγματα για τους ανθρώπους. 

 Η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους 

Οι μάνατζερ θεωρούν τους εαυτούς τους ως συντηρητές και ρυθμιστές της υπάρχουσας 

κατάστασης. Εκτελούν ένα ρόλο που εναρμονίζεται με τα καθήκοντα και τις ευθύνες 

τους από τον οποίο αποκομίζουν ανταμοιβές. 

Οι ηγέτες είναι αυτοί που δημιουργούν την υφιστάμενη κατάσταση. Μπορούν να 

εργάζονται σε οργανισμούς, αλλά ποτέ δεν ανήκουν σε αυτούς. Η αίσθηση του ποιοι 

είναι δεν εξαρτάται από την ιδιότητα μέλους και τους ρόλους εργασίας. 

 

Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Πίνακας 1) συνοψίζονται τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά των μάνατζερ και των ηγετών. 
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Πίνακας 1. Διαφορές Ηγέτη - Μάνατζερ 

Προϊστάμενος - Μάνατζερ Ηγέτης 

Διορίζεται Αναδεικνύεται 

Χρησιμοποιεί νόμιμη – «δοτή» δύναμη (εξουσία) Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη 

Δίνει οδηγίες –εντολές- ανταμοιβές- τιμωρίες Περνά όραμα, εμπνέει, πείθει 

Ελέγχει Κερδίζει εμπιστοσύνη 

Δίνει έμφαση στις διαδικασίες, στα συστήματα και 

στη λογική – μυαλό 

Δίνει έμφαση στους ανθρώπους τα συναισθήματα-

καρδιά 

Κινείται σε προκαθορισμένα τυπικά πλαίσια Ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει τα πλαίσια 

Δέχεται να διαχειρίζεται την κατεστημένη 

κατάσταση (status quo) 

Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές, 

καινοτομεί 

Αποδέχεται την πραγματικότητα Ερευνά την πραγματικότητα 

Βραχυπρόθεσμη προοπτική Μακροπρόθεσμη προοπτική 

Κάνει τα πράγματα σωστά Κάνει τα σωστά πράγματα 

Πηγή: Μπουραντάς, Δ. (2015, σ.303). Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων.  

 

Σήμερα στους οργανισμούς απαιτείται ένας συνδυασμός ηγεσίας και μάνατζμεντ για να 

ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις. Η ηγεσία αναφέρεται στην αλλαγή, στην 

καινοτομία και στην προσπάθεια βελτίωσης στους οργανισμούς. Οι ηγέτες θα 

επηρεάσουν, θα ενθουσιάσουν, θα καθοδηγήσουν, θα παρακινήσουν και θα εμπνεύσουν 

τους ανθρώπους να υλοποιήσουν το όραμα (Βακόλα (2012)). Ενώ οι μάνατζερ θα 

προγραμματίσουν, θα οργανώσουν, θα στελεχώσουν, θα συντονίσουν, θα υλοποιήσουν 

επιχειρηματικά σχέδια, θα ελέγξουν την εφαρμογή τους και θα αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα. Σήμερα, οι ερευνητές συγκλίνουν πως το περιεχόμενο της ηγεσίας είναι 

ευρύτερο. Ο ηγέτης ασκεί ηγεσία και οι επιτυχημένοι μάνατζερ έχουν ηγετικές 

ικανότητες. Κάθε προϊστάμενος θα μπορούσε να είναι ηγέτης ανάλογα με την επιρροή 

που ασκεί στους ανθρώπους (Yukl (2009); Μπουραντάς (2015)). 

 

2.3 Τυπική και άτυπη ηγεσία 

 

Ηγέτες δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν επίσημες θέσεις εξουσίας σε έναν 

οργανισμό. Η ηγεσία είναι μια ευρύτερη έννοια, μπορούμε να τη διαχωρίσουμε σε δύο 

βασικές κατηγορίες την τυπική και την άτυπη ηγεσία (Robbins (2011)).  
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Η τυπική ή επίσημη ηγεσία (formal leadership) αφορά τα άτομα που είτε έχουν 

τοποθετηθεί επίσημα σε μια θέση είτε έχουν εκλεγεί σε θέσεις εξουσίας σε έναν 

οργανισμό.  

Η άτυπη ή ανεπίσημη ηγεσία (informal leadership) αφορά άτομα που δεν κατέχουν 

διευθυντική θέση, αλλά αναδεικνύονται μέσα από την ικανότητα τους να επηρεάζουν 

άλλους ανθρώπους και καταστάσεις, πέρα από την επίσημη δομή του οργανισμού. 

Στην τυπική ηγεσία η επιρροή ασκείται από πάνω προς τα κάτω δηλαδή από τα 

ανώτερα ιεραρχικά στρώματα προς τα κατώτερα ιεραρχικά στρώματα. Στην άτυπη 

ηγεσία η επιρροή μπορεί να είναι προς κάθε κατεύθυνση. Έτσι, ηγέτης μπορεί να είναι 

ένα άτομο που δεν έχει θέση εξουσίας και προέρχεται από τη βάση της ιεραρχικής 

πυραμίδας, αλλά ασκεί επιρροή στα ανώτερα ιεραρχικά στρώματα π.χ. στον διευθυντή 

ενός οργανισμού (Uhl-Bien (2016)). 

 

2.4 Πηγές ηγεσίας  

 

Για να κατανοήσουμε την έννοια της ηγεσίας θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τις έννοιες 

της ισχύος, της επιρροής και της εξουσίας. Ένας ηγέτης χρησιμοποιεί την ισχύ και την 

εξουσία ώστε να καταφέρει να ασκήσει επιρροή στους ανθρώπους.  

Η εξουσία αναφέρεται στη νομιμοποιημένη δύναμη που έχει ένας ηγέτης σε έναν 

οργανισμό. Είναι δηλαδή τα προνόμια, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση που κατέχει στον οργανισμό και έχει το 

δικαίωμα να παίρνει σχετικές αποφάσεις (Yukl (2009)).  

Η ισχύς σύμφωνα με την Uhl-Bien et al. (2016, σ. 430) είναι «η ικανότητα ενός ατόμου 

ή μιας ομάδας ατόμων να επηρεάζει ή να ελέγχει μια πτυχή της ζωής ενός άλλου ατόμου 

ή μιας ομάδας». Μέσα από την άσκηση επιρροής ο ηγέτης κατευθύνει τους ανθρώπους 

να υποστηρίζουν και να εφαρμόζουν αυτά που ίδιος αποφασίζει.  

Η επιρροή ουσιαστικά είναι μια δύναμη που ασκεί ένας άνθρωπος σε έναν άλλο, με 

σκοπό να κατευθύνει τις ιδέες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τελικά τη 

συμπεριφορά του προς την κατεύθυνση που ο ίδιος επιθυμεί (Μπουραντάς (2015)). 

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μέσα από την ισχύ και την 

εξουσία που έχουν μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους. Οι πηγές από τις οποίες οι 

ηγέτες αντλούν ισχύ διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες (Yukl (2009)). 

Στη μια περίπτωση η ισχύς πηγάζει από την θέση που κατέχουν στον οργανισμό «ισχύς 

θέσεως» και περιλαμβάνει τη νομιμοποιημένη ισχύ, την ισχύ της ανταμοιβής και την 

ισχύ του καταναγκασμού.  
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Στην άλλη περίπτωση η ισχύς πηγάζει από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ηγέτη 

«προσωπική ισχύς» και δεν απορρέει από τη θέση που κατέχει στον οργανισμό, αλλά 

από τον τρόπο που οι άλλοι αντιλαμβάνονται τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και 

περιλαμβάνει την ισχύ της αναφοράς-ταύτισης και την ισχύ της αυθεντίας (Βακόλα 

(2012)).  

Συγκεκριμένα: 

I. Νομιμοποιημένη ισχύς  

Αυτή η πηγή ισχύος αντιπροσωπεύει την εξουσία που έχει επίσημα ο ηγέτης από τη 

θέση ευθύνης που κατέχει σε έναν οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή η ισχύς είναι 

συνδεδεμένη με τη θέση και όχι με το πρόσωπο που την κατέχει, αν το πρόσωπο 

αλλάξει η ισχύς θα μεταφερθεί στο επόμενο άτομο που θα κατέχει τη θέση. Επίσης, η 

ιεραρχική κατάταξη σχετίζεται με το μέγεθος της ισχύος, όσο ψηλότερα στην ιεραρχία 

τόσο μεγαλύτερη και η ισχύς (Μπουραντάς (2015)). 

II. Ισχύς της ανταμοιβής 

Η ισχύς της ανταμοιβής απορρέει από τη νομιμοποιημένη ισχύ. Οι ηγέτες έχουν τη 

δυνατότητα να ελέγχουν τους πόρους και να τους διαθέτουν ανάλογα, ώστε να 

ανταμείψουν τους υφισταμένους τους. Παραδείγματα αυτής της μορφής ισχύος είναι οι 

αυξήσεις μισθών, τα επιδόματα, οι προαγωγές, οι ηθικές ανταμοιβές, ο έπαινος, η 

αλλαγή θέσης εργασίας, η παροχή επιπλέον άδειας ή ρεπό, το ευνοϊκότερο πρόγραμμα 

εργασίας κ.λπ. (Uhl-Bien (2016)).  

III. Ισχύς του καταναγκασμού ή της τιμωρίας 

Αυτή η μορφή είναι στον αντίποδα της ισχύος της ανταμοιβής και απορρέει επίσης από 

τη νομιμοποιημένη ισχύ. Οι ηγέτες έχουν τη δυνατότητα να τιμωρούν ή να επιβάλλουν 

κυρώσεις στους υφιστάμενους τους, όπως υποβιβασμός από μια θέση, στέρηση μισθού, 

μη παροχή μισθολογικής αύξησης, αναστολή κανονικής άδειας κ.λπ. Μπορεί επίσης να 

έχει και τη μορφή απειλής-προειδοποίησης από τον προϊστάμενο για επιβολή 

κυρώσεων σε μη συμμόρφωση του υπαλλήλου. Αυτή η μορφή ισχύος θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα 

(Uhl-Bien (2016)). 

IV. Ισχύς της αυθεντίας 

Η ισχύς αυτή σχετίζεται με τις ειδικές γνώσεις, τις δεξιότητες, την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων και την εμπειρία ενός ατόμου. Η ισχύς της αυθεντίας είναι πηγή 

προσωπικής ισχύος και υφίσταται όταν οι άλλοι είναι πραγματικά εξαρτημένοι από τις 

γνώσεις του ατόμου. Αν ο προϊστάμενος διαθέτει τέτοιου είδους γνώσεις και είναι 

αυθεντία οι υφιστάμενοι εξαρτώνται πραγματικά από αυτόν και τις συμβουλές του. 
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Είναι σημαντική πηγή ισχύος η φήμη που συνοδεύει έναν προϊστάμενο για τις γνώσεις 

του, γιατί τον καθιστά αξιόπιστο. Η ισχύς της αυθεντίας λήγει όταν τα άτομα δεν 

εξαρτώνται πια από αυτόν που κατέχει τη γνώση. Γι΄ αυτόν το λόγο πολλές φορές τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες αυτές προσπαθούν να τις κρατήσουν για τον εαυτό τους, δεν 

αποκαλύπτουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούν, καταφεύγοντας σε τεχνάσματα, ώστε να 

τις περιπλέξουν και να καρπωθούν την ισχύ της γνώσης (Yukl (2009)). 

V. Ισχύς της αναφοράς-ταύτισης 

Η ισχύς της ταύτισης είναι πηγή προσωπικής ισχύος και σε αυτή τη περίπτωση ο ηγέτης 

λειτουργεί σαν πρότυπο. Ο υφιστάμενος αλλάζει συμπεριφορά προσπαθώντας να 

ταυτιστεί με τον προϊστάμενο του, γιατί νοιώθει θαυμασμό για αυτόν. Οι ηγέτες που 

έχουν αυτή τη πηγή ισχύος ασκούν μεγάλη επιρροή στους υφισταμένους τους και 

χαίρουν σεβασμού και εκτίμησης. Συνήθως αυτοί οι ηγέτες είναι άτομα, χαρισματικά, 

γοητευτικά, φιλικά που ενδιαφέρονται για τις ανάγκες των άλλων, είναι δίκαιοι και 

δείχνουν σεβασμό στους υφισταμένους τους (Βακόλα (2012); Uhl-Bien (2016)). 

VI. Ισχύς των πληροφοριών 

Η ισχύς των πληροφοριών μπορεί να είναι είτε προσωπική είτε ισχύς θέσεως. Είναι 

πολύ σημαντική πηγή ισχύος και αφορά τόσο την πρόσβαση στις πληροφορίες όσο και 

τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο αυτές διακινούνται στον οργανισμό. Ο έλεγχος των 

πληροφοριών αποτελεί ανοδική, καθοδική και οριζόντια πηγή ισχύος. Τη δύναμη την 

έχει οποιοδήποτε άτομο έχει πρόσβαση στις πληροφορίες ανεξάρτητα από την ιεραρχία. 

Μπορεί ένα άτομο χωρίς νόμιμη ισχύ να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες του 

οργανισμού, με αποτέλεσμα να μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τους προϊσταμένους 

του. Επίσης, μπορεί οι πληροφορίες να ελέγχονται από τον ηγέτη και να έχει τη 

δυνατότητα ελέγχοντας τις πληροφορίες να επηρεάζει τους υφισταμένους του. Η ισχύς 

των πληροφοριών μπορεί να σχετίζεται και με τη διαστρέβλωση ή απόκρυψη 

πληροφοριών από τους προϊσταμένους, με σκοπό να αυξήσουν την ισχύ τους (Yukl 

(2009)). 

 

2.5 Ηγεσία και ακολουθία 

 

Η έννοια της ακολουθίας 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα μελετών για την ηγεσία και τα χαρακτηριστικά των 

ηγετών. Δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην αποτελεσματικότητα και επιτυχία της 

ηγεσίας, γιατί αυτή έχει θετικό αντίκτυπο στην επιτυχία του οργανισμού. Όσο 

σημαντική όμως είναι η ηγεσία για την επιτυχία του οργανισμού τόσο σημαντική είναι 
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και η ακολουθία. Τί είναι όμως η ακολουθία; Η Uhl- Bien et al. (2016, σ. 474) ορίζουν 

την ακολουθία ως «την ικανότητα ή επιθυμία κάποιου να ακολουθεί έναν ηγέτη».  

 

Διαστάσεις της ακολουθίας – Τύποι ακολουθίας 

Οι ακόλουθοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τους παθητικούς, οι οποίοι απλά υπακούν 

στον ηγέτη και αυτούς που συνεργάζονται με τους ηγέτες για την παραγωγή 

αποτελεσμάτων. Η ακολουθία έχει μελετηθεί μέσα από τρεις διαφορετικές διατάσεις: 

 Πώς αντιλαμβάνονται οι ακόλουθοι τον εαυτό τους και το ρόλο τους ως 

ακόλουθοι; 

 Σε τι εργασιακό περιβάλλον δραστηριοποιούνται; 

 Πώς βλέπουν οι ηγέτες το ρόλο των ακολούθων; 

Όσον αφορά την πρώτη διάσταση, δηλαδή την οπτική γωνία από την οποία βλέπουν 

τον εαυτό τους και το ρόλο τους ως ακόλουθοι, μια κατηγορία είναι οι ακόλουθοι που 

είναι παθητικοί και πιστεύουν ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που πρέπει να παίρνουν τις 

αποφάσεις, γιατί είναι σε διαφορετική θέση σε σχέση με αυτούς. Είναι οι ακόλουθοι 

που υπακούν στον ηγέτη τους, λαμβάνουν κατευθύνσεις με κάθε λεπτομέρεια χωρίς να 

εκφράζουν άποψη, δεν παίρνουν πρωτοβουλίες και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η 

δεύτερη κατηγορία είναι οι ενεργητικοί ακόλουθοι που διακρίνονται για το δυναμισμό 

τους και εργάζονται με ζήλο. Πιστεύουν στη συνεργασία με τους ηγέτες, τους 

στηρίζουν, τους επισημαίνουν τα λάθη τους, εκφράζουν τις απόψεις τους με ειλικρίνεια 

ακόμη και αν διαφωνούν μαζί τους, έχουν αυτοπεποίθηση και θεωρούν σημαντική τη 

λειτουργία της ακολουθίας. Η δεύτερη κατηγορία περιγράφει ακόλουθους υψηλών 

δυνατοτήτων, οι οποίοι επιδεικνύουν ηγετική συμπεριφορά.  

Όσον αφορά τη δεύτερη διάσταση, αν εξετάσουμε το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι ακόλουθοι θα δούμε ότι οι μεν ενεργητικοί ακόλουθοι 

αισθάνονται άβολα σε αυταρχικό ή καταπιεστικό περιβάλλον, γιατί δεν μπορούν να 

εκφραστούν ελεύθερα και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους, οι δε παθητικοί 

ακόλουθοι αισθάνονται ασφάλεια μέσα στο αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο. Ομοίως, 

ένα περιβάλλον με ενισχυτικό εργασιακό κλίμα αποπροσανατολίζει τους παθητικούς 

ακόλουθους, οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν πρωτοβουλίες. Αντίθετα ικανοποιεί τους 

ενεργητικούς ακόλουθους, οι οποίοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους ελεύθερα 

και να πάρουν πρωτοβουλίες (Uhl-Bien (2016)). 

Η τελευταία διάσταση εξετάζει την οπτική γωνία των ηγετών για το ρόλο των 

ακολούθων. Σύμφωνα με μια έρευνα του Sy (2010) ζητήθηκε από 1362 συμμετέχοντες 

σε πέντε ξεχωριστές μελέτες να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών 
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και αναποτελεσματικών ακολούθων. Οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο 

κατηγορίες τις αποτελεσματικές συμπεριφορές που ονομάστηκαν πρότυπα και τις 

αναποτελεσματικές που ονομάστηκαν μη-πρότυπα (Πίνακας 2 & Εικόνα 2).Τα πρότυπα 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την επιμέλεια, τον ενθουσιασμό και την ιδιότητα του 

καλού πολίτη, ενώ τα μη-πρότυπα συνδέονται με την ανυπακοή, την ανεπάρκεια και 

τον κομφορμισμό. Πολλές φορές όμως μπορεί οι αντιλήψεις των ακολούθων και των 

ηγετών να μη συμπίπτουν π.χ. μπορεί η φιλοτιμία να είναι πρότυπο για τον ηγέτη αλλά, 

μη πρότυπο για τον ακόλουθο. 

 

Πίνακας 2 & Εικόνα 2. Πρότυπα και μη πρότυπα χαρακτηριστικά ακολούθων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΉ: Sy, Thomas (2010). Organizational Behavior and Human Decision Processes. 113, p 

73–84 

 

 

Πρότυπα Μη πρότυπα 

 

Επιμελής 

 

Εργατικός 

Παραγωγικός 

Φιλότιμος 

Κομφορμιστής 

Επηρεάζεται εύκολα 

Ακολουθεί τις τάσεις 

Προσηνής 

Ενθουσιώδης 

Ενθουσιώδης 

Εξωστρεφής 

Χαρούμενος 

Ανυπάκουος 

Αλαζόνας 

Αγενής 

Ευέξαπτος 

Καλός πολίτης 

Αφοσιωμένος 

Αξιόπιστος 

Ομαδικός 

Ανεπαρκής 

Ανεκπαίδευτος 

Αργός 

Άπειρος 



47 
 

Τύποι ακολούθων κατά Kelley 

Ο Kelley (1988) στο άρθρο που δημοσίευσε με τίτλο “In Praise of Followers” στο 

Harvard Business Review, υποστήριξε ότι οι ακόλουθοι δεν είναι απλά παθητικοί 

υφιστάμενοι των ηγετών, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο και η επιτυχία των 

οργανισμών, πέρα από τους ικανούς ηγέτες, οφείλεται στους ενεργητικούς ακόλουθους. 

«Χωρίς τα στρατεύματά του, μετά από όλα, ο Ναπολέων ήταν απλά ένας άνθρωπος με 

μεγάλες φιλοδοξίες». Έτσι, υποστήριξε ότι οι ακόλουθοι άξιζαν έπαινο.  

Ο Kelley μελέτησε τους τύπους των ακολούθων και τους κατηγοριοποίησε βασιζόμενος 

σε δύο διαστάσεις: 

i) πώς σκέφτονται 

 ανεξάρτητοι, με κριτική σκέψη 

 εξαρτημένοι, χωρίς κριτική σκέψη 

ii) πώς ενεργούν 

 ενεργητικοί ακόλουθοι 

 παθητικοί ακόλουθοι  

 

Με βάση τις δύο διαστάσεις, καταλήγει σε πέντε βασικά στυλ ακολούθων (Εικόνα 3): 

 

 

Εικόνα 3. Τύποι ακολούθων κατά Kelley 

ΠΗΓΗ: Kelley, R. E. (1988, p. 145). In praise of followers. Harvard Business Review Case 

Services. November-December 1988. 
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 Παθητικοί ακόλουθοι (Sheep)  

Έχουν παθητική σκέψη και δράση, βασίζονται στους ηγέτες για την εργασία 

που θα κάνουν και πώς θα την κάνουν και όχι στον εαυτό τους. Δεν παίρνουν 

καμία πρωτοβουλία και χρειάζονται σταθερή καθοδήγηση. 

 Αποξενωμένοι ακόλουθοι (Alienated) 

Είναι αντισυμβατικοί, συνήθως αρνητικοί, σκέφτονται πιο ανεξάρτητα και 

διαθέτουν κριτική σκέψη, αλλά είναι παθητικοί στον τρόπο που ενεργούν. Είναι 

ικανοί, αλλά κυνικοί. Έχουν υγιή σκέψη, αλλά την κρατούν για τον εαυτό τους 

και προβάλλουν συνεχώς αντιστάσεις χωρίς να συμβάλλουν στη θετική 

κατεύθυνση του οργανισμού. 

 Συμμορφωμένοι ακόλουθοι (Yes People)  

Είναι οι υποταγμένοι ακόλουθοι. Επιτρέπουν στον ηγέτη τους να σκέφτεται και 

να ενεργεί γι’ αυτούς, αλλά είναι γενικά θετικοί και πάντα με το μέρος του 

ηγέτη. Έχουν την άποψη ότι ο ηγέτης πληρώνεται για να σκέφτεται και αυτοί 

για να εκτελούν.  

 Αποτελεσματικοί ακόλουθοι (Effective Followers) 

Έχουν θετική ενέργεια και συμμετέχουν ενεργά, είναι ανεξάρτητοι, με κριτική 

σκέψη καινοτόμοι, ικανοί να επιλύουν προβλήματα και πρόθυμοι να 

αμφισβητήσουν την ηγεσία. Συμμετέχουν ενεργά, χρησιμοποιώντας τα ταλέντα 

τους προς όφελος του οργανισμού. Εργάζονται και συνεργάζονται με τους 

άλλους, με τρόπο που προσθέτει αξία στον οργανισμό. Ο τρόπος με τον οποίο 

εργάζονται τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους άλλους ακόλουθους.  

 Οι Ρεαλιστές ακόλουθοι (Survivors) 

Ως ακόλουθοι εκτελούν τις βασικές εργασίες τους, χωρίς όμως να προσπαθούν 

να αποδώσουν καλύτερα. Επιδεικνύουν ένα μικρό επίπεδο ανεξάρτητης σκέψης 

και πράξης. Είναι αυτοί που επιβιώνουν, που πάνε «όπου φυσάει ο άνεμος» και 

θεωρούν τον εαυτό τους συντηρητή του status quo. 

 

Αποτελεσματικότητα της ακολουθίας 

Συχνά αγνοείται το γεγονός ότι οι ηγέτες για να πετύχουν τους στόχους τους 

χρειάζονται ακόλουθους και παρατηρείται η τάση για οποιοδήποτε αποτέλεσμα θετικό 

ή αρνητικό η ευθύνη να αποδίδεται στις ενέργειες των ηγετών. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται ρομαντισμός της ηγεσίας. Οι ικανοί ακόλουθοι είναι απαραίτητοι για την 

επιτυχία και αποτελεσματικότητα της εργασίας. Οι ηγέτες και οι ακόλουθοι 

συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων γι’ αυτό πρέπει έχουν κοινό στόχο, ο 
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οποίος επικεντρώνεται στο έργο τους. Η κατανόηση του πλαισίου της θεωρίας των 

ακολούθων είναι εξίσου σημαντική με την κατανόηση του πλαισίου της θεωρίας της 

ηγεσίας, καθώς οι ερευνητές μελετούν αποτελεσματικές οργανώσεις. Ποια στοιχεία 

όμως, διακρίνουν τους καλούς από τους κακούς ακόλουθους και ποιοι ακόλουθοι είναι 

αποτελεσματικοί; 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Kelley (1988, p. 144), ο αποτελεσματικός ακόλουθος 

αναδεικνύει καλύτερα στην ηγεσία και είναι κρίσιμος για την επιτυχία του οργανισμού. 

Οι αποτελεσματικοί ακόλουθοι διαχειρίζονται καλά τον εαυτό τους, θέτουν στόχους και 

αποφασίζουν το ρόλο που θα παίξουν ανά πάσα στιγμή. Δεσμεύονται για τους σκοπούς 

του οργανισμού, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και προσπαθούν να αποδώσουν τα 

μέγιστα, είναι θαρραλέοι, ειλικρινείς, αξιόπιστοι, ενθουσιώδεις, έξυπνοι και με 

αυτοπεποίθηση. Αυτό συνεπάγεται και απαιτεί ικανότητες ανεξάρτητης και κριτικής 

σκέψης, καθώς και την ικανότητα να αισθάνεσαι άνετα με τους άλλους. Με το άρθρο 

του αυτό ο Kelley προώθησε μια θετική αντίληψη για τους ακόλουθους και μάλιστα 

τους ενεργούς ακόλουθους και έδωσε ώθηση στην επιστημονική κοινότητα για τη 

μελέτη των ακολούθων. 

Οι ακόλουθοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οργανισμών και η σχέση ηγέτη-

ακόλουθου αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα της επιτυχίας του οργανισμού. Οι 

ακόλουθοι επηρεάζουν τους ηγέτες σε βαθμό που να καθορίζουν αν ένας ηγέτης θα 

γίνει αποδεκτός αλλά και αν θα είναι αποτελεσματικός στο ρόλο του. Χωρίς 

ακόλουθους δεν μπορεί να υπάρξουν ηγέτες (Baker (2007)). Η καλλιέργεια καλού 

κλίματος συνεργασίας και η ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων ανάμεσα στους 

ηγέτες και τους ακόλουθους ενθαρρύνει την οργανωσιακή δέσμευση (Uhl-Bien (2016)), 

η οποία έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα της εργασίας και στην μείωση των 

αρνητικών συμπεριφορών, όπως η απουσία από την εργασία (Robbins (2011)). 

Οι οργανισμοί πρέπει να εντοπίσουν τις λιγότερο αποτελεσματικές συμπεριφορές των 

ακολούθων και να δώσουν προτεραιότητα στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, 

ώστε να αναπτυχθούν ακόλουθοι υψηλών επιδόσεων. Μερικοί προϊστάμενοι δεν είναι 

αποτελεσματικοί ηγέτες και μερικοί υφιστάμενοι-ακόλουθοι εμπλέκονται σε ηγετικές 

συμπεριφορές, έτσι η ηγεσία μπορεί να έχει οποιαδήποτε κατεύθυνση (προς τα πάνω 

προς τα κάτω) και η ευθύνη για την οικοδόμηση αποτελεσματικής ηγεσίας ανήκει και 

στους ηγέτες και στους ακόλουθους (Uhl-Bien (2014)). 

Σε μια επανεξέταση της παλαιάς έρευνας του ο Kelley (2008) με τίτλο «Rethinking 

Followership», διαπίστωσε πως οι περισσότεροι ηγέτες προτιμούν τους 

συμμορφωμένους ακόλουθους γιατί κάνουν ότι τους λένε οι ηγέτες, δεν πιέζουν για 
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προαγωγή και είναι πιστοί. Οι περισσότεροι ηγέτες φοβούνται τους αποτελεσματικούς 

ακόλουθους ή ακόλουθους αστέρια. Ο ίδιος πιστεύει ότι οι ακόλουθοι αστέρια είναι 

σημαντικοί για την επιτυχία των οργανισμών, αλλά πιστεύει ότι οι όροι ηγέτης-

ακόλουθος είναι αρνητικά φορτισμένοι με τις έννοιες δίνω εντολή και εκτελώ εντολή. 

Οπότε, πρέπει να επανεξεταστεί η ονομασία τους με λέξεις και εικόνες, που θα 

περιγράφουν την επιθυμητή σχέση ηγέτη - ακόλουθου. 

 

2.6 Θεωρίες ηγεσίας 

 

Η ηγεσία είναι ένα θέμα πολυσυζητημένο και προσελκύει το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας. Τα τελευταία εκατό χρόνια οι ερευνητές της διοικητικής 

επιστήμης έχουν αναπτύξει πολλές θεωρίες στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν και 

να αναλύσουν το θέμα της ηγεσίας. Οι θεωρίες ηγεσίας κατατάσσονται σε τέσσερις 

κατηγορίες α) οι θεωρίες των ατομικών χαρακτηριστικών, β) οι συμπεριφορικές 

θεωρίες, γ) οι θεωρίες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της κατάστασης ή 

ενδεχομενικές θεωρίες και δ) οι σύγχρονες θεωρίες. Από το σύνολο των θεωριών θα 

αναφερθούν οι πλέον αντιπροσωπευτικές σε κάθε κατηγορία.  

 

2.6.1 Θεωρίες των ατομικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (Trait 

Theories) 

 

Οι μελέτες της θεωρίας των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ξεκίνησαν γύρω στο 1900 

και κορυφώθηκαν από το 1930 έως το 1950. Προσπάθησαν να συνδέσουν τους 

αποτελεσματικούς ηγέτες με μια σειρά από χαρακτηριστικά, τα οποία τους διακρίνουν 

και τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τους μη ηγέτες, όπως φυσικά (π.χ. φύλο, ύψος, 

εμφάνιση), κοινωνικά ή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και γενικότερα 

χαρακτηριστικά που προσδίδουν κύρος και αξία όπως ευφυΐα, εξυπνάδα, εντιμότητα, 

γνώση του αντικειμένου, αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα, φιλοδοξία κ.λπ. Με βάση 

αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσπάθησαν να προβλέψουν ποιοι μπορούν να 

γίνουν ηγέτες και ποιοι όχι. Οι πρώτες αυτές μελέτες δεν κατέληξαν κάπου, ίσως γιατί 

δεν ήταν ολοκληρωμένες, αφού αγνοούσαν σημαντικούς παράγοντες, όπως το 

περιβάλλον, τις συνθήκες κ.λπ. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά των μελετών αναδείκνυαν 

έναν ατελείωτο κατάλογο με χαρακτηριστικά και δεν μπορούσαν να καθορίσουν 
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κάποια αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά των ηγετών και της αποτελεσματικότητας 

τους (Stogdill (1948); Kirkpatick (1991)). 

Τα τελευταία 20 χρόνια ξεκίνησε μια καινούργια προσπάθεια οι πέντε παράγοντες της 

προσωπικότητας των ανθρώπων (ευσυνειδησία, συναισθηματική σταθερότητα, 

προσήνεια, εξωστρέφεια και δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες) να συσχετιστούν ως 

στοιχεία της προσωπικότητας τους είτε με την αποτελεσματικότητα των ηγετών, είτε ως 

παράγοντες ανάδειξης των ηγετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κυρίως η 

εξωστρέφεια και λιγότερο η ευσυνειδησία και η δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες, είναι 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους ηγέτες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

παράγοντες πρόβλεψης για την ανάδειξη των ηγετών (Judge (2002)). 

 

2.6.2  Συμπεριφορικές θεωρίες (Behavioral Theories) 

 

Οι συμπεριφορικές θεωρίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την αρχική αποτυχία των θεωριών 

των χαρακτηριστικών κοντά στο 1950. Αφού η προσπάθεια να αποδοθούν 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα στους ηγέτες δεν απέδωσε, άρχισε να δίνεται έμφαση στην 

συμπεριφορά του ηγέτη. Οι συμπεριφορικές θεωρίες εστιάζουν στο πως 

συμπεριφέρεται ο ηγέτης. Η συμπεριφορά διαφοροποιεί τους αποτελεσματικούς από 

τους αναποτελεσματικούς ηγέτες, άρα, μέσα από την εκπαίδευση μπορούν να μάθουν 

πως πρέπει να συμπεριφέρονται. Θεώρησαν δηλαδή, ότι η ηγετική συμπεριφορά είναι 

επίκτητη, άρα μπορεί να διδαχτεί. Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τα στυλ 

συμπεριφοράς των ηγετών. Οι πιο δημοφιλής είναι οι μελέτες του Kurt Lewin στο 

Πανεπιστήμιο της Iowa, η θεωρία Χ και Ψ του Douglas McGregor και οι μελέτες των 

πανεπιστημίων του Οχάιο και του Μίσιγκαν.  

 

2.6.2.1 Στυλ ηγεσίας του Kurt Lewin 

 

Μια από τις πρώτες μελέτες που ξεκίνησαν τη δεκαετία του ΄30 και ασχολήθηκαν με 

την ηγετική συμπεριφορά ήταν αυτή του Kurt Lewin και των συνεργατών του στο 

Πανεπιστήμιο της Iowa. Οι μελέτες τους διερεύνησαν τις ηγετικές συμπεριφορές 

ανάλογα με το πώς λαμβάνει τις αποφάσεις ο ηγέτης. Προσπαθώντας να προσδιορίσουν 

το πιο αποτελεσματικό στυλ κατέληξαν σε τρία στυλ ηγεσίας: 
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 Αυταρχικό στυλ 

Στο αυταρχικό στυλ ηγεσίας οι αποφάσεις παίρνονται αποκλειστικά από τον 

ηγέτη, ο οποίος καθορίζει πως θα εργαστούν οι υφιστάμενοι για να πετύχει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Ο ηγέτης δίνει τις κατευθύνσεις και οι υφιστάμενοι 

είναι παθητικοί και απλά εκτελούν τις εντολές. 

 

 Δημοκρατικό στυλ 

Στο δημοκρατικό στυλ ο ηγέτης συζητά με τους εργαζόμενους, λαμβάνει υπόψη 

τη γνώμη τους, ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις, οι στόχοι 

καθορίζονται από κοινού και εργάζονται όλοι μαζί για την επίτευξη τους. Οι 

εργαζόμενοι είναι κινητοποιημένοι, είναι δεκτικοί στις αλλαγές και αισθάνονται 

επιτυχημένοι. 

 

 Το Εξουσιοδοτικό στυλ (laisser-faire) 

Στο εξουσιοδοτικό στυλ ο ρόλος του ηγέτη είναι πολύ περιορισμένος. Οι 

εργαζόμενοι έχουν πλήρη ελευθερία να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την 

εργασία τους, χωρίς να παρεμβαίνει ο ηγέτης. Αυτό το στυλ είναι 

αποτελεσματικό όταν οι εργαζόμενοι έχουν υψηλά προσόντα. 

Θεωρήθηκε ότι το δημοκρατικό είναι το στυλ ηγεσίας που σχετίζεται με την 

ικανοποίηση των μελών της ομάδας και είναι το πιο αποτελεσματικό (Μπουραντάς 

(2015)).  

 

2.6.2.2 Η θεωρία Χ και Ψ του Douglas McGregor  

 

Σύμφωνα με τη θεωρία «Χ και Ψ» του McGregor (1960), οι ηγέτες κατατάσσονται σε 

δυο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους, την αυταρχική (Χ) και την 

δημοκρατική (Ψ). 

Οι ηγέτες με αυταρχικό στυλ (θεωρία Χ) πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι 

τεμπέληδες, αντιπαθούν την εργασία, δεν θέλουν να εργάζονται ούτε να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες και ευθύνες, δεν έχουν φαντασία και γενικά δεν αγαπούν την εργασία, 

τους αρέσει η χαλαρότητα, ενώ επιζητούν την εποπτεία και την καθοδήγηση. Θεωρούν 

ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πιέζονται και να έχουν στενή καθοδήγηση από τον ηγέτη 

τους, ο οποίος αποφασίζει μόνος του χρησιμοποιώντας ακόμη και την τιμωρία. 

Οι ηγέτες με δημοκρατικό στυλ (θεωρία Ψ) πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι αγαπούν την 

εργασία, είναι υπεύθυνοι, ευφυής, διορατικοί, δημιουργικοί, αναλαμβάνουν ευθύνες και 
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προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι, αν η ηγεσία 

φροντίσει να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα, καταβάλλουν ευχαρίστως σωματική 

και διανοητική προσπάθεια κατά την εργασία τους, όπως θα έκαναν και για την 

προσωπική τους ζωή. Οι ηγέτες με δημοκρατικό στυλ λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις 

των εργαζόμενων, τους δίνουν την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες και επιζητούν 

τη συμμετοχή των υφισταμένων τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Ο McGregor υποστηρίζει ότι η θεωρία Ψ αποτελεί εξέλιξη της θεωρίας Χ και θεωρεί το 

δημοκρατικό στυλ αποτελεσματικότερο (Μπουραντάς (2015)). 

 

2.6.2.3 Δύο διαστάσεις της ηγετικής συμπεριφοράς. Μελέτες των 

πανεπιστημίων του Michigan και του Ohio 

 

Οι κυριότερες έρευνες που ασχολήθηκαν με τη συμπεριφορά των ηγετών είναι οι 

μελέτες του πανεπιστημίου του Ohio και του Michigan, που έγιναν τη δεκαετία του ΄50 

και κατέληξαν σε παρόμοια αποτελέσματα. Οι δύο μελέτες διαχώρισαν τη συμπεριφορά 

των ηγετών σε δύο παρόμοιες κατηγορίες. 

 

Μελέτες του πανεπιστημίου του Michigan 

Κατηγοριοποιεί τη συμπεριφορά των ηγετών σε: 

Συμπεριφορά που προσανατολίζεται στο έργο (task-oriented behaviors). Αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο ο ηγέτης οργανώνει την εργασία, πως αναθέτει τις εργασίες, πως 

καθορίζει τους στόχους απόδοσης, πως παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τις 

εργασίες, με ποιο τρόπο επιλύει τα προβλήματα και γενικότερα τον προσανατολισμό 

στην παραγωγή, την παραγωγικότητα και τις τεχνικές πτυχές μιας εργασίας. 

Συμπεριφορά που προσανατολίζεται στις σχέσεις (person-oriented behaviors). Αφορά 

τις συμπεριφορές που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους, τις διαπροσωπικές σχέσεις, 

το ενδιαφέρον, την υποστήριξη που δείχνει ο ηγέτης στους υπαλλήλους, στα 

προσωπικά ζητήματα τους, πως τους στηρίζει, αν έχει θετική στάση απέναντι τους, αν 

τους δείχνει σεβασμό, αν είναι φιλικός, αν αναγνωρίζει τη δουλειά τους κ.ά. 

 

Μελέτες του πανεπιστημίου του Ohio 

Κατέληξαν στην ύπαρξη δυο επίσης διαφορετικών διαστάσεων: 

Συμπεριφορά που προσανατολίζεται στη δομή του έργου (Initiating Structure). 

Αφορά συμπεριφορές που καθορίζουν ποιοι είναι οι ρόλοι του καθενός σε σχέση με 

τους στόχους. Ποιος είναι ο ρόλος του ηγέτη, ποιος είναι ο ρόλος των υπαλλήλων, τι 
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πρέπει να κάνουν για να πετύχουν το στόχο, ποια είναι τα πρότυπα και οι προσδοκίες 

απόδοσης, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Στη διάσταση αυτή οι 

ηγέτες αναθέτουν εργασίες, επιβλέπουν στενά τις εργασίες, ασκούν κριτική για την 

κακή δουλειά και έχουν την απαίτηση να ακολουθούνται από τους εργαζόμενους οι 

συγκεκριμένες διαδικασίες και φροντίζουν να τηρηθούν οι προθεσμίες.  

Συμπεριφορά που προσανατολίζεται στη φροντίδα (Consideration). Περιλαμβάνει 

συμπεριφορές ηγετών που δείχνουν φιλία προς τους υπαλλήλους, έχουν καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους, δείχνουν σεβασμό στις ιδέες τους. Αναπτύσσουν 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους ως ίσους. 

Δείχνουν σεβασμό στα προβλήματα των εργαζομένων και προθυμία να τους ακούσουν 

(Fleishman (1953)). 

Οι έρευνες των δυο πανεπιστημίων είχαν παρόμοια αποτελέσματα. Οι έρευνες του 

πανεπιστήμιου του Ohio υποστήριξαν ότι οι αποτελεσματικοί ηγέτες θα πρέπει να 

διαθέτουν και τις δύο συμπεριφορές. Η συμπεριφορά που προσανατολίζεται στη 

φροντίδα σχετίζεται με την ικανοποίηση των υφισταμένων από τη συμπεριφορά του 

ηγέτη, γεγονός που οδηγεί στην ικανοποίηση από την εργασία, ενώ η συμπεριφορά που 

προσανατολίζεται στη δομή του έργου σχετίζεται με υψηλή απόδοση των εργαζομένων 

(Yukl (2009)). Οι μελέτες του πανεπιστημίου του Michigan έδειξαν πως οι ηγέτες που 

έδωσαν έμφαση στην συμπεριφορά που προσανατολίζεται στις σχέσεις ήταν πιο 

αποτελεσματικοί. 

 

2.6.3  Ενδεχομενικές θεωρίες (Contingency Theories) 

 

Η ενδεχομενική προσέγγιση της ηγεσίας υποστηρίζει πως δεν υπάρχει ένα 

αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας. Αν η συμπεριφορά ενός ηγέτη είναι αποτελεσματική ή 

όχι εξαρτάται από την κατάσταση, έτσι, ένα στυλ ηγεσίας δεν είναι αποτελεσματικό για 

όλες τις καταστάσεις. Ο ηγέτης θα πρέπει να αξιολογεί το περιβάλλον και τις συνθήκες 

και να προσαρμόζει το στυλ ηγεσίας ανάλογα με τις απαιτήσεις των συνθηκών κάτω 

από τις οποίες καλείται να λειτουργήσει. Αν οι συνθήκες απαιτούν να εστιάσει στην 

παραγωγή, τότε για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να προσανατολιστεί στο έργο. 

Αντίστοιχα αν οι συνθήκες απαιτούν να εστιάσει στον ανθρώπινο παράγοντα, τότε για 

να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να προσανατολιστεί στις σχέσεις (Uhl-Bien 

(2016)). 
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2.6.3.1 Συγκυριακό μοντέλο του Fiedler  

 

Το μοντέλο του F. Fielder είναι το επικρατέστερο στις ενδεχομενικές προσεγγίσεις της 

ηγεσίας. Ο F. Fielder (1964) θεωρεί ότι το στυλ ηγεσίας είναι σταθερό στον ηγέτη και 

δεν αλλάζει. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η αποτελεσματικότητα του ηγέτη και η 

απόδοση της ομάδας εξαρτάται από δυο παράγοντες: α) την κατάσταση και β) το στυλ 

ηγεσίας. 

 

I. Η κατάσταση προσδιορίζεται από τρεις παραμέτρους, οι οποίες αποτελούν το 

κλειδί για την αποτελεσματικότητα του ηγέτη:  

 Σχέσεις ηγέτη – μελών 

Η ύπαρξη σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα στους υφιστάμενους 

και τον ηγέτη. Όταν οι σχέσεις αυτές είναι καλές οι υφιστάμενοι αποδέχονται 

τον ηγέτη και είναι ευνοϊκή η κατάσταση. 

 Δομή των καθηκόντων. 

Όταν οι επιμέρους εργασίες είναι ξεκάθαρες, σαφείς και προγραμματισμένες, 

τότε η κατάσταση είναι ευνοϊκή για τον ηγέτη. 

 Ισχύς θέσεως  

Όσο μεγαλύτερη είναι η νόμιμη ισχύς και η δυνατότητα να ασκήσει εξουσία ο 

ηγέτης, όπως για παράδειγμα η πρόσληψη, η προαγωγή και η απόλυση 

εργαζομένων, η παροχή αυξήσεων τόσο πιο ευνοϊκή είναι η κατάσταση για τον 

ηγέτη. 

Με βάση τις παραπάνω διαστάσεις της κατάστασης ο F. Fielder (1964) χαρακτήρισε 

την κατάσταση από «πολύ ευνοϊκή» έως «πολύ δυσμενή» για τον ηγέτη. Η ευνοϊκότητα 

του μοντέλου προκύπτει από το συσχετισμό των μεταβλητών της κατάστασης. Όλοι οι 

πιθανοί συσχετισμοί είναι οκτώ και τις ονομάζει όγδοα. Έτσι μια κατάσταση είναι πολύ 

ευνοϊκή για τον ηγέτη, όταν έχει πολύ καλές σχέσεις με τους υφισταμένους του, είναι 

ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνει ο κάθε εργαζόμενος και ο ηγέτης έχει ισχύ και εξουσία από 

τη θέση που κατέχει, ενώ πολύ δυσμενής όταν συμβαίνει το αντίθετο (Υukl (2006)). 

 

II. Το στυλ ηγεσίας είναι η δεύτερη παράμετρος και ο Fiedler προσδιορίζει δυο 

στυλ ηγεσίας: 

 το στυλ που είναι προσανατολισμένο στους ανθρώπους και τις σχέσεις  

 το στυλ που είναι προσανατολισμένο προς τα καθήκοντα 
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Όσον άφορα το στυλ, ο ηγέτης καλείται να βαθμολογήσει το λιγότερο επιθυμητό μέλος 

της ομάδας (Least Preferred Coworker - LPC), χρησιμοποιώντας κλίμακες με 

χαρακτηρισμούς από φιλικός έως εχθρικός ή από αποτελεσματικός έως 

αναποτελεσματικός. Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών της 

κάθε κλίμακας με τους αντίθετους χαρακτηρισμούς. Αν η βαθμολόγηση του χειρότερου 

μέλους είναι ευνοϊκή, τότε το στυλ ηγεσίας είναι προσανατολισμένο στις σχέσεις. 

Αντίθετα, αν η βαθμολόγηση του χειρότερου μέλους είναι με μη ευνοϊκούς όρους τότε 

το στυλ του ηγέτη είναι προσανατολισμένο στα καθήκοντα.  

Το στυλ ηγεσίας που είναι προσανατολισμένο στα καθήκοντα αντιστοιχεί στο 

αυταρχικό στυλ, ενώ το στυλ που είναι προσανατολισμένο στους ανθρώπους είναι πιο 

φιλικό και δίνει έμφαση στις καλές σχέσεις (Υukl (2006); Μπουραντάς (2015)).  

 

 

Εικόνα 4. Ενδεχομενικό μοντέλο του Fielder 

ΠΗΓΗ: Μπουραντάς, Δ. (2015, σ. 327). Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων. 

 

III. Συσχέτιση στυλ ηγεσίας και κατάστασης  

Από τη συσχέτιση των ενδεχομενικών καταστάσεων προκύπτουν οκτώ πιθανές 

καταστάσεις (όγδοα), στις οποίες μπορεί να βρεθούν οι ηγέτες (Εικόνα 4). Σύμφωνα 

με το ενδεχομενικό μοντέλο του F. Fielder οι ηγέτες με στυλ ηγεσίας 

«προσανατολισμένο στα καθήκοντα», δηλαδή με χαμηλή βαθμολογία LPC, 

αποδίδουν αποτελεσματικότερα σε πολύ ευνοϊκές και πολύ δυσμενείς καταστάσεις 

(Εικόνα 4, όγδοα 1,2,3,7,8). Ευνοϊκή είναι η κατάσταση όταν ο ηγέτης έχει καλές 

σχέσεις με τους υφισταμένους, η εργασία έχει ξεκάθαρη δομή και ο ηγέτης έχει 

υψηλή θέση ισχύος. Όταν η κατάσταση είναι πολύ ευνοϊκή τότε η ομάδα είναι 
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έτοιμη να την κατευθύνει ο ηγέτης. Όταν η κατάσταση είναι δυσμενής τότε η ομάδα 

προτιμά να πάρει την ευθύνη ο ηγέτης. Οι ηγέτες με στυλ ηγεσίας 

«προσανατολισμένο στους ανθρώπους και τις σχέσεις», δηλαδή με υψηλή 

βαθμολογία LPC, αποδίδουν αποτελεσματικότερα (Εικόνα 4, όγδοα 4,5,6) σε 

ενδιάμεσες καταστάσεις (Fiedler (1964)). 

Σύμφωνα με το μοντέλο του F. Fielder το στυλ ηγεσίας του ηγέτη δεν αλλάζει, 

επομένως για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να ταιριάξει η κατάσταση 

στο στυλ του ηγέτη. Αυτό μπορεί να γίνει με δυο τρόπους είτε να αλλάξει ο ηγέτης και 

επιλεγεί ένας με στυλ που θα ταιριάζει στην κατάσταση, είτε να εκπαιδευτούν οι ηγέτες 

να αλλάζουν την κατάσταση αναδιοργανώνοντας την, ώστε να ταιριάξει με το στυλ 

τους (Uhl-Bien (2016)). 

Το ενδεχομενικό μοντέλο ηγεσίας ως προς τη βάση του, δηλαδή τη σύνδεση του 

κατάλληλου στυλ ηγεσίας με τις συνθήκες που επικρατούν, θεωρήθηκε έγκυρο (Peters 

(1985)). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αντιρρήσεις που σχετίζονται με ασάφειες στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υφισταμένων και οι διαστάσεις που περιγράφουν την 

κατάσταση θεωρήθηκαν δυσνόητες (Ashour (1973)). 

Άλλοι ερευνητές θεώρησαν ότι το μοντέλο δε δίνει τη δέουσα προσοχή στους ηγέτες με 

ενδιάμεση βαθμολογία LPC (Εικόνα 4, όγδοα 3,4,5,6,7), τους οποίους και βρήκαν 

αποτελεσματικότερους από αυτούς με απόλυτα υψηλή ή απόλυτα χαμηλή βαθμολόγηση 

LPC (Εικόνα 4, όγδοα 1,2,8). Θεώρησαν ότι ηγέτες με ενδιάμεση βαθμολόγηση LPC 

τείνουν να αποδίδουν καλύτερα σε όλες τις ηγετικές καταστάσεις, γιατί δεν 

περιορίζονται από ένα είδος συμπεριφοράς, έτσι, είναι πιο ευέλικτοι να χρησιμοποιούν 

τις συμπεριφορές που μεγιστοποιούν την απόδοση (Kennedy (1982)). 

 

2.6.3.2 Η θεωρία του κύκλου της ζωής των Hersey & Blanchard 

 

Ένα ακόμη ενδεχομενικό μοντέλο είναι αυτό των Hersey & Blanchard, σύμφωνα με το 

οποίο γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί η ευελιξία του ηγέτη και να εφαρμόσει, ανάλογα 

με τις συνθήκες, το αποτελεσματικότερο στυλ ηγεσίας. Χρησιμοποιεί όπως και ο 

Fielder τη συμπεριφορά του ηγέτη που είναι: α) προσανατολισμένη στα καθήκοντα και 

β) προσανατολισμένη στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο συνδυασμός των δύο διαστάσεων 

παράγει τέσσερα είδη ηγετικών στυλ (Hersey (1979)): 

I. Το διευθυντικό στυλ (telling), που είναι έντονα προσανατολισμένο προς τα 

καθήκοντα και περιορισμένο προς τις ανθρώπινες σχέσεις. 



58 
 

II. Το συμβουλευτικό στυλ (selling), που είναι έντονα προσανατολισμένο και προς 

τα καθήκοντα και προς τις ανθρώπινες σχέσεις.  

III. Το υποστηρικτικό ή συμμετοχικό ή συνεργατικό στυλ (participating), που είναι 

έντονα προσανατολισμένο προς τις σχέσεις και χαλαρό προς τα καθήκοντα. 

IV. Το εξουσιοδοτικό στυλ (delegating), που είναι χαλαρό και προς τα καθήκοντα 

και προς τις σχέσεις.  

Σύμφωνα με το μοντέλο η αποτελεσματικότητα του στυλ σχετίζεται με την ωριμότητα 

των υφισταμένων, κατά πόσο είναι έτοιμοι και πρόθυμοι, (αν «θέλουν» και αν 

«ξέρουν») να πετύχουν τους στόχους. Ο ηγέτης ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας των 

υφισταμένων ακολουθεί το ενδεδειγμένο στυλ. Το κατώτερο επίπεδο ωριμότητας είναι 

εκείνο που οι υφιστάμενοι ούτε θέλουν ούτε ξέρουν να πετύχουν τους στόχους. Η 

αντιστοίχηση του ηγετικού στυλ και του βαθμού ωριμότητας (Εικόνα 5) έχει ως εξής: 

 

 

Εικόνα 5. Η θεωρία του κύκλου της ζωής των Hersey & Blanchard 

ΠΗΓΗ: Μπουραντάς, Δ. (2015, σ. 329). Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων  

 

I. Υφιστάμενοι που δεν θέλουν και δεν ξέρουν: το στυλ ηγεσίας πρέπει να είναι 

έντονα προσανατολισμένο προς τα καθήκοντα και περιορισμένο προς τις 

ανθρώπινες σχέσεις. 

II. Υφιστάμενοι που θέλουν άλλα δεν ξέρουν: το στυλ ηγεσίας πρέπει να είναι 

έντονα προσανατολισμένο και προς τα καθήκοντα και προς τις ανθρώπινες 

σχέσεις. 

III. Υφιστάμενοι που δεν θέλουν και ξέρουν: το στυλ ηγεσίας πρέπει να είναι 

έντονα προσανατολισμένο προς τις σχέσεις και χαλαρό προς τα καθήκοντα. 
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IV. Υφιστάμενοι που και θέλουν και ξέρουν: το στυλ ηγεσίας πρέπει να είναι 

χαλαρό και προς τα καθήκοντα και προς τις σχέσεις (Μπουραντάς (2015)). 

 

2.6.4  Σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας 

 

Οι παραδοσιακές θεωρίες της ηγεσίας που περιγράψαμε επικράτησαν μέχρι τη δεκαετία 

του ΄80. Τα μοντέλα ηγεσίας ερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν από πολλούς 

επιστήμονες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι ερευνητές στράφηκαν στην αναζήτηση 

νέων μοντέλων και παραγόντων που σχετίζονται με την ηγεσία. Οι σύγχρονες 

προσεγγίσεις της ηγεσίας είναι η μετασχηματιστική, η χαρισματική και η συναλλακτική 

ηγεσία. Σε αυτές τις μορφές ηγεσίας η έρευνα έχει εστιάσει στην αλληλεπίδραση 

ηγετών και οπαδών και στα συναισθηματικά στοιχεία που εμπλέκονται σε αυτή την 

αλληλεπίδραση. Οι ηγέτες με τις ιδέες, τη συμπεριφορά και τις πράξεις τους αποτελούν 

έμπνευση για τους υφισταμένους, τους οποίους επηρεάζουν προς την επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού. 

 

2.6.4.1  Χαρισματική ηγεσία 

 

Ο όρος χάρισμα περιγράφηκε αρχικά από τον κοινωνιολόγο Max Weber, ο οποίος τον 

χρησιμοποίησε για να περιγράψει τη χαρισματική ηγεσία. Ο χαρισματικός ηγέτης 

διαθέτει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που τον κάνουν να ξεχωρίζει από τους 

υπόλοιπους ανθρώπους (Barbuto (2005)). Ασκεί μια δύναμη επιρροής και αποπνέει 

ενθουσιασμό στους ακολούθους του, στην προσπάθεια να τους εμπνεύσει, για να 

επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δημιουργώντας μια συναισθηματική σύνδεση 

μεταξύ τους. Οι ακόλουθοι θεωρούν ότι είναι προικισμένος με εξαιρετικές ιδιότητες, 

τρέφουν για αυτόν αισθήματα θαυμασμού, τον αποδέχονται χωρίς περιορισμούς, τον 

εμπιστεύονται, είναι αφοσιωμένοι σε αυτόν και είναι έτοιμοι να πιστέψουν και να 

ακολουθήσουν τις ιδέες του (Yukl (2009)). Υπάρχουν πολλοί ηγέτες που κατά καιρούς 

θεωρήθηκαν χαρισματικοί όπως ο Νέλσον Μαντέλα, ο Τζον Κέννεντυ κ.ά. Το χάρισμα 

είναι μια κατάσταση που για να ανθίσει θα πρέπει να συνυπάρχουν τρεις παράγοντες 

που θα αλληλεπιδράσουν: ο ηγέτης, οι ακόλουθοι και το κατάλληλο περιβάλλον (Uhl-

Bien (2016)).  

Τα τελευταία χρόνια μελετήθηκε πολύ το φαινόμενο της χαρισματικής ηγεσίας στους 

οργανισμούς. Οι χαρισματικοί ηγέτες διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία που 
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τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τους άλλους. Διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες και 

χρησιμοποιούν εκφραστικούς τρόπους επικοινωνίας για να περιγράψουν το όραμα τους. 

Φροντίζουν να χρησιμοποιούν κατάλληλα τη φωνή και τη γλώσσα του σώματος τους, 

ώστε να γίνουν πειστικοί. Μεταδίδουν το όραμα, την αποστολή και τους στόχους με 

έναν τρόπο που δημιουργεί στους ακόλουθους πίστη και προσδοκίες για ένα καλύτερο 

μέλλον. Παρέχουν μια ζωντανή εικόνα του μέλλοντος και χρησιμοποιούν συχνά 

ετικέτες και συνθήματα. (Shamir (1993)). Συχνά εκδηλώνουν αντισυμβατική 

συμπεριφορά και οι συμπεριφορές αυτές εκλαμβάνονται συνήθως ως πρωτότυπες ή 

ριζοσπαστικές, με αυτό τον τρόπο κερδίζουν το θαυμασμό (Μπουραντάς (2015)). Είναι 

διατεθειμένοι να ρισκάρουν και να θυσιαστούν προκειμένου να υποστηρίξουν το όραμα 

τους, διαθέτουν αυτοπεποίθηση, είναι εξωστρεφείς, έχουν υψηλές προσδοκίες και 

πιστεύουν στο όραμα τους. Πολλές φορές λόγω της αντισυμβατικής συμπεριφοράς τους 

και λόγω του οράματος και των προσδοκιών που εμπνέουν θεωρούνται φορείς της 

αλλαγής. Οι χαρισματικοί ηγέτες δείχνουν ευαισθησία στις ανθρώπινες ανάγκες των 

υφισταμένων τους και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα καλό κλίμα συνεργασίας. 

Η χαρισματική ηγεσία φαίνεται να επηρεάζει θετικά την παρακίνηση και απόδοση των 

εργαζομένων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνθήκες αστάθειας και κρίσης, γιατί εμπνέει 

και δίνει ένα ξεκάθαρο όραμα στους εργαζόμενους.  

Η χαρισματική ηγεσία εκτός από θετικές επιπτώσεις πολλές φορές έχει και αρνητικές 

επιπτώσεις. Επειδή οι ακόλουθοι θαυμάζουν τους χαρισματικούς ηγέτες και ταυτίζονται 

μαζί τους, υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεαστεί η κριτική τους ικανότητα, ακόμη μπορεί 

να εκδηλώσουν ακραίες συμπεριφορές. Πολλές φορές οι ίδιοι οι ηγέτες λειτουργούν σε 

βάρος του οργανισμού και υπέρ του προσωπικού τους συμφέροντος. Τέλος, επειδή οι 

ακόλουθοι θεωρούν ότι οι ηγέτες τους μπορούν να πετύχουν τα πάντα απογοητεύονται 

όταν οι ηγέτες δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Πολλές φορές μπορεί ο ηγέτης 

να κάνει κατάχρηση εξουσίας ή να εμπνέει ένα ισχυρό όραμα αλλά το όραμα να είναι 

καταστροφικό, όπως για παράδειγμα ο Χίτλερ (Yukl (2009); Robbins (2011)). 

 

2.6.4.2  Μετασχηματιστική ηγεσία και συναλλακτική ηγεσία  

 

Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρεται στη μετασχηματιστική και 

συναλλακτική ηγεσία. Οι δύο αυτές μορφές ηγεσίας αναφέρθηκαν αρχικά από τον 

Burns (1978), ο οποίος στην προσπάθεια του να περιγράψει τους πολιτικούς ηγέτες 

ισχυρίστηκε ότι οι ηγέτες είναι είτε συναλλακτικοί είτε μετασχηματιστικοί (Uhl-Bien 

(2016)).  
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Αργότερα ο Bass (1985) υποστήριξε ότι οι υπάρχουσες θεωρίες της ηγεσίας 

επικεντρώνονταν κατά κύριο λόγο στους στόχους των ακολούθων, στη διασαφήνιση 

του ρόλου τους και στους τρόπους με τους οποίους οι ηγέτες επιβραβεύουν ή τιμωρούν 

τη συμπεριφορά των ακόλουθων. Βασιζόμενος στη θεωρία του Burns ανέπτυξε τις 

θεωρίες της μετασχηματιστικής και συναλλακτικής ηγεσίας στους οργανισμούς 

(Antonakis (2003)). 

 

(1) Μετασχηματιστική ηγεσία 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο μετασχηματιστικής ηγεσίας του Bass, οι ηγέτες απαιτείται να 

κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επηρεάσουν τους ακόλουθους, ώστε 

να υπερβούν το ατομικό συμφέρον για το συμφέρον των οργανισμών προκειμένου να 

επιτύχουν τα βέλτιστα επίπεδα απόδοσης. Αυτό το είδος ηγεσίας αποτελεί τη 

μετασχηματιστική ηγεσία. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες δείχνουν ενδιαφέρον για τις 

ανάγκες των ακολούθων, τους εμπνέουν, τους βοηθούν να δουν μέσα από άλλες 

οπτικές γωνίες και να εργαστούν προς την επίτευξη των ομαδικών στόχων. Από την 

άλλη οι ακόλουθοι είναι αφοσιωμένοι, αισθάνονται εμπιστοσύνη, θαυμασμό για τον 

ηγέτη και έτσι υποκινούνται να προσπαθήσουν περισσότερο (Bass (1999); Antonakis 

(2003)). Η μετασχηματιστική ηγεσία βασίζεται σε τέσσερις ηγετικές συμπεριφορές: 

 

i. Εξιδανικευμένη επιρροή (idealized influence): 

 Η εξιδανικευμένη επιρροή (χαρακτηριστικά)/idealized influence 

(attributed) αναφέρεται στο χάρισμα του ηγέτη, αν θεωρείται ότι είναι 

σίγουρος και ισχυρός, αν είναι αποφασιστικός και εάν επικεντρώνεται σε 

ιδανικά και ηθική υψηλότερης τάξης. 

 Η εξιδανικευμένη επιρροή (συμπεριφορά)/idealized influence (behavior) 

αναφέρεται στην ικανότητα του ηγέτη να ενεργεί ως πρότυπο δια του 

οποίου γίνεται θαυμαστός, σεβαστός και αξιόπιστος. 

ii. Η εμπνευσμένη παρακίνηση (ispirational motivation), αναφέρεται στους 

τρόπους με τους οποίους οι ηγέτες παρακινούν τους ακολούθους τους, μιλώντας 

αισιόδοξα για το μέλλον, τονίζοντας φιλόδοξους στόχους, προβάλλοντας ένα 

συναρπαστικό όραμα και υποστηρίζοντας ότι το όραμα είναι εφικτό. 

iii. Η πνευματική διέγερση (intellectual stimulation), αναφέρεται στις δράσεις του 

ηγέτη, ο οποίος βοηθά τους ακολούθους να αλλάξουν τρόπο σκέψης, να 

κατανοούν την ανάγκη για αλλαγή και να βλέπουν πιο σφαιρικά τα διάφορα 
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ζητήματα, ώστε να δίνουν λύσεις σε δύσκολα προβλήματα με έξυπνο και 

δημιουργικό τρόπο. 

iv. Η εξατομικευμένη φροντίδα (individualized consideration), αναφέρεται στην 

συμπεριφορά του ηγέτη, ο οποίος ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των 

ακολούθων, τους συμβουλεύει, τους υποστηρίζει, τους καθοδηγεί και δίνει 

προσοχή στις ατομικές τους ανάγκες, βοηθώντας τους έτσι να αναπτυχθούν. 

 

(2) Συναλλακτική ηγεσία 

 

Η συναλλακτική ηγεσία (Bass (1999); Antonakis (2003)) βασίζεται στο προσωπικό 

συμφέρον και είναι μια διαδικασία ανταλλαγής σχέσεων μεταξύ ηγέτη και ακολούθων, 

ώστε να πετύχουν επιθυμητές συμπεριφορές και αποτελέσματα. Η συναλλακτική 

ηγεσία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ηγετικές συμπεριφορές: 

 

v. Ενδεχόμενη ανταμοιβή (contingent reward), σε αυτή τη περίπτωση ο ηγέτης 

αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις του σε σχέση με την εργασία το ρόλο και τα 

καθήκοντα των ακολούθων και παρέχει υλικές ή ψυχολογικές ανταμοιβές, που 

εξαρτώνται από την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. 

vi. Ενεργή διοίκηση κατ’ εξαίρεση (management-by-exception active), στην οποία 

ο ηγέτης παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση των ακολούθων και όπου 

κρίνει αναγκαίο κάνει διορθωτικές ενέργειες. 

vii. Παθητική διοίκηση κατ’ εξαίρεση (management-by-exception passive), στην 

οποία ο ηγέτης παρεμβαίνει μόνο σε μη συμμόρφωση ή όταν έχουν ήδη συμβεί 

λάθη. 

 

(3) Μη συναλλακτική- φιλελεύθερη ηγεσία laissez-faire 

 

Η ηγεσία του Laissez-faire αντιπροσωπεύει την ηγεσία, στην οποία ο ηγέτης είναι 

αδιάφορος, αποφεύγει να λαμβάνει αποφάσεις, αποποιείται την ευθύνη και δεν 

χρησιμοποιεί την εξουσία του. Γενικά, θεωρείται η πιο παθητική και αναποτελεσματική 

μορφή ηγεσίας (Bass (1999); Antonakis (2003)). 
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(4) Χρησιμότητα του Μοντέλου Ηγεσίας Πλήρους Φάσματος του Bass 

 

Οι εννέα παραπάνω συμπεριφορές των ηγετών συνθέτουν το Μοντέλο Ηγεσίας Πλήρους 

Φάσματος (Full Range Leadership Theory) του Bass (1999). Αρχικά, το μοντέλο 

περιείχε 5 ηγετικές συμπεριφορές (πνευματική διέγερση, εξιδανικευμένη επιρροή, 

εξατομικευμένη φροντίδα, ενδεχόμενη ανταμοιβή και παθητική διοίκηση κατ’ 

εξαίρεση), αλλά στη συνέχεια αναθεωρήθηκε και προστέθηκαν και οι υπόλοιπες. 

Επιπλέον, προστέθηκε και ένας νέος τύπος ηγεσίας η φιλελεύθερη ηγεσία laissez-faire 

(Bass (1999); Antonakis (2003)). 

Η θεωρία του Bass για τη μετασχηματιστική και η συναλλακτική ηγεσία είναι από τις 

πιο γνωστές και κατέχουν εξέχουσα θέση στην μελέτη του φαινομένου της ηγεσίας 

στους οργανισμούς. Η μετασχηματιστική βασίζεται στη συναλλακτική ηγεσία, δεν 

συμβαίνει όμως το αντίθετο. Οι αποκλειστικά συναλλακτικοί ηγέτες που δεν διαθέτουν 

μετασχηματιστικά χαρακτηριστικά θεωρούνται μέτριοι ηγέτες. Οι δυο ηγεσίες 

αλληλοσυμπληρώνονται. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες χρησιμοποιούν συνδυαστικά και 

τις δυο μορφές ηγεσίας (Robbins (2011)).  

Η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέθηκε με θετικές επιδράσεις στους εργαζόμενους, 

όπως είναι η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η ικανοποίηση, λιγότερες αποχωρήσεις 

από την εργασία, η παρακίνηση και υψηλή απόδοση των ακολούθων (Uhl-Bien (2016)). 

Όλες αυτές οι παράμετροι συνθέτουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα του 

οργανισμού. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες είναι περισσότερο αποτελεσματικοί όταν 

απειλείται η επιβίωσή του οργανισμού (Χυτήρης (2013)), καθώς επίσης σε μικρότερους 

οργανισμούς (Robbins (2011)). Τέλος, έχουν διατυπωθεί προβληματισμοί σε σχέση με 

τη διάσταση της ενδεχόμενης ανταμοιβής αν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο της 

συναλλακτικής ηγεσίας.  

Η ηγεσία του Laissez-faire, συνδέθηκε στενά με την δυσαρέσκεια των υφισταμένων, τις 

συγκρούσεις και την αναποτελεσματικότητα (Bass (1999); Antonakis (2003)). 

 

2.6.4.3  Αυθεντική ηγεσία 

 

Μετά το 2000, οι ερευνητές άρχισαν να αναφέρονται σε μια άλλη μορφή ηγεσίας την 

αυθεντική ηγεσία. Οι ερευνητές συγκλίνουν σε ορισμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

τους αυθεντικούς ηγέτες.  

Οι αυθεντικοί ηγέτες είναι ανιδιοτελείς, ειλικρινείς και εμπνέουν εμπιστοσύνη. 

Βασίζονται στην ηθική και έχουν το θάρρος να παραδέχονται τα λάθη τους και τις 
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ευθύνες που απορρέουν από αυτά (May (2003)). Είναι διαφανείς, αμερόληπτοι και 

συνεπείς με τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις προθέσεις και τις ενέργειές τους (Kernis 

(2003)). Διαθέτουν αυτογνωσία, αντιλαμβάνονται τα ταλέντα τους, τα δυνατά και 

αδύναμα σημεία τους και τις δυνατότητες τους (Shamir & Eilam (2005)). Δίνουν το 

καλό παράδειγμα και είναι συνεπείς μεταξύ των λόγων και των πράξεών τους, ενώ οι 

σχέσεις τους με τους ακόλουθους βασίζονται στο σεβασμό και την εμπιστοσύνη 

(Gardner (2005)). 

 

2.6.4.4  Ηθική ηγεσία  

 

Η ηθική ηγεσία αναφέρεται στην ηθική συμπεριφορά του ηγέτη, αλλά και την 

προώθηση της ηθικής συμπεριφοράς των υφισταμένων του. Περιλαμβάνει δυο 

διαστάσεις το ηθικό άτομο και τον ηθικό μάνατζερ. 

 Η ηθική του ατόμου αναφέρεται στην υποδειγματική συμπεριφορά του ηγέτη ως 

ατόμου όπως η εντιμότητα η αξιοπιστία, η ακεραιότητα, η ανιδιοτέλεια, η ευθύτητα.  

Η διάσταση του ηθικού μάνατζερ αφορά τις ενέργειες που κάνει ο μάνατζερ να δείξει 

στους ακόλουθους τι είναι ηθικό. Θέτει ηθικά πρότυπα τα οποία θα κατευθύνουν την 

ηθική συμπεριφορά τους. Όταν συμμορφώνονται με αυτά τα ηθικά πρότυπα 

ενθαρρύνονται και επιβραβεύονται, ενώ τιμωρούνται όταν δεν ακολουθούν τα ηθικά 

πρότυπα.  

Οι ηθικοί ηγέτες πρέπει να δημιουργήσουν ηθικό κλίμα, το οποίο το συνθέτουν οι 

ηθικές αξίες, οι ηθικοί κανόνες, η στάση και ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι 

υπάλληλοι μέσα στον οργανισμό. Αυτό το ηθικό κλίμα το καλλιεργούν το εμπλουτίζουν 

και το ενθαρρύνουν οι ηγέτες. Η ηθική ηγεσία οδηγεί σε υψηλή απόδοση των 

εργαζομένων και συμβάλει στον περιορισμό της ανήθικης συμπεριφοράς και της 

κακομεταχείρισης στην εργασία, ενώ θα πρέπει να στηρίζεται τόσο από τους ηγέτες 

όσο και από τους εργαζόμενους (Uhl-Bien (2016); Μπουραντάς (2015)).  

 

2.6.4.5  Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη 

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligence) είναι μια έννοια στην οποία 

αναφέρονται οι ερευνητές όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και απασχολεί 

τόσο τη διοικητική επιστήμη όσο και την ψυχολογία. Οι επιστήμονες προσπάθησαν 
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μέσα από τη συναισθηματική νοημοσύνη να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά που 

φαίνεται να συμβάλλουν στην προσωπική και εργασιακή επιτυχία των ανθρώπων.  

Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια να περιγραφεί η έννοια της συναισθηματικής 

νοημοσύνης έγινε από τους από τους Mayer και Salovey (1990, p. 189), οι οποίοι την 

όρισαν ως ένα είδος κοινωνικής νοημοσύνης: «η ικανότητα να παρακολουθείς και να 

ρυθμίζεις τα συναισθήματα και τις συναισθηματικές αντιδράσεις του εαυτού σου και των 

άλλων, να μπορείς να τα διακρίνεις μεταξύ τους και να χρησιμοποιείς τις πληροφορίες 

αυτές, για να καθοδηγείς τη σκέψεις και τις ενέργειες σου». 

Τα επόμενα χρόνια το ενδιαφέρον παρέμεινε περιορισμένο σε μια μικρή επιστημονική 

κοινότητα, μέχρι τη δημοσίευση του πρώτου βιβλίου από τον Αμερικανό ψυχολόγο 

Daniel Goleman (1995) με τίτλο «Συναισθηματική Νοημοσύνη», ο οποίος μέσα από τα 

βιβλία, την έρευνα και τις δημοσιεύσεις του υποστήριξε ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι σημαντική για την απόδοση των εργαζομένων και την σύνδεσε με την 

αποτελεσματική ηγεσία. 

Ο Goleman όρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως «την ικανότητα ενός ατόμου να 

αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων, να τα χειρίζεται 

αποτελεσματικά και να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του». 

Το μοντέλο που περιέγραψε o Goleman (2000, p. 80) για τη συναισθηματική 

νοημοσύνη περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις. Οι δύο πρώτες αναφέρονται στην 

αναγνώριση και τη διαχείριση των συναισθημάτων του ίδιου του ατόμου και οι δυο 

τελευταίες στη γνώση και τη διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων: 

 Η αυτογνωσία (Self-Awareness), αναφέρεται στην ικανότητα των ανθρώπων να 

αναγνωρίζουν και να αξιολογούν σωστά τον εαυτό τους και τις δυνατότητες 

τους.  

 Η αυτοδιαχείριση (Self-Management), αναφέρεται στην ικανότητα των 

ανθρώπων να διαχειρίζονται σωστά και προς όφελος τους τον εαυτό τους.  

 Η κοινωνική επίγνωση (Social Awareness), αναφέρεται στην ικανότητα να 

αντιλαμβάνεται κάποιος τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων και να 

προσαρμόζει τη συμπεριφορά του αναλόγως. 

 Οι κοινωνικές δεξιότητες- διαχείριση σχέσεων (Social Skills), αναφέρεται στην 

ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους 

και να προκαλεί σε αυτούς τη συμπεριφορά που επιθυμεί. 

Η κάθε διάσταση περιλαμβάνει συναισθηματικές ικανότητες που φαίνονται στον 

Πίνακα 3: 
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Πίνακας 3. Μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης Goleman 

Αυτογνωσία (Self-Awareness) 
Κοινωνική επίγνωση (Social 

Awareness) 

 Συναισθηματική αυτεπίγνωση 

 Ακριβής αυτοαξιολόγηση 

 Αυτοπεποίθηση 

 Ενσυναίσθηση  

 Οργανωσιακή επίγνωση 

 Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση 

Αυτοδιαχείριση (Self-Management) Κοινωνικές δεξιότητες (Social Skills) 

 Συναισθηματικός αυτοέλεγχος  

 Αξιοπιστία  

 Προσαρμοστικότητα  

 Επίτευξη  

 Πρωτοβουλία 

 Ευσυνειδησία 

 Έμπνευση 

 Επιρροή 

 Ανάπτυξη άλλων 

 Επικοινωνία 

 Καταλύτης αλλαγών 

 Διαχείριση συγκρούσεων 

 Οικοδόμηση δικτύου σχέσεων 

 Ομαδική εργασία και η συνεργασία 

ΠΗΓΗ: Goleman, D. (2000, p. 80). Leadership that gets results. Harvard Business Review, 

March – April 2000. 

 

Ουσιαστικά, ο Goleman περιγράφοντας τις διαστάσεις της συναισθηματικής 

νοημοσύνης υποστηρίζει πως είναι σημαντικό ένας ηγέτης να έχει αυτογνωσία, 

δηλαδή, να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του, τις αντιδράσεις, τις δυνατότητες του, τα 

δυνατά και αδύναμα σημεία του, να τα αξιολογεί σωστά και να έχει αυτοπεποίθηση. 

Δεν αρκεί, όμως, ο ηγέτης να διαθέτει αυτογνωσία θα πρέπει να διαχειρίζεται και 

σωστά τον εαυτό του. Να είναι δηλαδή σε θέση να ελέγχει τα συναισθήματα, τις 

παρορμήσεις και γενικότερα τις αντιδράσεις του, ώστε να τα χρησιμοποιεί σωστά και 

προς όφελος του για να είναι αποτελεσματικός. Οι ηγέτες που διαθέτουν 

συναισθηματική νοημοσύνη παίρνουν πρωτοβουλίες, διαθέτουν ευσυνειδησία, είναι 

αξιόπιστοι και δρουν με διαφάνεια.  

Μια άλλη διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης σύμφωνα με τον Goleman είναι 

η κοινωνική επίγνωση. Ο ηγέτης είναι σημαντικό να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τα 

συναισθήματα των άλλων, να αντιλαμβάνεται πως νοιώθουν, να μπορεί να μπαίνει στη 

θέση τους, να διαθέτει δηλαδή την ικανότητα της ενσυναίσθησης. Ο ηγέτης 

κατανοώντας το μίγμα των συναισθημάτων ανάμεσα στους υφισταμένους του στον 

οργανισμό είναι σε θέση να τους κατευθύνει προς την κατεύθυνση που επιθυμεί. 

Σύμφωνα με την τέταρτη διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης του μοντέλου του 

Goleman, που αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες, ο ηγέτης είναι σημαντικό να διαθέτει 

μια σειρά από ικανότητες, όπως να επηρεάζει τους άλλους προς την κατεύθυνση που 
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επιθυμεί με τρόπο όμως φιλικό, να εμπνέει όραμα στους υφιστάμενους του, να 

φροντίζει για την ανάπτυξη τους και να εφαρμόζει καινούριες ιδέες οδηγώντας τους σε 

νέες κατευθύνσεις. Ο ηγέτης είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει επικοινωνιακές 

δεξιότητες, να ακούει τους άλλους και να επικοινωνεί με σαφή και πειστικό τρόπο. Να 

επιλύει συγκρούσεις και να αποκλιμακώνει διαφωνίες. Τέλος, οι ηγέτες με κοινωνικές 

δεξιότητες καλλιεργούν και διατηρούν ένα δίκτυο σχέσεων, ενώ προάγουν τη 

συνεργασία και την ομαδική εργασία. 

Οι ηγέτες που διαθέτουν την ικανότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης θεωρούνται 

ιδιαίτερα επιτυχημένοι (Mittal (2012)). Σε έρευνες (Goleman (1998)), διαπιστώθηκε ότι 

οι συναισθηματικές ικανότητες στηρίζουν το 85% της επιτυχίας της ηγεσίας. Οι ηγέτες 

μπορούν να βελτιώσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους. Η βελτίωση της 

ικανότητας συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να γίνει μέσα από την εκπαίδευση, με 

συνεχή επανάληψη και πρακτική. Τα κυκλώματα του εγκεφάλου που φέρουν συνήθειες 

ηγεσίας μπορούν να εκπαιδευτούν, ώστε να αποβάλλουν τις παλιές συνήθειες και να τις 

αντικαταστήσουν με νέες (Goleman (2000)).  

 

Τα έξι στυλ ηγεσίας του Goleman  

 

Ο Goleman (2000) βασιζόμενος στις τέσσερις διαστάσεις της συναισθηματικής 

νοημοσύνης περιέγραψε έξι στυλ ηγεσίας, κάθε ένα από αυτά τα στυλ βασίζεται σε 

διαφορετικές συναισθηματικές ικανότητες. Η έρευνα έδειξε ότι οι αποτελεσματικοί 

ηγέτες δεν ακολουθούν ένα στυλ ηγεσίας, αλλά χρησιμοποιούν πολλά στυλ ηγεσίας σε 

συνδυασμό. Οι πετυχημένοι ηγέτες έχουν την ικανότητα να ελίσσονται και να 

εναλλάσσουν το στυλ, ανάλογα με τις περιστάσεις, προκειμένου να διοικήσουν τους 

υφισταμένους τους. Ένα ηγέτης που μπορεί να χρησιμοποιεί μια ποικιλία από 

περισσότερο αποτελεσματικά στυλ, λέγεται ότι έχει ευελιξία σε στυλ.  

Συγκεκριμένα: 

 

(1) Το καταναγκαστικό στυλ (Coercive Style) 

 

Το καταναγκαστικό στυλ ηγεσίας είναι το στυλ στο οποίο ο ηγέτης απαιτεί άμεση 

συμμόρφωση των υφισταμένων του με τους κανόνες που ο ίδιος θέτει και είναι 

απειλητικός. Η φράση που χαρακτηρίζει αυτό το στυλ είναι: «κάνε ότι σου λέω». Οι 

εργαζόμενοι καλούνται να ανταπεξέλθουν μέσα σε ένα κλίμα αυστηρότητας και φόβου, 

δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και η ακραία από πάνω προς τα κάτω λήψη 
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αποφάσεων αποδυναμώνει τη συνεισφορά των ιδεών τους στον οργανισμό, 

περιορίζοντας έτσι τη δημιουργικότητα τους, αλλά και το αίσθημα ευθύνης. Οι 

εργαζόμενοι είναι δυσαρεστημένοι και έχουν μεγάλη αρνητικότητα στο να 

συνεισφέρουν τις ιδέες τους, αφού γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αυτές θα 

απορριφτούν. Αυτό το στυλ ηγεσίας εμποδίζει την ευελιξία του οργανισμού, είναι 

καταστροφικό για το εργασιακό κλίμα και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παρακίνηση 

των εργαζομένων και στο σύστημα ανταμοιβών. Οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται ότι 

αποτελούν μέρος ενός συνόλου με κοινό όραμα και αποστολή και δεν αποκομίζουν 

ικανοποίηση από την εργασία, ενώ ταυτόχρονα πλήττεται και η αξιοπρέπεια τους. Οι 

ηγέτες με καταναγκαστικό στυλ διακρίνονται από έλλειψη ενσυναίσθησης και οι 

δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν είναι η επίτευξη, η 

πρωτοβουλία και ο αυτοέλεγχος. 

Το καταναγκαστικό στυλ ηγεσίας είναι το λιγότερο αποτελεσματικό και θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται πολύ προσεκτικά και σε λίγες περιπτώσεις. Είναι χρήσιμο σε 

προβληματικούς υπαλλήλους, με τους οποίους όλα τα άλλα μέτρα έχουν αποτύχει. 

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ. σε 

περίπτωση φυσικής καταστροφής, ή σε καταστάσεις απειλητικές για τη επιβίωση μιας 

επιχείρησης που οι εργαζόμενοι πρέπει να υιοθετήσουν νέο τρόπο εργασίας. 

 

(2) Το στυλ της αυθεντίας (Authoritative Style) 

 

Το στυλ της αυθεντίας βασίζεται στην κινητοποίηση των ανθρώπων προς ένα όραμα. Ο 

ηγέτης εμπνέει τους εργαζόμενους και τους υποκινεί δίνοντας τους το όραμα και το 

στόχο καθορίζοντας τα πρότυπα, αλλά ταυτόχρονα τους αφήνει ελεύθερα να επιλέξουν 

τον τρόπο με τον όποιο θα το πετύχουν χρησιμοποιώντας τα δικά τους εφόδια. Τα 

πρότυπα της επιτυχίας είναι ξεκάθαρα καθώς και οι ανταμοιβές. Οι υφιστάμενοι με τη 

συμμετοχή τους αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος ενός συνόλου και δεσμεύονται στην 

επίτευξη των στόχων και του οράματος του οργανισμού. Οι ηγέτες αυτού του στυλ 

υποστηρίζουν την καινοτομία των εργαζομένων, οι οποίοι είναι ελεύθεροι να 

εργαστούν με το δικό τους τρόπο και να αναλάβουν τα ρίσκα τους. Η φράση που 

χαρακτηρίζει του ηγέτες αυτού του στυλ είναι: «Ελάτε μαζί μου». Οι δεξιότητες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης που διακρίνουν το στυλ της αυθεντίας είναι αυτές της 

ενσυναίσθησης, της αυτοπεποίθησης, και του καταλύτη αλλαγών. 

Αυτό το στυλ έχει θετικό αντίκτυπο στην ευελιξία του οργανισμού και λειτουργεί 

ιδιαίτερα καλά όταν μια επιχείρηση παραπαίει και απαιτείται να δοθεί μια ξεκάθαρη 
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κατεύθυνση, ενώ δεν ενδείκνυται όταν ο ηγέτης συνεργάζεται με άλλους 

εμπειρογνώμονες ή με ομοιόβαθμους συναδέλφους του που έχουν μεγαλύτερη 

εμπειρία. 

 

(3) Το συναδελφικό στυλ (Affiliative Style) 

 

Είναι το στυλ ηγεσίας που βασίζεται στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και την 

ενδυνάμωση του ηθικού των υφισταμένων. Η φράση που διακρίνει τον ηγέτη αυτού του 

στυλ είναι: «Οι άνθρωποι έρχονται πρώτοι». Δίνει έμφαση κυρίως στις ανθρώπινες 

σχέσεις και στη δημιουργία συναισθηματικών δεσμών και λιγότερο στα καθήκοντα και 

τους στόχους που πρέπει να πετύχουν οι εργαζόμενοι. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα 

καλό κλίμα επικοινωνίας, αρμονικής συνεργασίας, εμπιστοσύνης χωρίς αυστηρότητα 

και τιμωρίες, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη των υφισταμένων του. Οι υφιστάμενοι 

είναι ελεύθεροι να οργανώσουν μόνοι τον τρόπο εργασίας τους, ανάλογα με το πώς 

πιστεύουν ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικοί. Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των 

υφισταμένων, παρέχοντας θετική ανατροφοδότηση και ανταμοιβές. Οι δεξιότητες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί είναι η ενσυναίσθηση, η οικοδόμηση 

σχέσεων και η επικοινωνία. 

Οι ηγέτες αυτού του στυλ έχουν την τάση να μη δίνουν συμβουλές για το τι πρέπει να 

κάνουν οι εργαζόμενοι, έτσι συχνά δημιουργείται πρόβλημα αφού οι εργαζόμενοι 

προσπαθούν μόνοι τους να βρουν λύσεις. 

Το στυλ αυτό αποδίδει σε περιπτώσεις που χρειάζεται να ενισχυθεί η συνοχή και το 

ηθικό της ομάδας ή για την εμψύχωση των ατόμων σε περιόδους κρίσης. Θα πρέπει 

όμως να χρησιμοποιείται με μέτρο αφού οι ηγέτες αυτού του στυλ δεν παρέχουν 

διορθωτική ανατροφοδότηση αλλά εστιάζουν μόνο στον έπαινο, με αποτελεσμένα να 

μη βελτιώνονται τα κακώς κείμενα. 

 

(4) Το δημοκρατικό στυλ (Democratic Style) 

 

Το δημοκρατικό στυλ ηγεσίας στοχεύει στη συναίνεση μέσα από τη συμμετοχή των 

εργαζομένων στις διαδικασίες. Η φράση που διακρίνει τον ηγέτη αυτού του στυλ είναι: 

«Τι νομίζετε;». Ο δημοκρατικός ηγέτης επενδύει στην εμπιστοσύνη και το σεβασμό, 

είναι καλός ακροατής, ζητά τη γνώμη των άλλων και αποδέχεται τη γνώμη της 

πλειοψηφίας. Οι ηγέτες λαμβάνουν αποφάσεις και θέτουν στόχους με την έγκριση και 

την πλήρη συμμετοχή των μελών. Ακούγοντας τις απόψεις των υφισταμένων γνωρίζει 
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επακριβώς τι θέλουν και μπορεί να κινηθεί ανάλογα, ώστε να διατηρήσει σε υψηλό 

βαθμό το ηθικό τους. Μέσα από τη διαβούλευση με τα μέλη της ομάδας, ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή στη διαδικασία και ασκεί θετική επίδραση στο οργανωσιακό κλίμα. Οι 

δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί ο δημοκρατικός ηγέτης, 

είναι αυτές της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της ηγεσίας της ομάδας.  

Αυτοί οι ηγέτες λαμβάνουν αποφάσεις και θέτουν στόχους με την έγκριση και την 

πλήρη συμμετοχή των μελών. 

Τα μειονεκτήματα του δημοκρατικού στυλ ηγεσίας είναι οι πολύωρες συναντήσεις, 

όπου αποτυπώνεται πληθώρα ιδεών, οι οποίες δεν καταλήγουν πουθενά. Ορισμένες 

φορές μάλιστα οι ηγέτες αυτού του στυλ καταφεύγουν σε τέτοιου είδους συναντήσεις 

για να μη λάβουν κρίσιμες αποφάσεις. Σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα είναι να 

αποπροσανατολίζονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι νοιώθουν ως δεν έχουν ηγέτες στο 

πλευρό τους, γεγονός που μπορεί να εντείνει τις συγκρούσεις. Το δημοκρατικό στυλ 

πλεονεκτεί όταν ο ηγέτης έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση στο μυαλό του και απλά 

χρειάζεται να τον βοηθήσουν με τις ιδέες τους ικανοί υπάλληλοι. Τέλος, το 

δημοκρατικό στυλ ηγεσίας δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες κρίσης. 

 

(5) Το καθοδηγητικό στυλ (Pacesetting Style) 

 

Στο καθοδηγητικό στυλ ηγεσίας ο ηγέτης είναι ιδιαίτερα πιεστικός και επιθετικός και 

στοχεύει σε άριστες επιδόσεις. Θέτει ο ίδιος τους κανόνες και δίνει το παράδειγμα 

στους υφισταμένους του. Η φράση που διακρίνει τον ηγέτη αυτού του στυλ είναι: 

«κάντε ότι κάνω, τώρα». Ζητά από τους υφισταμένους του υψηλή απόδοση και 

ταχύτητα, εντοπίζει γρήγορα τις αδυναμίες τους και αν χρειαστεί δε διστάζει να τους 

αντικαταστήσει. Παρότι έχει στο μυαλό του σαφή κατεύθυνση δε φροντίζει να δώσει 

σαφείς κατευθύνσεις στους υφισταμένους του, γιατί θεωρεί πως θα πρέπει να ξέρουν 

ήδη τι πρέπει να κάνουν. Οι εργαζόμενοι φοβούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και 

αισθάνονται ότι δεν τους εμπιστεύεται. Οι δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης 

που χρησιμοποιεί είναι η ευσυνειδησία, η προσπάθεια επίτευξης και η πρωτοβουλία. 

Το στυλ αυτό έχει αρνητική επίδραση στο οργανωσιακό κλίμα, την υπευθυνότητα την 

ευελιξία, τις ανταμοιβές και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Οι υφιστάμενοι 

αισθάνονται καταπιεσμένοι και οι απαιτήσεις του ηγέτη έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο 

ηθικό τους. Αυτό το στυλ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ μόνο του αλλά 

συνδυαστικά με άλλο στυλ, είναι όμως χρήσιμο όταν οι εργαζόμενοι διαθέτουν 

ικανότητες αλλά χρειάζονται συντονισμό και καθοδήγηση.  
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(6) Το προπονητικό στυλ (Coaching Style) 

 

Στο προπονητικό στυλ οι ηγέτες είναι πολύ κοντά στους υφισταμένους και τους 

βοηθούν να βελτιώσουν, να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους 

δυνατότητες. Τους ενθαρρύνουν να ανακαλύψουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους 

και να τα αξιοποιήσουν κατάλληλα βάζοντας μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης. 

Για να πετύχουν αυτούς τους στόχους τους παρέχουν υποστήριξη, οδηγίες και 

κατευθύνσεις. Η φράση που διακρίνει τους ηγέτες αυτού του στυλ είναι: «Δοκιμάστε 

αυτό». Οι δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί είναι η 

ανάπτυξη των άλλων, η ενσυναίσθηση και η αυτεπίγνωση. 

Το στυλ αυτό παρότι επικεντρώνεται στην προσωπική ανάπτυξη και όχι στα εργασιακά 

καθήκοντα εν τέλει βελτιώνει τα αποτελέσματα της εργασίας, ίσως γιατί οι εργαζόμενοι 

γνωρίζουν τι περιμένει ο ηγέτης από αυτούς και νοιώθουν την ευθύνη ότι αποτελούν 

μέρος ενός συνόλου που έχει κοινό όραμα και αποστολή. Το προπονητικό στυλ 

χρησιμοποιείται λιγότερο από τα έξι στυλ ηγεσίας, ίσως γιατί απαιτεί να αφιερώσουν 

πολύ χρόνο οι ηγέτες για να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν τους εργαζόμενους. Το 

προπονητικό στυλ λειτουργεί καλά όταν οι εργαζόμενοι γνωρίζουν που υστερούν και 

επιθυμούν να βελτιωθούν καλλιεργώντας τις ικανότητες τους και όταν οι ηγέτες είναι 

εξοικειωμένοι στην προπόνηση.  

 

Χρήση κατάλληλου στυλ ηγεσίας 

 

Όσα περισσότερα στυλ χρησιμοποιεί ο ηγέτης, τόσο πιο αποτελεσματική θεωρείται η 

ηγεσία. Οι ηγέτες που έχουν υιοθετήσει τέσσερα ή περισσότερα από τα έξι στυλ 

ηγεσίας, ειδικά τα θετικά στυλ της αυθεντίας, το δημοκρατικό, το συναδελφικό και το 

προπονητικό, έχουν το καλύτερο κλίμα και τις καλύτερες επιδόσεις. Η συναισθηματική 

νοημοσύνη βοηθά στην καλλιέργεια θετικού οργανωσιακού κλίματος, το οποίο 

αντιπροσωπεύει το 20%-30% της οργανωσιακής απόδοσης. Οι πιο αποτελεσματικοί 

ηγέτες μετακινούνται ευέλικτα ανάμεσα στα στυλ ηγεσίας, αντιλαμβάνονται τον 

αντίκτυπο που έχουν στους άλλους και προσαρμόζουν το στυλ τους για να έχουν τα 

καλύτερα αποτελέσματα. Λίγοι ηγέτες όμως έχουν και τα έξι στυλ και ακόμη λιγότεροι 

ξέρουν πότε και πώς να τα χρησιμοποιούν, οπότε οι ηγέτες πρέπει να επεκτείνουν τα 

στυλ τους. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να καταλάβουν ποιες είναι οι δεξιότητες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης που στηρίζουν τα στυλ ηγεσίας που τους λείπουν. 
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Μπορούν στη συνέχεια να εργαστούν με επιμονή για να επεκτείνουν τα στυλ τους 

(Goleman (2000); Bennis (2003)).  

 

2.7 Ηγεσία και Νοσηλευτική 

 

Το να είναι ένας νοσηλευτής ηγέτης στη σημερινή εποχή είναι κρίσιμο. Οι 

προϊστάμενοι νοσηλευτές καλούνται να ανταπεξέλθουν στο σύγχρονο νοσοκομειακό 

περιβάλλον προσεγγίζοντας τα προβλήματα που αναδύονται με κριτικό πνεύμα. 

Παίρνουν αποφάσεις που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη ζωή των ασθενών. Ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό οι ηγέτες να είναι καλά εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι, ώστε 

να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή. Είναι σημαντικό οι 

νοσηλευτές να αναπτύξουν έναν αποτελεσματικό ηγετικό ρόλο για την παροχή υψηλής 

ποιότητας περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών, καθώς συμμετέχουν σε 

πολυάριθμους καθημερινούς ρόλους (Frankel (2008)). 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της νοσηλευτικής ηγεσίας στο νοσοκομειακό 

περιβάλλον, θα πρέπει να σκιαγραφήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η 

νοσηλευτική υπηρεσία στο νοσοκομείο.  

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 

Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32 τ. Α΄), το οποίο καθόρισε το πλαίσιο λειτουργίας των 

δημοσίων νοσοκομείων στην Ελλάδα, το νοσοκομείο απαρτίζεται από τρεις υπηρεσίες:  

 Την Ιατρική  

 Τη Νοσηλευτική  

 Τη Διοικητική 

Οι τρεις αυτές υπηρεσίες είναι ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται στο Διοικητή του 

νοσοκομείου. Κάθε υπηρεσία έχει τη δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική 

διάρθρωση. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση που διαρθρώνεται σε τομείς 

και σε τμήματα. Κάθε 4 έως 8 τμήματα συγκροτούν έναν τομέα. 

 

2.7.1 Ιεραρχική διάρθρωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

 

Η νοσηλευτική υπηρεσία, όπως περιγράφει το παραπάνω προεδρικό διάταγμα, αποτελεί 

μια ανεξάρτητη Διεύθυνση του νοσοκομείου και έχει τη δική της ιεραρχική διάρθρωση. 

Το σύνολο των νοσηλευτών ενός νοσοκομείου απαρτίζουν τη νοσηλευτική υπηρεσία, η 
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οποία είναι και η πολυπληθέστερη υπηρεσία του νοσοκομείου (ΠΔ 87/1986.ΦΕΚ 32 τ. 

Α΄). 

Αν σκεφτούμε τη νοσηλευτική υπηρεσία σαν μια πυραμίδα τότε στη βάση αυτής της 

πυραμίδας αντιστοιχεί το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, ξεκινώντας από το 

βοηθητικό προσωπικό, τους βοηθούς νοσηλευτές και τους νοσηλευτές (Εικόνα 6). Όλοι 

αυτοί σχηματίζουν το ενεργό εργατικό δυναμικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Το 

νοσηλευτικό προσωπικό είναι κατανεμημένο σε συγκεκριμένα τμήματα- κλινικές. Κάθε 

τμήμα αποτελεί μια λειτουργική νοσηλευτική μονάδα του νοσοκομείου, στην οποία 

ηγείται ένας προϊστάμενος νοσηλευτής. Τα επίπεδα νοσηλευτικής διοίκησης είναι τα 

εξής τρία: 

 Το Α ιεραρχικό επίπεδο, στη βάση της πυραμίδας της νοσηλευτικής διοίκησης, 

αντιστοιχεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος, ο οποίος ηγείται επί του 

νοσηλευτικού προσωπικού ενός συγκεκριμένου τμήματος. 

 

 Το Β ιεραρχικό επίπεδο νοσηλευτικής διοίκησης, στη μέση της πυραμίδας, 

αντιστοιχεί στη νοσηλευτική υποδιεύθυνση δηλαδή τον Προϊστάμενο του 

Νοσηλευτικού Τομέα, ο οποίος έχει υπό την ευθύνη του 4 έως 8 νοσηλευτικά 

τμήματα ανάλογα με τον Οργανισμό του κάθε Νοσοκομείου και την κείμενη 

νομοθεσία. Ο Προϊστάμενος Τομέα είναι το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης και 

συνεργάζεται και με τους προϊσταμένους του Α επιπέδου και με το Διευθυντή 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον οποίο και αναπληρώνει όταν απουσιάζει. 

 

 Το Γ ιεραρχικό επίπεδο νοσηλευτικής διοίκησης, στην κορυφή της πυραμίδας, 

αντιστοιχεί στο Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ο οποίος ηγείται επί 

των τομέων, επί των προϊσταμένων και όλου του Νοσηλευτικού προσωπικού. 
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Εικόνα 6. Επίπεδα Νοσηλευτικής Διοίκησης 

ΠΗΓΗ: Λανάρα (1999, σ. 143) Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. 

 

Ανάλογα με το επίπεδο διοίκησης, απαιτούνται οι ανάλογες διοικητικές και τεχνικές 

δεξιότητες. Στα χαμηλότερα επίπεδα αντιστοιχούν περισσότερες τεχνικές και λιγότερες 

διοικητικές δεξιότητες και το αντίστροφο στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα (Λανάρα 

(1999)). Οι βασικές λειτουργίες της νοσηλευτικής διοίκησης, ανεξάρτητα από το 

επίπεδο διοικητικής ευθύνης είναι: ο σχεδιασμός-προγραμματισμός, η οργάνωση, η 

διεύθυνση - συντονισμός και ο έλεγχος. 

 

2.7.2 Ο προϊστάμενος νοσηλευτής του τμήματος 

 

Ο προϊστάμενος ενός τμήματος (Α επιπέδου) έχει καθημερινά την εποπτεία των 

εργασιών και δραστηριοτήτων όλου του νοσηλευτικού προσωπικού στο συγκεκριμένο 

τμήμα που προΐσταται, το οποίο μπορεί να είναι μια κλινική ή μια ειδική μονάδα (π.χ. η 

Καρδιολογική κλινική, το Χειρουργείο, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κ.λπ.). Έχει την 

ευθύνη για την επιτυχή περίθαλψη των ασθενών από το νοσηλευτικό προσωπικό, 

σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες και τις επιταγές της νοσηλευτικής επιστήμης. Είναι ο 

εκπρόσωπος του προσωπικού του στη διοίκηση και αναφέρεται στον προϊστάμενο του 

 

 
Γ  Επίπεδο 

Διεύθυνση Ν.Υ. 

Β  Επίπεδο 
Υποδιεύθυνση Ν.Υ. ή  
Προϊστάμενος Τομέα  

 

Α  Επίπεδο 

Προϊστάμενος  τμήματος  

Εργασίες & Δραστηριότητες  

Νοσηλευτικού Προσωπικού Τμήματος  
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Νοσηλευτικού Τομέα ή/και στο Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Sullivan 

(2016)).  

Έχει την ευθύνη για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη 

θεραπεία του ασθενή. Επίσης είναι το άτομο που θα συνεννοηθεί με τις άλλες 

υπηρεσίες του νοσοκομείου για να διευθετήσει οτιδήποτε σχετίζεται με το τμήμα που 

διοικεί. Το έργο του προϊσταμένου ενός νοσηλευτικού τμήματος είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο και απαιτητικό γιατί η ευθύνη του δεν περιορίζεται σε ένα οκτάωρο, αφού οι 

υπηρεσίες παρέχονται στους ασθενείς όλο το 24ωρο επτά ημέρες την εβδομάδα 

(Λανάρα (1999)). 

Οι ευθύνες και αρμοδιότητες του προϊσταμένου σε ένα νοσηλευτικό τμήμα είναι πολλές 

και πολύπλοκες ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι (Χριστοπούλου (2015)): 

 Η καλή οργάνωση, λειτουργία και ασφάλεια του νοσηλευτικού τμήματος.  

 Φροντίζει για την επαρκή προμήθεια, φύλαξη και χρήση των πόρων όπως: 

o πάγια υλικά (π.χ. καρδιογράφος, πιεσόμετρα, χειρουργικά εργαλεία 

κ.λπ.)  

o αναλώσιμο υγειονομικό και μη υγειονομικό υλικό 

o φαρμακευτικό υλικό 

 Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου την τεχνική υπηρεσία, την 

κοινωνική υπηρεσία, τη διοικητική υπηρεσία, τη διαχείριση του ιματισμού, το 

φαρμακείο, την υπηρεσία καθαριότητας και σίτισης κ.λπ. για να εξασφαλίσει 

την ασφαλή φροντίδα και εξυπηρέτηση των ασθενών.  

 Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των άλλων λειτουργικών τμημάτων του 

νοσοκομείου και φροντίζει να προάγει και να διασφαλίσει τη συνεργασία μαζί 

τους. 

 Σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει, καθοδηγεί, επιβλέπει, ελέγχει την 

παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα και τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους 

ασθενείς του τμήματος, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες και τη νοσηλευτική 

επιστήμη.  

 Αξιολογεί και επανασχεδιάζει την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, όπου 

απαιτείται. 

 Συντάσσει το πρόγραμμα εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις παραμέτρους που αφορούν τους νοσηλευτές, αλλά και τους 

ασθενείς.  

 Έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων νοσηλευτών, αλλά 

και των ασκούμενων νοσηλευτών. 
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 Συμμετέχει στην ιατρική επίσκεψη και συνεργάζεται άμεσα με τους ιατρούς. 

 Συμμετέχει στις διεπιστημονικές ομάδες και συνεργάζεται με όλους τους 

επιστήμονες υγείας ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, φαρμακοποιούς, ψυχολόγους 

κ.λπ. 

 Φροντίζει για την ψυχολογική στήριξη, επαγγελματική ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος των νοσηλευτών, ενώ προωθεί την 

εποικοδομητική συνεργασία του νοσηλευτικού προσωπικού με τους ιατρούς και 

τους άλλους επαγγελματίες υγείας. 

 Φροντίζει να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ασθενών. 

 Είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη να αξιολογήσει το προσωπικό ανάλογα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

 

2.7.3 Ικανότητες του νοσηλευτή που διοικεί 

 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Οργάνωση Διευθυντών Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 

(2005) (American Organization of Nurse Executives-AONE), οι νοσηλευτές που 

διοικούν ανεξάρτητα από τη θέση από την οποία ασκούν διοίκηση, θα πρέπει να 

διαθέτουν πέντε δεξιότητες: 

 την επικοινωνία και τη δημιουργία σχέσεων  

 τη γνώση του περιβάλλοντος φροντίδας υγείας 

 να έχουν ηγετικές ικανότητες 

 να εκπέμπουν επαγγελματισμό  

 να έχουν επιχειρηματικές δεξιότητες και αρχές  

Αυτά τα συστατικά στοιχεία είναι ο κεντρικός πυρήνας των προσόντων ηγεσίας 

σύμφωνα με τον American Organization of Nurse Executives (Εικόνα 7):  
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Εικόνα 7. Πυρήνας ηγετικών ικανοτήτων 

ΠΗΓΗ: American Organization of Nurse Executives (2005) 

http://www.aone.org/resources/nurse-leader-competencies.shtml 

 

Άλλοι ερευνητές θεωρούν πως οι εξαίρετοι νοσηλευτές ηγέτες διαθέτουν κλινική 

εμπειρία, διοικητικές ικανότητες, επαρκή εκπαίδευση, επιχειρηματικές δεξιότητες και 

κατανοούν τις αρχές ηγεσίας (Curtis (2011)). Η La Monica (1994) δήλωσε ότι «κάθε 

φορά που ένα άτομο είναι αναγνωρισμένη αρχή και έχει ακόλουθους που βασίζονται 

στην εμπειρογνωμοσύνη του για να πετύχουν τους στόχους του, τότε αυτό το άτομο 

είναι ηγέτης». Υποστηρίζει επίσης ότι ένα άτομο είναι ηγέτης εάν παρέχει βοήθεια σε 

άλλους. Έτσι μια ασκούμενη νοσηλεύτρια είναι ηγέτης σε ασθενείς, μια νοσηλεύτρια 

του προσωπικού είναι επίσης ηγέτης σε ασθενείς, ένας διευθυντής είναι ηγέτης σε όλα 

τα μέλη της ομάδας. 

 

2.7.4 Χαρακτηριστικά της Νοσηλευτικής Ηγεσίας 

 

Είδαμε ότι η διοίκηση αφορά τα καθήκοντα των προϊσταμένων, ενώ η ηγεσία αφορά 

την επιρροή, την έμπνευση, το όραμα και τη φιλοσοφία. Ένας νοσηλευτής είναι πιο 

δύσκολο να είναι αποτελεσματικός ηγέτης παρά αποτελεσματικός διευθυντής. Οι 

προϊστάμενοι νοσηλευτές στην καθημερινή εργασία τους μέσα στο πολύπλοκο και 

πολυδιάστατο νοσοκομειακό περιβάλλον ασκούν ηγετική δραστηριότητα. Άλλοι 

υιοθετούν ένα αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας και άλλοι όχι. Μερικοί δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν και θεωρήσουν τους εαυτούς ηγέτες. 

Ηγεσία 

Επικοινωνία και  
δημιουργία 

σχέσεων  

Επαγγελματισμ
ός   

Επιχειρηματικές 
δεξιότητες  και 

αρχές  

Γνώση του 
περιβάλλοντος 

φροντίδας 
υγείας 
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Στην αρχή του κεφαλαίου είδαμε ότι η ηγεσία έχει ερευνηθεί από πολλούς μελετητές οι 

οποίοι έδωσαν διάφορους ορισμούς. Στη νοσηλευτική βιβλιογραφία, ομοίως, η ηγεσία 

παρουσιάζεται ως μια δύσκολη και πολύπλευρη διαδικασία που περιλαμβάνει την 

παροχή κατεύθυνσης, την υποστήριξη, το συντονισμό, τη συνεργασία και την 

αποτελεσματική επικοινωνία, για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους 

ασθενείς (Davidson (2006); James (2010)).  

 Ο νοσηλευτής ηγέτης έχει ακόλουθους στους οποίους παρέχει ένα σαφές όραμα, τους 

παρακινεί και τους ενδυναμώνει. Δείχνει πως γίνονται τα πράγματα καθοδηγώντας τον 

τρόπο και τις ενέργειες τους (Lett (2002)). Επιπλέον, για τους ακόλουθους είναι πηγή 

έμπνευσης, θαυμασμού και πρότυπο ηγεσίας (Bondas (2006)). Ο ηγέτης που ξέρει να 

εκτιμά τους άλλους έχει αυτοπεποίθηση και είναι σε θέση να χτίζει αποτελεσματικές 

ομάδες.  

Η ηγεσία στους νοσηλευτές συνδέεται με τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία 

κατάλληλου κλίματος, τις κατάλληλες αναθέσεις την επίλυση συγκρούσεων, την 

ακεραιότητα των ενεργειών και την αποτελεσματική ανάπτυξη των μελών της ομάδας 

μέσω της συνεργασίας, της καθοδήγησης και προγύμνασης. Ένας καλός και 

επιτυχημένος ηγέτης θα επιδιώξει να αναπτύξει το προσωπικό μέσω της ηγεσίας του. Οι 

αποτελεσματικοί ηγέτες είναι δυναμικοί, παθιασμένοι, έχουν κίνητρα, αναπτύσσουν την 

ταυτότητα της ομάδας, χρησιμοποιούν διαδικασίες για την επίλυση των προβλημάτων 

και εμπνέουν τους άλλους. Οι προϊστάμενοι που έχουν αυτά τα ηγετικά χαρακτηριστικά 

στην εργασία τους μπορούν να κερδίσουν το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των μελών 

της ομάδας (Frankel (2017)). 

 

2.7.5 Συναισθηματική νοημοσύνη και νοσηλευτική ηγεσία 

 

Όπως είδαμε η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι μια ικανότητα που διακρίνει τους 

επιτυχημένους ηγέτες και είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα 

της ηγεσίας. Η κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων του ίδιου του 

προϊσταμένου και η κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων, όταν 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλα μπορούν να καθοδηγήσουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά 

των υφισταμένων και να οδηγήσουν σε θετικά οργανωσιακά αποτελέσματα (Abraham 

(2017)).  

Τη συναισθηματική νοημοσύνη ως έννοια τη συναντάμε όλο και συχνότερα στη 

νοσηλευτική βιβλιογραφία. Οι ηγέτες που διαθέτουν συναισθηματική νοημοσύνη 

εμπνέουν θετικά συναισθήματα στους υφισταμένους τους, προάγουν τις καλές 
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διαπροσωπικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο και δημιουργούν ένα γόνιμο εργασιακό 

κλίμα. Ο προϊστάμενος νοσηλευτής επηρεάζει την απόδοση των νοσηλευτών και τα 

αποτελέσματα στους ασθενείς, υπό την έννοια ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον που 

προάγει το υψηλότερο επίπεδο ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας και ασφάλειας των 

ασθενών (O’Connor (2008)).  

Η συμπεριφορά των ηγετών σήμερα τείνει να μην ακολουθεί το αυστηρά ιεραρχικό 

στυλ της «από πάνω προς τα κάτω εξουσίας» του προϊσταμένου και είναι περισσότερο 

συνεργατική και ανθρωπιστική η προσέγγιση τους. Οι προϊστάμενοι νοσηλευτές με 

ανεπτυγμένη τη συναισθηματική νοημοσύνη υιοθετούν την ανοικτή επικοινωνία και 

την αμοιβαία κατανόηση και προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τις ικανότητες των 

υφισταμένων νοσηλευτών. Προάγουν τις εποικοδομητικές εργασιακές σχέσεις, τη 

δημιουργία ευνοϊκού εργασιακού κλίματος και την ικανοποίηση από την εργασία 

(McCalli (2007); Akerjordet (2009)).  

Η ικανότητα της ενσυναίσθησης βοηθά τον προϊστάμενο να συμπεριφερθεί κατάλληλα 

και να χειρίζεται σωστά τις σχέσεις. Οι προϊστάμενοι νοσηλευτές, που διαθέτουν 

συναισθηματική νοημοσύνη, έχουν πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικοί είναι οι άλλοι 

για την προσωπική και επαγγελματική τους ευημερία και δείχνουν να εκτιμούν 

πραγματικά τη συμβολή των υφισταμένων τους. Επίσης, ενθαρρύνουν ένα υγιές κλίμα, 

που υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων την προώθηση της 

γνώσης και της καινοτομίας (McCallin (2007)). 

Το νοσηλευτικό επάγγελμα βασίζεται στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας. Έρευνες 

υποστηρίζουν ότι οι νοσηλευτές που έχουν συναισθηματικά ευφυείς προϊσταμένους 

ανέφεραν καλύτερη ομαδική εργασία, ικανοποίηση από την εργασία και αυξημένη 

ποιότητα της φροντίδας των ασθενών (Wallis (2013); Foltin (2012)). Η συναισθηματική 

νοημοσύνη θεωρείται ικανότητα η οποία μπορεί να αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης. 

Έχει περιγραφεί ως ένας νέος πόρος για την ηγεσία και άρχισε να διδάσκεται σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα για την ηγεσία (Freshwater (2004)). 

 

 

2.7.6 Μετασχηματιστική ηγεσία στη νοσηλευτική 

 

Στο σημερινό πολύπλοκο περιβάλλον των οργανισμών παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης οι προϊστάμενοι νοσηλευτές απαιτείται να διαθέτουν προσαρμοστικό και 

ευέλικτο τρόπο σκέψης. Η μετασχηματιστική ηγεσία, όπως την περιέγραψε ο Bass 

(1999), παρέχει ελκυστικό όραμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και την πνευματική 
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έμπνευση των υφισταμένων, παροτρύνει τους υφιστάμενους να επιδιώξουν 

μεγαλύτερους συλλογικούς στόχους, οράματα και αποστολές ξεπερνώντας τα 

προσωπικά τους συμφέροντα, ενώ ο ίδιος ο ηγέτης λειτουργεί ως πρότυπο (Casida & 

Parker (2011)). 

Στις ΗΠΑ μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του Αμερικανικού Ινστιτούτου Ιατρικής 

(Institute of Medicine) “To err is human: building a safer health system” το 1999, η 

οποία έδειξε ότι τα ιατρικά λάθη ευθύνονταν για περίπου 98.000 θανάτους ετησίως, 

άρχισε να αναγνωρίζεται διεθνώς, η ανάγκη για αλλαγές στην υγειονομική περίθαλψη 

για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων ασφάλειας των ασθενών (Donaldson (2000)). 

Πράγματι, έρευνες διαπίστωσαν ότι η υιοθέτηση μετασχηματιστικού στυλ ηγεσίας από 

τους προϊσταμένους νοσηλευτές είχε θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της 

ασφάλειας των ασθενών (Wong (2007); McFadden (2009)).  

Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες υποστηρίζουν την αριστεία στην πράξη ενεργοποιώντας 

τα υψηλά ιδανικά και τις αξίες των ακολούθων τους. Στη νοσηλευτική θεωρείται η πιο 

αποτελεσματική μορφή ηγεσίας, καθώς συμβάλλει στη μείωση του ποσοστού 

επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών και στην αύξηση της ικανοποίησης του 

νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία (Failla (2008)). Επιπλέον, έχει άμεσο 

αντίκτυπο στη διατήρηση των νοσηλευτών στην εργασία και στην αύξηση της 

παραγωγικότητας τους (Weberg (2012)). Όλα τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας παράγουν θετικό αποτέλεσμα στη φροντίδα των ασθενών 

από τους νοσηλευτές (Wong (2007)). 

Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι μια μορφή ηγεσίας που έχει ευρεία εφαρμογή στο 

νοσηλευτικό κλάδο. Δημιουργεί μεγαλύτερη δέσμευση στους ακόλουθους σε σχέση με 

άλλες μορφές ηγεσίας, εμπνέει και προωθεί την οργανωσιακή και προσωπική αλλαγή. 

Οι ιδιότητες της μετασχηματιστικής ηγεσίας προάγουν ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, 

που ενδυναμώνει τους ακολούθους να ξεπεράσουν τις δυνατότητες τους και τα ατομικά 

τους συμφέροντα, ώστε να πετύχουν υψηλότερο επίπεδο απόδοσης, ευθυγραμμίζοντας 

τους σκοπούς και τους στόχους των ακολούθων, των ηγετών, των ομάδων και του 

οργανισμού (Gabel (2012)). 

 

2.7.7 Ο νοσηλευτής ως κλινικός ηγέτης  

 

Μια άλλη μορφή νοσηλευτικής ηγεσίας που αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι η 

λεγόμενη κλινική ηγεσία, στην οποία ο αποτελεσματικός ηγέτης μπορεί να έχει 

ακόλουθους τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν 
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είναι ανάγκη ο ηγέτης να είναι ο προϊστάμενος αλλά ένας εξειδικευμένος νοσηλευτής 

που οδηγεί τους ασθενείς σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη (Lett (2002)). Ο 

νοσηλευτής ως κλινικός ηγέτης επηρεάζει και συντονίζει τους ασθενείς, τις οικογένειες 

και τους συναδέλφους της ομάδας υγείας με σκοπό να συνθέσει τις προσπάθειες όλων 

και να πετύχει θετικά αποτελέσματα στην φροντίδα των ασθενών (James (2010); 

Patrick (2011)). 

Αυτή η μορφή ηγεσίας που ουσιαστικά οι νοσηλευτές παίρνουν αποφάσεις και 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους σε περιορισμένο κάπως επίπεδο, θα 

τους βοηθήσει να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ηγηθούν στο μέλλον ως 

προϊστάμενοι.  

Ορισμένοι θεωρούν ότι η έννοια της νοσηλευτικής κλινικής ηγεσίας συσχετίζεται με τα 

νοσηλευτικά στελέχη και την επίσημη ηγεσία (Reem (2014)). Οι περισσότερες όμως 

απόψεις συγκλίνουν στο αντίθετο, ότι η κλινική ηγεσία δεν χρειάζεται να συνδέεται ή 

να περιορίζεται στα υψηλόβαθμα στελέχη ή την επίσημη εξουσία (Patrick (2011); Cook 

(2001)). 

Σύμφωνα με τον Patrick (2011) όλοι οι νοσηλευτές είναι κλινικοί ηγέτες και η 

ικανότητα τους στην κλινική ηγεσία καθορίζεται από πέντε χαρακτηριστικά: 

 την κλινική εμπειρία 

 την αποτελεσματική επικοινωνία 

 τη συνεργασία 

 το συντονισμό 

 τη διαπροσωπική κατανόηση 

Οι κλινικοί ηγέτες είναι ειδικοί στον τομέα τους, επικοινωνούν αποτελεσματικά, 

λαμβάνουν αποφάσεις, είναι κλινικά καταρτισμένοι και ικανοί, παρέχουν ένα όραμα, 

υποστηρίζουν άλλους, καθοδηγούν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, και οδηγούν 

σε αλλαγές παρέχοντας περίθαλψη υψηλής ποιότητας (Lett (2002)). 

Σύμφωνα με τον Cook (2001, p. 39), «κλινικός ηγέτης είναι ένας νοσηλευτής που 

ασχολείται άμεσα με την παροχή κλινικής φροντίδας και βελτιώνει συνεχώς τη φροντίδα 

επηρεάζοντας τους άλλους». 

Έτσι, η έννοια της νοσηλευτικής κλινικής ηγεσίας διαφέρει από την παραδοσιακή 

νοσηλευτική ηγεσία. Οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των ασθενών, καθορίζουν τις προτεραιότητες, αναγνωρίζουν τις κρίσιμες 

καταστάσεις, λαμβάνουν κλινικές αποφάσεις σχετικά με την απαιτούμενη παρέμβαση ή 

αν χρειαστεί επικοινωνούν με τα άλλα μέλη της ομάδας και ζητούν βοήθεια, 

υποστήριξη ή καθοδήγηση. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η κλινική ηγεσία βελτιώνει 
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την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, μειώνει θνησιμότητα των ασθενών, μειώνει 

των ποσοστών των λαθών, επηρεάζει θετικά την ασφάλεια και την ποιότητα της 

παρεχόμενης περίθαλψης (Morris (2012); Dossary (2016); Wong (2013)). 

Ο επιτυχημένος κλινικός ηγέτης είναι ανοικτός σε νέες ιδέες, έχει γνώσεις και κλινικές 

ικανότητες τις οποίες επικαιροποιεί. Έχει όραμα, εμπνέει τους άλλους και είναι 

αφοσιωμένος στο όραμα, την αποστολή και τους στόχους του οργανισμού. Δείχνει 

εμπιστοσύνη και εκπέμπει σιγουριά, επικοινωνεί με σαφήνεια, είναι καλός ακροατής, 

διαθέτει δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, είναι αυθεντικός, είναι ειλικρινής, 

γνωρίζει τα δικά του αλλά και των άλλων τα δυνατά και αδύναμα σημεία. Διαθέτει 

αυτογνωσία και ενσυναίσθηση, είναι υπεύθυνος και φροντίζει για τις ανάγκες των 

ασθενών (Stanley (2010); Patrick (2011)). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

3.1 Ηγεσία και αποτελεσματικότητα της ομάδας-

Λειτουργίες της ηγεσίας 

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για τη χρήση των ομάδων στο 

χώρο της εργασίας. Οι περισσότεροι οργανισμοί χρησιμοποιούν κάποια μορφή 

ομαδικής εργασίας. Έρευνες διαπίστωσαν ότι οι ομάδες παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην οργανωσιακή επιτυχία και η επιτυχία των ομάδων σχετίζεται στενά με την ηγεσία 

(Zaccaro (2002); Germain (2010)). Η ηγεσία της ομάδας είτε είναι επίσημη είτε 

ανεπίσημη έχει στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ομάδας. Οι ηγέτες με 

τη στάση που υιοθετούν μπορούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες της ομάδας με θετικό 

τρόπο.  

Οι Morgeson et al. (2010) μετά από εκτεταμένη έρευνα ταξινόμησαν τη λειτουργία της 

ηγεσίας της ομάδας σε δυο φάσεις και κατάρτισαν έναν κατάλογο με 15 ηγετικές 

συμπεριφορές, οι οποίες συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα της ομάδας. Οι δύο 

φάσεις είναι: 

Η μεταβατική φάση, που περιλαμβάνει δραστηριότητες της ηγεσίας που σχετίζονται 

με τη δομή και τις διαδικασίες της ομάδας, ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά και 

να πετύχει τους στόχους της: 

1. Η εξασφάλιση του σωστού μίγματος ανθρώπων στην ομάδα. 

2. Ο καθορισμός της αποστολής της ομάδας. 

3. Ο καθορισμός των προσδοκιών και των στόχων.  

4. Η δομή και ο σχεδιασμός της ομάδας. 

5. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη της ομάδας. 

6. Η κατανόηση-ερμηνεία του περιβάλλοντος. 

7. Η παροχή ανατροφοδότησης. 

Η φάση της δράσης, που επικεντρώνεται σε δραστηριότητες της ηγεσίας που 

συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων όπως: 

8. Η παρακολούθηση των εργασιών της ομάδας. 

9. Η διαχείριση των ορίων της ομάδας. 

10. Η δοκιμασία και η πρόκληση συνεχούς βελτίωσης της ομάδας. 

11. Η συμμετοχή του ηγέτη στην εκτέλεση του έργου της ομάδας. 

12. Η επίλυση προβλημάτων. 
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13. Η παροχή πόρων στην ομάδα. 

14. Η ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της ομάδας. 

15. Η υποστήριξη και δημιουργία θετικού κοινωνικού κλίματος και κλίματος 

συνεργασίας μέσα στην ομάδα. 

 

Οι λειτουργίες της ηγεσίας της ομάδας περιλαμβάνουν: 

 

1. Σύνθεση ομάδας 

 

Η σύνθεση της ομάδας, δηλαδή η επιλογή των σωστών ανθρώπων αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα της απόδοσης της ομάδας και είναι μία από τις σημαντικότερες 

λειτουργίες της ηγεσίας της ομάδας. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες 

των μελών της ομάδας και πώς αυτά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες διανέμονται 

μέσα στην ομάδα. Ο ηγέτης επιλέγει ως μέλη της ομάδας άτομα που διαθέτουν τον 

απαιτούμενο συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εμπειρίας (Yukl 

(2009); Ployhart (2011); Kozlowski (2013)). Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι αξίες, οι 

διαπροσωπικές δεξιότητες και τα κίνητρα των μελών. Ο συνδυασμός των ατόμων 

πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέλη της ομάδας να διαμορφώνουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας (Humphrey (2009)). Η αποδοτικότητα της ομάδας 

εξαρτάται, επίσης, από το πώς ο ηγέτης θα οργανώσει και θα συνθέσει τα μέλη της 

ομάδας για να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες τους. Δεν αρκεί τα μέλη να έχουν 

δεξιότητες, αλλά παίζει ρόλο και η κατάλληλη χρήση των ικανοτήτων, δηλαδή η 

εργασία που τους ανατίθεται να είναι σχετική με τις δεξιότητες που έχουν (Yukl 

(2009)). 

 

2. Αποστολή της ομάδας 

 

Η επόμενη λειτουργία της ηγεσίας μετά τη σύνθεση της ομάδας είναι ο καθορισμός της 

αποστολής και η παροχή οράματος στην ομάδα. Η αποστολή της ομάδας πρέπει να 

είναι σαφής, συναρπαστική, προκλητική και μοιρασμένη μεταξύ των μελών της. Ο 

καθορισμός της αποστολής της ομάδας και η διασφάλιση ότι όλα τα μέλη έχουν κοινή 

αντίληψη αυτής της αποστολής είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί διασφαλίζεται ότι η 

ομάδα έχει ευθυγραμμίσει τον σκοπό και τους στόχους της με τις προσδοκίες, τη 

στρατηγική και τις αξίες του οργανισμού (Posner (2008); Yukl (2009)). Ο ηγέτης 

παρέχει στην ομάδα ένα σαφές όραμα για το που πηγαίνει. Σύμφωνα με τον Kouzes 
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(2009, p. 20), «το να κοιτάς μπροστά βλέποντας τις συναρπαστικές δυνατότητες και να 

προσελκύεις τους άλλους σε ένα κοινό όραμα για το μέλλον - είναι το χαρακτηριστικό που 

διακρίνει τους ηγέτες από τους μη ηγέτες». Η αποστολή είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο 

μπορεί να διαμορφωθεί κοινή ταυτότητα και συνοχή μεταξύ των μελών της ομάδας.  

 

3. Προσδοκίες και στόχοι 

 

Αυτή η λειτουργία ηγεσίας περιλαμβάνει την καθιέρωση προσδοκιών απόδοσης και τον 

καθορισμό των στόχων της ομάδας. Οι στόχοι της ομάδας προσδιορίζουν τι αναμένεται 

να επιτύχει η ομάδα. Ο ηγέτης συνεργάζεται με την ομάδα αλλά και τα μεμονωμένα 

μέλη της για την ανάπτυξη στόχων και προσδοκιών για την απόδοση των εργασιών, 

καθώς και για στόχους που σχετίζονται με τη μάθηση και την ανάπτυξη ομάδας. Ο 

ηγέτης θέτοντας προκλητικούς αλλά ρεαλιστικούς στόχους και περιγράφοντας σαφείς 

προσδοκίες απόδοσης με βάση αυτούς τους στόχους, βοηθά στην εκπλήρωση της 

αποστολής της ομάδας (Knight (2001); Yukl (2009)). Όταν τα μέλη της ομάδας 

κινητοποιούνται για να πετύχουν κοινούς στόχους η απόδοση είναι υψηλή. 

 

4. Δομή και σχέδιο 

 

Η επόμενη λειτουργία της ηγεσίας της ομάδας είναι να δομήσει και να σχεδιάσει το 

έργο της ομάδας. Οι στόχοι της ομάδας αναφέρονται στο τι αναμένεται να επιτύχει η 

ομάδα, ενώ η δομή και ο σχεδιασμός καθορίζει τον καλύτερο τρόπο επίτευξης αυτών 

των στόχων απόδοσης. Η δομή και ο σχεδιασμός λειτουργίας περιλαμβάνει τον 

καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας (π.χ. της μεθόδου), ποιος θα κάνει ποιες 

πτυχές της εργασίας (π.χ. διευκρίνιση ρόλου) και πότε θα γίνει η εργασία (π.χ. 

χρονοδιάγραμμα, προγραμματισμός, ροή εργασίας). Οι κανόνες λειτουργίας της ομάδας 

και οι διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να καθοριστούν από τον ηγέτη 

(Tschan et al. (2006)). 

 

5. Εκπαίδευση και ανάπτυξη της ομάδας 

 

Από τις σημαντικότερες λειτουργίες της ηγεσίας είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη των 

μελών της ομάδας. Οι προϊστάμενοι εντοπίζουν τυχόν ελλείψεις στις ικανότητες της 

ομάδας, ή μπορεί μεμονωμένα μέλη να μη διαθέτουν τις γνώσεις για να εκτελέσουν τα 

καθήκοντα τους, με αποτέλεσμα η ομάδα να μη μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικά ως 
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σύνολο. Τα μέλη των ομάδων καλούνται να μάθουν και να εφαρμόσουν νέα πράγματα 

τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Ο προϊστάμενος πρέπει να διασφαλίσει 

ότι τα άτομα που απαρτίζουν τις ομάδες διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων (Morgeson (2010)). 

Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εκπαίδευση των νοσηλευτών 

ενθαρρύνοντας την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον 

προσανατολισμένο στη συνεχή εκπαίδευση, βελτιώνοντας συνεχώς τόσο τις τεχνικές 

όσο και τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, πρέπει να ενθαρρύνει τα μέλη 

της ομάδας να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικούς πόρους που παρέχονται από τον 

οργανισμό. Για παράδειγμα οι ίδιοι οι συνάδελφοι μπορούν να συμμετέχουν σε 

διασταυρούμενη εκπαίδευση. Όταν τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν την ευθύνη να 

διδάξουν τους συναδέλφους τους αυτό έχει θετική επίδραση στη συνοχή και στην 

αποτελεσματικότητα της ομάδας (Sulivan (2016)). Ειδικά στη νοσηλευτική ομάδα 

ορισμένα από τα μέλη (π.χ. οι βοηθοί θαλάμων) είναι ανειδίκευτα και χρειάζονται 

στενή καθοδήγηση και εκπαίδευση. Μια ακόμη μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από τον προϊστάμενο για την ανάπτυξη της νοσηλευτικής ομάδας είναι η εκπαίδευση 

μέσω της προσομοίωσης (Endacott (2015)). Στη μέθοδο αυτή το νοσηλευτικό 

προσωπικό εκπαιδεύεται σε συνθήκες προσομοίωσης αντιμετωπίζοντας μια ποικιλία 

περιπτώσεων ασθενών. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μέθοδος της προσομοίωσης 

συμβάλει στην ανάπτυξη της ομάδας, στη βελτίωση των γνώσεων, των κλινικών 

δεξιοτήτων (Buykx (2012)) και στη μείωση των λαθών (Bucknall (2010)). Οι δράσεις 

ηγεσίας που στοχεύουν στην προπόνηση, ανάπτυξη και καθοδήγηση της ομάδας έχουν 

αποδειχθεί ότι ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ομάδων (Hackman & Wageman 

(2005)).  

 

6. Κατανόηση-ερμηνεία του περιβάλλοντος 

 

Ως ηγετική λειτουργία, η κατανόηση-ερμηνεία του περιβάλλοντος αναφέρεται στον 

εντοπισμό και την ερμηνεία γεγονότων που συμβαίνουν μέσα και έξω από το 

περιβάλλον της ομάδας. Ο ηγέτης μέσα από την ερμηνεία των γεγονότων βοηθά την 

ομάδα να κατανοήσει τη σημασία και τον αντίκτυπο των γεγονότων στη λειτουργία της 

και επιτρέπει στην ομάδα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον αντίκτυπό τους 

(Zaccaro (2001)). Ένα γεγονός μπορεί να είναι κρίσιμο για την επιτυχία της ομάδας και 

να απαιτεί άμεση προσοχή, γιατί μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της 

ομάδας (DeRue (2008)). Η ηγεσία μέσα από την ανοιχτή συζήτηση μπορεί να βοηθήσει 
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την ομάδα να ερμηνεύσει τα γεγονότα, να κατανοήσει τη σημασία τους και να τα 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.  

 

7. Παροχή ανατροφοδότησης  

 

Ο προϊστάμενος προκειμένου εξασφαλίσει την επιτυχία της ομάδας θα πρέπει να 

αξιολογεί την απόδοση της και να παρέχει ανατροφοδότηση. Η παροχή 

ανατροφοδότησης στην ομάδα, του επιτρέπει να αξιολογήσει αποτελεσματικά την 

προηγούμενη και τρέχουσα απόδοση της και στη συνέχεια να αναπτύξει πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους ομαδικής λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίσει τη μελλοντική 

επιτυχία. Η ανατροφοδότηση επιτρέπει στις ομάδες να εκτιμούν την απόδοσή τους, να 

εξετάσουν την πρόοδο τους σε σχέση με τους καθιερωμένους στόχους, να 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και να αναπτύσσονται με την πάροδο του 

χρόνου. Η παροχή ανατροφοδότησης διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μελών της ομάδας, το συντονισμό και την επικοινωνία. Επίσης, με την παροχή 

ανατροφοδότησης ενισχύονται οι δεσμοί ανάμεσα στην ομάδα (Morgeson (2010)).  

 

8. Παρακολούθηση της εργασίας της ομάδας 

 

Ο προϊστάμενος παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο της ομάδας προς την 

ολοκλήρωση των εργασιών, τους πόρους που χρησιμοποιεί η ομάδα, παρατηρεί τις 

αδυναμίες στην ροή των εργασιών ή στα αποτελέσματα των εργασιών, την απόδοση 

των μελών και ενημερώνεται για το τι κάνουν οι άλλες ομάδες στον οργανισμό. Η 

παρακολούθηση της ομάδας παρέχει στον προϊστάμενο τις βασικές πληροφορίες για 

την ομάδα και σχετίζεται με την επίτευξη του στόχου. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει 

την απαίτηση πληροφοριών από τα μέλη της ομάδας σχετικά με τις εργασίες, την 

παροχή βοήθειας στα μέλη και την αποσαφήνιση στρατηγικών. Η παρακολούθηση είναι 

θετικά συνδεδεμένη με την συνοχή της ομάδας και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του ηγέτη (Morgeson (2010)). Ο προϊστάμενος μπορεί να 

αξιολογήσει τις επιδόσεις της νοσηλευτικής ομάδας ελέγχοντας τα αποτελέσματα των 

ασθενών όπως οι δείκτες επιπλοκών στους ασθενείς, οι πτώσεις των ασθενών τα 

φαρμακευτικά λάθη κ.λπ. (Rosen (2008)). 
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9. Διαχείριση των ορίων της ομάδας 

 

Η ηγετική λειτουργία της διαχείρισης των ορίων της ομάδας περιλαμβάνει τη 

διαχείριση των σχέσεων μεταξύ της ομάδας σε εσωτερικό επίπεδο, μέσω της 

επικοινωνίας και του συντονισμού και εκτός της ομάδας στα πλαίσια του οργανισμού. 

Οι ηγέτες λειτουργούν ως όρια για την ομάδα, διευκολύνοντας την ευθυγράμμιση 

μεταξύ της ομάδας και του λειτουργικού της περιβάλλοντος. Η ομάδα από τη μία 

πλευρά έχει ένα στενό όριο που περιλαμβάνει τα μέλη της ομάδας, π.χ. σε ένα τμήμα 

όπου τα μέλη γνωρίζονται μεταξύ τους, γνωρίζουν το κάθε μέλος τι κάνει και για ποια 

πράγματα είναι υπεύθυνος ο καθένας. Σε αυτή την περίπτωση ο ηγέτης βελτιώνοντας 

την αίσθηση της ομαδικής ταυτότητας μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σε υψηλότερο 

επίπεδο αποτελεσματικότητας. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα πρέπει να έχει αρκετά 

χαλαρά όρια, ώστε να μην είναι απομονωμένη και να ανταλλάσει πληροφορίες με το 

εξωτερικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα με τα άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Οι 

ηγέτες θα πρέπει να μετακινούνται ανάλογα με τα συμφέροντα της ομάδας εντός και 

εκτός των ορίων της για να βελτιώσουν τη συνολική αποτελεσματικότητα. Ο 

προϊστάμενος είναι ο εκπρόσωπος των συμφερόντων της ομάδας σε άτομα και ομάδες 

εκτός της ομάδας, καθώς και στη διοίκηση του οργανισμού και προστατεύσει την 

ομάδα από παρεμβολές, ώστε τα μέλη της ομάδας να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα 

τους απερίσπαστα (Benoliel (2015); Druskat & Wheeler (2003)). Η διαχείριση των 

ορίων της ομάδας από τον προϊστάμενο σχετίζεται θετικά με την αποτελεσματικότητα 

της ομάδας. 

 

10. Δοκιμασία της ομάδας 

 

Η δοκιμασία της ομάδας ως ηγετική λειτουργία περιλαμβάνει την πρόκληση της 

ομάδας. Δηλαδή την αμφισβήτηση των καθιερωμένων μεθόδων εργασίας και των 

διαδικασιών της ομάδας και τη συνεχή προσπάθεια αναζήτησης νέων, καλύτερων 

τρόπων για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ο ηγέτης αμφισβητεί το status quo στον 

οργανισμό και ψάχνει εναλλακτικούς τρόπους εργασίας και νέες ιδέες για να βοηθήσει 

την ομάδα να ολοκληρώσει την εργασίας της, ενώ ενθαρρύνει ο ίδιος τα μέλη της 

ομάδας να αμφισβητούν τον τρόπο εργασίας, τις επιδόσεις και τις διαδικασίες τους 

(Morgeson (2010)). 
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11. Εκτέλεση της ομαδικής εργασίας 

 

Η ηγετική λειτουργία της εκτέλεσης της ομαδικής εργασίας αναφέρεται στην ανάληψη 

πιο ενεργού ρόλου από τον προϊστάμενο για την ολοκλήρωση των εργασιών της 

ομάδας, συμμετέχοντας ενεργά και εκτελώντας κάποιες από τις εργασίες της ομάδας. Η 

εκτέλεση καθηκόντων εντός της ομάδας από τον προϊστάμενο, η ανάληψη προσωπικής 

ευθύνης για την ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας και η παροχή βοήθειας σε άλλα 

μέλη της ομάδας για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι ένας κρίσιμος πρόσθετος 

πόρος, λειτουργεί ως παράγοντας υποκίνησης και έχει θετική σχέση με την 

παραγωγικότητα της ομάδας (Morgeson (2010); Klein (2006)). 

 

12. Επίλυση προβλημάτων 

 

Μια πολύ σημαντική λειτουργία της ηγεσίας της ομάδας είναι η επίλυση προβλημάτων. 

Οι ομάδες συχνά αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα και η ηγεσία της ομάδας πρέπει 

να είναι σε θέση να διαγνώσει και να λύσει τυχόν προβλήματα που παρακωλύουν τις 

ομάδες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες πρέπει να 

χρησιμοποιούν διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και να εστιάζουν στην επίλυση του 

προβλήματος, ώστε να διατηρούν την αποτελεσματικότητα της ομάδας (Frankel 

(2008)). Η επίλυση προβλημάτων ως λειτουργία της ηγεσίας της ομάδας περιλαμβάνει 

την άμεση συμμετοχή και την υποστήριξη της ομάδας από τον προϊστάμενο στην 

αξιολόγηση των προβλημάτων, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των λύσεων (Hiller 

(2006)).  

 

13. Παροχή πόρων 

 

Η παροχή πόρων στην ομάδα αποτελεί βασική ηγετική λειτουργία (Morgeson & DeRue 

(2006)) και μπορεί να αφορά υλικά, εργαλεία, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, ανθρώπινους 

πόρους, πληροφορίες και κονδύλια του προϋπολογισμού. Αυτή η ηγετική λειτουργία 

περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση των πόρων, ώστε η ομάδα να 

ολοκληρώσει το έργο της. Η εξασφάλιση πόρων από τον προϊστάμενο είναι ένδειξη 

υποστήριξης στην ομάδα και μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο παρακίνησης. Είναι 

σημαντικό να υπάρχει επάρκεια πόρων, γιατί η έλλειψη πόρων δεν θα επιτρέψει στην 

ομάδα να αποδώσει επαρκώς. Ο προϊστάμενος προκειμένου να εξασφαλίσει επάρκεια 

σε πόρους προβλέπει τις ανάγκες, προγραμματίζει, προετοιμάζει τον προϋπολογισμό, 
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ενημερώνει τους ανώτερους για να δικαιολογήσει τα αιτήματα του και τους επηρεάζει, 

ώστε να αποδεχτούν να εγκρίνουν την προμήθεια πρόσθετων ή ασυνήθιστων υλικών. 

Προσπαθεί να χτίσει σχέσεις καλής συνεργασίας με τους προμηθευτές πόρων, ώστε να 

εξασφαλίσει την πρόσβαση στους πόρους (Yukl (2009)). Οι ηγέτες μπορεί να 

αναζητήσουν πληροφορίες από άτομα ή ομάδες εκτός της ομάδας (Druskat & Wheeler 

(2003)). Πολλές φορές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες εκτός της ομάδας και μια 

σημαντική ηγετική λειτουργία είναι να αποκτήσει αυτούς τους πληροφοριακούς 

πόρους. Οι ηγέτες που παρέχουν τους απαραίτητους πόρους στις ομάδες, τις βοηθούν 

να είναι πιο αποτελεσματικές στη δουλειά τους. 

 

14. Ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της ομάδας 

 

Αφορά τις δράσεις ηγέτη που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της αυτοδιαχείρισης των 

ακολούθων. Οι συμπεριφορές αυτού του στυλ ηγεσίας είναι κυρίως προσανατολισμένες 

στον άνθρωπο και περιλαμβάνουν συμπεριφορές ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των 

μελών της ομάδας, έτσι ώστε να είναι ικανές για αυτοδιαχείριση. Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει συμπεριφορές καθοδήγησης, παρακολούθησης επιδόσεων και 

ανατροφοδότηση (Burke (2006)). Ο προϊστάμενος θα πρέπει να ενθαρρύνει τα μέλη της 

ομάδας να επιλύουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία και την ομαδική 

εργασία, στηριζόμενοι στους δικούς τους πόρους. Έτσι η ομάδα γίνεται πιο 

προσαρμόσιμη και ανθεκτική (Morgeson (2010)). Η ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης 

των ομάδων συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση των μελών της ομάδας (Cohen 

(1997)). 

 

15.  Υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

 

Ο προϊστάμενος είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φροντίζει το κοινωνικό περιβάλλον της 

ομάδας και να αντιμετωπίζει τα διαπροσωπικά ζητήματα των μελών, τα οποία μπορεί 

να επηρεάσουν την απόδοση της ομάδας. Η δημιουργία θετικού κλίματος ανάμεσα στα 

μέλη της ομάδας και στον προϊστάμενο επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα. Οι 

προϊστάμενοι νοσηλευτές θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας 

συνεργασίας, στην οποία να ενθαρρύνονται οι νοσηλευτές να εκφράσουν ανοιχτά τις 

απόψεις τους (Sullivan (2016)). Οι προϊστάμενοι που δείχνουν σεβασμό στις ιδέες των 

μελών της ομάδας, συμπεριφέρονται με ζεστασιά και επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τα 

προσωπικά θέματα των μελών θεωρούνται πιο αποτελεσματικοί (Druskat (2003)). 
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Η υποστήριξη του κοινωνικού κλίματος οι θετικές σχέσεις εργασίας και οι 

υποστηρικτικές ενέργειες ενός ηγέτη σχετίζονται θετικά με την ικανοποίηση και την 

απόδοση των μελών της ομάδας (Burke (2006)). 

 

3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοσή των 

νοσηλευτών 

 

Η συμπεριφορά των προϊσταμένων στο νοσοκομειακό περιβάλλον έχει διαπιστωθεί ότι 

επηρεάζει την απόδοση των νοσηλευτών. Οι νοσηλευτικές επιδόσεις συνδέονται με τα 

αποτελέσματα των ασθενών και οι μορφές νοσηλευτικής ηγεσίας έχουν αντίκτυπο στην 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Οι προϊστάμενοι έχουν την ικανότητα να 

επηρεάζουν το νοσηλευτικό προσωπικό και να προωθούν σκέψεις και ενέργειες που θα 

οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα για τους ασθενείς και στην επίτευξη των στόχων 

του οργανισμού (Cummings (2010)). 

Τι παρακινεί τους νοσηλευτές να ανταποκριθούν στους οργανωσιακούς στόχους της 

αριστείας στην περίθαλψη των ασθενών; Σε έρευνα των Germain et al. (2010) 

διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των νοσηλευτών 

σχετίζονται με την αυτονομία, την οικοδόμηση σχέσεων, την πρόσβαση σε πόρους, τα 

χαρακτηριστικά των νοσηλευτών και τις πρακτικές ηγεσίας: 

 

3.2.1 Αυτονομία 

 

Η αυτονομία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση των 

νοσηλευτών αλλά και την παρακίνηση τους. Όταν οι προϊστάμενοι δείχνουν 

εμπιστοσύνη στις ικανότητες των νοσηλευτών να αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο, τότε 

και οι νοσηλευτές αισθάνονται ότι έχουν την ικανότητα να εκτελούν τις εργασίες. Η 

αυτονομία παρακινεί τους νοσηλευτές να εργάζονται, γιατί αισθάνονται σημαντικοί στο 

νοσοκομείο, αφού έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν πως θα εκτελούν τις εργασίες 

τους χωρίς να χρειάζεται να ζητήσουν έγκριση. Όταν οι προϊστάμενοι δείχνουν 

εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους αυτοί θεωρούν ότι ενισχύεται η επαγγελματική τους 

ζωή. Η εμπιστοσύνη αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση στην εργασία τους και την 

παροχή καλύτερης ποιότητας φροντίδας (Greco (2006)). Η προώθηση της αυτονομίας 

λοιπόν ωφελεί εκτός από τους νοσηλευτές και τον οργανισμό. Η παροχή αυτονομίας 

συμβάλλει στην αύξηση της αυτοεκτίμησης και την αύξηση της εργασιακής απόδοσης 
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(Edgar (1999)). Είναι καθοριστικής σημασίας οι νοσηλευτές να έχουν την ελευθερία να 

χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους και αισθάνονται καλύτερα όταν οι 

δεξιότητές τους και οι γνώσεις τους εμπνέουν εμπιστοσύνη και σεβασμό (McLennan 

(2005)), έτσι ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους και αισθάνονται ότι είναι αξιόλογα μέλη 

της ομάδας υγείας, γεγονός που επιστρέφεται θετικά στον οργανισμό. 

 

3.2.2 Εργασιακές σχέσεις 

 

Η εποικοδομητική επικοινωνία ανάμεσα στον προϊστάμενο και τους νοσηλευτές ενός 

νοσηλευτικού τμήματος είναι πολύ σημαντική, γιατί βοηθά στην ανάπτυξη σχέσεων 

εμπιστοσύνης. Η καλή διαπροσωπική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της νοσηλευτικής 

ομάδας σχετίζεται με την καλή συνεργασία και τη βελτίωση της συναδελφικότητας, 

που με τη σειρά τους οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας φροντίδας και 

αποτελεσματική απόδοση. Οι νοσηλευτές προτιμούν προϊσταμένους που δείχνουν 

σεβασμό, εμπιστοσύνη και εκτιμούν τη συνεισφορά των υφισταμένων τους (Sellgreen 

(2006)). Όταν οι νοσηλευτές εργάζονται σε ένα πλαίσιο με σαφώς καθορισμένους 

νοσηλευτικούς ρόλους, προσδοκίες απόδοσης και ευθύνες παρέχουν ποιοτική 

νοσηλευτική φροντίδα (McLennan (2005)). Οι συμπεριφορά των προϊσταμένων 

επηρεάζει την οικοδόμηση σχέσεων. Οι προϊστάμενοι που στην καθημερινότητα 

κινούνται ανάμεσα στους νοσηλευτές και έχουν ορατή παρουσία, οικοδομούν ισχυρές 

σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι νοσηλευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα 

και οι προϊστάμενοι ακούν από πρώτο χέρι τις ανησυχίες των νοσηλευτών (Kramer 

(2007)). 

 

3.2.3 Πρόσβαση στους πόρους 

 

Η παροχή των κατάλληλων πόρων αφορά υλικά, εξοπλισμό, πληροφορίες, τεχνική 

υποστήριξη και στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό. Οι προϊστάμενοι νοσηλευτές 

πρέπει να δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας φροντίζοντας να παρέχουν 

τους κατάλληλους πόρους, ώστε να παρέχουν οι νοσηλευτές ποιοτικές υπηρεσίες στους 

ασθενείς. Όταν οι νοσηλευτές έχουν τους κατάλληλους πόρους στη διάθεση τους 

γίνεται εξοικονόμηση χρόνου στην εργάσιμη μέρα των νοσηλευτών, γιατί δεν 

αναλώνονται στην εξεύρεση πόρων και επικεντρώνονται στην παροχή ποιοτικής 

νοσηλευτικής φροντίδας. Επιπλέον, η προσβασιμότητα στους πόρους επηρεάζει την 

υποκίνηση και την απόδοση τους (Kramer (2007)). 
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3.2.4 Ατομικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών 

 

Βρέθηκε ότι οι νοσηλευτές διαθέτουν ανθεκτικότητα και ανοχή στην εργασιακή 

ασάφεια, έτσι μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά σε ασταθείς και χαοτικές 

καταστάσεις (Salyer (1995)). Αισθάνονται άνετα όταν αντιμετωπίζουν πολύπλοκα 

ζητήματα και περιπετειώδη περιβάλλοντα εργασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί εκλαμβάνουν 

την αβεβαιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος ως πρόκληση και όχι ως απειλή. Οι 

νοσηλευτές που έχουν και τα δύο ανθεκτικότητα και ανεκτική προσωπικότητα ως 

χαρακτηριστικό, βλέπουν το περιβάλλον εργασίας τους ως θετική δύναμη. Έτσι έχουν 

το κίνητρο και την ικανότητα να παρέχουν ποιοτική φροντίδα. 

 

3.2.5 Ηγετικές πρακτικές 

 

Οι προϊστάμενοι λειτουργούν ως πρότυπα για τους νοσηλευτές και κερδίζουν το 

σεβασμό του προσωπικού δίνοντας το καλό παράδειγμα και καθορίζοντας σαφείς 

στόχους. Γνωρίζουν τις αξίες, τις προσδοκίες και τις ελπίδες του προσωπικού και τους 

εμπνέουν ένα κοινό όραμα. Οι προϊστάμενοι πρέπει να προσπαθούν να βρουν 

καινούριους τρόπους να κάνουν πράγματα και να αναζητούν ευκαιρίες για τη 

δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση των διαδικασιών. Πρέπει να βοηθούν, να 

ενθαρρύνουν και να ανταμείβουν την καλή απόδοση. Είναι σημαντικό οι νοσηλευτές να 

αισθάνονται ικανοί και ενδυναμωμένοι και να τους στηρίζουν οι προϊστάμενοι τους. Η 

υποστήριξη η προγύμναση και η καθοδήγηση είναι ηγετικές συμπεριφορές που 

συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και παρακινούν 

τους νοσηλευτές να αποδώσουν καλύτερα (Kramer (2007)). 

 

3.3 Η επίδραση της νοσηλευτικής ηγεσίας στην απόδοση 

των νοσηλευτικών ομάδων 

 

Η ηγεσία είναι μια πολύπλοκη έννοια που οι επιστήμονες προσπάθησαν να 

διερευνήσουν αναπτύσσοντας διάφορες θεωρίες. Οι οργανισμοί υγειονομικής 

περίθαλψης σήμερα είναι αντιμέτωποι με συνεχείς αλλαγές. Η νοσηλευτική ηγεσία 

είναι σημαντικό να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να καθοδηγεί 

τους νοσηλευτές προς την παροχή ποιοτικής και ασφαλούς υγειονομικής περίθαλψης.  
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Η αποτελεσματική ηγεσία έχει κρίσιμη σημασία για την παροχή φροντίδας υψηλού 

επιπέδου, την προαγωγή της ασφάλειας των ασθενών και τη στήριξη και προώθηση της 

εξέλιξης του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι προϊστάμενοι καθοδηγούν και 

υποστηρίζουν το νοσηλευτικό προσωπικό μέρα νύχτα και η επιτυχία του νοσηλευτικού 

έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση των προϊσταμένων νοσηλευτών. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Rankin et al. (2016) οι νοσηλευτές θεωρούν 

αποτελεσματικούς τους προϊσταμένους που διαθέτουν μια σειρά από προσωπικά 

χαρακτηριστικά όπως: 

 

 Η προσωπική και επαγγελματική αυτογνωσία και κλινική αξιοπιστία. 

 Να είναι ορατοί και προσβάσιμοι στη νοσηλευτική ομάδα. 

 Να διαθέτουν αυτοπεποίθηση και επαγγελματική υπευθυνότητα. 

 Να έχουν θετική στάση, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός υγιούς 

εργασιακού κλίματος. 

 Συνεπή συμπεριφορά και συμπεριφορά προώθησης της δικαιοσύνης και της 

ισότητας στην ομάδα.  

 Εξασφάλιση σαφήνειας για τα μέλη της ομάδας σχετικά με το ρόλο και τις 

ευθύνες τους καθώς και το ρόλο των άλλων στην ομάδα. 

 Επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες. 

 Προώθηση της αμφίδρομης επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας. 

 Αξιόπιστη, κατάλληλη και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στον 

ηγέτη και την ομάδα. 

 Ικανότητα να καλλιεργούν τη δέσμευση και την αισιοδοξία μέσα στην ομάδα.  

 Ικανότητα προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ηθικής, μέσω της 

δικαιοσύνης και της εντιμότητας σε θέματα πρακτικής και δύσκολες 

καταστάσεις. 

 Οργάνωση και συντονισμός της εργασίας με δίκαιο και έντιμο τρόπο. 

 Παροχή ουσιαστικής και εποικοδομητικής ανατροφοδότησης στην ομάδα. 

 

Ο προϊστάμενος στην προσπάθεια του να κατευθύνει την ομάδα υιοθετεί ένα σύνολο 

από συμπεριφορές που ονομάζεται στυλ ηγεσίας. Ο τρόπος που επικοινωνεί με τους 

υφισταμένους του, το κλίμα που δημιουργεί στην εργασία, η χρήση της εξουσίας, η 

ακεραιότητα του χαρακτήρα του, το ενδιαφέρον που επιδεικνύει ως εκπρόσωπος της 

νοσηλευτικής ομάδας είναι μια σειρά από συμπεριφορές που αναφέρονται στο στυλ 

ηγεσίας που χρησιμοποιεί. Οι πετυχημένοι ηγέτες είναι ευέλικτοι και δεν ακολουθούν 
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ένα στυλ ηγεσίας, αλλά εναλλάσσουν το στυλ ηγεσίας ανάλογα με την περίσταση, ώστε 

να οδηγήσουν τους υφισταμένους τους στην επιτυχία (Goleman (2000)).  

Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες παρέχουν στους νοσηλευτές μια σαφή αίσθηση της 

αποστολής και ότι το έργο των νοσηλευτών ταιριάζει με τους γενικούς στόχους του 

οργανισμού, ενισχύουν την αίσθηση της δέσμευσης με αυτούς τους στόχος και 

ενθαρρύνουν τους άλλους να ακολουθήσουν. Επιπλέον, αυτοί οι ηγέτες 

παρακολουθούν τις ανάγκες των νοσηλευτών και ενεργούν ως μέντορες και 

προπονητές, ακούνε τις ανησυχίες των νοσηλευτών και ενθαρρύνουν ένα περιβάλλον 

υποστήριξης και ατομικής ανάπτυξης (Bass (1999)). Όταν οι νοσηλευτές 

αντιλαμβάνονται ότι ο προϊστάμενος τους ενδιαφέρεται για την αυτο-ανάπτυξή τους και 

τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, γίνονται πιο 

σίγουροι και αφοσιωμένοι στην εργασία και τελικά βελτιώνουν την ποιότητα της 

φροντίδας των ασθενών (Purdy et al. (2010)). 

Σύμφωνα με τους Wong & Cummings (2007) η μετασχηματιστική ηγεσία στους 

νοσηλευτές σχετίζεται με βελτιωμένα αποτελέσματα στους ασθενείς, όπως αύξηση της 

ικανοποίησης των ασθενών, μείωση των ανεπιθύμητων συμβάντων και των επιπλοκών. 

Tα θετικά αυτά αποτελέσματα συνδέονται με τη θετική επίδραση της ηγεσίας στην 

απόδοση του νοσηλευτικού προσωπικού.  

Άλλες μελέτες έχουν δείξει πως η αποτελεσματική νοσηλευτική ηγεσία έχει θετική 

επίδραση στην ασφάλεια των ασθενών, γιατί καθοδηγεί τις προσπάθειες των 

νοσηλευτών προς τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών (Tregunno (2009)). Η 

μετασχηματιστική ηγεσία χρησιμεύσει στην προώθηση ομαδικής εργασίας και την 

εδραίωση των στόχων και στρατηγικών της ομάδας (Dionne (2004)). Επιπλέον 

παρακινεί τους νοσηλευτές να αποδώσουν ξεπερνώντας τις προσδοκίες και 

επηρεάζοντας τη στάση τους (McGuire (2006)). 

Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι μια μορφή ηγεσίας που περιλαμβάνει ένα σύνολο 

δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν που μπορούν να διδαχθούν. Στη βιβλιογραφία σημαντικά 

στοιχεία δείχνουν ότι οι μετασχηματιστικοί ηγέτες δεν γεννιούνται, αλλά 

αναπτύσσονται μέσα από την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική 

ανάπτυξη (McGuire & Kennerly (2006)). Οι προϊστάμενοι νοσηλευτές μπορούν να 

διδάσκονται δεξιότητες μετασχηματιστικής ηγεσίας, όπως η δημιουργία ενός κοινού 

οράματος, η καθιέρωση σαφών προσδοκιών και τελικά η καθιέρωση ισχυρής 

οργανωσιακής δέσμευσης. Ο Thompson (2012) εντόπισε συγκεκριμένες δεξιότητες που 

είναι απαραίτητες για τον μετασχηματιστικό ηγέτη: 
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 να εκπαιδευτεί στη συνεργασία με τους άλλους δίνοντας έμφαση στην 

ενδυνάμωση 

 η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης του προσωπικού 

 η εισαγωγή της πρακτικής βασισμένης σε αποδείξεις στην καθημερινή 

πρακτική των νοσηλευτών 

 ο κριτικός προβληματισμός 

 η επικοινωνία 

 η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων 

 

Οι Clavelle et al. (2012) υποστηρίζουν πως οι προϊστάμενοι νοσηλευτές μέσα από την 

εμπειρία και την εκπαίδευση αναπτύσσουν περισσότερα χαρακτηριστικά 

μετασχηματιστικής ηγεσίας, επομένως οι οργανισμοί θα πρέπει να λάβουν μέτρα για 

την ανάπτυξη και την εξέλιξη των προϊσταμένων, ώστε μέσα από την ηγεσία να 

επηρεάσουν θετικά την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. 

Οι Wong και Giallonardo (2013) διαπίστωσαν ότι το αυθεντικό στυλ ηγεσίας 

προϊσταμένου συνδέεται με μείωση των σφαλμάτων στους ασθενείς. Οι νοσηλευτές 

αναφέρουν πως συνδέουν τους αυθεντικούς ηγέτες με αυξημένη εμπιστοσύνη, 

μεγαλύτερη συνοχή στους τομείς της επαγγελματικής ζωής και χαμηλότερες 

συχνότητες των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων των ασθενών. Οι προϊστάμενοι που 

δίνουν έμφαση στη διαφάνεια, στα υψηλά δεοντολογικά πρότυπα στις ισορροπημένες 

διαδικασίες, την αυτογνωσία στις αλληλεπιδράσεις τους με τους νοσηλευτές μπορούν 

να συμβάλλουν στη δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας για τους 

νοσηλευτές. 

Οι ηγέτες είναι αποτελεσματικοί όταν είναι σίγουροι και ικανοί, έχουν επίγνωση της 

συμπεριφοράς τους, αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους καθώς και 

τις πτυχές που πρέπει να αναπτύξουν. Οι αποτελεσματικοί προϊστάμενοι μπορούν να 

επηρεάσουν την απόδοση των νοσηλευτικών ομάδων, να δημιουργήσουν θετικές 

σχέσεις στην ομάδα και να βοηθήσουν τους νοσηλευτές κατανοήσουν τις επιπτώσεις 

της κακής απόδοσης. Η διαχείριση των σχέσεων ανάμεσα στο νοσηλευτικό προσωπικό 

με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, διαφορετική προσωπικότητα και διαφορετική 

επαγγελματική εμπειρία είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της ηγεσίας. 

Σύμφωνα με τον Goleman (2011, σ. 306) ο ρόλος των εργασιακών σχέσεων είναι πολύ 

σημαντικός στις ομάδες. Οι προϊστάμενοι πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν αρκεί να 

γίνεται η δουλειά, άλλα θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη δημιουργία θετικών 

σχέσεων και σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη των ομάδων, γιατί σε 
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διαφορετική περίπτωση η συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες. Τονίζει ότι: «Οι ομάδες 

που περνούν καλά μαζί - των οποίων τα μέλη απολαμβάνουν το ένα τη συντροφιά του 

άλλου, που μπορούν να αστειευτούν και να περάσουν όμορφες στιγμές μαζί – διαθέτουν 

το απαραίτητο συναισθηματικό κεφάλαιο όχι απλώς για να διαπρέψουν στις καλές εποχές 

αλλά και για να τα καταφέρουν και στις δύσκολες».  

Οι Spano-Szekely et al. (2016) στην έρευνα τους υπογράμμισαν την ανάγκη οι 

νοσηλευτές προϊστάμενοι να διαθέτουν χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης, 

τα οποία οδηγούν σε πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας, ώστε να επηρεάσουν 

θετικά την ποιότητα της νοσηλευτικής πρακτικής και τα αποτελέσματα για τους 

ασθενείς. Οι προϊστάμενοι νοσηλευτές με συναισθηματική νοημοσύνη έχουν την 

ικανότητα να κατανοούν τη συναισθηματική σύνθεση του προσωπικού τους και να το 

διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά παρέχοντας την υποστήριξη, την ανατροφοδότηση ή 

την καθοδήγηση που απαιτείται. Έτσι επηρεάζουν θετικά την ποιότητα της 

νοσηλευτικής πρακτικής και τα αποτελέσματα για τους ασθενείς. 

Ο ρόλος του προϊσταμένου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της νοσηλευτικής 

ομάδας και απαιτείται μια πιο προσαρμοστική και ευέλικτη ηγεσία (Doody (2012)). Η 

ηγεσία έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον εργασίας και την οργανωσιακή 

δέσμευση του προσωπικού. Ο προϊστάμενος νοσηλευτής που επηρεάζει θετικά το 

εργασιακό περιβάλλον και ενισχύει την οργανωσιακή δέσμευση των νοσηλευτών, 

πετυχαίνει μεγαλύτερα επιτεύγματα σε επίπεδο τμήματος με αποτέλεσμα να συμβάλλει 

και στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του οργανισμού (McGuire 

(2006)).  
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Β’ ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 ΕΡΕΥΝΑ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, σχετικά με τη 

νοσηλευτική ηγεσία, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Η έρευνα διεξήχθη το 

Δεκέμβριο του 2017 με την έγκριση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 

Θράκης. Συγκεκριμένα, τα μέλη της νοσοκομειακής μονάδας ρωτήθηκαν σχετικά με 

διαφορετικές πτυχές του ρόλου του προϊσταμένου, ώστε να προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την λειτουργία της νοσηλευτικής ηγεσίας.  

 

4.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο 

του Νομού Ημαθίας δυναμικότητας 207 κλινών. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονη 

τεχνολογία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων 

(http//www.verhospi.gr). 

Οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου περιλαμβάνουν: 

 Παθολογική κλινική 

 Νεφρολογική κλινική & Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης 

 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

 Καρδιολογική κλινική, Στεφανιαία Μονάδα & Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 

 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

 Χειρουργείο 

 Ορθοπαιδική κλινική 

 Χειρουργική κλινική 

 Ουρολογική κλινική 

 Οφθαλμολογική κλινική 

 ΩΡΛ κλινική 

 Μαιευτική/ Γυναικολογική κλινική & Αίθουσα Τοκετών 

 Παιδιατρική κλινική 

 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών & Εξωτερικά Ιατρεία 

 Σταθμό Αιμοδοσίας 
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 Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο 

 Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 

 Μικροβιολογικό Εργαστήριο 

 Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο και σύγχρονο Αξονικό Τομογράφο 

Συνολικά στο Γ.Ν. Βέροιας εργάζονται 494 εργαζόμενοι στις τρεις υπηρεσίες (Ιατρική, 

Νοσηλευτική, Διοικητική). Από αυτούς οι 244 ανήκουν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία. 

Συγκεκριμένα: 126 Νοσηλευτές, 88 Βοηθοί Νοσηλευτές και 29 Βοηθητικό 

Υγειονομικό προσωπικό.  

Η έρευνα έγινε στο συγκεκριμένο οργανισμό για δύο λόγους. Ο ένας είναι το γεγονός 

ότι ως εργαζόμενη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο θα είχα πρόσβαση σε μεγαλύτερο 

δείγμα εργαζομένων και θα ήταν ευκολότερη η διανομή, συλλογή και επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων. Ο δεύτερος λόγος, είναι η επιθυμία να διερευνήσω τις απόψεις του 

νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με τη λειτουργία της νοσηλευτικής ηγεσίας. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για το σχεδιασμό 

παρεμβάσεων από τη Διοίκηση, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 

της νοσηλευτικής ομάδας. 

 

4.1.1 Εργαλείο της έρευνας  

 

Για το σκοπό της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο 87 ερωτήσεων, εκ των 

οποίων οι 6 δημογραφικές και οι 81 ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία της 

νοσηλευτικής ηγεσίας. Στον Πίνακα 9 του Παραρτήματος παρατίθεται το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε αποτελεί μετάφραση του σταθμισμένου ερωτηματολόγιου Team 

Leadership Questionnaire (TLQ) των Morgeson et al. (2010). Από τις 82 ερωτήσεις που 

περιείχε το πρότυπο ερωτηματολόγιο μεταφράστηκαν οι 81. Δεν χρησιμοποιήθηκε μια 

ερώτηση η οποία δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στη νοσηλευτική ομάδα που 

ερευνάται. 

Οι 81 βασικές ερωτήσεις κατατάσσονται σε 15 κατηγορίες που αποτελούν και τις 

λειτουργίες της ηγεσίας: 

1. Σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας 

2. Καθορισμός της αποστολής της νοσηλευτικής ομάδας  

3. Καθορισμός προσδοκιών και στόχων στη νοσηλευτική ομάδα 

4. Δομή και σχεδιασμός της νοσηλευτικής ομάδας 
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5. Εκπαίδευση και ανάπτυξη της νοσηλευτικής ομάδας  

6. Κατανόηση-ερμηνεία του περιβάλλοντος  

7. Παροχή ανατροφοδότησης στη νοσηλευτική ομάδα 

8. Παρακολούθηση της εργασίας νοσηλευτικής ομάδας  

9. Διαχείριση των ορίων της νοσηλευτικής ομάδας 

10. Δοκιμασία της νοσηλευτικής ομάδας 

11. Εκτέλεση της εργασίας της νοσηλευτικής ομάδας 

12. Επίλυση προβλημάτων της νοσηλευτικής ομάδας 

13. Παροχή πόρων στη νοσηλευτική ομάδα 

14. Ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της νοσηλευτικής ομάδας  

15. Υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

 

Για τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε η 5βάθμια κλίμακα LIKERT με διαβάθμιση: 

 

Ωστόσο, στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πακέτο SPSS 23, 

χρησιμοποιήθηκε αντίστροφη βαθμολόγηση ώστε από την απόλυτη διαφωνία να 

μεταβούμε στην απόλυτη συμφωνία (1: Διαφωνώ απόλυτα, 2: Διαφωνώ, 3: Συμφωνώ, 

4: Συμφωνώ, 5: Συμφωνώ απόλυτα). 

Τη νοσηλευτική ομάδα απαρτίζουν υπό την επίβλεψη του/της προϊσταμένου/νης οι 

νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτές, οι βοηθοί θαλάμων και οι τραυματιοφορείς. Τα 

μόνιμα μέλη της νοσηλευτικής ομάδας σε ένα νοσηλευτικό τμήμα είναι κύρια οι 

νοσηλευτές και οι βοηθοί νοσηλευτές. Οι τραυματιοφορείς και οι βοηθοί θαλάμων 

αποτελούν το βοηθητικό προσωπικό, συνεπικουρούν καθοδηγούμενοι από τους 

νοσηλευτές και δεν είναι πάντα μόνιμοι αλλά εναλλάσσονται. 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε αποκλειστικά σε νοσηλευτικό προσωπικό του 

νοσοκομείου της Βέροιας: 

 Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ (ανάμεσα σε αυτούς και προϊστάμενοι νοσηλευτές)  

 Βοηθούς Νοσηλευτές ΔΕ 

 Βοηθητικό Υγειονομικό ΥΕ & ΔΕ (Βοηθοί Θαλάμων, Τραυματιοφορείς) 

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε όλα σχεδόν τα τμήματα του νοσοκομείου. 

  

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 

Συμφωνώ 

 

2 

Ούτε συμφωνώ 

/ Ούτε διαφωνώ 

3 

Διαφωνώ 

 

4 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

5 
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Αποκλείστηκαν από την έρευνα: 

 Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, γιατί εκεί δεν εργάζονται ομαδικά οι 

νοσηλευτές (ένας νοσηλευτής που συνεργάζεται μόνο με τον ιατρό). 

 Η Αιμοδοσία, γιατί ασχολούνται με υγιή πληθυσμό. 

 Οι επισκέπτες υγείας γιατί εργάζονται μεμονωμένα.  

 Η Μαιευτική κλινική γιατί αποτελεί ένα μεμονωμένο τμήμα του νοσοκομείου 

όπου εργάζονται αποκλειστικά μαίες και έτσι δεν θα μπορούσε να τηρηθεί η 

ανωνυμία. 

Διανεμήθηκαν 125 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν τα 123, στα οποία υπήρχαν 12 

άκυρα. Συνεπώς, η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 111 έγκυρα ερωτηματολόγια. 

 

4.1.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Μέσα από τις απαντήσεις γίνεται η προσπάθεια να αποτυπωθεί η πραγματικότητα, 

όπως τη βιώνουν οι προϊστάμενοι νοσηλευτές, οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτές και 

το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό. Ο προϊστάμενος ασκεί κάποιες ηγετικές 

λειτουργίες οι οποίες αποτυπώνονται στα 15 πεδία του ερωτηματολογίου. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα που μελετώνται σε σχέση με το ρόλο του προϊσταμένου είναι τα 

εξής:  

1) Με ποια κριτήρια επιλέγει ο προϊστάμενος τη νοσηλευτική ομάδα; 

2) Καθορίζει με σαφήνεια την αποστολή της ομάδας; 

3) Ασχολείται ενεργά με τον καθορισμό των στόχων και ξεκαθαρίζει τις 

προσδοκίες που έχει από την ομάδα; 

4) Ασχολείται με τη δομή της νοσηλευτικής ομάδας και το ξεκαθάρισμα των 

αρμοδιοτήτων; 

5) Ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση της ομάδας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων;  

6) Αφιερώνει χρόνο ώστε να βοηθήσει τα μέλη της νοσηλευτικής ομάδας να 

κατανοήσουν τις καταστάσεις που συναντούν στο εργασιακό περιβάλλον; 

7) Αποδίδει τα εύσημα στην ομάδα όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι; 

8) Ενδιαφέρεται να μαθαίνει με πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας 

του αλλά και άλλων ομάδων; 

9) Είναι ικανός και πρόθυμος να διαχειριστεί προβλήματα που ανακύπτουν σε 

σχέση με άλλες ομάδες και να υποστηρίξει την ομάδα του; 
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10) Συνεισφέρει στην αποδοτικότητα της ομάδας με νέες ιδέες ακόμη κι αν αυτές 

αντιβαίνουν, ορισμένες φορές, στον κανονισμό του νοσοκομείου; 

11) Είναι πρόθυμος να εργαστεί ο ίδιος για την επίτευξη των στόχων της ομάδας 

του; 

12) Είναι άξιος να επιλύσει τα προβλήματα που ανακύπτουν ανάμεσα στα μέλη της 

ομάδας σε συνεργασία με αυτούς; 

13) Φροντίζει για την εξασφάλιση πόρων που είναι απαραίτητοι για την ομαλή 

λειτουργία της ομάδας; 

14) Ενθαρρύνει την ομάδα ως προς την αυτοδιαχείριση; 

15) Είναι υποστηρικτικός απέναντι στα μέλη της ομάδας και φροντίζει για τη 

δημιουργία καλού κλίματος στην ομάδα; 

Ωστόσο, πέρα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας και τις απαντήσεις των μελών του 

δείγματος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα εξής ζητήματα:  

16) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των μελών του δείγματος και στις απαντήσεις που έδωσαν στα 

ερωτήματα της έρευνας; 

17) Στις περιπτώσεις όπου το φύλο, η ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η θέση 

εργασίας, τα έτη προϋπηρεσίας και η ενδεχόμενη υπηρεσία σε θέση 

προϊσταμένου εμφανίζουν συσχέτιση με τις απαντήσεις των μελών του 

δείγματος, ποια είναι η διαφορά σε αυτές τις απαντήσεις; 

 

4.1.3 Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

 

Προτού αρχίσει επίσημα η έρευνα, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητά της, 

το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 10 νοσηλευτές για να ελεγχθεί ως προς την 

κατανόηση των ερωτήσεων. Στη συνέχεια, διορθώθηκαν οι ασάφειες που υπήρχαν και 

επαναλήφθηκε η διαδικασία. Πράγματι, οι ασάφειες εξαλείφθηκαν και δρομολογήθηκε 

η έρευνα. 

Επιπλέον, προκειμένου οι απαντήσεις να είναι αξιόπιστες, κατά τη διανομή του 

ερωτηματολογίου, έγινε σαφής διευκρίνιση ότι οι απαντήσεις πρέπει να αποτυπώνουν 

την πραγματικότητα, όπως τη βιώνουν οι εργαζόμενοι και όχι όπως θα ήθελαν να είναι 

ιδανικά.  

Ένα ακόμη μέτρο αξιοπιστίας που μελετήθηκε μετά τη συλλογή των απαντημένων 

ερωτηματολογίων είναι ο στατιστικός δείκτης alpha του Cronbach. Πρόκειται για ένα 
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δείκτη που μελετά τη στατιστικά σημαντική συμφωνία των απαντήσεων σε μια ομάδα 

ερωτήσεων. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με κάποιο 

κοινό χαρακτηριστικό και στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή αυτού του δείκτη σε καθεμία 

από τις ομάδες. Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από 0 έως 1 ενώ, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, σημαντική αξιοπιστία διαπιστώνεται για τιμές μεγαλύτερες του 0,7 ή του 

0,8 σύμφωνα με αυστηρότερους μελετητές. (Field (2009, p. 674-675)). 

Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 4) φαίνονται οι τιμές του δείκτη για κάθε ομάδα 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Το γεγονός ότι ο δείκτης έχει πάντοτε τιμές 

μεγαλύτερες από 0,8 ή και 0,9 υποδηλώνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων στα 

οποία θα εφαρμοστεί αργότερα στατιστική ανάλυση. 

 

Πίνακας 4. Δείκτης alpha του Cronbach για τις ομάδες ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

Ερωτήσεις 

της 

κατηγορίας 

Κατηγορία ερωτήσεων Τιμή του 

δείκτη 

1-5 Σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας 0,831 

6-10 Καθορισμός της αποστολής της νοσηλευτικής ομάδας 0,927 

11-20 Καθορισμός προσδοκιών και στόχων στη νοσηλευτική ομάδα 0,936 

21-26 Δομή και σχεδιασμός της νοσηλευτικής ομάδας 0,928 

27-31 Εκπαίδευση και ανάπτυξη της νοσηλευτικής ομάδας 0,910 

32-36 Κατανόηση – Ερμηνεία του περιβάλλοντος  0,929 

37-41 Παροχή ανατροφοδότησης στη νοσηλευτική ομάδα 0,914 

42-46 Παρακολούθηση της εργασίας νοσηλευτικής ομάδας 0,889 

47-51 Διαχείριση των ορίων της νοσηλευτικής ομάδας 0,928 

52-55 Δοκιμασία της νοσηλευτικής ομάδας 0,870 

56-60 Εκτέλεση της εργασίας της νοσηλευτικής ομάδας 0,937 

61-65 Επίλυση προβλημάτων της νοσηλευτικής ομάδας 0,940 

66-70 Παροχή πόρων στη νοσηλευτική ομάδα 0,904 

71-76 Ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της νοσηλευτικής ομάδας 0,909 

77-81 Υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας 0,921 

 

4.1.4 Δείγμα 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται το δείγμα της έρευνας που, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτελείται από το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.  

Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελείται από 31 άνδρες και 80 γυναίκες. Στο Γράφημα 1 

φαίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά των δύο φύλων. 
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Γράφημα 1: Κατανομή των δύο φύλων στο δείγμα. 

Όσον αφορά την ηλικία, 3 από τους ερωτώμενους είναι 25-35 χρονών, 27 άτομα είναι 

36-45 χρονών, 75 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 46-55 χρονών ενώ 6 έχουν ξεπεράσει 

τα 56 έτη. Τα αντίστοιχα ποσοστά εμφανίζονται στο Γράφημα 2. 

 

 
 

Γράφημα 2: Κατανομή των μελών του δείγματος ως προς την ηλικία 

 

Επιπλέον, οι ερωτώμενοι απάντησαν σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν 

δεχτεί. Όπως, φαίνεται το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αποφοιτήσει από ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ 

ελάχιστοι είναι όσοι έχουν ολοκληρώσει μόνο την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, μόνο 2 άτομα έχουν σταματήσει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Επίσης, 38 άτομα ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ 61 άτομα έχουν 

πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Τέλος, 10 άτομα απάντησαν ότι κατέχουν και Μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών. Στο Γράφημα 3 φαίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά. 
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Γράφημα 3: Κατανομή των μελών του δείγματος ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

Ωστόσο, κάποια από τα μέλη του δείγματος έχουν αναλάβει θέσεις που απαιτούσαν 

λιγότερα προσόντα από αυτά που κατείχαν. Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις τους, 

υπάρχουν 7 άτομα στη θέση «ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού», 4 στη θέση «ΔΕ 

Βοηθητικού Υγειονομικού», 31 άτομα στη θέση «ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών» και 69 στη 

θέση «ΤΕ/ΠΕ Νοσηλευτών». Τα αντίστοιχα ποσοστά παρουσιάζονται στο Γράφημα 4. 

 

 
 

Γράφημα 4: Κατανομή των ατόμων σύμφωνα με τη θέση εργασίας. 
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Επιπλέον, 9 υπάλληλοι βρίσκονται στο χώρο λιγότερα από 10 χρόνια ενώ 35 από 

αυτούς για 11-20 χρόνια. Επίσης, 48 άτομα έχουν 21-30 έτη προϋπηρεσίας, ενώ πάνω 

από 31 χρόνια εργάζονται 19 από τα μέλη του δείγματος. Στο Γράφημα 5 φαίνονται τα 

ποσοστά τους. 

 

 
 

Γράφημα 5: Κατανομή των ερωτώμενων ως προς τα έτη προϋπηρεσίας 

 

Τέλος, στο Γράφημα 6 φαίνεται η κατανομή των ατόμων ανάλογα με το αν κατέχουν ή 

όχι θέση προϊσταμένου. Όπως απάντησαν, η συντριπτική πλειοψηφία των 100 ατόμων 

δεν βρίσκεται σε θέση προϊσταμένου ενώ μόλις 11 άτομα απάντησαν ότι βρίσκονται σε 

τέτοια θέση. 

 

 

Γράφημα 6: Κατανομή των ατόμων σε σχέση με τη θέση προϊσταμένου 
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4.1.5 Μέθοδοι της στατιστικής ανάλυσης 

 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι μέθοδοι που ακολουθούν στη συνέχεια και 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με το ρόλο του 

προϊσταμένου στην εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας. Όλες οι 

μέθοδοι αποτελούν εργαλεία του στατιστικού πακέτου SPSS 23 (Statistical Package for 

Social Services). 

Αρχικά, μελετήθηκαν οι απαντήσεις των ερωτώμενων στα βασικά ερωτήματα της 

έρευνας. Με τη βοήθεια πινάκων συχνοτήτων εξετάστηκε η γενική εικόνα που 

επικρατεί στη νοσηλευτική ομάδα του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας σχετικά με τους 

προϊσταμένους.  

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ανεξαρτησίας ανάμεσα στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτώμενων και τις απαντήσεις τους στα βασικά ερωτήματα της 

έρευνας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο χ
2
 έλεγχος ανεξαρτησίας για 

κατηγορικές μεταβλητές. Αν παραστήσουμε με Χ και Υ τις ερωτήσεις που εξετάζονται 

κάθε φορά ως προς την ανεξαρτησία, τότε ο έλεγχος ουσιαστικά αφορά την αποδοχή ή 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Η0: Οι μεταβλητές Χ και Υ είναι ανεξάρτητες έναντι 

της εναλλακτικής υπόθεσης Η1: Οι μεταβλητές Χ και Υ δεν είναι ανεξάρτητες. Σε αυτό 

τον έλεγχο ορίζεται επίπεδο σημαντικότητας (ποσοστό σφάλματος) 5%. Αν η τιμή Sig. 

value του ελέγχου χ
2
 είναι μικρότερη από 0,05 τότε οι μεταβλητές (ερωτήσεις) που 

εξετάζουμε εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση (η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται) (Πραμαγγιούλης (2008, σ. 93)). 

Ωστόσο, αν περισσότερα από το 25% των κελιών του πίνακα συσχέτισης (Crosstabs) 

εμφανίζουν συχνότητα μικρότερη του 5, τότε ο έλεγχος χ
2
 δεν δίνει αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος Monte Carlo με το 

ίδιο επίπεδο σημαντικότητας (Τσαγρής (2014)).  

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με τους ελέγχους ανεξαρτησίας υπολογίζεται κάθε 

φορά και ο στατιστικός δείκτης rho του Spearman. Αυτός ο δείκτης υποδηλώνει την 

ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. Για τιμές από 0 έως 1 

υποδηλώνει την ύπαρξη θετικής γραμμικής σχέσης (όταν οι τιμές της μιας μεταβλητής 

αυξάνονται τότε και οι τιμές της άλλης αυξάνονται) ενώ για τιμές από -1 έως 0 

υποδηλώνει την ύπαρξη αρνητικής γραμμικής σχέσης (όταν οι τιμές της μιας 

μεταβλητής αυξάνονται τότε οι τιμές της άλλης μειώνονται). Η τιμή 0 υποδηλώνει την 
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πλήρη έλλειψη γραμμικής συσχέτισης (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να 

σχετίζονται οι μεταβλητές με άλλο τρόπο). (Πραμαγγιούλης (2008, σ. 26-29)). 

Τέλος, στις περιπτώσεις όπου εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 

σε ερώτηση και δημογραφικό στοιχείο, χρησιμοποιήθηκαν ομαδοποιημένα 

ραβδογράμματα για να μελετηθούν τα ποσοστά απαντήσεων των ομάδων στις οποίες 

χωρίζονται τα άτομα με βάση το δημογραφικό χαρακτηριστικό (Κριτσωτάκης (2013, σ. 

105-107)). 

 

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

4.2.1 Απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Αρχικά, 

στον Πίνακα 5 φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων των 111 μελών του δείγματος 

στα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Οι απαντήσεις από τα αριστερά προς τα δεξιά είναι 

οι εξής: «Διαφωνώ απόλυτα», «Διαφωνώ», «Ούτε συμφωνώ / Ούτε διαφωνώ», 

«Συμφωνώ», «Συμφωνώ απόλυτα». 

Όσον αφορά τη σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας, σχεδόν οι μισοί από τους 

ερωτώμενους συμφωνούν ότι ο προϊστάμενος επιλέγει να έχει στην ομάδα ικανά μέλη 

όπως και άτομα που συνεργάστηκαν αρμονικά στο παρελθόν με συναδέλφους και με 

τον προϊστάμενο. Ακόμη, δίνει σημασία στο να υπάρχει το σωστό μείγμα δεξιοτήτων 

στην ομάδα. Ωστόσο, το 43,2% των μελών του δείγματος διαφωνούν ότι ο 

προϊστάμενος επιλέγει άτομα με υψηλά κίνητρα και φιλοδοξίες. Μεγάλα είναι τα 

ποσοστά και αυτών που κρατούν ουδέτερη στάση καθώς το ποσοστό τους φτάνει στο 

30% (εκτός από την ερώτηση που αφορά στην επιλογή εξαιρετικών ικανών μελών στην 

ομάδα). 

Όσον αφορά τον καθορισμό της αποστολής της νοσηλευτικής ομάδας, περισσότεροι 

από το 60% (και 70%) των ερωτώμενων συμφωνούν ότι ο προϊστάμενος φροντίζει 

ώστε η ομάδα να έχει σωστή κατεύθυνση, αναπτύσσει σαφή αποστολή, τονίζει την αξία 

της συλλογικότητας και εξασφαλίζει την κατανόηση της αποστολής από όλα τα μέλη 

της ομάδας. Ωστόσο μόνο το 45% συμφωνούν ότι ο προϊστάμενος τους παρέχει ένα 
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σαφές όραμα. Οι νοσηλευτές που κρατούν ουδέτερη στάση κυμαίνονται ανάλογα με 

την ερώτηση από 11% έως 28% το συνολικού δείγματος. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί 

ότι σχεδόν 1 στους 5 νοσηλευτές απάντησαν αρνητικά σε αυτές τις ερωτήσεις. 

Η επόμενη κατηγορία ερωτήσεων αφορούσε τον καθορισμό προσδοκιών και στόχων 

στη νοσηλευτική ομάδα. Ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των εργαζομένων απάντησε ότι 

ο προϊστάμενος γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας τους στόχους προς επίτευξη, τους 

παρακινεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να ακολουθήσουν τις τυπικές 

διαδικασίες. Μάλιστα, σε αυτές τις ερωτήσεις λιγότεροι από το 10% του συνόλου έχουν 

απαντήσει αρνητικά. Ωστόσο, το ποσοστό αυτών που συμφωνούν ότι ο προϊστάμενος 

βοηθά στην πραγμάτωση των στόχων και επανεξετάζει τους στόχους ώστε να 

καταλήξει αν αυτοί είναι ρεαλιστικοί και αποτελούν πρόκληση για την ομάδα δεν 

ξεπερνά το 45%. Αξίζει να τονιστεί ότι οι ουδέτερες απαντήσεις (Ούτε συμφωνώ / Ούτε 

διαφωνώ) κυμαίνονται από 12% έως 35% στο σύνολο του δείγματος. 

Στη συνέχεια το νοσηλευτικό προσωπικό ρωτήθηκε σχετικά με τη δομή και το 

σχεδιασμό της νοσηλευτικής ομάδας. Σ’ αυτή την κατηγορία περισσότεροι από το 60% 

των υπαλλήλων απάντησαν ότι ο προϊστάμενος καθορίζει τους στόχους του αλλά και 

τους στόχους της ομάδας, συμβάλλει με την προσωπική του εργασία στην επίτευξη των 

στόχων, προσδιορίζει την χρονική διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και 

βοηθά να αναπτυχθούν κανόνες για την ομαλή λειτουργία της ομάδας. Ωστόσο, 

περίπου το 55% δεν συμφωνούν ότι ο προϊστάμενος θέτει στρατηγικές ούτε ότι 

φροντίζει να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Συγκεκριμένα, 

σχεδόν οι μισοί διαφωνούν ξεκάθαρα ενώ οι άλλοι μισοί κρατούν ουδέτερη στάση.  

Η επόμενη κατηγορία ερωτήσεων αφορά την εκπαίδευση και ανάπτυξη της 

νοσηλευτικής ομάδας. Πάνω από τους μισούς απάντησαν ότι ο προϊστάμενος 

εξασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας έχουν τις απαραίτητες διαπροσωπικές δεξιότητες 

για την επίλυση των προβλημάτων, συμβάλλει στην καλύτερη εκπαίδευσή τους μέσα 

από προβλήματα που είχαν ανακύψει στο παρελθόν και τους παρέχει οδηγίες σχετικά 

με τα καθήκοντα τους. Επιπλέον, πάνω από το 60% απάντησε ότι ο προϊστάμενος 

εξηγεί στα νέα μέλη πως πρέπει να δουλεύουν αλλά μόνο το 38,7% συμφωνεί ότι ο 

προϊστάμενος βοηθά τα νέα μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους. 

Αρκετά υψηλά είναι και τα ποσοστά των ουδέτερων απαντήσεων (ως επί το πλείστον 

άνω του 20%). 

Σχετικά με την κατανόηση και ερμηνεία του περιβάλλοντος, αξίζει να σημειωθεί ότι 

ποσοστό που υπερβαίνει το 30% των μελών του δείγματος κρατούν ουδέτερη στάση. 

Το 35,1% των ερωτηθέντων δηλώνει πως ο προϊστάμενος δε βοηθά την ομάδα να 
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ερμηνεύσει καταστάσεις που συμβαίνουν έξω από τα όρια της ομάδας, σε αντίθεση με 

την ερμηνεία καταστάσεων μέσα στην ομάδα που η συμφωνία αγγίζει το 44,1%.  

Οι επόμενες πέντε ερωτήσεις αφορούν την παροχή ανατροφοδότησης στην ομάδα. 

Σχεδόν οι μισοί από τους υπαλλήλους που ερωτήθηκαν θεωρούν ότι ο προϊστάμενος 

συνεργάζεται με την ομάδα για τον έλεγχο των αποδόσεών τους, παρέχει θετική 

ανατροφοδότηση όταν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα, ενώ στην περίπτωση αρνητικών 

αποτελεσμάτων παρεμβαίνει ο ίδιος με διορθωτικές κινήσεις. Ωστόσο, ένας στους 

τέσσερις απάντησε αρνητικά («Διαφωνώ», «Διαφωνώ απόλυτα») σε αυτές τις 

ερωτήσεις. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που ενδιέφερε την παρούσα έρευνα είναι η 

παρακολούθηση της εργασίας των μελών της νοσηλευτικής ομάδας από τον 

προϊστάμενο. Σχεδόν το 60% των υπαλλήλων συμφωνούν ότι οι προϊστάμενος 

παρακολουθεί την ομάδα και ζητά ενημέρωση σχετικά με την απόδοση των μελών 

όμως σχεδόν το 50% του συνόλου απάντησε θετικά στην παρακολούθηση άλλων 

ομάδων απ’ την μεριά του προϊσταμένου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ουδέτερες 

απαντήσεις κυμαίνονται από 18 έως 33,3%. 

Σχετικά με τη διαχείριση των ορίων της νοσηλευτικής ομάδας, πάνω από τους μισούς 

ερωτώμενους έδωσαν θετική απάντηση στη συμβολή του προϊσταμένου στην 

επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων, στην αποφυγή προβλημάτων από 

εξωτερικούς παράγοντες και στην στήριξη της ομάδας του. Ωστόσο, το υπόλοιπο 

ποσοστό μοιράζεται ανάμεσα σε αυτούς που κρατούν ουδέτερη στάση και εκείνους που 

διαφωνούν στην διαχείριση απ’ την μεριά του προϊσταμένου.  

Ακολούθως, το νοσηλευτικό προσωπικό ερωτήθηκε σχετικά με τη δοκιμασία της 

ομάδας. Πάνω από τους μισούς απάντησαν ότι ο προϊστάμενος συμβάλλει στην καλή 

λειτουργία της ομάδας προτείνοντας νέες ιδέες και εντοπίζοντας λάθη και παραλείψεις 

ώστε να τα διορθώσει. Ωστόσο, πάνω από το 55% έδωσαν μη θετική απάντηση στην 

εξεύρεση νέων τρόπων δράσης από την μεριά του προϊσταμένου ώστε να βελτιωθεί το 

έργο της ομάδας και στην εναντίωση του προϊσταμένου στο “status quo” του 

οργανισμού. 

Όσον αφορά την εκτέλεση των εργασιών της ομάδας, περισσότεροι από τους μισούς 

απάντησαν ότι ο προϊστάμενος θα ασχοληθεί προσωπικά αν χρειαστεί, προκειμένου να 

ολοκληρωθούν οι εργασίες της ομάδας. Αξίζει να τονιστεί ότι οι αρνητικές απαντήσεις 

(«Διαφωνώ απόλυτα», «Διαφωνώ») σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων δεν ξεπερνούν 

το 25% (ως επί το πλείστον). 
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Ακόμη, σχεδόν το 50% των ερωτώμενων συμφωνούν ότι ο προϊστάμενος βοηθά στην 

επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά περιόδους στη νοσηλευτική ομάδα 

(αν και είναι λιγότεροι αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο προϊστάμενος προτείνει δικές του 

λύσεις). Ωστόσο, είναι αρκετά υψηλό και το ποσοστό εκείνων που κρατούν ουδέτερη 

στάση καθώς το ποσοστό τους κυμαίνεται από 24% έως 32%. 

Ακόμη, όσον αφορά την παροχή πόρων, οι νοσηλευτές συμφωνούν σε ποσοστό άνω 

του 70% ότι ο προϊστάμενος εξασφαλίζει τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την 

ομαλή λειτουργία της ομάδας. Το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων δεν υπερβαίνει 

το 10%. Ωστόσο, το ποσοστό συμφωνίας είναι μικρότερο στις ερωτήσεις που αφορούν 

την παροχή της ομάδας με εξοπλισμό και πόρους άλλων ομάδων ή με την παροχή 

εξειδικευμένου υλικού (40,5% και 58,5% αντίστοιχα). Σε αυτές τις ερωτήσεις η 

διαφωνία προσεγγίζει ή ξεπερνά το 20%. 

Σε ότι αφορά την ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της ομάδας, οι ερωτώμενοι 

συμφωνούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% ή 50% ότι ο προϊστάμενος αφήνει 

πρωτοβουλίες στην ομάδα σχετικά με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των μελών, 

την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται εντός της ομάδας και γενικότερα 

την παροχή αυτονομίας στην ομάδα. Ωστόσο, μόλις το 30,6% των ερωτώμενων 

συμφωνούν ότι ο προϊστάμενος παροτρύνει την ομάδα να προβεί σε αυτοαξιολόγηση. 

Το ποσοστό των ουδέτερων απαντήσεων είναι αρκετά υψηλό καθώς κυμαίνεται 

ανάμεσα στο 20% και το 30%. 

Η τελευταία κατηγορία ερωτήσεων αφορά την υποστήριξη και δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας. Οι υπάλληλοι συμφωνούν σε ποσοστό περίπου 50% ότι ο προϊστάμενος 

ανταποκρίνεται και δείχνει σεβασμό στα προσωπικά προβλήματα και τις ανάγκες των 

μελών. Ενώ σχεδόν το 35% (περίπου) συμφωνεί ότι φροντίζει για την ευχάριστη 

παραμονή και ευημερία των μελών στην ομάδα. Τέλος το ποσοστό αυτών που 

πιστεύουν ότι ο προϊστάμενος ενδιαφέρεται περισσότερο για το συμφέρον της ομάδας 

και λιγότερο για το προσωπικό του συμφέρον δεν ξεπερνά το 30%. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι αυτό το πεδίο συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά ουδέτερων απαντήσεων 

(περίπου 30%-40%).   
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Πίνακας 5. Απαντήσεις των μελών του δείγματος σχετικά με το ρόλο του προϊσταμένου 

Σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας 

1 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα 

εξαιρετικά ικανά μέλη. 

7,2% 

(8) 

16,2% 

(18) 

17,1% 

(19) 

47,7% 

(53) 

11,7% 

(13) 

2 

Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη 

που στο παρελθόν συνεργάστηκαν 

καλά με τους συναδέλφους τους. 

4,5% 

(5) 

18% 

(20) 

27% 

(30) 

40,5% 

(45) 

9,9% 

(11) 

3 

Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη 

που στο παρελθόν συνεργάστηκαν 

καλά με τους προϊσταμένους τους. 

5,4% 

(6) 

17,1% 

(19) 

27,9% 

(31) 

40,5% 

(45) 

9% 

(10) 

4 

Επιλέγει τα μέλη της ομάδας έτσι 

ώστε να υπάρχει το σωστό μείγμα 

δεξιοτήτων στην ομάδα. 

5,4% 

(6) 

9,9% 

(11) 

27% 

(30) 

41,4% 

(46) 

16,2% 

(18) 

5 

Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη με 

υψηλά κίνητρα (φιλοδοξία, 

προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, 

κ.λπ.). 

14,4% 

(16) 

28,8% 

(32) 

28,8% 

(32) 

19,8% 

(22) 

8,1% 

(9) 

Καθορισμός της αποστολής της νοσηλευτικής ομάδας 

6 

Φροντίζει κατά την εκτέλεση των 

εργασιών η ομάδα να έχει σαφή 

κατεύθυνση. 

2,7% 

(3) 

14,4% 

(16) 

11,7% 

(13) 

52,3% 

(58) 

18,9% 

(21) 

7 

Τονίζει πόσο σημαντικό είναι η 

ομάδα να έχει μια συλλογική αίσθηση 

της αποστολής της. 

4,5% 

(5) 

14,4% 

(16) 

16,2% 

(18) 

39,6% 

(44) 

25,2% 

(28) 

8 
Αναπτύσσει και διατυπώνει μια σαφή 

αποστολή για την ομάδα. 

5,4% 

(6) 

12,6% 

(14) 

16,2% 

(18) 

48,6% 

(54) 

17,1% 

(19) 

9 

Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει 

κατανοήσει με σαφήνεια το σκοπό 

της εργασίας της. 

3,6% 

(4) 

14,4% 

(16) 

24,3% 

(27) 

41,4% 

(46) 

16,2% 

(18) 

10 
Παρέχει στην ομάδα ένα σαφές 

όραμα για το πού πηγαίνει. 

5,6% 

(6) 

23,4% 

(26) 

25,2% 

(28) 

32,4% 

(36) 

13,5% 

(15) 

Καθορισμός προσδοκιών και στόχων στη νοσηλευτική ομάδα 

11 

Ορίζει και δίνει έμφαση στους 

αναμενόμενους μελλοντικούς 

στόχους της ομάδας. 

8,1% 

(9) 

24,3% 

(27) 

19,8% 

(22) 

37,8% 

(42) 

9,9% 

(11) 

12 

Ζητά από τα μέλη της ομάδας να 

ακολουθήσουν τους τυπικούς 

κανόνες και κανονισμούς του 

οργανισμού. 

2,7% 

(3) 

4,5% 

(5) 

12,6% 

(14) 

59,5% 

(66) 

20,7% 

(23) 

13 
Γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας τι 

περιμένει από αυτά. 

2,7% 

(3) 

4,5% 

(5) 

21,6% 

(24) 

55,9% 

(62) 

15,3% 

(17) 

14 

Γνωστοποιεί στην ομάδα τις 

προσδοκίες του για υψηλή απόδοση 

της ομάδας. 

3,6% 

(4) 

15,3% 

(17) 

24,3% 

(27) 

38,7% 

(43) 

18% 

(20) 
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15 
Προτρέπει την ομάδα να κάνει όσο το 

δυνατόν καλύτερα το έργο της. 

4,5% 

(5) 

3,6% 

(4) 

16,2% 

(18) 

45% 

(50) 

30,6% 

(34) 

16 
Θέτει ή βοηθά να τεθούν στόχοι 

σχετικά με την εργασία της ομάδας. 

3,6% 

(4) 

12,6% 

(14) 

28,8% 

(32) 

43,2% 

(48) 

11,7% 

(13) 

17 
Βοηθά την ομάδα να πετύχει 

δύσκολους και ρεαλιστικούς στόχους. 

3,6% 

(4) 

17,1% 

(19) 

35,1% 

(39) 

32,4% 

(36) 

11,7% 

(13) 

18 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει 

ξεκάθαρους στόχους απόδοσης. 

4,5% 

(5) 

18,9% 

(21) 

31,5% 

(35) 

30,6% 

(34) 

14,4% 

(16) 

19 

Εργάζεται με την ομάδα αλλά και με 

μεμονωμένους νοσηλευτές της 

ομάδας για να τεθούν 

πραγματοποιήσιμοι στόχοι. 

7,2% 

(8) 

18% 

(20) 

18,9% 

(21) 

40,5% 

(45) 

15,3% 

(17) 

20 

Επανεξετάζει αν οι στόχοι που έχουν 

τεθεί στην ομάδα είναι ρεαλιστικοί, 

αναγκαίοι και αποτελούν πρόκληση 

για την ομάδα. 

6,3% 

(7) 

20,7% 

(23) 

34,2% 

(38) 

30% 

(27) 

11,7% 

(13) 

Δομή και σχεδιασμός της νοσηλευτικής ομάδας 

21 
Καθορίζει και οργανώνει τις εργασίες 

του και τις εργασίες της ομάδας. 

4,5% 

(5) 

10,8% 

(12) 

17,1% 

(19) 

47,7% 

(53) 

19,8% 

(22) 

22 

Προσδιορίζει πότε πρέπει να 

ολοκληρωθούν οι βασικές εργασίες 

της ομάδας. 

4,5% 

(5) 

11,7% 

(13) 

21,6% 

(24) 

48,6% 

(54) 

13,5% 

(15) 

23 
Συνεργάζεται με την ομάδα με σκοπό 

να κάνει καλύτερα τη δουλειά της. 

5,4% 

(6) 

10,8% 

(12) 

21,6% 

(24) 

35,1% 

(39) 

27% 

(30) 

24 

Βοηθά να αναπτυχθούν κανόνες για 

την καλύτερη λειτουργία της ομάδας 

και την τυποποίηση των διαδικασιών. 

3,6% 

(4) 

18% 

(20) 

25,2% 

(28) 

31,5% 

(35) 

21,6% 

(24) 

25 
Θέτει στρατηγικές που βοηθούν στην 

απόδοση της ομάδας. 

6,3% 

(7) 

22,5% 

(25) 

26,1% 

(29) 

28,8% 

(32) 

16,2% 

(18) 

26 
Εξασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας 

έχουν ξεκάθαρους ρόλους. 

4,5% 

(5) 

23,4% 

(26) 

24,3% 

(27) 

32,4% 

(36) 

15,3% 

(17) 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη της νοσηλευτικής ομάδας 

27 

Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει τις 

απαραίτητες διαπροσωπικές 

δεξιότητες (επικοινωνιακές) για να 

επιλύει τα προβλήματα που 

προκύπτουν. 

7,2% 

(8) 

22,5% 

(25) 

27% 

(30) 

29,7% 

(33) 

13,5% 

(15) 

28 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να 

μάθουν πως πρέπει να δουλεύουν. 

6,3% 

(7) 

13,5% 

(15) 

20,7% 

(23) 

38,7% 

(43) 

20,7% 

(23) 

29 

Παρέχει στα μέλη της ομάδας οδηγίες 

σχετικά με τα καθήκοντα τους στην 

εργασία. 

3,6% 

(4) 

8,1% 

(9) 

16,2% 

(18) 

55% 

(61) 

17,1% 

(19) 

30 

Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να 

αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές 

τους. 

9% 

(10) 

16,2% 

(18) 

36% 

(40) 

19,8% 

(22) 

18,9% 

(21) 
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31 
Βοηθά την ομάδα να μάθει από 

προηγούμενα γεγονότα ή εμπειρίες. 

6,3% 

(7) 

17,1% 

(19) 

22,5% 

(25) 

40,5% 

(45) 

13,5% 

(15) 

Κατανόηση – Ερμηνεία του περιβάλλοντος 

32 

Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει 

καταστάσεις που συμβαίνουν μέσα 

στην ομάδα. 

2,7% 

(3) 

21,6% 

(24) 

31,5% 

(35) 

35,1% 

(39) 

9% 

(10) 

33 

Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει 

καταστάσεις που συμβαίνουν έξω 

από την ομάδα. 

4,5% 

(5) 

30,6% 

(34) 

36,9% 

(41) 

20,7% 

(23) 

7,2% 

(8) 

34 
Διευκολύνει την ομάδα να καταλάβει 

γεγονότα ή καταστάσεις. 

3,6% 

(4) 

19,8% 

(22) 

32,4% 

(36) 

32,4% 

(36) 

11,7% 

(13) 

35 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύει 

εσωτερικά ή εξωτερικά γεγονότα. 

4,5% 

(5) 

21,6% 

(24) 

37,8% 

(42) 

27,9% 

(31) 

8,1% 

(9) 

36 
Βοηθά την ομάδα να κατανοεί 

ασαφείς καταστάσεις 

2,7% 

(3) 

26,1% 

(29) 

33,3% 

(37) 

26,1% 

(29) 

11,7% 

(13) 

Παροχή ανατροφοδότησης στη νοσηλευτική ομάδα 

37 

Ανταμείβει την καλή απόδοση των 

μελών της ομάδας σύμφωνα με τα 

πρότυπα απόδοσης. 

9,9% 

(11) 

27,9% 

(31) 

27,9% 

(31) 

24,3% 

(27) 

9,9% 

(11) 

38 
Σε συνεργασία με την ομάδα ελέγχει 

τα αποτελέσματα της απόδοσής τους. 

6,3% 

(7) 

21,6% 

(24) 

24,3% 

(27) 

35,1% 

(39) 

12,6% 

(14) 

39 

Γνωστοποιεί στην ομάδα αν 

λειτουργεί και αποδίδει θετικά ή 

αρνητικά. 

4,5% 

(5) 

20,7% 

(23) 

22,5% 

(25) 

39,6% 

(44) 

12,6% 

(14) 

40 

Όταν η ομάδα αποδίδει καλά παρέχει 

θετική ανατροφοδότηση (π.χ. 

ενθάρρυνση, ανταμοιβές, επαίνους, 

διευκολύνσεις κ.λπ.). 

10,8% 

(12) 

23,4% 

(26) 

19,8% 

(22) 

28,8% 

(32) 

17,1% 

(19) 

41 

Όταν η ομάδα δεν αποδίδει καλά 

παρεμβαίνει με διορθωτικές κινήσεις 

(διορθωτική ανατροφοδότηση). 

5,4% 

(6) 

15,3% 

(17) 

24,3% 

(27) 

45,9% 

(51) 

9% 

(10) 

Παρακολούθηση της νοσηλευτικής ομάδας 

42 

Παρακολουθεί τις αλλαγές στο 

εξωτερικό περιβάλλον της ομάδας 

(π.χ. σε σχέση με τα άλλα 

νοσηλευτικά τμήματα). 

7,2% 

(8) 

10,8% 

(12) 

33,3% 

(37) 

40,5% 

(45) 

8,1% 

(9) 

43 
Παρακολουθεί την ομάδα και την 

απόδοση των μελών της ομάδας. 

3,6% 

(4) 

7,2% 

(8) 

20,7% 

(23) 

55% 

(61) 

13,5% 

(15) 

44 
Ενημερώνεται για το τι κάνουν οι 

άλλες ομάδες στο νοσοκομείο. 

7,2% 

(8) 

14,4% 

(16) 

30,6% 

(34) 

40,5% 

(45) 

7,2% 

(8) 

45 
Ζητά πληροφορίες από τα μέλη της 

ομάδας σχετικά με τις εργασίες τους. 

5,4% 

(6) 

18% 

(20) 

18% 

(20) 

45,9% 

(51) 

12,6% 

(14) 

46 

Παρατηρεί τις αδυναμίες στη ροή των 

εργασιών ή στα αποτελέσματα των 

εργασιών της ομάδας. 

4,5% 

(5) 

11,7% 

(13) 

18% 

(20) 

47,7% 

(53) 

18% 

(20) 
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Διαχείριση των ορίων της νοσηλευτικής ομάδας 

47 

Προστατεύει την ομάδα από την 

αρνητική επίδραση εξωτερικών 

δυνάμεων ή γεγονότων. 

9,9% 

(11) 

18,9% 

(21) 

22,5% 

(25) 

34,2% 

(38) 

14,4% 

(16) 

48 

Βοηθά διαφορετικές ομάδες να 

επικοινωνούν μεταξύ τους 

(νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι 

επαγγελματίες υγείας). 

9% 

(10) 

15,3% 

(170 

25,2% 

(28) 

39,6% 

(44) 

10,8% 

(12) 

49 

Λειτουργεί ως εκπρόσωπος της 

ομάδας με άλλα τμήματα του 

νοσοκομείου (π.χ. άλλες ομάδες, 

διοίκηση). 

10,8% 

(12) 

7,2% 

(8) 

22,5% 

(25) 

42,3% 

(47) 

17,1% 

(19) 

50 

Υποστηρίζει θέματα που αφορούν 

την ομάδα σε σχέση με άλλες ομάδες 

στο σύνολο του οργανισμού 

(νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι 

επαγγελματίες υγείας). 

10,8% 

(12) 

11,7% 

(13) 

23,4% 

(26) 

40,5% 

(45) 

13,5% 

(15) 

51 

Βοηθά στην επίλυση των δυσκολιών 

μεταξύ διαφορετικών ομάδων 

(νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι 

επαγγελματίες υγείας) 

9% 

(10) 

10,8% 

(12) 

29,7% 

(33) 

37,8% 

(42) 

12,6% 

(14) 

Δοκιμασία της νοσηλευτικής ομάδας 

52 

Εντοπίζει τα λάθη και τις 

παραλείψεις των μελών της ομάδας 

και φροντίζει για τη διάρθρωσή τους. 

5,4% 

(6) 

13,5% 

(15) 

16,2% 

(18) 

52,3% 

(58) 

12,6% 

(14) 

53 

Μερικές φορές αμφισβητεί την 

ισχύουσα κατάσταση στον οργανισμό 

(status quo) για να βοηθήσει την 

ομάδα. 

8,1% 

(9) 

23,4% 

(26) 

32,4% 

(36) 

27,9% 

(31) 

8,1% 

(9) 

54 
Προτείνει νέους τρόπους δράσης για 

να ολοκληρώσει το έργο της η ομάδα. 

6,3% 

(7) 

14,4% 

(16) 

33,3% 

(37) 

34,2% 

(38) 

11,7% 

(13) 

55 

Συνεισφέρει ιδέες για να βελτιώσει 

τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα 

εκτελεί το έργο της. 

5,4% 

(6) 

14,4% 

(16) 

22,5% 

(25) 

41,4% 

(46) 

16,2% 

(18) 

Εκτέλεση της εργασίας της νοσηλευτικής ομάδας 

56 

Θα «αγωνιστεί» προσωπικά και θα 

βοηθήσει τη νοσηλευτική ομάδα στο 

έργο της. 

9,9% 

(11) 

13,5% 

(15) 

27% 

(30) 

32,4% 

(36) 

17,1% 

(19) 

57 

Όταν χρειάζεται, θα δουλέψει ο ίδιος 

ως ισότιμο μέλος της ομάδας για να 

βοηθήσει την ομάδα να τελειώσει τη 

δουλειά της. 

11,7% 

(13) 

16,2% 

(18) 

18,9% 

(21) 

30,6% 

(34) 

22,5% 

(25) 

58 
Συνεργάζεται με μέλη της ομάδας για 

να βοηθήσει στην εργασία. 

5,4% 

(6) 

16,2% 

(18) 

18,9% 

(21) 

38,7% 

(43) 

20,7% 

(23) 

59 Θα συνεργαστεί μαζί με την ομάδα 5,4% 19,8% 15,3% 35,1% 24,3% 
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για να ολοκληρώσει τη δουλειά της 

ομάδας. 

(6) (22) (17) (39) (27) 

60 

Παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα μέλη 

της ομάδας να κάνουν τη δουλειά 

τους. 

3,6% 

(4) 

15,3% 

(17) 

19,8% 

(22) 

48,6% 

(54) 

12,6% 

(14) 

Επίλυση προβλημάτων της νοσηλευτικής ομάδας 

61 
Εφαρμόζει ή βοηθάει την ομάδα να 

εφαρμόσει λύσεις σε προβλήματα. 

5,4% 

(6) 

9,9% 

(11) 

27% 

(30) 

45% 

(50) 

12,6% 

(14) 

62 

Κατά την επίλυση των προβλημάτων 

προτείνει πολλές διαφορετικές λύσεις 

στην ομάδα. 

7,2% 

(8) 

18,9% 

(21) 

30,6% 

(34) 

32,4% 

(36) 

10,8% 

(12) 

63 
Εφευρίσκει λύσεις σε προβλήματα 

που σχετίζονται με την εργασία. 

2,7% 

(3) 

15,3% 

(17) 

32,4% 

(36) 

37,8% 

(42) 

11,7% 

(13) 

64 
Συμμετέχει στην επίλυση 

προβλημάτων μαζί με την ομάδα. 

2,7% 

(3) 

17,1% 

(19) 

24,3% 

(27) 

41,4% 

(46) 

14,4% 

(16) 

65 

Βοηθά την ομάδα να βρει λύσεις για 

προβλήματα που αφορούν την 

εργασία και τις σχέσεις των μελών 

της ομάδας. 

1,8% 

(2) 

16,2% 

(18) 

29,7% 

(33) 

38,7% 

(43) 

13,5% 

(15) 

Παροχή πόρων στη νοσηλευτική ομάδα 

66 

Προμηθεύεται και διαθέτει πόρους 

(υλικά, εξοπλισμό, άτομα και 

υπηρεσίες) για την ομάδα. 

1,8% 

(2) 

8,1% 

(9) 

16,2% 

(18) 

49,5% 

(55) 

24,3% 

(27) 

67 

Παρέχει πληροφορίες και πόρους για 

να βοηθήσει την ομάδα να πάει 

μπροστά. 

4,5% 

(5) 

9% 

(10) 

32,4% 

(36) 

40,5% 

(45) 

13,5% 

(15) 

68 

Φροντίζει ώστε να παίρνει η ομάδα 

αυτό που χρειάζεται από τις άλλες 

ομάδες. 

3,6% 

(4) 

18,9% 

(21) 

36,9% 

(41) 

30,6% 

(34) 

9,9% 

(11) 

69 

Διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός και τα 

αναλώσιμα υλικά που χρειάζεται η 

ομάδα είναι διαθέσιμα. 

0% 

(0) 

3,6% 

(4) 

18,9% 

(21) 

58,6% 

(65) 

18,9% 

(21) 

70 

Βοηθά την ομάδα να βρει και να 

αποκτήσει «εξειδικευμένους» πόρους 

(εξειδικευμένα υλικά, εξοπλισμό, 

άτομα, υπηρεσίες). 

1,8% 

(2) 

17,1% 

(19) 

22,5% 

(25) 

43,2% 

(48) 

15,3% 

(17) 

Ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της νοσηλευτικής ομάδας 

71 

Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι 

υπεύθυνη να καθορίσει με ποια 

μέθοδο, διαδικασία και 

χρονοδιάγραμμα θα εργαστεί. 

4,5% 

(5) 

17,1% 

(19) 

20,7% 

(23) 

46,8% 

(52) 

10,8% 

(12) 

72 

Προτρέπει τη νοσηλευτική ομάδα να 

αποφασίσει μόνη της ποια 

συγκεκριμένη εργασία θα κάνει το 

κάθε μέλος. 

6,3% 

(7) 

31,5% 

(35) 

20,7% 

(23) 

33,3% 

(37) 

8,1% 

(9) 
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73 

Ενθαρρύνει τη νοσηλευτική ομάδα να 

πάρει τις δικές της αποφάσεις σχετικά 

με τις εργασίες της. 

4,5% 

(5) 

25,2% 

(28) 

28,8% 

(32) 

33,3% 

(37) 

8,1% 

(9) 

74 
Ενθαρρύνει την ομάδα να λύσει τα 

δικά της προβλήματα. 

6,3% 

(7) 

18% 

(20) 

27,9% 

(31) 

37,8% 

(42) 

9,9% 

(11) 

75 
Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι 

υπεύθυνη για τις δικές της υποθέσεις. 

4,5% 

(5) 

16,2% 

(18) 

26,1% 

(29) 

41,4% 

(46) 

11,7% 

(13) 

76 
Ενθαρρύνει την ομάδα να 

αξιολογήσει τις επιδόσεις της. 

8,1% 

(9) 

29,7% 

(33) 

31,5% 

(35) 

22,5% 

(25) 

8,1% 

(9) 

Υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

77 

Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες 

ή τις ανησυχίες των μελών της 

ομάδας. 

4,5% 

(5) 

16,2% 

(18) 

29,7% 

(33) 

33,3% 

(37) 

16,2% 

(18) 

78 

Δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον, σεβασμό 

και ανησυχία για τα προσωπικά 

ζητήματα των μελών της ομάδας. 

5,4% 

(6) 

8,1% 

(9) 

36% 

(40) 

31,5% 

(35) 

18,9% 

(21) 

79 

Δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για 

τα συμφέροντα της ομάδας σε σχέση 

με τα δικά του συμφέροντα. 

15,3% 

(17) 

25,2% 

(28) 

30,6% 

(34) 

13,5% 

(15) 

15,3% 

(17) 

80 

Κάνει πράγματα για να είναι 

ευχάριστο το να είσαι μέλος της 

ομάδας. 

9% 

(10) 

16,2% 

(18) 

39,6% 

(44) 

23,4% 

(26) 

11,7% 

(13) 

81 
Φροντίζει για την προσωπική 

ευημερία των μελών της ομάδας. 

9,9% 

(11) 

18% 

(20) 

35,1% 

(39) 

22,5% 

(25) 

14,4% 

(16) 

 

4.2.2 Έλεγχος ανεξαρτησίας των ερωτημάτων με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτώμενων 

 

Σε αυτή την παράγραφο ελέγχθηκε η ενδεχόμενη ύπαρξη ανεξαρτησίας στις απαντήσεις 

των μελών του δείγματος σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (φύλο, 

ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, θέση εργασίας, έτη προϋπηρεσίας, εργασία σε θέση 

προϊσταμένου).  

Ο πρώτος έλεγχος αφορά τις ερωτήσεις σε σχέση με το «φύλο» των μελών του 

δείγματος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος. Όπως φαίνεται, μόνο σε δύο προτάσεις σχετικά με το ρόλο του 

προϊσταμένου, εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις που έδωσαν 

οι άντρες και οι γυναίκες. Πρόκειται για την εφαρμογή στρατηγικών που συμβάλλουν 

στην απόδοση της ομάδας (Ερώτηση 25) και την ενθάρρυνση της ομάδας ώστε να 

δουλεύει με δικό της χρονοδιάγραμμα και μέθοδο (Ερώτηση 71). Όπως φαίνεται στο 
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Γράφημα 7, οι θετικές απαντήσεις σχετικά με τις στρατηγικές απόδοσης της ομάδας 

εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό στις γυναίκες απ’ ότι στους άντρες ενώ αντίστοιχα οι 

άντρες κρατούν πιο επιφυλακτική στάση («Ούτε συμφωνώ / Ούτε διαφωνώ») ή είναι 

αρνητικοί. Στο Γράφημα 8 φαίνονται οι απαντήσεις αντρών και γυναικών σχετικά με το 

χρονοδιάγραμμα της ομάδας. Οι άντρες συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 

διαφωνίας από τις γυναίκες, ενώ οι γυναίκες υπερισχύουν στις απαντήσεις «Ούτε 

συμφωνώ / Ούτε διαφωνώ» και «Συμφωνώ απόλυτα». 

 

 

Γράφημα 7: Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα των απαντήσεων της ερώτησης 25 «Ο 

προϊστάμενος θέτει στρατηγικές που βοηθούν στην απόδοση της ομάδας» σε σχέση με το 

φύλο. 

 

Γράφημα 8: Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα των απαντήσεων της ερώτησης 71 «Ο 

προϊστάμενος ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη να καθορίσει με ποια μέθοδο, 

διαδικασία και χρονοδιάγραμμα θα εργαστεί» σε σχέση με το φύλο. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

ΔΙΑΦΩΝΩ  
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ/ 

ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

16,1% 16,1% 

38,7% 

9,7% 

19,4% 

2,5% 

25,0% 21,3% 

36,3% 

15,0% 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ  ΟΥΤΕ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

3,2% 

32,3% 

9,7% 

51,6% 

3,2% 5,0% 

11,3% 

25,0% 

45,0% 

13,8% 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 



119 
 

Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν οι απαντήσεις σε σχέση με την ηλικία των ερωτώμενων ώστε 

να εντοπιστεί πιθανή συσχέτιση (ή ανεξαρτησία). Τα αποτελέσματα των ελέγχων 

παρατίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος. Όπως φαίνεται οι ερωτήσεις δεν 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ηλικία των μελών του δείγματος. 

Ακολούθως, μελετήθηκε η ενδεχόμενη ύπαρξη συσχετίσεων ανάμεσα στο μορφωτικό 

επίπεδο των ερωτώμενων και τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτήματα της έρευνας. 

Τα αποτελέσματα για κάθε ερώτημα φαίνονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος. 

Σύμφωνα με τον χ
2
 έλεγχο ανεξαρτησίας δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην εκπαίδευση που έχουν δεχτεί τα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και 

τις απαντήσεις τους σχετικά με το ρόλο του προϊσταμένου στο Γενικό Νοσοκομείο της 

Βέροιας. 

Επιπλέον, μελετήθηκε η ενδεχόμενη ύπαρξη συσχετίσεων ανάμεσα στη θέση εργασίας 

που κατέχουν τα μέλη του δείγματος και τις απαντήσεις τους κατά την έρευνα. Τα 

αποτελέσματα για την ύπαρξη συσχέτισης (ή ανεξαρτησίας) παρατίθενται στον Πίνακα 

4 του Παραρτήματος. Όπως φαίνεται, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο 

στην 5
η
 πρόταση («Ο προϊστάμενος επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη με υψηλά 

κίνητρα»). Από το Γράφημα 9 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας σε αυτή 

την ερώτηση έδωσαν οι υπάλληλοι που απασχολούνται ως “ΔΕ /ΥΕ Βοηθητικό 

Υγειονομικό” σε ποσοστό 75% και 57,2% αντίστοιχα. Οι “ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές” και 

“ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές” έδωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων 

περίπου 45%, επιπλέον οι ουδέτερες απαντήσεις τους κινούνται περίπου στο 30%. 

 

Γράφημα 9: Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα των απαντήσεων της ερώτησης 5 «Ο 

προϊστάμενος επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη με υψηλά κίνητρα» σε σχέση με τον κλάδο 

εργασίας. 
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Ένας ακόμη έλεγχος που αξίζει να μελετηθεί είναι η πιθανή ανεξαρτησία (ή συσχέτιση) 

ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα τους έρευνας και τα έτη προϋπηρεσίας των 

υπαλλήλων που αποτέλεσαν το δείγμα τους έρευνας. Στον Πίνακα 5 του 

Παραρτήματος φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν (στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση στις προτάσεις 1, 14, 20, 47, 48 50, 53, 62, 68, 71, 77, 79 του 

ερωτηματολογίου). Όπως φαίνεται από τα ραβδογράμματα του Πίνακα 6 του 

Παραρτήματος, όσοι έχουν λιγότερα από 10 χρόνια προϋπηρεσίας συμφωνούν 

εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας ότι ο προϊστάμενος επιλέγει να έχει 

εξαιρετικά ικανά μέλη στην ομάδα, επανεξετάζει τους στόχους που τίθενται, 

προστατεύει την ομάδα από την αρνητική επίδραση εξωτερικών δυνάμεων ή 

γεγονότων, βοηθά διαφορετικές ομάδες να επικοινωνούν μεταξύ τους και υποστηρίζει 

θέματα που αφορούν την ομάδα σε σχέση με τις άλλες ομάδες του νοσοκομείου. 

Ακόμη, συμφωνούν ότι ο προϊστάμενος μπορεί να αντιτάσσεται κάποιες φορές στην 

ισχύουσα κατάσταση προς όφελος της ομάδας, προτείνει λύσεις στα προβλήματα που 

ανακύπτουν, φροντίζει ώστε η ομάδα να παίρνει ό,τι χρειάζεται από άλλες ομάδες και 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ανησυχίες των μελών της ομάδας. Επιπλέον, 

προσφέρει αυτονομία δίνοντας τη δυνατότητα στην ομάδα να καθορίσει το δικό της 

χρονοδιάγραμμα και το ενδιαφέρον του για την ομάδα υπερβαίνει το προσωπικό του 

συμφέρον. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι με 21-30 χρόνια προϋπηρεσίας είναι αυτοί που 

εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά διαφωνίας στις παραπάνω προτάσεις σχετικά με το 

ρόλο του προϊσταμένου της νοσοκομειακής μονάδας. Παρόλα αυτά το 50% αυτών 

συμφωνούν ότι ο προϊστάμενος γνωστοποιεί στην ομάδα τις προσδοκίες του για υψηλή 

απόδοση της ομάδας (Γράφημα 10, ερώτηση 14). Ακόμη, τα άτομα με 11-20 χρόνια 

προϋπηρεσίας έχουν δώσει σχεδόν σε ποσοστό 50% ουδέτερη ή αρνητική απάντηση 

στα παραπάνω ερωτήματα ενώ στα άτομα με περισσότερα από 31 χρόνια προϋπηρεσίας 

οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες για την πλειονότητα των ερωτήσεων. 
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Γράφημα 10. Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα των απαντήσεων ερώτησης 14 «Ο 

προϊστάμενος γνωστοποιεί στην ομάδα τις προσδοκίες του για υψηλή απόδοση της 

ομάδας» σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας. 

Ο τελευταίος έλεγχος και ίσως ο πιο σημαντικός με βάση την ουσία της έρευνας είναι η 

ενδεχόμενη συσχέτιση των απαντήσεων με την περίπτωση υπηρεσίας σε θέση 

προϊσταμένου. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος 

(Στατιστικά σημαντική εξάρτηση στις προτάσεις 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 71, 77, 78, 79). 

Όπως φαίνεται από τα ομαδοποιημένα ραβδογράμματα του Πίνακα 8 του 

Παραρτήματος, οι εργαζόμενοι που κατέχουν θέση προϊσταμένου στο Γενικό 

Νοσοκομείο Βέροιας συμφωνούν σε ποσοστό που προσεγγίζει (και υπερβαίνει σε 

κάποιες προτάσεις) το 80% ότι λειτουργούν με απόλυτη ευσυνειδησία. Συγκεκριμένα, 

θεωρούν ότι παρέχουν σαφές όραμα στην ομάδα, ορίζουν τους μελλοντικούς στόχους, 

βοηθούν στην πραγματοποίηση των στόχων, επανεξετάζουν τους στόχους που έχουν 

τεθεί και ορίζουν την τελική προθεσμία ολοκλήρωσης των βασικών εργασιών της 

ομάδας. Ακόμη, θέτουν κανόνες και στρατηγικές με στόχο την μέγιστη απόδοση της 

ομάδας, βοηθούν τα νέα μέλη να μάθουν πώς να δουλεύουν σωστά και πώς να 

αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες και συμβάλλουν ώστε η ομάδα να μάθει 

συνολικά από προηγούμενες εμπειρίες και καταστάσεις. Επιπρόσθετα, οι προϊστάμενοι 

θεωρούν ότι βοηθούν την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις, βοηθούν τις ομάδες να 

επικοινωνούν μεταξύ τους, εντοπίζουν λάθη και παραλείψεις, αξιολογούν τα μέλη της 



122 
 

ομάδας και παρέχουν θετική ανατροφοδότηση όταν το κρίνουν απαραίτητο, 

συνεισφέρουν με νέες ιδέες, προσφέρουν προσωπική εργασία για την επίτευξη των 

στόχων, προτείνουν και εφαρμόζουν λύσεις και ανταποκρίνονται άμεσα στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενοί τους. Ωστόσο, οι απόψεις των 

υφισταμένων διαφέρουν σημαντικά. Σε ποσοστό που προσεγγίζει, και μερικές φορές 

υπερβαίνει, το 50% οι υπάλληλοι διαφωνούν ή είναι ουδέτεροι σχετικά με τους 

παραπάνω τρόπους με τους οποίους ο προϊστάμενος συμβάλλει στην καλή απόδοση της 

ομάδας. Μάλιστα, πολύ έντονη είναι η διαφορά των δύο κατηγοριών (προϊστάμενος – 

υφιστάμενοι) στην απάντηση «Συμφωνώ απόλυτα» καθώς οι προϊστάμενοι σημειώνουν 

ποσοστά άνω του 50% ενώ λιγότεροι από το 20%, και στις περισσότερες περιπτώσεις 

λιγότεροι από το 10%, των υφισταμένων έδωσαν αυτή την απάντηση.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στο πεδίο κατανόηση και ερμηνεία του 

περιβάλλοντος, (Γράφημα 11, ερώτηση 32) η πλήρης διάσταση των απόψεων 

προϊσταμένων-υφισταμένων όπου το 27% των υφισταμένων δηλώνει ότι ο 

προϊστάμενος δεν βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που συμβαίνουν μέσα 

στην ομάδα, σε αντίθεση με το 100% των προϊσταμένων που πιστεύουν το αντίθετο. 

Επίσης το 38% των υφισταμένων πιστεύουν πως ο προϊστάμενος δεν βοηθά την ομάδα 

να ερμηνεύσει καταστάσεις που συμβαίνουν έξω από την ομάδα σε αντίθεση με το 

9,1% των προϊσταμένων (Γράφημα 12, ερώτηση 33). 

 

 

Γράφημα 11. Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα των απαντήσεων ερώτησης 32 «Ο 

προϊστάμενος βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που συμβαίνουν μέσα στην 

ομάδα» σε σχέση με την εργασία σε θέση προϊσταμένου. 
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Γράφημα 12. Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα των απαντήσεων της ερώτησης 33 «Ο 

προϊστάμενος βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που συμβαίνουν έξω από την 

ομάδα» σε σχέση με την εργασία σε θέση προϊσταμένου. 

 

 

Μια ακόμη σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις υφισταμένων προϊσταμένων 

είναι στο πεδίο παροχή ανατροφοδότησης, όπου (Γράφημα 13, ερώτηση 38) το 100% 

των προϊσταμένων συμφωνεί πως σε συνεργασία με την ομάδα ελέγχει τα 

αποτελέσματα της απόδοσής τους, (Γράφημα 14, ερώτηση 39) γνωστοποιεί στην 

ομάδα αν λειτουργεί και αποδίδει θετικά ή αρνητικά και τέλος (Γράφημα 15, ερώτηση 

40) όταν η ομάδα αποδίδει καλά παρέχει θετική ανατροφοδότηση. Ενώ οι θετικές 

απαντήσεις των υφισταμένων είναι 42%, 47% και 40% αντίστοιχα. 
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Γράφημα 13. Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα των απαντήσεων ερώτησης 38 «Ο 

προϊστάμενος σε συνεργασία με την ομάδα ελέγχει τα αποτελέσματα της απόδοσής τους» 

σε σχέση με την εργασία σε θέση προϊσταμένου. 

 

 

Γράφημα 14. Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα των απαντήσεων ερώτησης 39 «Ο 

προϊστάμενος γνωστοποιεί στην ομάδα αν λειτουργεί και αποδίδει θετικά ή αρνητικά» σε 

σχέση με την εργασία σε θέση προϊσταμένου. 
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Γράφημα 15. Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα απαντήσεων ερώτησης 40 «Ο προϊστάμενος 

όταν η ομάδα αποδίδει καλά παρέχει θετική ανατροφοδότηση» σε σχέση με την εργασία σε 

θέση προϊσταμένου. 

Σημαντικές αποκλίσεις εμφανίζονται στις απόψεις υφισταμένων προϊσταμένων σχετικά 

με το αν ο προϊστάμενος δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της 

ομάδας σε σχέση με τα δικά του συμφέροντα. Μόλις το 25% των υφισταμένων πιστεύει 

ότι ο προϊστάμενος δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα της ομάδας, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό συμφωνίας στους προϊσταμένους είναι 63,7% (Γράφημα 16, 

ερώτηση 79). 

 

Γράφημα 16. Ομαδοποιημένο ραβδόγραμμα απαντήσεων ερώτησης 79 «Ο προϊστάμενος 

δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της ομάδας σε σχέση με τα δικά του 

συμφέροντα» σε σχέση με την εργασία σε θέση προϊσταμένου. 
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4.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

4.3.1 Συμπεράσματα 

 

Η μελέτη αυτή έγινε με σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις του νοσηλευτικού 

προσωπικού σχετικά με τη στάση και συμπεριφορά της νοσηλευτικής ηγεσίας, η οποία 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας της ομάδας. Είδαμε ότι η 

νοσηλευτική ομάδα απαρτίζεται από ειδικευμένο και ανειδίκευτο νοσηλευτικό 

προσωπικό, αφού τη συνθέτουν όχι μόνο νοσηλευτές, αλλά και βοηθοί νοσηλευτές και 

βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, οι οποίοι συνεργάζονται ενταγμένοι στα διάφορα 

νοσηλευτικά τμήματα, υπό την καθοδήγηση του προϊσταμένου (Χριστοπούλου (2015)). 

Η στάση της ηγεσίας έχει επίδραση στην απόδοση του νοσηλευτικού προσωπικού και 

συνδέεται άμεσα με την επιτυχία της ομάδας. Η επιτυχία της νοσηλευτική ομάδας 

αφορά τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στους ασθενείς, την αύξηση της ικανοποίησης 

των ασθενών, τη διενέργεια λιγότερων λαθών από τους νοσηλευτές, τη μείωση των 

ανεπιθύμητων συμβάντων και των επιπλοκών και τελικά την καλύτερη έκβαση της 

υγείας των ασθενών (Wong & Cummings (2007)). 

Από την μελέτη των απαντήσεων στα ερωτήματα της έρευνας, με τη βοήθεια του 

στατιστικού πακέτου SPSS 23, προέκυψαν ορισμένα αξιοσημείωτα γενικά συμπεράσματα.  

 

1. Αρχικά σε μεγάλο ποσοστό των ερωτήσεων εμφανίζονται θετικές απαντήσεις 

για το ρόλο του προϊσταμένου σε ποσοστό που προσεγγίζει το 50%. Σχεδόν οι 

μισοί από τα μέλη της νοσηλευτικής ομάδας είναι ευχαριστημένοι από την 

επιλογή των μελών της ομάδας, καθώς και τον καθορισμό της αποστολής των 

προσδοκιών και των στόχων.  

2. Ακόμη, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι σε μεγάλο ποσοστό (σχεδόν 60%) 

ευχαριστημένο από τη δομή της ομάδας, την εκπαίδευση των μελών, την 

παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και την παροχή πόρων.  

3. Οι υπάλληλοι είναι ευχαριστημένοι, καθώς ο προϊστάμενος ενδιαφέρεται 

προσωπικά για την επίτευξη των στόχων αλλά αφήνει και πρωτοβουλίες στην 

ομάδα ώστε να επιλύει μόνη τα θέματά της. 

4. Στα περισσότερα ερωτήματα της έρευνας οι ερωτώμενοι έδωσαν αρνητική 

απάντηση σε ποσοστό που προσεγγίζει ή ξεπερνά το 25%. Δηλαδή, σχεδόν 1 

στους 4 υπαλλήλους δηλώνουν ανικανοποίητοι από τη συνεισφορά του 

προϊσταμένου. 
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5. Τα ποσοστά ουδέτερων απαντήσεων είναι σχετικά υψηλά σε αρκετές 

περιπτώσεις. Κάποιες φορές, η απάντηση «Ούτε συμφωνώ / Ούτε διαφωνώ» 

μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει το 30%. Αυτό το γεγονός μπορεί να 

υποδηλώνει την αδυναμία των υπαλλήλων να απαντήσουν στα ερωτήματα 

επειδή ίσως ο ρόλος του προϊσταμένου δεν είναι σαφής.  

6. Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τις συσχετίσεις με το φύλο, την 

ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η θέση εργασίας (εκτός από τη σύνθεση της 

ομάδας) δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις απαντήσεις των ερωτώμενων στα 

ζητήματα που τίθενται.  

7. Η προϋπηρεσία εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με πολλά από τα 

ερωτήματα της έρευνας. Συγκεκριμένα, τα άτομα με λιγότερα από 10 χρόνια 

εργασίας είναι θετικά διακείμενα απέναντι στον προϊστάμενο και το ρόλο του 

στη σωστή λειτουργία της νοσηλευτικής ομάδας. Μόνο οι μισοί από όσους 

εργάζονται 11-20 χρόνια εμπιστεύονται τον προϊστάμενο και αναγνωρίζουν τη 

συμβολή του στην ομάδα, ενώ οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία 21-30 χρόνια 

εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών απαντήσεων στα ερωτήματα της 

έρευνας. Όσοι εργάζονται περισσότερα από 31 χρόνια δεν φαίνεται να έχουν 

σταθερή άποψη ως προς το ρόλο του προϊσταμένου. 

8. Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει σαφής διαφορά στις απαντήσεις ανάμεσα σε άτομα 

που εργάζονται ως απλοί υπάλληλοι και αυτούς που κατέχουν θέση 

προϊσταμένου. Οι προϊστάμενοι συμφωνούν σε μεγάλο ποσοστό ότι εργάζονται 

προσωπικά για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ομάδας, 

αναπτύσσουν και αξιολογούν τους στόχους της ομάδας, βοηθούν τους 

υφιστάμενους να αναπτύξουν δεξιότητες, σκέφτονται και εφαρμόζουν λύσεις 

στα προβλήματα που ανακύπτουν και ερμηνεύουν τις καταστάσεις με τις οποίες 

έρχονται αντιμέτωποι οι υπάλληλοι. Αντίθετα, οι μισοί από τους υπαλλήλους 

που απάντησαν στην έρευνα θεωρούν ότι ο προϊστάμενος δε συνεισφέρει στους 

παραπάνω τομείς.  

 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αποτυπώθηκαν θετικές απόψεις σε μεγάλο ποσοστό για το 

ρόλο του προϊσταμένου, αξίζει να σημειωθούν ορισμένες παρατηρήσεις σε επιλεγμένα 

πεδία.  

 

Η αρνητική στάση του νοσηλευτικού προσωπικού με περισσότερα χρόνια 

προϋπηρεσίας, όσον αφορά το ρόλο των προϊσταμένων, ίσως και να συνδέεται με την 
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εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, που συναντάται πολύ συχνά 

στους νοσηλευτές (Failla (2008)). Οι προϊστάμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές 

και πρακτικές που να επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των ικανοτήτων και των 

δυνατών σημείων και των δύο πλευρών, με στόχο τη δημιουργία του κατάλληλου 

περιβάλλοντος, στο οποίο οι νοσηλευτές από όλες τις γενιές να αισθάνονται ότι 

υποστηρίζονται και έχουν αξία (Nelsey (2012)). 

Όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας φαίνεται να υπάρχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, 

αφού το νοσηλευτικό προσωπικό στη συντριπτική του πλειοψηφία (ποσοστό πάνω από 

50%) φαίνεται να συμφωνεί ότι ο προϊστάμενος επιλέγει να έχει στην ομάδα ικανά και 

συνεργάσιμα μέλη. Το γεγονός αυτό συγκλίνει με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, 

σύμφωνα με τα οποία η επιλογή των σωστών ανθρώπων αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα της απόδοσης της ομάδας. Ο απαιτούμενος συνδυασμός γνώσεων, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εμπειρίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της απόδοσης 

της ομάδας (Yukl (2009); Ployhart (2011); Kozlowski (2013)). Βέβαια, αξίζει να 

σημειωθεί πως οι νοσηλευτές με περισσότερα τυπικά προσόντα (ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών) 

θεωρούν (44,9%) ότι ο προϊστάμενος δεν επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του 

άτομα με υψηλά κίνητρα. Οι αρνητικές τους απαντήσεις αποτελούν σημαντική ένδειξη 

του ανταγωνισμού που υπάρχει στο νοσηλευτικό επάγγελμα. Προφανώς, οι 

προϊστάμενοι δε θέλουν να διακινδυνεύσουν επιλέγοντας εξαιρετικά φιλόδοξα άτομα, 

τα οποία μπορεί να εποφθαλμιούν τη θέση τους. 

Όσον αφορά τον καθορισμό της αποστολής και τον καθορισμό προσδοκιών και στόχων, 

μέσα από τη συσχέτιση των απαντήσεων υφισταμένων-προϊσταμένων προκύπτουν 

ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

απαντήσεις προϊσταμένων – υφισταμένων στην πρόταση ο προϊστάμενος παρέχει σαφές 

όραμα στην ομάδα, ομοίως και στις ερωτήσεις που αφορούν τον ορισμό των 

μελλοντικών στόχων, την επίτευξη αλλά και την επανεξέταση δύσκολων και 

ρεαλιστικών στόχων. Το ποσοστό συμφωνίας των υφισταμένων είναι περίπου 40%, ενώ 

οι προϊστάμενοι θεωρούν ότι λειτουργούν άψογα απαντώντας θετικά σε ποσοστό που 

ξεπερνά το 70% ή και 80%. Είδαμε στη βιβλιογραφία ότι η αποστολή της ομάδας 

πρέπει να είναι σαφής και το κάθε μέλος πρέπει να την αντιλαμβάνεται (Posner (2008); 

Yukl (2009)). Επίσης, ο πετυχημένος προϊστάμενος οφείλει να παρέχει στην ομάδα 

σαφές όραμα για το που πηγαίνει και μάλιστα σύμφωνα με τον Kouzes (2009) είναι το 

χαρακτηριστικό που διακρίνει τους ηγέτες από τους μη ηγέτες. Οι αναμενόμενοι 

μελλοντικοί στόχοι αποτελούν σημαντική παράμετρο για την ομάδα, γιατί καθορίζουν 

τι αναμένεται να επιτύχει. Οι προκλητικοί, σαφείς και ρεαλιστικοί στόχοι και 
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προσδοκίες απόδοσης, βοηθούν την ομάδα να εκπληρώσει την αποστολή της (Knight 

(2001); Yukl (2009)). Η μη παροχή οράματος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

απόδοση της ομάδας, αφού οι προϊστάμενοι παρέχοντας σαφή αίσθηση της αποστολής 

στους νοσηλευτές, ταιριάζουν τους γενικούς στόχους του οργανισμού με το έργο των 

νοσηλευτών ενισχύοντας έτσι την αίσθηση της δέσμευσης με αυτούς τους στόχους. Οι 

προϊστάμενοι, αν θέλουν να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της 

νοσηλευτικής ομάδας, οφείλουν να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το 

όραμα, η αποστολή και οι αναμενόμενοι μελλοντικοί στόχοι να γίνουν κατανοητοί από 

όλους. Η απόδοση της νοσηλευτικής ομάδας θα είναι υψηλότερη αν κινητοποιηθούν οι 

εργαζόμενοι για να πετύχουν κοινούς στόχους. Η παροχή οράματος αποτελεί 

χαρακτηριστικό της μετασχηματιστικής ηγεσίας, η οποία θεωρείται η πιο 

αποτελεσματική μορφή ηγεσίας στη νοσηλευτική και περιλαμβάνει ένα σύνολο 

δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να διδαχθούν, όπως η δημιουργία ενός κοινού 

οράματος, η καθιέρωση σαφών προσδοκιών και τελικά η καθιέρωση ισχυρής 

οργανωσιακής δέσμευσης (McGuire & Kennerly (2006)). 

Στην παρούσα έρευνα, παρότι η πλειονότητα του νοσηλευτικού προσωπικού απαντά 

θετικά για το ρόλο των προϊσταμένων στη δομή και το σχεδιασμό της εργασίας, 

ωστόσο, σημαντικό είναι να σχολιαστεί πως αποτυπώνονται αρνητικές απαντήσεις σε 

ποσοστό 30% και ουδέτερες απαντήσεις σε ποσοστό επίσης 30%, σε σχέση με το ρόλο 

των μελών, ο οποίος θεωρούν ότι δεν είναι ξεκάθαρος και τη μη ύπαρξη στρατηγικών 

για την απόδοση της ομάδας. Για την αποτελεσματικότητα και τελικά την επιτυχία της 

ομάδας είναι απαραίτητο τα μέλη να γνωρίζουν τι εργασία πρέπει να κάνουν και ποια 

μέθοδο θα ακολουθήσουν. Ο προϊστάμενος είναι αυτός που καθορίζει τον τρόπο 

εκτέλεσης της εργασίας, το ρόλο, τα καθήκοντα του κάθε μέλους, τον προγραμματισμό 

της ροής των εργασιών, τις στρατηγικές και τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας 

(Tschan et al. (2006)). Στη νοσηλευτική ομάδα υπάρχει και ανειδίκευτο προσωπικό που 

θα πρέπει να έχει ξεκάθαρο ρόλο και κατεύθυνση. Όταν οι νοσηλευτές εργάζονται σε 

ένα πλαίσιο με σαφώς καθορισμένους νοσηλευτικούς ρόλους και ευθύνες παρέχουν 

ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα (McLennan (2005)). Είναι λοιπόν ουσιαστικής 

σημασίας οι προϊστάμενοι να αλλάξουν τακτική και να ξεκαθαρίσουν τους ρόλους και 

τη στρατηγική, ώστε να βελτιωθεί η παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα.  

Η ηγεσία της ομάδας ερμηνεύοντας τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν μέσα και έξω 

από την ομάδα μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της να κατανοήσουν τη σημασία και τον 

αντίκτυπο που έχουν στη λειτουργία της (Zaccaro (2001)). Η πλήρης διάσταση των 

απόψεων προϊσταμένων υφισταμένων, όπου περίπου 1 στους 3 υφιστάμενους δηλώνει 
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ότι ο προϊστάμενος δεν βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις εντός της ομάδας 

και 1 στους 3 είναι ουδέτερος, ενώ αντίθετα το 100% των προϊσταμένων πιστεύουν το 

αντίθετο, δείχνει την εσφαλμένη άποψη των προϊσταμένων για το ρόλο τους. Οι 

προϊστάμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη την άποψη του προσωπικού και να φροντίσουν 

να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ερμηνεία των καταστάσεων, αφού ένα κρίσιμο 

γεγονός μπορεί να απαιτεί άμεση προσοχή, γιατί μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

απόδοση της ομάδας (DeRue (2008)). Οι προϊστάμενοι θα πρέπει να δώσουν έμφαση 

στην ανοιχτή συζήτηση με το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να βοηθήσουν την ομάδα 

να ερμηνεύσει τα γεγονότα, να κατανοήσει τη σημασία τους και να τα αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά. 

Μία ακόμη ηγετική λειτουργία που αξίζει να σχολιαστεί είναι η παροχή 

ανατροφοδότησης. Από τη συσχέτιση των απαντήσεων προϊσταμένων-υφισταμένων 

προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις τους. Το 100% των 

προϊσταμένων συμφωνεί ότι έχει θετικό ρόλο στην ανατροφοδότηση της ομάδας, 

θεωρώντας ότι σε συνεργασία με το προσωπικό ελέγχει την απόδοση, τους γνωστοποιεί 

αν αποδίδουν θετικά ή αρνητικά και παρεμβαίνει δίνοντας θετική ανατροφοδότηση. 

Ωστόσο, κάτω από το 50% των υφισταμένων συμφωνεί για τα παραπάνω. Αυτή η 

διαφορά των απόψεων ίσως δείχνει πως η παροχή ανατροφοδότησης από τους 

προϊσταμένους δεν είναι και τόσο αποτελεσματική, αφού πάνω από το μισό προσωπικό 

δεν την αντιλαμβάνεται. Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην 

επίτευξη των στόχων και στην παρακίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε οι 

προϊστάμενοι πρέπει να φροντίσουν να βελτιώσουν τη στάση τους ώστε η 

ανατροφοδότηση να γίνει αντιληπτή από το προσωπικό. Οι προϊστάμενοι πρέπει 

αξιολογούν, να ενθαρρύνουν και να ανταμείβουν την καλή απόδοση. Η θετική 

ανατροφοδότηση παρακινεί τους νοσηλευτές να αποδώσουν καλύτερα (Kramer 

(2007)). Επιπλέον, η παροχή ανατροφοδότησης επιτρέπει στις ομάδες να εκτιμούν την 

απόδοσή και την πρόοδο τους σε σχέση με τους καθιερωμένους στόχους, να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες και να αναπτύσσονται (Morgeson (2010)). 

Ένα ιδιαίτερα θετικό εύρημα είναι πως οι προϊστάμενοι προμηθεύονται και διαθέτουν 

πόρους και φροντίζουν για την επάρκεια των υλικών της ομάδας, γεγονός που 

αποτυπώνεται με υψηλά ποσοστά συμφωνίας από τους ερωτώμενους σε ποσοστό πάνω 

από 70%. Η εξασφάλιση των πόρων συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολυτίμου χρόνου 

για τους νοσηλευτές, γιατί δεν αναλώνονται στην εξεύρεση πόρων και επικεντρώνονται 

στην παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας, ενώ λειτουργεί και ως παράγοντας 

υποκίνησης και αύξησης της απόδοσης τους (Kramer (2007)). Οι πόροι που παρέχει 
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οργανισμός στην ομάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της (Uhl-Bien 

(2016)).  

Ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες στην επιτυχία των ομάδων είναι η δημιουργία 

θετικού κλίματος συνεργασίας. Οι προϊστάμενοι που δείχνουν σεβασμό στις ιδέες των 

μελών της ομάδας, δείχνουν ενδιαφέρον για προσωπικά ζητήματα των μελών 

θεωρούνται πιο αποτελεσματικοί (Druskat (2003)). Οι προϊστάμενοι που δείχνουν 

υποστηρικτική διάθεση και δημιουργούν θετικό κλίμα στην ομάδα, βοηθούν τα μέλη 

τους να αποδώσουν καλύτερα (Burke (2006)). Όταν η διάθεση του ηγέτη είναι θετική, 

τόσο πιο θετικά και συνεργάσιμα είναι τα μέλη των ομάδων (Goleman (2011)). Όσον 

αφορά την υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας, οι ουδέτερες απαντήσεις 

αποτυπώνουν πολύ υψηλά ποσοστά (30%-40%). Από τη συσχέτιση των απαντήσεων 

προϊσταμένων-υφισταμένων μόλις το 25% των υφισταμένων, σε αντίθεση με την 

πλειονότητα των προϊσταμένων (63,7%), πιστεύουν ότι ο προϊστάμενος στηρίζει τα 

συμφέροντα της ομάδας και όχι τα προσωπικά του συμφέροντα. Επιπλέον, λιγότεροι 

από τους μισούς υφισταμένους πιστεύουν ότι ο προϊστάμενος ενδιαφέρεται για τα 

προσωπικά τους ζητήματα και ανταποκρίνεται στις ανησυχίες τους, σε αντίθεση με τη 

συντριπτική πλειοψηφία των προϊσταμένων (90%-100%), οι οποίοι πιστεύουν το 

αντίθετο. Εδώ αποτυπώνεται μεγάλη δυσπιστία για το ρόλο του προϊσταμένου και 

διαφαίνεται ένα όχι και τόσο θετικό κλίμα συνεργασίας και υποστήριξης. Οι 

προϊστάμενοι φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται το όχι και τόσο θετικό κλίμα 

συνεργασίας και το γεγονός ότι φαίνεται να έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των 

υφισταμένων, οι οποίοι πιστεύουν πως οι προϊστάμενοι εξυπηρετούν, κυρίως, τα 

προσωπικά τους συμφέροντα. Συνεπώς, απαιτείται συστηματική προσπάθεια ώστε να 

αντιστραφεί η κατάσταση. Οι προϊστάμενοι θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν στην 

απόκτηση δεξιοτήτων που βασίζονται στη συναισθηματική νοημοσύνη με στόχο την 

ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και συναισθημάτων και τη δημιουργία 

γόνιμου εργασιακού κλίματος. Αρχικά θα πρέπει να κατανοήσουν την πραγματικότητα, 

στη συνέχεια μέσα από την ανάληψη δράσεων να ενισχύσουν το κλίμα συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης, ώστε να δώσουν ώθηση στη συνοχή και αποτελεσματικότητα της 

ομάδας. 

 

Περιορισμοί-Μελλοντικές Προοπτικές 

Ίσως ένα ποσοστό από τους ερωτώμενους να απάντησαν θετικά στα ερωτήματα της 

έρευνας, εξιδανικεύοντας την κατάσταση είτε γιατί γνώριζαν πως η έρευνα και τα 
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αποτελέσματα θα αφορούσαν αποκλειστικά το συγκεκριμένο νοσοκομείο είτε από 

ανησυχία πως, ίσως, μέσα από τα δημογραφικά στοιχεία σκιαγραφηθούν ως άτομα.  

Επίσης, η παρούσα έρευνα σκόπιμα σχεδιάστηκε να αποτυπώσει τη συνολική 

λειτουργία των προϊσταμένων και όχι τη λειτουργία του καθενός ξεχωριστά, ώστε να 

προστατευθεί η ανωνυμία τους. Θα ήταν πολύ χρήσιμο στο μέλλον, χωρίς να θίγεται η 

ανωνυμία, να εξειδικευτούν τα αποτελέσματα, γιατί υπάρχουν σαφείς διαφοροποιήσεις 

στη λειτουργία του κάθε προϊσταμένου ξεχωριστά. 

1.1.1 Προτάσεις 

 

Το συνολικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας είναι ότι, παρότι, η συνεισφορά της νοσηλευτικής ηγεσίας στην 

καθοδήγηση των νοσηλευτικών ομάδων είναι αρκετά θετική, απαιτείται μεγαλύτερη 

προσπάθεια από την πλευρά των προϊσταμένων.  

Επίσης, διαπιστώνονται ορισμένες αναντιστοιχίες που αξίζει να σημειωθούν. Το βασικό 

πρόβλημα, όπως φαίνεται από τη στατιστική ανάλυση, μοιάζει να είναι η ασάφεια του 

ρόλου των προϊσταμένων. Αυτό το γεγονός αποτελεί άμεση απόρροια των υψηλών 

ποσοστών που σημειώθηκαν στην απάντηση «Ούτε συμφωνώ / Ούτε διαφωνώ». 

Επιπρόσθετη ένδειξη αυτής της κατάστασης είναι και η αναντιστοιχία που επικρατεί 

ανάμεσα στις απόψεις προϊσταμένων και υφισταμένων σχετικά με το ρόλο του 

προϊσταμένου στην ομαλή λειτουργία της ομάδας. 

Η νοσηλευτική ηγεσία καλό θα ήταν να επανεξετάσει το ρόλο της σε επιμέρους 

ηγετικές συμπεριφορές, όπως η παροχή οράματος στην ομάδα, ο καθορισμός των 

μελλοντικών στόχων και η αποσαφήνιση του ρόλου του κάθε μέλους, η παροχή 

βοήθειας στην ομάδα προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα πως τα διάφορα γεγονότα 

(εσωτερικά ή εξωτερικά) επηρεάζουν τη λειτουργία της, η παροχή ανατροφοδότησης 

και κυρίως η υποστήριξη και ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας της ομάδας. 

Επιπλέον, οι προϊστάμενοι οφείλουν να δώσουν προσοχή στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με μακρά προϋπηρεσία στο χώρο, καθώς αυτοί εμφανίζουν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό δυσαρέσκεια σχετικά με το ρόλο του προϊσταμένου. 

Συνεπώς, μια καλή λύση θα μπορούσε να είναι η συζήτηση των προϊσταμένων με τους 

υπαλλήλους, ώστε οι πρώτοι να κατανοήσουν τις ανάγκες των υπαλλήλων και οι 

τελευταίοι να γνωρίσουν τις ευθύνες με τις ποίες έχει επιφορτιστεί ο προϊστάμενος. Με 

αυτό τον τρόπο, οι δύο πλευρές θα μπορούν πιο αντικειμενικά να επανεξετάσουν το 

ρόλο τους και να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους ευθύνες, ώστε να αναθεωρήσουν 
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και να συμβάλλουν με τη στάση και τη συμπεριφορά τους στη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας της νοσηλευτικής ομάδας. 

Μια ακόμη πρόταση θα μπορούσε να είναι η οργανωμένη και συστηματική εκπαίδευση 

των προϊσταμένων νοσηλευτών, ώστε να υιοθετήσουν ηγετικές πρακτικές που 

βασίζονται στη συναισθηματική νοημοσύνη και τη μετασχηματιστική ηγεσία. Έτσι θα 

δώσουν ώθηση στη νοσηλευτική ομάδα να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα με τελικό 

στόχο την επιτυχή φροντίδα των ασθενών. 
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Πίνακας 1 

Έλεγχος ανεξαρτησίας των ερωτημάτων της έρευνας με το δημογραφικό χαρακτηριστικό 

«φύλο» 

  

Τιμή του 

ελέγχου 

ανεξαρτ

ησίας 

Sig. 

value 

Τιμή του 

δείκτη 

rho του 

Spearman 

Σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας 

1 Επιλέγει να έχει στην ομάδα εξαιρετικά ικανά μέλη. 1,446 0,836 -0,012 

2 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους συναδέλφους τους. 
6,925 0,141 -0,150 

3 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους προϊσταμένους τους. 
5,618 0,231 -0,131 

4 
Επιλέγει τα μέλη της ομάδας έτσι ώστε να υπάρχει το 

σωστό μείγμα δεξιοτήτων στην ομάδα. 
0,447 0,990 -0,016 

5 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη με υψηλά κίνητρα 

(φιλοδοξία, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, κ.λπ.). 
3,415 0,491 -0,067 

Καθορισμός της αποστολής της νοσηλευτικής ομάδας 

6 
Φροντίζει κατά την εκτέλεση των εργασιών η ομάδα να 

έχει σαφή κατεύθυνση. 
0,719 0,948 -0,001 

7 
Τονίζει πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να έχει μια 

συλλογική αίσθηση της αποστολής της. 
7,296 0,119 0,028 

8 
Αναπτύσσει και διατυπώνει μια σαφή αποστολή για την 

ομάδα. 
2,270 0,711 0,055 

9 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει κατανοήσει με σαφήνεια 

το σκοπό της εργασίας της. 
6,451 0,166 0,027 

10 
Παρέχει στην ομάδα ένα σαφές όραμα για το πού 

πηγαίνει. 
3,268 0,521 0,022 

Καθορισμός προσδοκιών και στόχων στη νοσηλευτική ομάδα 

11 
Ορίζει και δίνει έμφαση στους αναμενόμενους 

μελλοντικούς στόχους της ομάδας. 
4,118 0,390 0,064 

12 
Ζητά από τα μέλη της ομάδας να ακολουθήσουν τους 

τυπικούς κανόνες και κανονισμούς του οργανισμού. 
5,593 0,219 0,170 

13 Γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας τι περιμένει από αυτά. 5,135 0,259 0,128 

14 
Γνωστοποιεί στην ομάδα τις προσδοκίες του για υψηλή 

απόδοση της ομάδας. 
3,254 0,523 0,127 

15 
Προτρέπει την ομάδα να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα 

το έργο της. 
8,706 0,065 0,038 
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16 
Θέτει ή βοηθά να τεθούν στόχοι σχετικά με την εργασία 

της ομάδας. 
7,129 0,126 -0,029 

17 
Βοηθά την ομάδα να πετύχει δύσκολους και 

ρεαλιστικούς στόχους. 
8,003 0,090 -0,017 

18 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει ξεκάθαρους στόχους 

απόδοσης. 
3,393 0,500 -0,113 

19 

Εργάζεται με την ομάδα αλλά και με μεμονωμένους 

νοσηλευτές της ομάδας για να τεθούν 

πραγματοποιήσιμοι στόχοι. 

2,382 0,666 0,054 

20 

Επανεξετάζει αν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην ομάδα 

είναι ρεαλιστικοί, αναγκαίοι και αποτελούν πρόκληση 

για την ομάδα. 

2,473 0,649 0,092 

Δομή και σχεδιασμός της νοσηλευτικής ομάδας 

21 
Καθορίζει και οργανώνει τις εργασίες του και τις 

εργασίες της ομάδας. 
9,631 0,044 0,031 

22 
Προσδιορίζει πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι βασικές 

εργασίες της ομάδας. 
3,355 0,517 0,056 

23 
Συνεργάζεται με την ομάδα με σκοπό να κάνει καλύτερα 

τη δουλειά της. 
1,535 0,844 -0,037 

24 

Βοηθά να αναπτυχθούν κανόνες για την καλύτερη 

λειτουργία της ομάδας και την τυποποίηση των 

διαδικασιών. 

5,102 0,277 0,018 

25 
Θέτει στρατηγικές που βοηθούν στην απόδοση της 

ομάδας. 
15,702 

0,003
* 0,132 

26 
Εξασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας έχουν ξεκάθαρους 

ρόλους. 
6,736 0,152 0,007 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη της νοσηλευτικής ομάδας 

27 

Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει τις απαραίτητες 

διαπροσωπικές δεξιότητες (επικοινωνιακές) για να 

επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν. 

0,663 0,956 0,054 

28 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να μάθουν πως πρέπει να 

δουλεύουν. 
2,178 0,703 -0,019 

29 
Παρέχει στα μέλη της ομάδας οδηγίες σχετικά με τα 

καθήκοντα τους στην εργασία. 
1,553 0,846 0,030 

30 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να αναπτύξουν 

περαιτέρω τις δεξιότητές τους. 
6,026 0,197 0,033 

31 
Βοηθά την ομάδα να μάθει από προηγούμενα γεγονότα ή 

εμπειρίες. 
2,349 0,672 -0,022 

Κατανόηση – Ερμηνεία του περιβάλλοντος 

32 Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 0,876 0,925 0,067 
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συμβαίνουν μέσα στην ομάδα. 

33 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 

συμβαίνουν έξω από την ομάδα. 
3,612 0,482 0,095 

34 
Διευκολύνει την ομάδα να καταλάβει γεγονότα ή 

καταστάσεις. 
1,731 0,813 0,055 

35 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύει εσωτερικά ή εξωτερικά 

γεγονότα. 
9,240 0,053 0,146 

36 Βοηθά την ομάδα να κατανοεί ασαφείς καταστάσεις 2,742 0,628 0,127 

Παροχή ανατροφοδότησης στη νοσηλευτική ομάδα 

37 
Ανταμείβει την καλή απόδοση των μελών της ομάδας 

σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης. 
2,293 0,682 0,140 

38 
Σε συνεργασία με την ομάδα ελέγχει τα αποτελέσματα 

της απόδοσής τους. 
5,513 0,239 0,104 

39 
Γνωστοποιεί στην ομάδα αν λειτουργεί και αποδίδει 

θετικά ή αρνητικά. 
3,631 0,474 0,002 

40 

Όταν η ομάδα αποδίδει καλά παρέχει θετική 

ανατροφοδότηση (π.χ. ενθάρρυνση, ανταμοιβές, 

επαίνους, διευκολύνσεις κ.λπ.). 

2,583 0,630 0,124 

41 
Όταν η ομάδα δεν αποδίδει καλά παρεμβαίνει με 

διορθωτικές κινήσεις (διορθωτική ανατροφοδότηση). 
8,827 0,064 0,150 

Παρακολούθηση της νοσηλευτικής ομάδας 

42 

Παρακολουθεί τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον 

της ομάδας (π.χ. σε σχέση με τα άλλα νοσηλευτικά 

τμήματα). 

5,883 0,214 0,163 

43 
Παρακολουθεί την ομάδα και την απόδοση των μελών 

της ομάδας. 
9,247 0,053 0,249 

44 
Ενημερώνεται για το τι κάνουν οι άλλες ομάδες στο 

νοσοκομείο. 
5,401 0,259 0,188 

45 
Ζητά πληροφορίες από τα μέλη της ομάδας σχετικά με 

τις εργασίες τους. 
5,002 0,290 0,185 

46 
Παρατηρεί τις αδυναμίες στη ροή των εργασιών ή στα 

αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας. 
9,001 0,059 0,251 

Διαχείριση των ορίων της νοσηλευτικής ομάδας 

47 
Προστατεύει την ομάδα από την αρνητική επίδραση 

εξωτερικών δυνάμεων ή γεγονότων. 
1,408 0,843 0,005 

48 

Βοηθά διαφορετικές ομάδες να επικοινωνούν μεταξύ 

τους (νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες 

υγείας κ.λπ.). 

6,342 0,181 0,109 

49 Λειτουργεί ως εκπρόσωπος της ομάδας με άλλα τμήματα 8,614 0,071 0,117 
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του νοσοκομείου (π.χ. άλλες ομάδες, διοίκηση). 

50 

Υποστηρίζει θέματα που αφορούν την ομάδα σε σχέση 

με άλλες ομάδες στο σύνολο του οργανισμού 

(νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας 

κ.λπ.). 

3,312 0,514 0,047 

51 

Βοηθά στην επίλυση των δυσκολιών μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων (νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι 

επαγγελματίες υγείας κ.λπ.). 

1,688 0,795 0,065 

Δοκιμασία της νοσηλευτικής ομάδας 

52 
Εντοπίζει τα λάθη και τις παραλείψεις των μελών της 

ομάδας και φροντίζει για τη διάρθρωσή τους. 
5,889 0,208 0,170 

53 
Μερικές φορές αμφισβητεί την ισχύουσα κατάσταση 

στον οργανισμό (status quo) για να βοηθήσει την ομάδα. 
0,450 0,978 0,062 

54 
Προτείνει νέους τρόπους δράσης για να ολοκληρώσει το 

έργο της η ομάδα. 
5,624 0,230 0,102 

55 
Συνεισφέρει ιδέες για να βελτιώσει τον τρόπο με τον 

οποίο η ομάδα εκτελεί το έργο της. 
7,413 0,111 0,162 

Εκτέλεση της εργασίας της νοσηλευτικής ομάδας 

56 
Θα «αγωνιστεί» προσωπικά και θα βοηθήσει τη 

νοσηλευτική ομάδα στο έργο της. 
6,155 0,188 0,200 

57 

Όταν χρειάζεται, θα δουλέψει ο ίδιος ως ισότιμο μέλος 

της ομάδας για να βοηθήσει την ομάδα να τελειώσει τη 

δουλειά της. 

8,000 0,092 0,191 

58 
Συνεργάζεται με μέλη της ομάδας για να βοηθήσει στην 

εργασία. 
9,162 0,057 0,137 

59 
Θα συνεργαστεί μαζί με την ομάδα για να ολοκληρώσει 

τη δουλειά της ομάδας. 
6,598 0,157 0,163 

60 
Παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να 

κάνουν τη δουλειά τους. 
9,660 0,043 0,242 

Επίλυση προβλημάτων της νοσηλευτικής ομάδας 

61 
Εφαρμόζει ή βοηθάει την ομάδα να εφαρμόσει λύσεις σε 

προβλήματα. 
3,636 0,468 0,117 

62 
Κατά την επίλυση των προβλημάτων προτείνει πολλές 

διαφορετικές λύσεις στην ομάδα. 
5,877 0,208 0,126 

63 
Εφευρίσκει λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με 

την εργασία. 
7,817 0,094 0,170 

64 
Συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων μαζί με την 

ομάδα. 
4,413 0,349 0,126 

65 Βοηθά την ομάδα να βρει λύσεις για προβλήματα που 

αφορούν την εργασία και τις σχέσεις των μελών της 
3,403 0,487 0,008 
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ομάδας. 

Παροχή πόρων στη νοσηλευτική ομάδα 

66 
Προμηθεύεται και διαθέτει πόρους (υλικά, εξοπλισμό, 

άτομα και υπηρεσίες) για την ομάδα. 
2,469 0,664 0,084 

 

67 

Παρέχει πληροφορίες και πόρους για να βοηθήσει την 

ομάδα να πάει μπροστά. 
2,694 0,649 0,121 

68 
Φροντίζει ώστε να παίρνει η ομάδα αυτό που χρειάζεται 

από τις άλλες ομάδες. 
6,061 0,194 0,111 

69 
Διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά 

που χρειάζεται η ομάδα είναι διαθέσιμα. 
0,428 0,934 0,026 

70 

Βοηθά την ομάδα να βρει και να αποκτήσει 

«εξειδικευμένους» πόρους (π.χ. εξειδικευμένα υλικά, 

εξοπλισμό, άτομα, υπηρεσίες). 

5,742 0,221 0,153 

Ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της νοσηλευτικής ομάδας 

71 

Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη να καθορίσει 

με ποια μέθοδο, διαδικασία και χρονοδιάγραμμα θα 

εργαστεί. 

10,946 
0,026

* 0,129 

72 
Προτρέπει τη νοσηλευτική ομάδα να αποφασίσει μόνη 

της ποια συγκεκριμένη εργασία θα κάνει το κάθε μέλος. 
1,028 0,906 -0,063 

73 
Ενθαρρύνει τη νοσηλευτική ομάδα να πάρει τις δικές της 

αποφάσεις σχετικά με τις εργασίες της. 
6,212 0,178 -0,036 

74 Ενθαρρύνει την ομάδα να λύσει τα δικά της προβλήματα. 3,488 0,480 0,056 

75 
Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη για τις δικές 

της υποθέσεις. 
3,564 0,482 0,069 

76 Ενθαρρύνει την ομάδα να αξιολογήσει τις επιδόσεις της. 1,362 0,851 0,089 

Υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

77 
Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες ή τις ανησυχίες των 

μελών της ομάδας. 
5,720 0,221 0,125 

78 
Δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον, σεβασμό και ανησυχία για τα 

προσωπικά ζητήματα των μελών της ομάδας. 
4,380 0,362 0,150 

79 
Δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της 

ομάδας σε σχέση με τα δικά του συμφέροντα. 
3,322 0,516 0,120 

80 
Κάνει πράγματα για να είναι ευχάριστο το να είσαι μέλος 

της ομάδας. 
6,520 0,164 0,079 

81 
Φροντίζει για την προσωπική ευημερία των μελών της 

ομάδας. 
2,313 0,678 0,114 

*
Όταν Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στις υπό εξέταση μεταβλητές (ερωτήσεις). 
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Πίνακας 2 

Έλεγχος ανεξαρτησίας των ερωτημάτων της έρευνας με το δημογραφικό χαρακτηριστικό 

«ηλικία» 

  

Τιμή του 

ελέγχου 

ανεξαρτ

ησίας 

Sig. 

value 

Τιμή του 

δείκτη rho 

του 

Spearman 

Σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας 

1 Επιλέγει να έχει στην ομάδα εξαιρετικά ικανά μέλη. 13,980 0,277 -0,112 

2 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους συναδέλφους τους. 
12,864 0,371 0,085 

3 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους προϊσταμένους τους. 
12,353 0,407 0,077 

4 
Επιλέγει τα μέλη της ομάδας έτσι ώστε να υπάρχει το 

σωστό μείγμα δεξιοτήτων στην ομάδα. 
5,691 0,949 0,005 

5 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη με υψηλά κίνητρα 

(φιλοδοξία, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, κ.λπ.). 
15,278 0,206 -0,030 

Καθορισμός της αποστολής της νοσηλευτικής ομάδας 

6 
Φροντίζει κατά την εκτέλεση των εργασιών η ομάδα να 

έχει σαφή κατεύθυνση. 
10,416 0,545 0,042 

7 
Τονίζει πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να έχει μια 

συλλογική αίσθηση της αποστολής της. 
5,514 0,948 -0,052 

8 
Αναπτύσσει και διατυπώνει μια σαφή αποστολή για την 

ομάδα. 
7,938 0,803 -0,098 

9 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει κατανοήσει με σαφήνεια το 

σκοπό της εργασίας της. 
8,354 0,752 0,025 

10 
Παρέχει στην ομάδα ένα σαφές όραμα για το πού 

πηγαίνει. 
11,943 0,456 -0,031 

Καθορισμός προσδοκιών και στόχων στη νοσηλευτική ομάδα 

11 
Ορίζει και δίνει έμφαση στους αναμενόμενους 

μελλοντικούς στόχους της ομάδας. 
19,210 0,085 -0,072 

12 
Ζητά από τα μέλη της ομάδας να ακολουθήσουν τους 

τυπικούς κανόνες και κανονισμούς του οργανισμού. 
10,426 0,536 -0,077 

13 Γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας τι περιμένει από αυτά. 9,617 0,613 -0,051 

14 
Γνωστοποιεί στην ομάδα τις προσδοκίες του για υψηλή 

απόδοση της ομάδας. 
10,762 0,550 -0,007 

15 
Προτρέπει την ομάδα να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα 

το έργο της. 
5,788 0,909 -0,055 
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16 
Θέτει ή βοηθά να τεθούν στόχοι σχετικά με την εργασία 

της ομάδας. 
14,622 0,266 -0,086 

17 
Βοηθά την ομάδα να πετύχει δύσκολους και ρεαλιστικούς 

στόχους. 
15,688 0,210 0,010 

18 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει ξεκάθαρους στόχους 

απόδοσης. 
9,329 0,687 -0,029 

19 

Εργάζεται με την ομάδα αλλά και με μεμονωμένους 

νοσηλευτές της ομάδας για να τεθούν πραγματοποιήσιμοι 

στόχοι. 

9,762 0,659 -0,035 

20 

Επανεξετάζει αν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην ομάδα 

είναι ρεαλιστικοί, αναγκαίοι και αποτελούν πρόκληση για 

την ομάδα. 

10,472 0,577 -0,098 

Δομή και σχεδιασμός της νοσηλευτικής ομάδας 

21 
Καθορίζει και οργανώνει τις εργασίες του και τις εργασίες 

της ομάδας. 
9,975 0,612 0,040 

22 
Προσδιορίζει πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι βασικές 

εργασίες της ομάδας. 
15,402 0,217 0,071 

23 
Συνεργάζεται με την ομάδα με σκοπό να κάνει καλύτερα 

τη δουλειά της. 
14,422 0,271 -0,072 

24 

Βοηθά να αναπτυχθούν κανόνες για την καλύτερη 

λειτουργία της ομάδας και την τυποποίηση των 

διαδικασιών. 

10,096 0,614 -0,083 

25 
Θέτει στρατηγικές που βοηθούν στην απόδοση της 

ομάδας. 
12,643 0,396 -0,107 

26 
Εξασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας έχουν ξεκάθαρους 

ρόλους. 
8,280 0,773 -0,033 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη της νοσηλευτικής ομάδας 

27 

Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει τις απαραίτητες 

διαπροσωπικές δεξιότητες (επικοινωνιακές) για να επιλύει 

τα προβλήματα που προκύπτουν. 

13,586 0,321 -0,069 

28 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να μάθουν πως πρέπει να 

δουλεύουν. 
12,308 0,418 0,035 

29 
Παρέχει στα μέλη της ομάδας οδηγίες σχετικά με τα 

καθήκοντα τους στην εργασία. 
7,310 0,828 0,006 

30 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να αναπτύξουν περαιτέρω 

τις δεξιότητές τους. 
8,456 0,776 -0,035 

31 
Βοηθά την ομάδα να μάθει από προηγούμενα γεγονότα ή 

εμπειρίες. 
12,091 0,436 0,000 

Κατανόηση – Ερμηνεία του περιβάλλοντος 

32 Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 6,671 0,870 -0,029 
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συμβαίνουν μέσα στην ομάδα. 

33 

Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 

συμβαίνουν έξω από την ομάδα. 

 

4,607 0,976 -0,068 

34 
Διευκολύνει την ομάδα να καταλάβει γεγονότα ή 

καταστάσεις. 
8,972 0,703 -0,108 

35 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύει εσωτερικά ή εξωτερικά 

γεγονότα. 
11,432 0,488 -0,087 

36 Βοηθά την ομάδα να κατανοεί ασαφείς καταστάσεις 10,122 0,578 -0,171 

Παροχή ανατροφοδότησης στη νοσηλευτική ομάδα 

37 
Ανταμείβει την καλή απόδοση των μελών της ομάδας 

σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης. 
8,666 0,760 -0,147 

38 
Σε συνεργασία με την ομάδα ελέγχει τα αποτελέσματα της 

απόδοσής τους. 
20,559 0,056 0,012 

39 
Γνωστοποιεί στην ομάδα αν λειτουργεί και αποδίδει 

θετικά ή αρνητικά. 
10,941 0,536 0,029 

40 

Όταν η ομάδα αποδίδει καλά παρέχει θετική 

ανατροφοδότηση (π.χ. ενθάρρυνση, ανταμοιβές, επαίνους, 

διευκολύνσεις κ.λπ.). 

11,996 0,455 -0,058 

41 
Όταν η ομάδα δεν αποδίδει καλά παρεμβαίνει με 

διορθωτικές κινήσεις (διορθωτική ανατροφοδότηση). 
7,623 0,828 -0,014 

Παρακολούθηση της νοσηλευτικής ομάδας 

42 
Παρακολουθεί τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της 

ομάδας (π.χ. σε σχέση με τα άλλα νοσηλευτικά τμήματα). 
17,630 0,124 -0,130 

43 
Παρακολουθεί την ομάδα και την απόδοση των μελών της 

ομάδας. 
12,235 0,414 -0,053 

44 
Ενημερώνεται για το τι κάνουν οι άλλες ομάδες στο 

νοσοκομείο. 
12,420 0,401 -0,138 

45 
Ζητά πληροφορίες από τα μέλη της ομάδας σχετικά με τις 

εργασίες τους. 
18,082 0,109 -0,032 

46 
Παρατηρεί τις αδυναμίες στη ροή των εργασιών ή στα 

αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας. 
8,765 0,720 -0,017 

Διαχείριση των ορίων της νοσηλευτικής ομάδας 

47 
Προστατεύει την ομάδα από την αρνητική επίδραση 

εξωτερικών δυνάμεων ή γεγονότων. 
8,661 0,760 -0,155 

48 

Βοηθά διαφορετικές ομάδες να επικοινωνούν μεταξύ τους 

(νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας 

κ.λπ.). 

17,929 0,116 -0,074 

49 Λειτουργεί ως εκπρόσωπος της ομάδας με άλλα τμήματα 9,480 0,678 -0,078 
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του νοσοκομείου (π.χ. άλλες ομάδες, διοίκηση). 

50 

Υποστηρίζει θέματα που αφορούν την ομάδα σε σχέση με 

άλλες ομάδες στο σύνολο του οργανισμού (νοσηλευτικές, 

ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας κ.λπ.). 

10,280 0,595 -0,151 

51 

Βοηθά στην επίλυση των δυσκολιών μεταξύ διαφορετικών 

ομάδων (νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες 

υγείας κ.λπ.). 

5,918 0,949 -0,060 

Δοκιμασία της νοσηλευτικής ομάδας 

52 
Εντοπίζει τα λάθη και τις παραλείψεις των μελών της 

ομάδας και φροντίζει για τη διάρθρωσή τους. 
9,452 0,660 0,014 

53 
Μερικές φορές αμφισβητεί την ισχύουσα κατάσταση στον 

οργανισμό (status quo) για να βοηθήσει την ομάδα. 
11,865 0,456 -0,155 

54 
Προτείνει νέους τρόπους δράσης για να ολοκληρώσει το 

έργο της η ομάδα. 
8,214 0,789 -0,044 

55 
Συνεισφέρει ιδέες για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο 

η ομάδα εκτελεί το έργο της. 
6,479 0,912 -0,011 

Εκτέλεση της εργασίας της νοσηλευτικής ομάδας 

56 
Θα «αγωνιστεί» προσωπικά και θα βοηθήσει τη 

νοσηλευτική ομάδα στο έργο της. 
13,343 0,341 0,023 

57 

Όταν χρειάζεται, θα δουλέψει ο ίδιος ως ισότιμο μέλος της 

ομάδας για να βοηθήσει την ομάδα να τελειώσει τη 

δουλειά της. 

8,148 0,813 -0,056 

58 
Συνεργάζεται με μέλη της ομάδας για να βοηθήσει στην 

εργασία. 
9,661 0,670 -0,072 

59 
Θα συνεργαστεί μαζί με την ομάδα για να ολοκληρώσει τη 

δουλειά της ομάδας. 
8,992 0,719 -0,106 

60 
Παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να 

κάνουν τη δουλειά τους. 
8,368 0,745 -0,122 

Επίλυση προβλημάτων της νοσηλευτικής ομάδας 

61 
Εφαρμόζει ή βοηθάει την ομάδα να εφαρμόσει λύσεις σε 

προβλήματα. 
14,631 0,247 0,014 

62 
Κατά την επίλυση των προβλημάτων προτείνει πολλές 

διαφορετικές λύσεις στην ομάδα. 
15,891 0,181 -0,015 

63 
Εφευρίσκει λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την 

εργασία. 
7,765 0,781 -0,054 

64 
Συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων μαζί με την 

ομάδα. 
12,992 0,357 -0,098 

65 

Βοηθά την ομάδα να βρει λύσεις για προβλήματα που 

αφορούν την εργασία και τις σχέσεις των μελών της 

ομάδας. 

6,887 0,824 -0,080 
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Παροχή πόρων στη νοσηλευτική ομάδα 

66 
Προμηθεύεται και διαθέτει πόρους (υλικά, εξοπλισμό, 

άτομα και υπηρεσίες) για την ομάδα. 
6,404 0,868 -0,005 

 

67 

Παρέχει πληροφορίες και πόρους για να βοηθήσει την 

ομάδα να πάει μπροστά. 
11,384 0,485 -0,099 

68 
Φροντίζει ώστε να παίρνει η ομάδα αυτό που χρειάζεται 

από τις άλλες ομάδες. 
17,043 0,157 -0,252 

69 
Διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά που 

χρειάζεται η ομάδα είναι διαθέσιμα. 
5,464 0,777 -0,017 

70 

Βοηθά την ομάδα να βρει και να αποκτήσει 

«εξειδικευμένους» πόρους (π.χ. εξειδικευμένα υλικά, 

εξοπλισμό, άτομα, υπηρεσίες). 

8,610 0,690 -0,077 

Ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της νοσηλευτικής ομάδας 

71 
Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη να καθορίσει με 

ποια μέθοδο, διαδικασία και χρονοδιάγραμμα θα εργαστεί. 
6,733 0,893 0,005 

72 
Προτρέπει τη νοσηλευτική ομάδα να αποφασίσει μόνη της 

ποια συγκεκριμένη εργασία θα κάνει το κάθε μέλος. 
8,418 0,776 -0,099 

73 
Ενθαρρύνει τη νοσηλευτική ομάδα να πάρει τις δικές της 

αποφάσεις σχετικά με τις εργασίες της. 
5,166 0,963 -0,152 

74 Ενθαρρύνει την ομάδα να λύσει τα δικά της προβλήματα. 11,868 0,450 -0,057 

75 
Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη για τις δικές της 

υποθέσεις. 
7,482 0,842 -0,067 

76 Ενθαρρύνει την ομάδα να αξιολογήσει τις επιδόσεις της. 12,687 0,376 -0,055 

Υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

77 
Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες ή τις ανησυχίες των 

μελών της ομάδας. 
8,688 0,744 -0,016 

78 
Δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον, σεβασμό και ανησυχία για τα 

προσωπικά ζητήματα των μελών της ομάδας. 
11,926 0,443 -0,085 

79 
Δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της 

ομάδας σε σχέση με τα δικά του συμφέροντα. 
18,681 0,080 -0,105 

80 
Κάνει πράγματα για να είναι ευχάριστο το να είσαι μέλος 

της ομάδας. 
14,267 0,273 -0,151 

81 
Φροντίζει για την προσωπική ευημερία των μελών της 

ομάδας. 
19,913 0,065 -0,243 

*
Όταν Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στις υπό εξέταση μεταβλητές (ερωτήσεις). 
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Πίνακας 3 

Έλεγχος ανεξαρτησίας των ερωτημάτων της έρευνας με το δημογραφικό χαρακτηριστικό 

«επίπεδο εκπαίδευσης» 

  

Τιμή του 

ελέγχου 

ανεξαρτ

ησίας 

Sig. 

value 

Τιμή του 

δείκτη 

rho του 

Spearman 

Σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας 

1 Επιλέγει να έχει στην ομάδα εξαιρετικά ικανά μέλη. 8,059 0,798 -0,159 

2 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους συναδέλφους τους. 
8,901 0,701 -0,048 

3 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους προϊσταμένους τους. 
7,129 0,853 0,093 

4 
Επιλέγει τα μέλη της ομάδας έτσι ώστε να υπάρχει το 

σωστό μείγμα δεξιοτήτων στην ομάδα. 
3,919 0,992 -0,074 

5 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη με υψηλά κίνητρα 

(φιλοδοξία, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, κ.λπ.). 
11,005 0,539 -0,084 

Καθορισμός της αποστολής της νοσηλευτικής ομάδας 

6 
Φροντίζει κατά την εκτέλεση των εργασιών η ομάδα να 

έχει σαφή κατεύθυνση. 
9,743 0,590 -0,034 

7 
Τονίζει πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να έχει μια 

συλλογική αίσθηση της αποστολής της. 
7,261 0,843 -0,019 

8 
Αναπτύσσει και διατυπώνει μια σαφή αποστολή για την 

ομάδα. 
7,057 0,864 -0,024 

9 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει κατανοήσει με σαφήνεια το 

σκοπό της εργασίας της. 
8,426 0,734 -0,036 

10 
Παρέχει στην ομάδα ένα σαφές όραμα για το πού 

πηγαίνει. 
6,617 0,897 -0,036 

Καθορισμός προσδοκιών και στόχων στη νοσηλευτική ομάδα 

11 
Ορίζει και δίνει έμφαση στους αναμενόμενους 

μελλοντικούς στόχους της ομάδας. 
13,178 0,359 -0,005 

12 
Ζητά από τα μέλη της ομάδας να ακολουθήσουν τους 

τυπικούς κανόνες και κανονισμούς του οργανισμού. 
8,773 0,636 0,057 

13 Γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας τι περιμένει από αυτά. 4,053 0,983 -0,026 

14 
Γνωστοποιεί στην ομάδα τις προσδοκίες του για υψηλή 

απόδοση της ομάδας. 
9,996 0,589 0,021 

15 
Προτρέπει την ομάδα να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα 

το έργο της. 
5,836 0,907 0,027 
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16 
Θέτει ή βοηθά να τεθούν στόχοι σχετικά με την εργασία 

της ομάδας. 
7,236 0,843 -0,047 

17 
Βοηθά την ομάδα να πετύχει δύσκολους και ρεαλιστικούς 

στόχους. 
6,376 0,903 0,014 

18 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει ξεκάθαρους στόχους 

απόδοσης. 
12,442 0,407 -0,028 

19 

Εργάζεται με την ομάδα αλλά και με μεμονωμένους 

νοσηλευτές της ομάδας για να τεθούν πραγματοποιήσιμοι 

στόχοι. 

9,580 0,665 -0,017 

20 

Επανεξετάζει αν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην ομάδα 

είναι ρεαλιστικοί, αναγκαίοι και αποτελούν πρόκληση για 

την ομάδα. 

9,044 0,716 -0,080 

Δομή και σχεδιασμός της νοσηλευτικής ομάδας 

21 
Καθορίζει και οργανώνει τις εργασίες του και τις εργασίες 

της ομάδας. 
4,251 0,990 0,029 

22 
Προσδιορίζει πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι βασικές 

εργασίες της ομάδας. 
8,300 0,745 0,107 

23 
Συνεργάζεται με την ομάδα με σκοπό να κάνει καλύτερα 

τη δουλειά της. 
3,662 0,995 -0,013 

24 

Βοηθά να αναπτυχθούν κανόνες για την καλύτερη 

λειτουργία της ομάδας και την τυποποίηση των 

διαδικασιών. 

8,868 0,697 0,060 

25 
Θέτει στρατηγικές που βοηθούν στην απόδοση της 

ομάδας. 
5,281 0,965 -0,008 

26 
Εξασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας έχουν ξεκάθαρους 

ρόλους. 
5,618 0,949 0,044 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη της νοσηλευτικής ομάδας 

27 

Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει τις απαραίτητες 

διαπροσωπικές δεξιότητες (επικοινωνιακές) για να επιλύει 

τα προβλήματα που προκύπτουν. 

4,230 0,989 0,019 

28 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να μάθουν πως πρέπει να 

δουλεύουν. 
11,736 0,475 0,110 

29 
Παρέχει στα μέλη της ομάδας οδηγίες σχετικά με τα 

καθήκοντα τους στην εργασία. 
6,085 0,906 0,018 

30 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να αναπτύξουν περαιτέρω 

τις δεξιότητές τους. 
5,459 0,969 -0,009 

31 
Βοηθά την ομάδα να μάθει από προηγούμενα γεγονότα ή 

εμπειρίες. 
16,428 0,172 0,140 

Κατανόηση – Ερμηνεία του περιβάλλοντος 

32 Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 13,463 0,304 0,052 
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συμβαίνουν μέσα στην ομάδα. 

33 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 

συμβαίνουν έξω από την ομάδα. 
7,906 0,782 0,034 

34 
Διευκολύνει την ομάδα να καταλάβει γεγονότα ή 

καταστάσεις. 
13,782 0,303 -0,024 

35 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύει εσωτερικά ή εξωτερικά 

γεγονότα. 
8,413 0,751 -0,016 

36 Βοηθά την ομάδα να κατανοεί ασαφείς καταστάσεις. 7,361 0,829 -0,083 

Παροχή ανατροφοδότησης στη νοσηλευτική ομάδα 

37 
Ανταμείβει την καλή απόδοση των μελών της ομάδας 

σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης. 
6,899 0,898 0,000 

38 
Σε συνεργασία με την ομάδα ελέγχει τα αποτελέσματα της 

απόδοσής τους. 
9,647 0,667 0,125 

39 
Γνωστοποιεί στην ομάδα αν λειτουργεί και αποδίδει 

θετικά ή αρνητικά. 
5,147 0,966 0,078 

40 

Όταν η ομάδα αποδίδει καλά παρέχει θετική 

ανατροφοδότηση (π.χ. ενθάρρυνση, ανταμοιβές, επαίνους, 

διευκολύνσεις κ.λπ.). 

12,357 0,422 0,142 

41 
Όταν η ομάδα δεν αποδίδει καλά παρεμβαίνει με 

διορθωτικές κινήσεις (διορθωτική ανατροφοδότηση). 
19,163 0,092 0,034 

Παρακολούθηση της νοσηλευτικής ομάδας 

42 
Παρακολουθεί τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της 

ομάδας (π.χ. σε σχέση με τα άλλα νοσηλευτικά τμήματα). 
10,913 0,539 0,077 

43 
Παρακολουθεί την ομάδα και την απόδοση των μελών της 

ομάδας. 
13,009 0,360 0,053 

44 
Ενημερώνεται για το τι κάνουν οι άλλες ομάδες στο 

νοσοκομείο. 
13,249 0,343 -0,036 

45 
Ζητά πληροφορίες από τα μέλη της ομάδας σχετικά με τις 

εργασίες τους. 
7,176 0,853 0,151 

46 
Παρατηρεί τις αδυναμίες στη ροή των εργασιών ή στα 

αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας. 
8,698 0,712 0,035 

Διαχείριση των ορίων της νοσηλευτικής ομάδας 

47 
Προστατεύει την ομάδα από την αρνητική επίδραση 

εξωτερικών δυνάμεων ή γεγονότων. 
9,140 0,727 -0,053 

48 

Βοηθά διαφορετικές ομάδες να επικοινωνούν μεταξύ τους 

(νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας 

κ.λπ.). 

6,448 0,920 0,084 

49 
Λειτουργεί ως εκπρόσωπος της ομάδας με άλλα τμήματα 

του νοσοκομείου (π.χ. άλλες ομάδες, διοίκηση). 
12,459 0,410 0,153 
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50 

Υποστηρίζει θέματα που αφορούν την ομάδα σε σχέση με 

άλλες ομάδες στο σύνολο του οργανισμού (νοσηλευτικές, 

ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας κ.λπ.). 

8,053 0,813 0,014 

51 

Βοηθά στην επίλυση των δυσκολιών μεταξύ διαφορετικών 

ομάδων (νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες 

υγείας κ.λπ.). 

11,697 0,467 0,058 

Δοκιμασία της νοσηλευτικής ομάδας 

52 
Εντοπίζει τα λάθη και τις παραλείψεις των μελών της 

ομάδας και φροντίζει για τη διάρθρωσή τους. 
8,900 0,704 0,132 

53 
Μερικές φορές αμφισβητεί την ισχύουσα κατάσταση στον 

οργανισμό (status quo) για να βοηθήσει την ομάδα. 
8,954 0,739 0,011 

54 
Προτείνει νέους τρόπους δράσης για να ολοκληρώσει το 

έργο της η ομάδα. 
6,609 0,900 -0,058 

55 
Συνεισφέρει ιδέες για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο 

η ομάδα εκτελεί το έργο της. 
8,754 0,731 0,012 

Εκτέλεση της εργασίας της νοσηλευτικής ομάδας 

56 
Θα «αγωνιστεί» προσωπικά και θα βοηθήσει τη 

νοσηλευτική ομάδα στο έργο της. 
17,120 0,130 0,001 

57 

Όταν χρειάζεται, θα δουλέψει ο ίδιος ως ισότιμο μέλος της 

ομάδας για να βοηθήσει την ομάδα να τελειώσει τη 

δουλειά της. 

7,146 0,892 -0,068 

58 
Συνεργάζεται με μέλη της ομάδας για να βοηθήσει στην 

εργασία. 
6,088 0,929 -0,126 

59 
Θα συνεργαστεί μαζί με την ομάδα για να ολοκληρώσει τη 

δουλειά της ομάδας. 
9,413 0,674 -0,100 

60 
Παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να 

κάνουν τη δουλειά τους. 
12,671 0,366 -0,016 

Επίλυση προβλημάτων της νοσηλευτικής ομάδας 

61 
Εφαρμόζει ή βοηθάει την ομάδα να εφαρμόσει λύσεις σε 

προβλήματα. 
9,466 0,667 0,122 

62 
Κατά την επίλυση των προβλημάτων προτείνει πολλές 

διαφορετικές λύσεις στην ομάδα. 
13,518 0,328 -0,059 

63 
Εφευρίσκει λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την 

εργασία. 
6,804 0,870 0,070 

64 
Συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων μαζί με την 

ομάδα. 
4,991 0,967 0,005 

65 

Βοηθά την ομάδα να βρει λύσεις για προβλήματα που 

αφορούν την εργασία και τις σχέσεις των μελών της 

ομάδας. 

6,476 0,890 -0,033 

Παροχή πόρων στη νοσηλευτική ομάδα 
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66 
Προμηθεύεται και διαθέτει πόρους (υλικά, εξοπλισμό, 

άτομα και υπηρεσίες) για την ομάδα. 
10,109 0,552 0,101 

 

67 

Παρέχει πληροφορίες και πόρους για να βοηθήσει την 

ομάδα να πάει μπροστά. 
6,908 0,868 -0,012 

68 
Φροντίζει ώστε να παίρνει η ομάδα αυτό που χρειάζεται 

από τις άλλες ομάδες. 
5,824 0,927 -0,049 

69 
Διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά που 

χρειάζεται η ομάδα είναι διαθέσιμα. 
17,956 0,064 0,053 

70 

Βοηθά την ομάδα να βρει και να αποκτήσει 

«εξειδικευμένους» πόρους (π.χ. εξειδικευμένα υλικά, 

εξοπλισμό, άτομα, υπηρεσίες). 

8,074 0,755 0,029 

Ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της νοσηλευτικής ομάδας 

71 
Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη να καθορίσει με 

ποια μέθοδο, διαδικασία και χρονοδιάγραμμα θα εργαστεί. 
9,737 0,622 0,039 

72 
Προτρέπει τη νοσηλευτική ομάδα να αποφασίσει μόνη της 

ποια συγκεκριμένη εργασία θα κάνει το κάθε μέλος. 
8,482 0,757 0,110 

73 
Ενθαρρύνει τη νοσηλευτική ομάδα να πάρει τις δικές της 

αποφάσεις σχετικά με τις εργασίες της. 
10,529 0,572 -0,079 

74 Ενθαρρύνει την ομάδα να λύσει τα δικά της προβλήματα. 7,777 0,817 0,009 

75 
Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη για τις δικές της 

υποθέσεις. 
17,163 0,156 0,012 

76 Ενθαρρύνει την ομάδα να αξιολογήσει τις επιδόσεις της. 7,957 0,812 -0,036 

Υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

77 
Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες ή τις ανησυχίες των 

μελών της ομάδας. 
16,083 0,198 0,121 

78 
Δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον, σεβασμό και ανησυχία για τα 

προσωπικά ζητήματα των μελών της ομάδας. 
10,127 0,611 0,043 

79 
Δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της 

ομάδας σε σχέση με τα δικά του συμφέροντα. 
10,514 0,583 0,041 

80 
Κάνει πράγματα για να είναι ευχάριστο το να είσαι μέλος 

της ομάδας. 
5,578 0,960 0,032 

81 
Φροντίζει για την προσωπική ευημερία των μελών της 

ομάδας. 
5,726 0,959 0,021 

*
Όταν Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στις υπό εξέταση μεταβλητές (ερωτήσεις). 
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Πίνακας 4 

Έλεγχος ανεξαρτησίας των ερωτημάτων της έρευνας με το δημογραφικό χαρακτηριστικό 

«κλάδος εργασίας» 

  

Τιμή του 

ελέγχου 

ανεξαρτ

ησίας 

Sig. 

value 

Τιμή του 

δείκτη 

rho του 

Spearman 

Σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας 

1 Επιλέγει να έχει στην ομάδα εξαιρετικά ικανά μέλη. 6,935 0,889 -0,142 

2 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους συναδέλφους τους. 
5,288 0,961 -0,024 

3 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους προϊσταμένους τους. 
4,149 0,991 0,088 

4 
Επιλέγει τα μέλη της ομάδας έτσι ώστε να υπάρχει το 

σωστό μείγμα δεξιοτήτων στην ομάδα. 
6,498 0,909 -0,046 

5 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη με υψηλά κίνητρα 

(φιλοδοξία, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, κ.λπ.). 
25,580 

0,013
* -0,125 

Καθορισμός τους αποστολής της νοσηλευτικής ομάδας 

6 
Φροντίζει κατά την εκτέλεση των εργασιών η ομάδα να 

έχει σαφή κατεύθυνση. 
12,410 0,403 -0,047 

7 
Τονίζει πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να έχει μια 

συλλογική αίσθηση της αποστολής της. 
12,698 0,376 0,008 

8 
Αναπτύσσει και διατυπώνει μια σαφή αποστολή για την 

ομάδα. 
11,329 0,489 0,004 

9 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει κατανοήσει με σαφήνεια το 

σκοπό της εργασίας της. 
10,594 0,557 -0,002 

10 
Παρέχει στην ομάδα ένα σαφές όραμα για το πού 

πηγαίνει. 
7,769 0,826 -0,050 

Καθορισμός προσδοκιών και στόχων στη νοσηλευτική ομάδα 

11 
Ορίζει και δίνει έμφαση τους αναμενόμενους 

μελλοντικούς στόχους της ομάδας. 
16,872 0,150 0,015 

12 
Ζητά από τα μέλη της ομάδας να ακολουθήσουν τους 

τυπικούς κανόνες και κανονισμούς του οργανισμού. 
16,110 0,188 0,110 

13 Γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας τι περιμένει από αυτά. 17,577 0,137 0,000 

14 
Γνωστοποιεί στην ομάδα τις προσδοκίες του για υψηλή 

απόδοση της ομάδας. 
16,778 0,155 0,078 

15 
Προτρέπει την ομάδα να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα 

το έργο της. 
13,795 0,299 0,055 
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16 
Θέτει ή βοηθά να τεθούν στόχοι σχετικά με την εργασία 

της ομάδας. 
13,125 0,346 -0,039 

17 
Βοηθά την ομάδα να πετύχει δύσκολους και ρεαλιστικούς 

στόχους. 
6,989 0,867 0,033 

18 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει ξεκάθαρους στόχους 

απόδοσης. 
15,593 0,202 0,011 

19 

Εργάζεται με την ομάδα αλλά και με μεμονωμένους 

νοσηλευτές της ομάδας για να τεθούν πραγματοποιήσιμοι 

στόχοι. 

12,350 0,409 -0,003 

20 

Επανεξετάζει αν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην ομάδα 

είναι ρεαλιστικοί, αναγκαίοι και αποτελούν πρόκληση για 

την ομάδα. 

7,707 0,833 -0,066 

Δομή και σχεδιασμός της νοσηλευτικής ομάδας 

21 
Καθορίζει και οργανώνει τις εργασίες του και τις εργασίες 

της ομάδας. 
9,983 0,616 -0,005 

22 
Προσδιορίζει πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι βασικές 

εργασίες της ομάδας. 
9,488 0,663 0,082 

23 
Συνεργάζεται με την ομάδα με σκοπό να κάνει καλύτερα 

τη δουλειά της. 
20,676 0,057 -0,015 

24 

Βοηθά να αναπτυχθούν κανόνες για την καλύτερη 

λειτουργία της ομάδας και την τυποποίηση των 

διαδικασιών. 

16,757 0,152 0,074 

25 
Θέτει στρατηγικές που βοηθούν στην απόδοση της 

ομάδας. 
16,183 0,177 0,002 

26 
Εξασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας έχουν ξεκάθαρους 

ρόλους. 
9,537 0,673 0,021 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη της νοσηλευτικής ομάδας 

27 

Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει τις απαραίτητες 

διαπροσωπικές δεξιότητες (επικοινωνιακές) για να επιλύει 

τα προβλήματα που προκύπτουν. 

7,051 0,885 -0,017 

28 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να μάθουν πως πρέπει να 

δουλεύουν. 
17,055 0,142 0,091 

29 
Παρέχει στα μέλη της ομάδας οδηγίες σχετικά με τα 

καθήκοντα τους στην εργασία. 
13,709 0,307 -0,031 

30 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να αναπτύξουν περαιτέρω 

τις δεξιότητές τους. 
15,121 0,233 -0,006 

31 
Βοηθά την ομάδα να μάθει από προηγούμενα γεγονότα ή 

εμπειρίες. 
8,972 0,722 0,096 

Κατανόηση – Ερμηνεία του περιβάλλοντος 

32 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 

συμβαίνουν μέσα στην ομάδα. 
14,534 0,268 -0,014 
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33 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 

συμβαίνουν έξω από την ομάδα. 
6,794 0,890 0,009 

34 
Διευκολύνει την ομάδα να καταλάβει γεγονότα ή 

καταστάσεις. 
19,236 0,083 -0,062 

35 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύει εσωτερικά ή εξωτερικά 

γεγονότα. 
11,508 0,480 -0,011 

36 Βοηθά την ομάδα να κατανοεί ασαφείς καταστάσεις 15,143 0,231 -0,052 

Παροχή ανατροφοδότησης στη νοσηλευτική ομάδα 

37 
Ανταμείβει την καλή απόδοση των μελών της ομάδας 

σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης. 
12,190 0,437 0,024 

38 
Σε συνεργασία με την ομάδα ελέγχει τα αποτελέσματα της 

απόδοσής τους. 
12,592 0,396 0,102 

39 
Γνωστοποιεί στην ομάδα αν λειτουργεί και αποδίδει 

θετικά ή αρνητικά. 
11,478 0,488 0,110 

40 

Όταν η ομάδα αποδίδει καλά παρέχει θετική 

ανατροφοδότηση (π.χ. ενθάρρυνση, ανταμοιβές, επαίνους, 

διευκολύνσεις κ.λπ.). 

4,852 0,977 0,118 

41 
Όταν η ομάδα δεν αποδίδει καλά παρεμβαίνει με 

διορθωτικές κινήσεις (διορθωτική ανατροφοδότηση). 
13,083 0,349 0,045 

Παρακολούθηση της νοσηλευτικής ομάδας 

42 
Παρακολουθεί τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της 

ομάδας (π.χ. σε σχέση με τα άλλα νοσηλευτικά τμήματα). 
10,592 0,558 0,043 

43 
Παρακολουθεί την ομάδα και την απόδοση των μελών της 

ομάδας. 
10,264 0,571 0,035 

44 
Ενημερώνεται για το τι κάνουν οι άλλες ομάδες στο 

νοσοκομείο. 
10,233 0,593 -0,048 

45 
Ζητά πληροφορίες από τα μέλη της ομάδας σχετικά με τις 

εργασίες τους. 
8,999 0,714 0,125 

46 
Παρατηρεί τις αδυναμίες στη ροή των εργασιών ή στα 

αποτελέσματα των εργασιών τους ομάδας. 
7,150 0,867 0,009 

Διαχείριση των ορίων της νοσηλευτικής ομάδας 

47 
Προστατεύει την ομάδα από την αρνητική επίδραση 

εξωτερικών δυνάμεων ή γεγονότων. 
8,788 0,747 -0,063 

48 

Βοηθά διαφορετικές ομάδες να επικοινωνούν μεταξύ τους 

(νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας 

κ.λπ.). 

6,617 0,906 0,082 

49 
Λειτουργεί ως εκπρόσωπος της ομάδας με άλλα τμήματα 

του νοσοκομείου (π.χ. άλλες ομάδες, διοίκηση). 
10,234 0,591 0,116 

50 Υποστηρίζει θέματα που αφορούν την ομάδα σε σχέση με 

άλλες ομάδες στο σύνολο του οργανισμού (νοσηλευτικές, 
7,493 0,845 -0,035 
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ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας κ.λπ.). 

51 

Βοηθά στην επίλυση των δυσκολιών μεταξύ διαφορετικών 

ομάδων (νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες 

υγείας κ.λπ.). 

3,943 0,996 0,019 

Δοκιμασία της νοσηλευτικής ομάδας 

52 
Εντοπίζει τα λάθη και τις παραλείψεις των μελών της 

ομάδας και φροντίζει για τη διάρθρωσή τους. 
10,150 0,603 0,109 

53 
Μερικές φορές αμφισβητεί την ισχύουσα κατάσταση στον 

οργανισμό (status quo) για να βοηθήσει την ομάδα. 
15,820 0,192 0,018 

54 
Προτείνει νέους τρόπους δράσης για να ολοκληρώσει το 

έργο της η ομάδα. 
7,548 0,843 -0,040 

55 
Συνεισφέρει ιδέες για να βελτιώσει τον τρόπο με τον 

οποίο η ομάδα εκτελεί το έργο της. 
7,432 0,854 -0,028 

Εκτέλεση της εργασίας της νοσηλευτικής ομάδας 

56 
Θα «αγωνιστεί» προσωπικά και θα βοηθήσει τη 

νοσηλευτική ομάδα στο έργο της. 
10,766 0,564 0,014 

57 

Όταν χρειάζεται, θα δουλέψει ο ίδιος ως ισότιμο μέλος της 

ομάδας για να βοηθήσει την ομάδα να τελειώσει τη 

δουλειά της. 

15,060 0,227 -0,026 

58 
Συνεργάζεται με μέλη της ομάδας για να βοηθήσει στην 

εργασία. 
18,345 0,099 -0,058 

59 
Θα συνεργαστεί μαζί με την ομάδα για να ολοκληρώσει 

τη δουλειά της ομάδας. 
13,120 0,354 -0,032 

60 
Παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα μέλη τους ομάδας να 

κάνουν τη δουλειά τους. 
11,505 0,475 -0,042 

Επίλυση προβλημάτων της νοσηλευτικής ομάδας 

61 
Εφαρμόζει ή βοηθάει την ομάδα να εφαρμόσει λύσεις σε 

προβλήματα. 
9,236 0,686 0,112 

62 
Κατά την επίλυση των προβλημάτων προτείνει πολλές 

διαφορετικές λύσεις στην ομάδα. 
7,774 0,831 -0,058 

63 
Εφευρίσκει λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την 

εργασία. 
9,631 0,641 0,036 

64 
Συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων μαζί με την 

ομάδα. 
9,343 0,668 0,017 

65 

Βοηθά την ομάδα να βρει λύσεις για προβλήματα που 

αφορούν την εργασία και τις σχέσεις των μελών της 

ομάδας. 

12,074 0,419 -0,035 

Παροχή πόρων στη νοσηλευτική ομάδα 

66 
Προμηθεύεται και διαθέτει πόρους (υλικά, εξοπλισμό, 

άτομα και υπηρεσίες) για την ομάδα. 
14,300 0,286 0,121 
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67 

Παρέχει πληροφορίες και πόρους για να βοηθήσει την 

ομάδα να πάει μπροστά. 
8,312 0,774 -0,006 

68 
Φροντίζει ώστε να παίρνει η ομάδα αυτό που χρειάζεται 

από τις άλλες ομάδες. 
13,876 0,306 -0,033 

69 
Διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά 

που χρειάζεται η ομάδα είναι διαθέσιμα. 
7,124 0,614 0,035 

70 

Βοηθά την ομάδα να βρει και να αποκτήσει 

«εξειδικευμένους» πόρους (π.χ. εξειδικευμένα υλικά, 

εξοπλισμό, άτομα, υπηρεσίες). 

6,312 0,880 0,075 

Ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της νοσηλευτικής ομάδας 

71 
Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη να καθορίσει με 

ποια μέθοδο, διαδικασία και χρονοδιάγραμμα θα εργαστεί. 
11,855 0,447 0,007 

72 
Προτρέπει τη νοσηλευτική ομάδα να αποφασίσει μόνη της 

ποια συγκεκριμένη εργασία θα κάνει το κάθε μέλος. 
8,985 0,715 0,112 

73 
Ενθαρρύνει τη νοσηλευτική ομάδα να πάρει τους δικές 

της αποφάσεις σχετικά με τις εργασίες της. 
16,159 0,177 -0,029 

74 Ενθαρρύνει την ομάδα να λύσει τα δικά της προβλήματα. 7,640 0,839 0,009 

75 
Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη για τους δικές 

της υποθέσεις. 
16,039 0,185 0,004 

76 Ενθαρρύνει την ομάδα να αξιολογήσει τις επιδόσεις της. 8,320 0,779 -0,010 

Υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

77 
Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες ή τις ανησυχίες των 

μελών της ομάδας. 
9,807 0,646 0,108 

78 
Δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον, σεβασμό και ανησυχία για τα 

προσωπικά ζητήματα των μελών της ομάδας. 
12,026 0,442 0,060 

79 
Δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της 

ομάδας σε σχέση με τα δικά του συμφέροντα. 
9,648 0,677 0,018 

80 
Κάνει πράγματα για να είναι ευχάριστο το να είσαι μέλος 

της ομάδας. 
3,508 0,997 -0,005 

81 
Φροντίζει για την προσωπική ευημερία των μελών της 

ομάδας. 
9,637 0,671 0,024 

*
Όταν Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στις υπό εξέταση μεταβλητές (ερωτήσεις). 
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Πίνακας 5 

Έλεγχος ανεξαρτησίας των ερωτημάτων της έρευνας με το δημογραφικό χαρακτηριστικό 

«έτη προϋπηρεσίας» 

  

Τιμή 

του 

ελέγχου 

ανεξαρτ

ησίας 

Sig. 

Value 

Τιμή του 

δείκτη 

rho του 

Spearman 

Σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας 

1 Επιλέγει να έχει στην ομάδα εξαιρετικά ικανά μέλη. 22,680 0,030
* -0,087 

2 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους συναδέλφους τους. 
14,569 0,266 0,015 

3 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους προϊσταμένους τους. 
11,381 0,507 0,017 

4 
Επιλέγει τα μέλη της ομάδας έτσι ώστε να υπάρχει το 

σωστό μείγμα δεξιοτήτων στην ομάδα. 
17,269 0,136 -0,034 

5 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη με υψηλά κίνητρα 

(φιλοδοξία, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, κ.λπ.). 
14,478 0,272 -0,141 

Καθορισμός της αποστολής της νοσηλευτικής ομάδας 

6 
Φροντίζει κατά την εκτέλεση των εργασιών η ομάδα να 

έχει σαφή κατεύθυνση. 
16,180 0,175 -0,043 

7 
Τονίζει πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να έχει μια 

συλλογική αίσθηση της αποστολής της. 
9,005 0,716 -0,100 

8 
Αναπτύσσει και διατυπώνει μια σαφή αποστολή για την 

ομάδα. 
10,074 0,626 -0,146 

9 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει κατανοήσει με σαφήνεια το 

σκοπό της εργασίας της. 
9,266 0,694 -0,099 

10 
Παρέχει στην ομάδα ένα σαφές όραμα για το πού 

πηγαίνει. 
17,506 0,128 -0,194 

Καθορισμός προσδοκιών και στόχων στη νοσηλευτική ομάδα 

11 
Ορίζει και δίνει έμφαση τους αναμενόμενους 

μελλοντικούς στόχους της ομάδας. 
19,360 0,080 -0,154 

12 
Ζητά από τα μέλη της ομάδας να ακολουθήσουν τους 

τυπικούς κανόνες και κανονισμούς του οργανισμού. 
20,061 0,068 -0,129 

13 Γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας τι περιμένει από αυτά. 18,463 0,101 -0,110 

14 
Γνωστοποιεί στην ομάδα τις προσδοκίες του για υψηλή 

απόδοση της ομάδας. 
21,822 

0,038

* 
-0,090 

15 Προτρέπει την ομάδα να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα 6,425 0,919 -0,091 
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το έργο της. 

16 
Θέτει ή βοηθά να τεθούν στόχοι σχετικά με την εργασία 

της ομάδας. 
14,221 0,292 -0,189 

17 
Βοηθά την ομάδα να πετύχει δύσκολους και ρεαλιστικούς 

στόχους. 
9,535 0,672 -0,112 

18 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει ξεκάθαρους στόχους 

απόδοσης. 
17,738 0,120 -0,125 

19 

Εργάζεται με την ομάδα αλλά και με μεμονωμένους 

νοσηλευτές της ομάδας για να τεθούν πραγματοποιήσιμοι 

στόχοι. 

15,222 0,229 -0,164 

20 

Επανεξετάζει αν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην ομάδα 

είναι ρεαλιστικοί, αναγκαίοι και αποτελούν πρόκληση για 

την ομάδα. 

22,496 
0,033

* 
-0,150 

Δομή και σχεδιασμός της νοσηλευτικής ομάδας 

21 
Καθορίζει και οργανώνει τις εργασίες του και τις εργασίες 

της ομάδας. 
14,108 0,298 -0,083 

22 
Προσδιορίζει πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι βασικές 

εργασίες της ομάδας. 
13,242 0,359 -0,071 

23 
Συνεργάζεται με την ομάδα με σκοπό να κάνει καλύτερα 

τη δουλειά της. 
8,660 0,752 -0,147 

24 

Βοηθά να αναπτυχθούν κανόνες για την καλύτερη 

λειτουργία της ομάδας και την τυποποίηση των 

διαδικασιών. 

10,524 0,578 -0,138 

25 
Θέτει στρατηγικές που βοηθούν στην απόδοση της 

ομάδας. 
11,540 0,499 -0,135 

26 
Εξασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας έχουν ξεκάθαρους 

ρόλους. 
13,375 0,348 -0,183 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη της νοσηλευτικής ομάδας 

27 

Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει τις απαραίτητες 

διαπροσωπικές δεξιότητες (επικοινωνιακές) για να επιλύει 

τα προβλήματα που προκύπτουν. 

18,811 0,087 -0,273 

28 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να μάθουν πως πρέπει να 

δουλεύουν. 
9,556 0,673 -0,096 

29 
Παρέχει στα μέλη της ομάδας οδηγίες σχετικά με τα 

καθήκοντα τους στην εργασία. 
11,369 0,500 -0,199 

30 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να αναπτύξουν περαιτέρω 

τις δεξιότητές τους. 
9,651 0,663 -0,134 

31 
Βοηθά την ομάδα να μάθει από προηγούμενα γεγονότα ή 

εμπειρίες. 
7,993 0,807 -0,144 

Κατανόηση – Ερμηνεία του περιβάλλοντος 
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32 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 

συμβαίνουν μέσα στην ομάδα. 
10,727 0,563 -0,127 

33 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 

συμβαίνουν έξω από την ομάδα. 
12,097 0,444 -0,139 

34 
Διευκολύνει την ομάδα να καταλάβει γεγονότα ή 

καταστάσεις. 
13,823 0,315 -0,210 

35 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύει εσωτερικά ή εξωτερικά 

γεγονότα. 
14,079 0,295 -0,073 

36 Βοηθά την ομάδα να κατανοεί ασαφείς καταστάσεις 14,350 0,271 -0,131 

Παροχή ανατροφοδότησης στη νοσηλευτική ομάδα 

37 
Ανταμείβει την καλή απόδοση των μελών της ομάδας 

σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης. 
11,180 0,531 -0,183 

38 
Σε συνεργασία με την ομάδα ελέγχει τα αποτελέσματα της 

απόδοσής της. 
13,179 0,359 -0,072 

39 
Γνωστοποιεί στην ομάδα αν λειτουργεί και αποδίδει 

θετικά ή αρνητικά. 
13,680 0,325 -0,138 

40 

Όταν η ομάδα αποδίδει καλά παρέχει θετική 

ανατροφοδότηση (π.χ. ενθάρρυνση, ανταμοιβές, επαίνους, 

διευκολύνσεις κ.λπ.). 

10,059 0,624 -0,147 

41 
Όταν η ομάδα δεν αποδίδει καλά παρεμβαίνει με 

διορθωτικές κινήσεις (διορθωτική ανατροφοδότηση). 
20,831 0,050 -0,154 

Παρακολούθηση της νοσηλευτικής ομάδας 

42 
Παρακολουθεί τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της 

ομάδας (π.χ. σε σχέση με τα άλλα νοσηλευτικά τμήματα). 
13,911 0,305 -0,175 

43 
Παρακολουθεί την ομάδα και την απόδοση των μελών 

τους ομάδας. 
15,946 0,195 -0,122 

44 
Ενημερώνεται για το τι κάνουν οι άλλες ομάδες στο 

νοσοκομείο. 
20,226 0,061 -0,167 

45 
Ζητά πληροφορίες από τα μέλη της ομάδας σχετικά με τις 

εργασίες τους. 
10,669 0,571 -0,155 

46 
Παρατηρεί τις αδυναμίες στη ροή των εργασιών ή στα 

αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας. 
11,369 0,510 -0,125 

Διαχείριση των ορίων της νοσηλευτικής ομάδας 

47 
Προστατεύει την ομάδα από την αρνητική επίδραση 

εξωτερικών δυνάμεων ή γεγονότων. 
25,292 

0,011

* 
-0,220 

48 

Βοηθά διαφορετικές ομάδες να επικοινωνούν μεταξύ τους 

(νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας 

κ.λπ.). 

24,377 
0,016

* 
-0,125 

49 Λειτουργεί ως εκπρόσωπος της ομάδας με άλλα τμήματα 20,577 0,053 -0,209 
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του νοσοκομείου (π.χ. άλλες ομάδες, διοίκηση). 

50 

Υποστηρίζει θέματα που αφορούν την ομάδα σε σχέση με 

άλλες ομάδες στο σύνολο του οργανισμού (νοσηλευτικές, 

ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας κ.λπ.). 

27,199 
0,006

* 
-0,210 

51 

Βοηθά στην επίλυση των δυσκολιών μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων (νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι 

επαγγελματίες υγείας κ.λπ.). 

15,581 0,208 -0,161 

Δοκιμασία της νοσηλευτικής ομάδας 

52 
Εντοπίζει τα λάθη και τις παραλείψεις των μελών της 

ομάδας και φροντίζει για τη διάρθρωσή τους. 
20,602 0,060 -0,128 

53 
Μερικές φορές αμφισβητεί την ισχύουσα κατάσταση στον 

οργανισμό (status quo) για να βοηθήσει την ομάδα. 
21,670 

0,041

* 
-0,218 

54 
Προτείνει νέους τρόπους δράσης για να ολοκληρώσει το 

έργο της η ομάδα. 
14,536 0,264 -0,172 

55 
Συνεισφέρει ιδέες για να βελτιώσει τον τρόπο με τον 

οποίο η ομάδα εκτελεί το έργο της. 
12,816 0,384 -0,123 

Εκτέλεση της εργασίας της νοσηλευτικής ομάδας 

56 
Θα «αγωνιστεί» προσωπικά και θα βοηθήσει τη 

νοσηλευτική ομάδα στο έργο της. 
10,585 0,579 -0,042 

57 

Όταν χρειάζεται, θα δουλέψει ο ίδιος ως ισότιμο μέλος 

τους ομάδας για να βοηθήσει την ομάδα να τελειώσει τη 

δουλειά τους. 

14,810 0,258 0,023 

58 
Συνεργάζεται με μέλη της ομάδας για να βοηθήσει στην 

εργασία. 
10,591 0,577 -0,052 

59 
Θα συνεργαστεί μαζί με την ομάδα για να ολοκληρώσει 

τη δουλειά της ομάδας. 
13,715 0,324 -0,068 

60 
Παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να 

κάνουν τη δουλειά τους. 
16,574 0,164 -0,142 

Επίλυση προβλημάτων της νοσηλευτικής ομάδας 

61 
Εφαρμόζει ή βοηθάει την ομάδα να εφαρμόσει λύσεις σε 

προβλήματα. 
10,102 0,615 -0,023 

62 
Κατά την επίλυση των προβλημάτων προτείνει πολλές 

διαφορετικές λύσεις στην ομάδα. 
21,178 

0,045

* 
-0,118 

63 
Εφευρίσκει λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την 

εργασία. 
16,672 0,160 -0,154 

64 
Συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων μαζί με την 

ομάδα. 
8,101 0,801 -0,116 

65 

Βοηθά την ομάδα να βρει λύσεις για προβλήματα που 

αφορούν την εργασία και τους σχέσεις των μελών τους 

ομάδας. 

9,897 0,634 -0,142 
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Παροχή πόρων στη νοσηλευτική ομάδα 

66 
Προμηθεύεται και διαθέτει πόρους (υλικά, εξοπλισμό, 

άτομα και υπηρεσίες) για την ομάδα. 
19,363 0,077 -0,173 

 

67 

Παρέχει πληροφορίες και πόρους για να βοηθήσει την 

ομάδα να πάει μπροστά. 
15,307 0,217 -0,240 

68 
Φροντίζει ώστε να παίρνει η ομάδα αυτό που χρειάζεται 

από τις άλλες ομάδες. 
23,970 

0,021

* 
-0,302 

69 
Διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά 

που χρειάζεται η ομάδα είναι διαθέσιμα. 
7,200 0,628 -0,091 

70 

Βοηθά την ομάδα να βρει και να αποκτήσει 

«εξειδικευμένους» πόρους (π.χ. εξειδικευμένα υλικά, 

εξοπλισμό, άτομα, υπηρεσίες). 

13,489 0,338 -0,082 

Ενθάρρυνση τους αυτοδιαχείρισης της νοσηλευτικής ομάδας 

71 

Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη να καθορίσει με 

ποια μέθοδο, διαδικασία και χρονοδιάγραμμα θα 

εργαστεί. 

25,346 
0,014

* 
-0,053 

72 
Προτρέπει τη νοσηλευτική ομάδα να αποφασίσει μόνη 

της ποια συγκεκριμένη εργασία θα κάνει το κάθε μέλος. 
11,985 0,452 -0,125 

73 
Ενθαρρύνει τη νοσηλευτική ομάδα να πάρει τις δικές της 

αποφάσεις σχετικά με τις εργασίες της. 
16,917 0,152 -0,153 

74 Ενθαρρύνει την ομάδα να λύσει τα δικά της προβλήματα. 20,026 0,068 -0,207 

75 
Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη για τις δικές της 

υποθέσεις. 
19,355 0,079 -0,120 

76 Ενθαρρύνει την ομάδα να αξιολογήσει τις επιδόσεις της. 18,803 0,090 -0,113 

Υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

77 
Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες ή τις ανησυχίες των 

μελών της ομάδας. 
23,907 

0,022

* 
-0,140 

78 
Δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον, σεβασμό και ανησυχία για τα 

προσωπικά ζητήματα των μελών της ομάδας. 
13,727 0,319 -0,095 

79 
Δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της 

ομάδας σε σχέση με τα δικά του συμφέροντα. 
25,408 

0,012

* 
-0,161 

80 
Κάνει πράγματα για να είναι ευχάριστο το να είσαι μέλος 

της ομάδας. 
19,111 0,084 -0,218 

81 
Φροντίζει για την προσωπική ευημερία των μελών της 

ομάδας. 
17,124 0,143 -0,275 

*
Όταν Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στις υπό εξέταση μεταβλητές (ερωτήσεις). 
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Πίνακας 6 

Ομαδοποιημένα ραβδογράμματα των απαντήσεων στα ερωτήματα της έρευνας σε σχέση 

με τα «έτη προϋπηρεσίας» των μελών του δείγματος 
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Πίνακας 7 

Έλεγχος ανεξαρτησίας των ερωτημάτων της έρευνας με το δημογραφικό χαρακτηριστικό 

«υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου» 

  

Τιμή του 

ελέγχου 

ανεξαρτη

σίας 

Sig. 

Value 

Τιμή του 

δείκτη 

rho του 

Spearman 

Σύνθεση της νοσηλευτικής ομάδας 

1 Επιλέγει να έχει στην ομάδα εξαιρετικά ικανά μέλη. 1,825 0,809 -0,116 

2 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους συναδέλφους τους. 
4,993 0,284 -0,196 

3 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη που στο παρελθόν 

συνεργάστηκαν καλά με τους προϊσταμένους τους. 
3,266 0,501 -0,167 

4 
Επιλέγει τα μέλη της ομάδας έτσι ώστε να υπάρχει το 

σωστό μείγμα δεξιοτήτων στην ομάδα. 
5,912 0,197 -0,134 

5 
Επιλέγει να έχει στην ομάδα μέλη με υψηλά κίνητρα 

(φιλοδοξία, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, κ.λπ.). 
4,606 0,346 -0,140 

Καθορισμός της αποστολής της νοσηλευτικής ομάδας 

6 
Φροντίζει κατά την εκτέλεση των εργασιών η ομάδα να 

έχει σαφή κατεύθυνση. 
6,524 0,142 -0,125 

7 
Τονίζει πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να έχει μια 

συλλογική αίσθηση της αποστολής της. 
4,777 0,302 -0,206 

8 
Αναπτύσσει και διατυπώνει μια σαφή αποστολή για την 

ομάδα. 
4,897 0,292 -0,180 

9 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει κατανοήσει με σαφήνεια το 

σκοπό της εργασίας της. 
9,849 0,050 -0,280 

10 
Παρέχει στην ομάδα ένα σαφές όραμα για το πού 

πηγαίνει. 
11,382 

0,028
*
 

-0,219 

Καθορισμός προσδοκιών και στόχων στη νοσηλευτική ομάδα 

11 
Ορίζει και δίνει έμφαση τους αναμενόμενους 

μελλοντικούς στόχους της ομάδας. 
11,673 

0,020

*
 -0,270 

12 
Ζητά από τα μέλη της ομάδας να ακολουθήσουν τους 

τυπικούς κανόνες και κανονισμούς του οργανισμού. 
10,277 

0,046

*
 -0,226 

13 Γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας τι περιμένει από αυτά. 7,184 0,116 -0,251 

14 
Γνωστοποιεί στην ομάδα τις προσδοκίες του για υψηλή 

απόδοση της ομάδας. 
7,186 0,135 -0,160 

15 
Προτρέπει την ομάδα να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα 

το έργο της. 
7,517 0,123 -0,257 
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16 
Θέτει ή βοηθά να τεθούν στόχοι σχετικά με την εργασία 

της ομάδας. 
2,787 0,614 -0,144 

17 
Βοηθά την ομάδα να πετύχει δύσκολους και ρεαλιστικούς 

στόχους. 
11,436 

0,024

* 
-0,276 

18 
Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει ξεκάθαρους στόχους 

απόδοσης. 
6,715 0,156 -0,183 

19 

Εργάζεται με την ομάδα αλλά και με μεμονωμένους 

νοσηλευτές της ομάδας για να τεθούν πραγματοποιήσιμοι 

στόχοι. 

3,774 0,443 -0,179 

20 

Επανεξετάζει αν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην ομάδα 

είναι ρεαλιστικοί, αναγκαίοι και αποτελούν πρόκληση για 

την ομάδα. 

13,964 
0,008

* 
-0,238 

Δομή και σχεδιασμός της νοσηλευτικής ομάδας 

21 
Καθορίζει και οργανώνει τις εργασίες του και τις εργασίες 

της ομάδας. 
8,126 0,087 -0,266 

22 
Προσδιορίζει πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι βασικές 

εργασίες της ομάδας. 
18,458 

0,002

* 
-0,319 

23 
Συνεργάζεται με την ομάδα με σκοπό να κάνει καλύτερα 

τη δουλειά της. 
8,411 0,076 -0,267 

24 

Βοηθά να αναπτυχθούν κανόνες για την καλύτερη 

λειτουργία της ομάδας και την τυποποίηση των 

διαδικασιών. 

19,499 
0,003

* 
-0,325 

25 
Θέτει στρατηγικές που βοηθούν στην απόδοση της 

ομάδας. 
10,795 

0,030

* 
-0,270 

26 
Εξασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας έχουν ξεκάθαρους 

ρόλους. 
6,644 0,157 -0,184 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη της νοσηλευτικής ομάδας 

27 

Εξασφαλίζει ότι η ομάδα έχει τις απαραίτητες 

διαπροσωπικές δεξιότητες (επικοινωνιακές) για να επιλύει 

τα προβλήματα που προκύπτουν. 

6,356 0,164 -0,234 

28 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να μάθουν πως πρέπει να 

δουλεύουν. 
10,236 

0,035

* 
-0,262 

29 
Παρέχει στα μέλη της ομάδας οδηγίες σχετικά με τα 

καθήκοντα τους στην εργασία. 
6,220 0,174 -0,234 

30 
Βοηθά τα νέα μέλη της ομάδας να αναπτύξουν περαιτέρω 

τις δεξιότητές τους. 
12,476 

0,014

* 
-0,289 

31 
Βοηθά την ομάδα να μάθει από προηγούμενα γεγονότα ή 

εμπειρίες. 
15,419 

0,005

* 
-0,342 

Κατανόηση – Ερμηνεία του περιβάλλοντος 

32 Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 15,534 0,007 -0,330 
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συμβαίνουν μέσα στην ομάδα. * 

33 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύσει καταστάσεις που 

συμβαίνουν έξω από την ομάδα. 
14,475 

0,013

* 
-0,274 

34 
Διευκολύνει την ομάδα να καταλάβει γεγονότα ή 

καταστάσεις. 
17,420 

0,004

* 
-0,349 

35 
Βοηθά την ομάδα να ερμηνεύει εσωτερικά ή εξωτερικά 

γεγονότα. 
39,261 

0,000

* 
-0,274 

36 Βοηθά την ομάδα να κατανοεί ασαφείς καταστάσεις. 6,589 0,140 -0,201 

Παροχή ανατροφοδότησης στη νοσηλευτική ομάδα 

37 
Ανταμείβει την καλή απόδοση των μελών της ομάδας 

σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης. 
4,643 0,347 -0,197 

38 
Σε συνεργασία με την ομάδα ελέγχει τα αποτελέσματα της 

απόδοσής της. 
18,131 

0,003

*
 -0,365 

39 
Γνωστοποιεί στην ομάδα αν λειτουργεί και αποδίδει 

θετικά ή αρνητικά. 
13,065 

0,015

* 
-0,325 

40 

Όταν η ομάδα αποδίδει καλά παρέχει θετική 

ανατροφοδότηση (π.χ. ενθάρρυνση, ανταμοιβές, επαίνους, 

διευκολύνσεις κ.λπ.). 

17,763 
0,001

* 
-0,366 

41 
Όταν η ομάδα δεν αποδίδει καλά παρεμβαίνει με 

διορθωτικές κινήσεις (διορθωτική ανατροφοδότηση). 
9,047 0,057 0,273 

Παρακολούθηση της νοσηλευτικής ομάδας 

42 
Παρακολουθεί τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της 

ομάδας (π.χ. σε σχέση με τα άλλα νοσηλευτικά τμήματα). 
6,176 0,183 -0,235 

43 
Παρακολουθεί την ομάδα και την απόδοση των μελών της 

ομάδας. 
8,735 0,083 -0,272 

44 
Ενημερώνεται για το τι κάνουν οι άλλες ομάδες στο 

νοσοκομείο. 
3,404 0,491 0,157 

45 
Ζητά πληροφορίες από τα μέλη της ομάδας σχετικά με τις 

εργασίες της. 
9,047 

0,047

* 
-0,273 

46 
Παρατηρεί τις αδυναμίες στη ροή των εργασιών ή στα 

αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας. 
9,399 0,051 -0,283 

Διαχείριση των ορίων της νοσηλευτικής ομάδας 

47 
Προστατεύει την ομάδα από την αρνητική επίδραση 

εξωτερικών δυνάμεων ή γεγονότων. 
6,826 0,133 -0,210 

48 

Βοηθά διαφορετικές ομάδες να επικοινωνούν μεταξύ τους 

(νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας 

κ.λπ.). 

17,889 
0,002

* 
-0,335 

49 
Λειτουργεί ως εκπρόσωπος της ομάδας με άλλα τμήματα 

του νοσοκομείου (π.χ. άλλες ομάδες, διοίκηση). 
13,274 

0,010

* 
-0,302 
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50 

Υποστηρίζει θέματα που αφορούν την ομάδα σε σχέση με 

άλλες ομάδες στο σύνολο του οργανισμού (νοσηλευτικές, 

ιατρικές, άλλοι επαγγελματίες υγείας κ.λπ.). 

7,597 0,105 -0,170 

51 

Βοηθά στην επίλυση των δυσκολιών μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων (νοσηλευτικές, ιατρικές, άλλοι 

επαγγελματίες υγείας κ.λπ.). 

8,616 0,065 -0,258 

Δοκιμασία της νοσηλευτικής ομάδας 

52 
Εντοπίζει τα λάθη και τις παραλείψεις των μελών της 

ομάδας και φροντίζει για τη διάρθρωσή τους. 
14,744 

0,009

* 
-0,324 

53 
Μερικές φορές αμφισβητεί την ισχύουσα κατάσταση στον 

οργανισμό (status quo) για να βοηθήσει την ομάδα. 
3,073 0,550 -0,148 

54 
Προτείνει νέους τρόπους δράσης για να ολοκληρώσει το 

έργο της η ομάδα. 
3,449 0,511 -0,157 

55 
Συνεισφέρει ιδέες για να βελτιώσει τον τρόπο με τον 

οποίο η ομάδα εκτελεί το έργο της. 
9,882 

0,044

* 
-0,280 

Εκτέλεση της εργασίας της νοσηλευτικής ομάδας 

56 
Θα «αγωνιστεί» προσωπικά και θα βοηθήσει τη 

νοσηλευτική ομάδα στο έργο της. 
13,306 

0,009

* 
-0,294 

57 

Όταν χρειάζεται, θα δουλέψει ο ίδιος ως ισότιμο μέλος 

της ομάδας για να βοηθήσει την ομάδα να τελειώσει τη 

δουλειά της. 

9,373 
0,048

* 
-0,224 

58 
Συνεργάζεται με μέλη της ομάδας για να βοηθήσει στην 

εργασία. 
3,250 0,517 -0,166 

59 
Θα συνεργαστεί μαζί με την ομάδα για να ολοκληρώσει 

τη δουλειά της ομάδας. 
4,793 0,317 -0,165 

60 
Παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να 

κάνουν τη δουλειά τους. 
8,567 0,076 -0,260 

Επίλυση προβλημάτων της νοσηλευτικής ομάδας 

61 
Εφαρμόζει ή βοηθάει την ομάδα να εφαρμόσει λύσεις σε 

προβλήματα. 
15,856 

0,005

* 
-0,341 

62 
Κατά την επίλυση των προβλημάτων προτείνει πολλές 

διαφορετικές λύσεις στην ομάδα. 
25,155 

0,000

* 
-0,224 

63 
Εφευρίσκει λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την 

εργασία. 
8,923 0,067 -0,277 

64 
Συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων μαζί με την 

ομάδα. 
8,172 0,078 -0,266 

65 

Βοηθά την ομάδα να βρει λύσεις για προβλήματα που 

αφορούν την εργασία και τις σχέσεις των μελών της 

ομάδας. 

9,455 
0,048

* 
-0,283 

Παροχή πόρων στη νοσηλευτική ομάδα 
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66 
Προμηθεύεται και διαθέτει πόρους (υλικά, εξοπλισμό, 

άτομα και υπηρεσίες) για την ομάδα. 
5,493 0,268 -0,219 

 

67 

Παρέχει πληροφορίες και πόρους για να βοηθήσει την 

ομάδα να πάει μπροστά. 
4,405 0,331 -0,153 

68 
Φροντίζει ώστε να παίρνει η ομάδα αυτό που χρειάζεται 

από τις άλλες ομάδες. 
4,663 0,282 -0,121 

69 
Διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά 

που χρειάζεται η ομάδα είναι διαθέσιμα. 
3,619 0,320 -0,160 

70 

Βοηθά την ομάδα να βρει και να αποκτήσει 

«εξειδικευμένους» πόρους (π.χ. εξειδικευμένα υλικά, 

εξοπλισμό, άτομα, υπηρεσίες). 

5,958 0,193 -0,215 

Ενθάρρυνση της αυτοδιαχείρισης της νοσηλευτικής ομάδας 

71 

Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη να καθορίσει με 

ποια μέθοδο, διαδικασία και χρονοδιάγραμμα θα 

εργαστεί. 

17,100 
0,005

* 
-0,295 

72 
Προτρέπει τη νοσηλευτική ομάδα να αποφασίσει μόνη 

της ποια συγκεκριμένη εργασία θα κάνει το κάθε μέλος. 
3,980 0,388 -0,028 

73 
Ενθαρρύνει τη νοσηλευτική ομάδα να πάρει τις δικές της 

αποφάσεις σχετικά με τις εργασίες της. 
6,510 0,170 0,089 

74 Ενθαρρύνει την ομάδα να λύσει τα δικά της προβλήματα. 7,477 0,097 -0,235 

75 
Ενθαρρύνει την ομάδα να είναι υπεύθυνη για τις δικές της 

υποθέσεις. 
7,639 0,103 -0,194 

76 Ενθαρρύνει την ομάδα να αξιολογήσει τις επιδόσεις της. 6,718 0,155 -0,140 

Υποστήριξη και δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

77 
Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες ή τις ανησυχίες των 

μελών της ομάδας. 
11,254 

0,022

* 
-0,304 

78 
Δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον, σεβασμό και ανησυχία για τα 

προσωπικά ζητήματα των μελών της ομάδας. 
19,046 

0,001

* 
-0,377 

79 
Δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της 

ομάδας σε σχέση με τα δικά του συμφέροντα. 
10,614 

0,030

* 
-0,283 

80 
Κάνει πράγματα για να είναι ευχάριστο το να είσαι μέλος 

της ομάδας. 
7,955 0,091 -0,243 

81 
Φροντίζει για την προσωπική ευημερία των μελών της 

ομάδας. 
4,404 0,363 -0,196 

*
Όταν Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στις υπό εξέταση μεταβλητές (ερωτήσεις). 
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Πίνακας 8 

Ομαδοποιημένα ραβδογράμματα των απαντήσεων στα ερωτήματα της έρευνας σε σχέση 

με την «εργασία σε θέση προϊσταμένου» των μελών του δείγματος 
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Πίνακας 9. Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

 
 



195 
 

 



196 
 

 



197 
 

 



198 
 

 



199 
 

 



200 
 

 



201 
 

 



202 
 

 

 


