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Περίληψη

Η  Αυθεντική  Ηγεσία  αποτελεί  μια  σχετικά  πρόσφατα  μελετώμενη  έννοια,  που

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, αλλά και ως

προς τη διαδραστική δυναμική της στο εργασιακό περιβάλλον.

Ο αυθεντικός ηγέτης, είναι αυτός που έχοντας σαφή επίγνωση του εαυτού του και

των άλλων γύρω του, θα ενεργήσει με ώριμη ηθική σκέψη και ενσωματωμένο κίνητρο

προς  το  συμφέρον  όλων  στο  οργανωσιακό  του  περιβάλλον.  Η  συγκεκριμένη

συμπεριφορά  στέλνει  ένα  ισχυρό  μήνυμα  στους  οπαδούς  του,  οπότε  τελικά  η

αυθεντικότητα του ηγέτη  γίνεται μέρος του πολιτισμού της οργάνωσης.

Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά τις ρίζες της αυθεντικής ηγεσίας, τη σχέση της με

την  απόδοση  των  εργαζομένων  και  το  διαμεσολάβητικό  ρόλο  της  ποιοτικής

συναλλαγής  ηγέτη-μέλους.  Η  διερεύνηση  συνοδεύτηκε  από  σχετική  έρευνα  σε

προσωπικό των  Ενόπλων Δυνάμεων της  χώρας,  με  την  οποία διαπιστώθηκε ότι

ανιχνεύεται  Αυθεντική  ηγεσία  στον  Κλάδο,  ότι  επηρεάζει  την  απόδοση  των

εργαζομένων  και ότι η ποιοτική συναλλαγή ηγέτη-μέλους δρα ως διαμεσολαβητής

στη σχέση του αυθεντικού ηγέτη και των υφισταμένων του. 

Οι  έννοιες  που  μελετήθηκαν,  οι  αλληλεπιδράσεις  τους,  τα  συμπεράσματα  και  οι

προτάσεις για μελλοντική έρευνα και για μελλοντική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

αναπτύσσονται και σχολιάζονται περαιτέρω στα κεφάλαια που ακολουθούν.

Λέξεις Κλειδιά:

Αυθεντικότητα

Αυθεντική Ηγεσία

Θεωρία Ανταλλαγής Ηγέτη-Μέλους 
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Abstract

Authentic  Leadership  is  a  relatively  recent  concept  of  particular  interest  to  the

leader's characteristics, but almost equally to its interactive dynamics in the working

environment.

The authentic leader is one who directs,  having clear self and others awareness,

implementing  a  mature  moral  thinking  and  an  integrated  motivation  for  the  best

interest of everyone in his organizational environment.  This behavior sends out a

strong message to his followers, so eventually the leader's authenticity becomes part

of the culture of the organization.

This particular research  investigates the origin of authentic leadership, whether it is

related to employee performance and the mediating role of a qualitative leadership-

member  exchange  transaction.  The  investigation  was  accompanied  by  a  survey

among Joint  Greek Forces, which found that authentic leadership was detected, it

affects   personnel΄ s job performance and the qualitative leader-member exchange

relation acts as a mediator in the relationship between the authentic leader and his

followers.

The factors and concepts,  their  interactions, conclusions and proposals for future

research and exploitation of the results are developed and discussed further in the

following chapters.

Keywords:

Authenticity

Authentic Leadership

Lead-Member Exchange Theory
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Εισαγωγή

1.1 Η Εργασιακή Απόδοση ως Συνάρτηση της Αυθεντικής Ηγεσίας Διαμέσου της
Ποιοτικής Συναλλαγής Ηγέτη Μέλους.

Όπως διατυπώνεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016

(Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης)  «η  Δημόσια

Διοίκηση θα πρέπει να ανταποκριθεί... με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ... να ανταπεξέλθει

σε ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις, τόσο σε όρους αποτελεσματικότητας όσο και σε

όρους  αποδοτικότητας,  ..  στο  επίκεντρο  μάλιστα  ενός  ιδιαίτερα  ρευστού  και  αβέβαιου

περιβάλλοντος...(σελ 10).  Με αφετηρία την ελληνική διοικητική κουλτούρα, υιοθετούμε τις

αρχές  της  αξιοκρατίας,  της  νομιμότητας,...  της  διαφάνειας,  της  λογοδοσίας,  της

αποτελεσματικότητας και τις ενσωματώνουμε στις επιμέρους προτεινόμενες παρεμβάσεις

μας  (σελ  21)  ...  Επιπλέον,  οι  διαδικασίες  επιλογής  των  υψηλόβαθμων  στελεχών  θα

εγγυώνται ότι τα στελέχη αυτά θα επιλέγονται με βάση νέες προσδοκίες: αριστεία στο έργο

τους και ηθική ακεραιότητα, αποδεδειγμένη ικανότητα ηγεσίας και καλές επικοινωνιακές

δεξιότητες».Το κατευθυντήριο πνεύμα της συγκεκριμένης  στρατηγικής  αποτυπώνει  την

αυξητική  τάση  θεωριών  ηγεσίας  των  τελευταίων  χρόνων που  συμπεριλαμβάνουν την

ηθική συμπεριφορά (π.χ. Brown & Treviño, 2006; Fry, 2003; Walumbwa et al., 2008). Μία

από  αυτές,  η  έννοια  της  αυθεντικής  ηγεσίας  (AL)  αναδύθηκε  ως  «θεωρητικό  δομικό

στοιχείο», που αποσκοπούσε στη συμπλήρωση των παραδοσιακών θεωριών της ηγεσίας

με τη διάσταση της ηθικής βάσης (Luthans και Avolio, 2003, May et al., 2003). 

Γενική επιδίωξη της παρούσας εργασίας είναι η διενέργεια ερευνητικού ερωτήματος περί

της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της Αυθεντικής Ηγεσίας και της Εργασιακής Απόδοσης,

καθώς και ο διαμεσολαβητικός ρόλος των παραμέτρων που επηρεάζουν τη σχέση αυτή,

όπως  η  Θεωρία  Ανταλλαγής  Ηγέτη  Μέλους  (LMX)  σε  Κλάδο  της  Δημόσια  Διοίκησης.

Παράλληλα, ανάμεσα στους στόχους της εργασίας είναι η ενασχόληση με τη θεωρία της

αυθεντικής  ηγεσίας  και  του   ρόλου  της  σε  οργανωσιακές  δομές,  η  επίδραση  της

συμπεριφοράς του αυθεντικού ηγέτη στην ανάπτυξη και εξέλιξη των υφιστάμενων του και η

διαμεσολαβητική επιρροή μιας ποιοτικής, μεταξύ τους, σχέσης.
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1.2 Οι ιδιατερότητες του Κλάδου Έρευνας.

Στο επίκεντρο της ερευνητικής προσέγγισης βρίσκεται ο Κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων,

που  είναι  δομημένος  από  ένα  σαφές  οργανωτικό  ιεραρχικό  σύστημα,  με  περιγραφές

εργασίας  αποσαφηνισμένες  και  σχεδόν  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  προβλεπόμενες  από

σχετικούς κανονισμούς. Στο συγκεκριμένο οργανωτικό σύστημα, η θέση των υφισταμένων

θεωρείται διαχρονικά αυτονόητα κατώτερη σε σχέση με τον προϊστάμενο, εντούτοις στις

ημέρες μας έχει γίνει αντιληπτό ότι η αναγνώριση και αποδοχή του προϊστάμενου ως ηγέτη

λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη που μπορεί να θα βελτιώσει τα στελέχη, τόσο σε ατομικό

επίπεδο, όσο και  ως ομάδα (Sweeney,  Thompson & Blanton, 2009),  θα τα καταστήσει

δεκτικά στην εκτέλεση οδηγιών και την ανάληψη ρίσκου (Collins & Jacobs, 2002),  θα τα

ενισχύσει  ώστε  να  διατηρήσουν υψηλό ηθικό (Belenky,  Noy & Solomon,  1986)  και  να

κατευθύνουν τις  προσπάθειές  τους προς ένα κοινό  στόχο,  αντί  να επικεντρώνονται  σε

προσωπικά  κίνητρα  (Dirks  &  Skarlicki,  2004).  Οι  Porter,  Lawer  και  Hackman  (1975)

αναφέρουν πως  «όπου υπάρχει  εμπιστοσύνη,  υπάρχει  η  αίσθηση ότι  οι  άλλοι  δεν θα

επωφεληθούν  από  εμένα».  Η  εμπιστοσύνη  βασίζεται  στη  γνώση  και  στη  δυνατότητα

επιλογής:  «Εμείς επιλέγουμε ποιόν θα εμπιστευτούμε, σε τι  βαθμό σεβασμού και κάτω

από ποιές συνθήκες και στηρίζουμε την επιλογή σε αυτό που εμείς θεωρούμε ως “καλό

λόγο, που συνιστά τις αποδείξεις της εμπιστοσύνης» (Lewis & Wegert, 1985).  Μπορεί ο

αυθεντικός στρατιωτικός ηγέτης να επιτύχει  την εμπιστοσύνη του υφισταμένου, ώστε ο

τελευταίος να δεχθεί το ρίσκο μιας αποστολής; Η εκτέλεση διαταγών, τόσο σε ειρηνική

περίοδο,  όσο  και  σε  επιχειρήσεις  αποτελεί  ουσιαστική  πτυχή  του  στρατιωτικού

επαγγέλματος. Θεωρείται ως δεδομένο ότι τα άτομα θα παραιτηθούν από το δικαίωμά τους

στην αυτοδιάθεση και θα ακολουθήσουν τις εντολές του εκάστοτε προϊσταμένου. Η άρνηση

εκτέλεσης εντολής σε επιχειρήσεις μπορεί  να καταστήσει  ευάλωτη ακόμη και  ολόκληρη

ομάδα, σε κάθε περίπτωση όμως δύναται να επισύρει αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο.

Επίσης,  η  ποικιλομορφία  των  υποτομέων που  συναντάται  στον συγκεκριμένο   Κλάδο,

καθιστά  τις  εργασιακές  συνθήκες  αρκετά  σύνθετες  δηλ.  δεν  υπάρχουν  στοιχεία

ανταγωνισμού με άλλους εγχώριους εργασιακούς Κλάδους (αποτελεί “μονοπώλιο”, καθώς

είναι ο μόνος Κλάδος που προσανατολίζεται στην ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές

απειλές.  Από την άλλη μεριά  όμως,  το  προσωπικό βρίσκεται  σε  καθεστώς περιοδικής

μετακίνησης  ανά  την  ελληνική  επικράτεια  και  έρχεται  συχνά  αντιμέτωπο  με  απλά

καθημερινά προβλήματα όπως ο νέος τόπος διαμονής, οι νέοι συνεργάτες, η νέα θέση

εργασίας, ο νέος προϊστάμενος που μπορεί και  ο ίδιος να είναι νεοτοποθετημένος στη
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συγκεκριμένη θέση. Τα παραπάνω καθιστούν τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων ιδιαίτερο

σε σχέση με τους υπόλοιπους της Δημόσιας Διοίκησης. Εφόσον υπάρξει ένδειξη από τη

συγκεκριμένη  έρευνα  ότι  η  αυθεντική  ηγεσία  μπορεί  να  εμπνεύσει  το  στρατιωτικό

προσωπικό,  ώστε  να  αυξήσει  την  αποδοτικότητά  του,  τότε  οι  στρατιωτικές  σχολές  θα

μπορούσαν να αποτελέσουν ένα φυτώρια ανάπτυξης και εξέλιξης αυθεντικών ηγετών.

1.3 Σκοπός, Στόχοι και Συνεισφορά της Έρευνας.  

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  να  συμβάλλει,  με  τη  διενέργεια  έρευνας,  στην

εγχώρια  και  κλαδική  βιβλιογραφία,  με  τη  μελέτη  επίδρασης  της  Αυθεντικής  Ηγετικής

Συμπεριφοράς στην Εργασιακή Απόδοση στελεχών, υπό τη διαμεσολάβηση της Σχέσης

Ποιοτικής  Ανταλλαγής  Αυθεντικού  Ηγέτη  και  Υφισταμένου,  στο  σύγχρονο  στρατιωτικό

εργασιακό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο έρευνας για

συλλογή  στοιχείων  από  δείγμα  ευκολίας.  Ενδεικτικά,  στη  συνέχεια  θα  επιχειρηθεί  να

απαντηθούν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:

α. Ανιχνεύεται Αυθεντική Ηγεσία και Ποιοτική Σχέση Ηγέτη- Μέλους στις Ένοπλες Δυνάμεις

της χώρας;

β.  Επιδρά  η  αυθεντική  ηγεσία  στην  απόδοση  των  εργαζομένων  και  ποιός  ο

διαμεσολαβητικός ρόλος των παραγόντων που μελετήθηκαν επιμέρους, ως προς τη σχέση

αυτή;

γ.  Ποιά  είναι  η  δυναμική  των  σχέσεων που  αναπτύσσονται  και  των  επιδράσεων που

ασκούνται ανάμεσα στις μελετώμενες έννοιες;

Αναφέρεται  επίσης  ότι  δεν  ανευρέθησαν  σχετικές  έρευνες  που  να  εξετάζουν  το

συγκεκριμένο τύπο ηγεσίας στην ελληνική βιβλιογραφία, αλλά ούτε και σε συνδυασμό με

τη  θεωρία  ποιοτικής  ανταλλαγής  ηγέτη-μέλους.  Από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας

διαπιστώθηκε  ότι  ανιχνεύεται  στον  συγκεκριμένο  κλάδο  αυθεντική  ηγεσία  και

επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις έρευνας ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της

αυθεντικής  ηγεσίας  και  εκφάνσεων  της  εργασιακής  απόδοσης.  Αυτό  υποδεικνύει  ότι

αυθεντικοί  στρατιωτικοί  ηγέτες  συνδέονται  με  θετική  οργανωσιακή  συμπεριφορά  των

υφισταμένων στο συγκεκριμένο Κλάδο. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται

να επαληθεύουν ότι υφίσταται διαμεσολάβηση ποιοτικής σχέσης ηγέτη-μέλους, αλλά και

άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος.

3



1.4 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας. 

Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί ολοκληρωμένα η παρούσα εργασία, το βιβλιογραφικό της

υπόβαθρο  στηρίχθηκε  αποκλειστικά  σε  ξενόγλωσσα  άρθρα,  έγκυρου  επιστημονικού

περιεχομένου, σε παλαιότερες και πρόσφατες δημοσιεύσεις ερευνών με συναφή θέματα,

προερχόμενα από έγκυρους  επιστημονικούς  τόπους,  που  εγγυώνται  εμπεριστατωμένα

πορίσματα. Η διάρθρωση της εργασίας πραγματοποιείται στα εξής κεφάλαια: Στο πρώτο

κεφάλαιο παρουσιάσθηκε το αντικείμενο της μελέτης, ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας.

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  πραγματοποιείται  βιβλιογραφική  ανασκόπηση   που  αφορά  στις

πρόσφατες θεωρίες περί ηγεσίας και αναλύονται η ηθική ηγεσία και η αυθεντικότητα, ώστε

να γίνει καλύτερα κατανοητό το θεωρητικό πλαίσιο ανάδυσης της αυθεντικής ηγεσίας. Το

τρίτο  κεφάλαιο  ασχολείται  με  τη  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  των  κυριότερων

επιστημονικών  όρων  της  εργασίας  (αυθεντική  ηγεσία  και  θεωρία  ανταλλαγής  ηγέτη-

μέλους).  Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  πραγματοποιείται  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  των

υπόλοιπων  εννοιών  που  πραγματεύεται  η  εργασία  και  αναπτύσσεται  το  θεωρητικό

μοντέλο και οι υποθέσεις έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία που

εφαρμόσθηκε προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για το εμπειρικό μέρος

της έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Στο έβδομο

και τελευταίο κεφάλαιο η εργασία όλοκληρώνεται με τη συζήτηση επί των αποτελεσμάτων

της έρευνας και παρουσιάζεται συμπερασματικά η συνεισφορά της παρούσας εργασίας σε

προτάσεις  θεωρητικού  και  πρακτικού  επιπέδου,  οι  περιορισμοί  που  τη  διέπουν και  οι

προτάσεις  για  μελλοντικές  εργασίες.  Ακολουθεί  η  παράθεση  της  βιβλιογραφίας  που

χρησιμοποιήθηκε, καθώς και το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τα στελέχη. 

4



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Θεωρητικό Πλαίσιο Ανάδυσης της Αυθεντικής Ηγεσίας

2.1 Νεώτερες Προσεγγίσεις του Φαινομένου της Ηγεσίας.

Ανέκαθεν,  η πλειοψηφία των ηγετών έδινε έμφαση περισσότερο στις βραχυπρόθεσμες

επιδόσεις  παρά  σε  μακρόπνοα  αποτελέσματα,  που  θα  δημιουργούσαν  βιώσιμες

αποδόσεις. Όμως, όπως αναφέρουν οι Dinh et al. (2014, σελ 42), ήταν οι Kaiser, Hogan,

& Craig,  (2008) που αναγνώρισαν ότι οι ηγέτες  καθορίζουν την τύχη των οργανώσεών

τους μέσω των αποφάσεών τους, των στρατηγικών και της επιρροής τους στους άλλους.

Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην ταχεία διάδοση της ηγετικής έρευνας κατά την τελευταία

δεκαετία. Όπως αναφέρεται από τους ίδιους συγγραφείς (2014, σελ. 43) δεν θα πρέπει να

αποτελεί έκπληξη ότι η θεωρία της ηγεσίας περιλαμβάνει πλέον 66 διαφορετικούς τομείς

και μία ευρεία ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της

διοικητικής επιστήμης (σελ.15).  Η παρούσα εργασία παραθέτει  νεώτερες  προσεγγίσεις

στη  θεωρία  της  ηγεσίας,  προκειμένου  να  διαχειριστεί  πιο  στοχευμένα  το  θεωρητικό

πλαίσιο ανάδυσης της αυθεντικής ηγεσίας.

2.1.1 Ηγετική Πολυπλοκότητα και Νέα ηγεσία 

Κατά τη νέα χιλιετία οι  θεωρίες του ηγετικού πεδίου έχουν πολλαπλασιασθεί,  αλλά και

αρκετές  παλαιότερες  να  συνεχίζουν  να  προκαλούν  το  ενδιαφέρον  για  την  κατανόηση

ορισμένων  φαινομένων  (π.χ.  Νεο-χαρισματικές  θεωρίες,  ηγεσία  και  επεξεργασία

πληροφοριών),  ενώ  το  ενδιαφέρον  σε  άλλους  τομείς  έχει  μειωθεί  (π.χ.  στις

συμπεριφορικές προσεγγίσεις). Αρκετές ερευνητικές περιοχές επίσης, έχουν εξελιχθεί σε

δημοτικότητα  τα  τελευταία  χρόνια,  γεγονός  που  υποδηλώνει  την  ανάπτυξη  νέων

αναδυόμενων  θεωριών  (π.χ.  Καταστρεπτική  ηγεσία),  ενώ  άλλες  σχετίζονται  με  τη

δημιουργικότητα, την καινοτομία, την τοξική και σκοτεινή ηγεσία, τη στρατηγική ηγεσία και

τις θεωρίες ανταλλαγής ηγέτη-μέλους.

Η αρχική κύρια εστίαση του τομέα αφορούσε τον τρόπο που οι ηγέτες αντιλαμβάνονται,

5



αποφασίζουν, συμπεριφέρονται και αναλαμβάνουν δράση (Lord & Brown 2004). Εξέταζαν

δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται η ταυτότητα του ηγέτη, πως μεταβάλλεται και

πως επηρεάζει την συμπεριφορά του, τι συνιστά την αυτοπεποίθηση των ηγετών και με

ποιούς μηχανισμούς επηρεάζει τους άλλους (Swann, Chang-Schneider, McClarty, 2007),

όπως αναφέρεται  από τους Αvolio, Walumba και Weber (2009, σελ. 425). Τα παλαιότερα

μοντέλα  ηγεσίας  είχαν  σχεδιαστεί  προκειμένου  να  επεξηγήσουν  τις  παραδοσιακές

ιεραρχικές  δομές  των  οργανώσεων,  ώστε  «στο  βαθμό  που  οι  οργανώσεις  διαθέτουν

ιεραρχικές  δομές,  αυτές  ακολουθούν  και  τα  μοντέλα  ηγεσίας»  (Uhl-Bien.  Marion,

McKelvey.,  2007).  Ωστόσο,  υπήρξε μια αυξανόμενη αίσθηση ότι  μοντέλα ηγεσίας, που

έχουν σχεδιαστεί για  τον περασμένο αιώνα  δεν μπορούν να να συλλάβουν πλήρως τη

δυναμική της ηγεσίας των οργανισμών που λειτουργούν στις μέρες μας (Lichtenstein Uhl-

Bien , Marion ,  Seers , Orton, Schreiber, 2007).

Η  εξελικτική  πορεία  της  ηγεσίας  και  η  εφαρμογή  των  εννοιών  της  θεωρίας  της

πολυπλοκότητας στη μελέτη  της ηγεσίας είχε  ως  αποτέλεσμα τη θεωρία της ηγετικής

πολυπλοκότητας (Uhl-Bien & Marion 2008). Με βάση αυτή, η ηγεσία θεωρείται ως ένα

διαδραστικό  σύστημα  δυναμικών  και  απρόβλεπτων  παραγόντων,  που  αλληλεπιδρούν

μεταξύ τους σε σύνθετα δίκτυα ανατροφοδότησης, τα οποία μπορούν τότε να παράγουν

προσαρμοσμένα αποτελέσματα όπως η διάδοση της γνώσης, η μάθηση, η καινοτομία, και

η  περαιτέρω  προσαρμογή  στην  αλλαγή  (Uhl-Bien  et  αϊ.  2007).  Σύμφωνα  με  τη

συγκεκριμένη  θεωρία  «η  ηγεσία  μπορεί  να  υλοποιείται  μέσω  οποιασδήποτε

αλληλεπίδρασης σε μια οργάνωση ... η ηγεσία είναι ένα αναδυόμενο φαινόμενο διαμέσω

σύνθετων συστημάτων»  (Hazy, Goldstein, Lichtenstein   2007, σελ. 2). Σύμφωνα με την

ηγεσία  που  ταιριάζει  στις  ανάγκες  της  κατάστασης  ή  των  προκλήσεων  στις  οποίες

λειτουργεί μια οργάνωση, η ηγετική πολυπλοκότητα θέτει  το εξής θέμα: η επίτευξη των

βέλτιστων επιδόσεων των οργανισμών δεν μπορεί να σχεδιαστεί με απλές, ορθολογιστικές

δομές, που υποτιμούν το περιεχόμενο στο οποίο ο οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί και

να προσαρμόζεται (Uhl-Bien, Marion, McKelvey, 2007).

Ο  Bass  (1985,  σελ.  5)  αναφέρθηκε  με  βάση  τις  «οικονομικές  υποθέσεις  κόστους-

οφέλους», στα νέα μοντέλα ηγεσίας, τονίζοντας τη συμβολική συμπεριφορά του ηγέτη. με

οράματα και εμπνευσμένα μηνύματα, με συναισθηματισμό, με ιδεολογικές και ηθικές αξίες,

καθώς και με χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας όπως η εξατομικευμένη προσοχή

και  η  πνευματική  διέγερση.  Θέτοντας  τη  βάση  για  να  αναπτυχθεί  το  οικοδόμημα  που

ονομάστηκε θεωρίες  Ηγεσίας Νέας Γενιάς,  ο  Bryman (1992,  σελ.  21) ξεκινά,  κάνοντας
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διάκριση  από  τις  πιο  παραδοσιακές  θεωρίες  και  σχολιάζοντας:  «Υπήρχε  σημαντική

απογοήτευση με την θεωρία και την έρευνα της ηγεσίας  στις αρχές της δεκαετίας του

1980.  Μέρος  της  απογοήτευσης  αποδόθηκε  στο  γεγονός  ότι  τα  περισσότερα  μοντέλα

ηγεσίας και τα μέτρα αυτών ήταν σχετικά μικρά ως προς το ποσοστό διακύμανσης των

αποτελεσμάτων απόδοσης, όπως η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα. Από αυτή

την  απαισιοδοξία  προέκυψε  ένας  αριθμός  εναλλακτικών  προσεγγίσεων,  οι  οποίες

μοιράζονται  μερικά  κοινά  χαρακτηριστικά  ...,  συλλογικά  αναφερόμενα  ως  Νέα Ηγεσία»

(Αvolio, Walumba και Weber, 2009,  σελ. 428).  Οι κεντρικές θεωρίες ηγεσίας αποδίδουν

επίσης την επιτυχία και  την αποτυχία  μιας Οργάνωσης στην υπηρεσία συγκεκριμένων

ατόμων,  επικεντρώνονται  συχνότερα  στις  μεμονωμένες  επιδράσεις  των  ηγετών  ή  των

οπαδών  και  εξετάζουν  ως  επί  το  πλείστον  μικρά  χρονικά  διαστήματα.  Μια  τέτοια

προσέγγιση  αντικατοπτρίζεται  συνήθως  σε  διατομεακές  αναδρομικές  μεθοδολογίες

έρευνας (Gardner, Lowe, Moss, Mahoney, Cogliser., 2010, Hunter, Bedell-Avers, Mumford,

2007;  Lowe  &  Gardner,  2000),  παραβλέπει  όμως  τα  συσσωρευτικά  αποτελέσματα

μεταβατικών  διαδικασιών,  όπως  τα  συναισθήματα,  τις  σκέψεις,  τις  αντιδράσεις  και  τις

ενσωματωμένες γνωστικές λειτουργίες, που μπορούν να αλλάζουν θεμελιωδώς την εξέλιξη

του ηγέτη και τα συμπεράσματα συμπεριφοράς του (Day & Sin, 2011, Lord, Hannah &

Jennings, 2011), όπως καταγράφεται από τους Dinh et al. (2014, σελ 42). 

2.1.2 Δυναμική της Ηγεσίας.

Η δυναμική της ηγεσίας θεωρείται πολυεπίπεδη και μπορεί να παράγει αποτελέσματα τόσο

«από  πάνω  προς  τα  κάτω»,  όσο  και  το  αντίστροφο,  αποδίδοντας

σε  μεταγενέστερο  χρόνο  αναδυόμενα  αποτελέσματα  σε  υψηλότερα  και  χαμηλότερα

επίπεδα  ανάλυσης  (Yammarino  &  Dansereau,  2011;  Yammarino,  Dionne,  Chun,  &

Dansereau,  2005).  Για  παράδειγμα,  διαμορφώνοντας  το  κλίμα  και  τον  πολιτισμό  μιας

οργάνωσης, οι ηγέτες μπορούν να δημιουργήσουν ηθικούς κανόνες που να καθοδηγούν

την ηθική (ή ανήθικη) συμπεριφορά των ομάδων σε κατεύθυνση «από πάνω προς τα

κάτω» (Mayer,  Kuenzi,  Greenbaum, Bardes,  & Salvador,  2009;  Schaubroeck,  Hannah,

Lord, Trevino, Kozlowski, et al.., 2012). Ταυτόχρονα, οι ηγέτες μπορούν να ενεργούν προς

τον  άξονα  της  ευθυγράμμισης  των  αξιών  τους  και  των  αξιών  των  οπαδών  τους  με

ταυτότητες  κοινές  με  αυτές  της  οργάνωσης  (Brown  &  Treviño,  2009),  επιβάλλοντας

κώδικες  δεοντολογίας  (Tyler  &  Blader,  2005),  ή  με  τη  μοντελοποίηση  της  ηθικής  (ή

ανήθικης)  συμπεριφοράς  (Brown  &  Treviño,  2006).  Παρόλο  που  οι  διαδικασίες  αυτές

αντικατοπτρίζουν τις επιρροές της ηγεσίας από την κορυφή προς τα κάτω, οι αντίστροφες
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διαδικασίες  «από τη  βάση προς τα  πάνω»,  όπως π.χ.  η  επιρροή  των οπαδών και  η

διαπροσωπική  δυναμική,  είναι  επίσης  σημαντικές  στην κατανόηση του  τρόπου  με  τον

οποίο οι ηγέτες επηρεάζουν τους οργανισμούς και πώς επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα

της ηγεσίας (Dinh & Lord, 2012; Howell & Shamir, 2005; Marion & Uhl-Bien, 2002. Shamir,

2007). Σε μια διαδικασία ενίσχυσης, οι ηγέτες θα μπορούσαν να αυξήσουν το κίνητρο του

οπαδού  τους  και  την  ικανότητα  του  για  μάθηση.  Η  σχετική  έρευνα  έχει  δείξει  ότι  οι

άνθρωποι βιώνουν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων, εμπειριών και συμπεριφορών κατά

τη διάρκεια μιας κανονικής ημέρας (Fleeson, 2011, Kuppens et al..,  2010). Ωστόσο, τα

άμεσα  αποτελέσματα  της  ηγεσίας  στην  οργανωτική  μάθηση  περιπλέκονται  από

πρόσθετους παράγοντες, όπως η επιρροή των οπαδών και των κοινωνικών σχεσιακών

δικτύων. 

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι τα συνδυασμένα αποτελέσματα των ενδοπροσωπικών και

διαπροσωπικών διαδικασιών που παράγουν αναδυόμενα φαινόμενα σε οργανισμούς. Για

παράδειγμα, πνευματικές διεργασίες και συναισθήματα λειτουργούν ταυτόχρονα εντός των

ατόμων (Damasio, 1994, Dinh et al., 2013) για την παραγωγή αναδυόμενων φαινομένων

όπως  οι  αποφάσεις.  Μπορούν  επίσης,  σε  επίπεδο  συστήματος,  να  διευκολύνουν  τη

διάδοση  και τη θεσμοποίηση της γνώσης σε ολόκληρο τον οργανισμό (Αvolio, Walumba

και  Weber,  2009, σελ.  423).  Σε  υψηλότερα  επίπεδα,  η  μεταβλητότητα  σε  επίπεδο

συμβάντος αντικατοπτρίζεται επίσης στη διαπροσωπική δυναμική της ομάδας (Crawford &

LePine, 2013, Smith-Jentsch et al.., 2009), τις ομαδικές διαδικασίες (Kline, Ziegert, Knight

&  & gt;  Xiaol,  2006;  Morgeson,  2005)  και  τα  οργανωτικά  συστήματα  (Gulati,  Sytch  &

Tatarynowicz,  2012;  MacKay  &  Chia,  2013)  που  απαιτούν  ηγέτες  (και  οπαδούς)  να

προσαρμόζονται συνεχώς στην περιβαλλοντική αβεβαιότητα, ενεργώντας με τη δυναμική

ενός οργανωτικού φαινομένου. 

Οι  οργανωτικές  διαδικασίες  λειτουργούν  παράλληλα  σε  πολλαπλά  επίπεδα  και

χρονολογικές  κλίμακες  (δηλαδή κάποιες  συμβαίνουν ταχύτερα ή πιο αργά από άλλες),

καθιστώντας δύσκολο για τους ηγέτες να προβλέψουν πώς οι συγκεκριμένες διαδικασίες

μπορεί  να  αλληλεπιδράσουν  και  να  εξελιχθούν  σε  διαφορετικές  χρονικές  περιόδους

(Kaiser et al.. 2008). Όπως έδειξε  έρευνα για την ηγεσία και τις ομάδες, η διάρκεια, οι

διαδικασίες ηγεσίας και η χρονική τάξη για το πότε και πώς πραγματοποιείται η ηγεσία

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της (DeChurch et al., 2011; Morgeson, 2005). Ατομικές,

ομαδικές και οργανωτικές διεργασίες ξεδιπλώνονται διαφορετικά σε χρονικά διαστήματα

8



δευτερολέπτων, λεπτών, ημερών, μηνών και ετών (Bluedorn & Jaussi, 2008, Langley et

al., 2013, Sonnentag, 2012). Έτσι, η έρευνα σχετικά με τις οργανωτικές αλλαγές (Klarner &

Raisch,  2013)  έχει  εντοπίσει  ξεχωριστές  χρονικές  φάσεις,  κάθε  μία  με  συγκεκριμένες

παρεμβάσεις  και  συμπεριφορές  ηγεσίας  που  θα  βοηθούσαν  στη  βελτιστοποίηση  της

ομαδικής  και  οργανωσιακής  απόδοσης,  καθοδηγώντας  τους  ηγέτες  στον  έλεγχο  του

ρυθμού και της ταχύτητας με την οποία οι διαδικασίες θα συμβούν, το συγχρονισμό μεταξύ

παρόμοιων ή διαφορετικών εργασιακών δραστηριοτήτων, και τη διάρκεια των εργασιών

(Bluedorn  &  Jaussi,  2008;  Sonnentag,  2012).  Επιπλέον,  οι  ηγέτες  μπορούν  να

επηρεάσουν  τους  άλλους  αμέσως  (εντός  δευτερολέπτων)  μέσω  διαδικασιών

συναισθηματικής επιρροής (Bono & Ilies, 2006, Sy, Cote, & Saadeva, 2005), ή μετά από

μια περίοδο μηνών ή ετών,  καθώς οι  ηγετικές  ενέργειες  καταλήγουν προς τα κάτω σε

ιεραρχικά δομημένες οργανώσεις (Jaques, 1990). (Dinh et al., 2014, σελ.39).

2.1.3 Επιρροή της Συμπεριφοράς των Μελών.

Οι Meindl et al. (1985) πρότειναν μια κοινωνική  θεωρία για να περιγράψουν τη σχέση

μεταξύ ηγεσίας και υφιστάμενων. Υποστήριξαν ότι η ηγεσία επηρεάζεται σημαντικά από

τον  τρόπο  που  οι  υφιστάμενοι  κατανοούν  τον  ηγέτη  τους,  από  την  ερμηνεία  της

προσωπικότητας,  των συμπεριφορών και  την  αποτελεσματικότητας  του.  Ο Bligh  et  al.

(2007)  διαπίστωσαν  ότι  οι  «αρνητικές  απόψεις  του  εργασιακού  περιβάλλοντος

αποδόθηκαν  υπερβολικά  στους  ηγέτες»,  είδαν  δηλαδή  τον  ηγέτη  ως  περισσότερο

υπεύθυνο για  τα  θετικά  ή  αρνητικά αποτελέσματα,  γεγονός  που θεωρείται  υπερβολικό

(Αvolio, Walumba και Weber, 2009, σελ. 434-435). Σύμφωνα με την ίδια πηγή (σελ. 423) η

χαρισματική και η μετασχηματιστική ηγεσία αποτελούν τις θεωρίες έχουν αποδειχθεί ως οι

πιο συχνές σε έρευνες τα τελευταία 20 χρόνια (Avolio 2005, Lowe & Gardner 2000).  

Η χαρισματική είναι μια μορφή ηγεσίας στην οποία συναντάμε την έντονη δράση του ίδιου

του  ηγέτη  με  σημείο  αναφοράς  την  προσωπικότητα  του.  Οι  χαρισματικοι  ηγέτες

αναπτύσσουν  τα  ταλέντα  τους  με  ιδιαίτερη  ευεξία  και  συνήθως  επικεντρώνουν  το

ενδιαφέρον τους στον άνθρωπο επιδιώκοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Είναι

πολύ  δραστήριοι,  προσπαθώντας  να  ρυθμίζουν  οι  ίδιοι  τα  πιθανά  προβλήματα  που

δημιουργούνται,  δρώντας  άμεσα  και  αποτελεσματικά  (Conger  et  al.,  1998).  Η

μετασχηματιστική  ηγεσία περιλαμβάνει ηγετικές συμπεριφορές που μετασχηματίζουν και

εμπνέουν τους ακόλουθους, ώστε αυτοί  να εκτελούν πέρα από τις προσδοκίες,  ενώ οι
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ηγέτες υπερβαίνουν την αυτοπραγμάτωση για το καλό του οργανισμού. Οι θεωρίες αυτές

δείχνουν  ότι  οι  ηγέτες  αυτού  του  είδους  αυξάνουν  τις  προσδοκίες  των  οπαδών  και

ενεργοποιούν  τις  υψηλότερες  αξίες  τους  (π.χ.  αλτρουισμό),  έτσι  ώστε  οι  οπαδοί  να

ταυτιστούν με τον ηγέτη και την αποστολή ή το όραμά του, να αισθανθούν καλύτερα ως

προς την εργασία τους, και εν συνέχεια να εργαστούν πέρα από τις απλές συναλλαγές και

τις βασικές προσδοκίες (π.χ., Avolio 1999, Bass 1985, Conger & Kanungo 1998). Οι Judge

& Piccolo (2004) έχουν διαπιστώσει ότι  οι συγκεκριμένοι τύποι ηγεσίας συνδέονται θετικά

με την αποτελεσματικότητα και με μια σειρά σημαντικών οργανωτικών αποτελεσμάτων σε

πολλά διαφορετικά είδη οργανισμών, όπως π.χ. η παραγωγικότητα. Τα τελευταία χρόνια

πολλές  ερευνητικές  προσπάθειες  έχουν  καταβληθεί  ως  προς  την  κατανόηση  της

διαδικασίας μέσω της οποίας οι χαρισματικοί  και οι μεταμορφωτικοί ηγέτες επηρεάζουν

θετικά  τη  συμπεριφορά  των  οπαδών,  τις  συμπεριφορές  γενικότερα  και  την  εκτέλεση

καθηκόντων (Αvolio, Walumba και Weber, 2009, σελ. 429). Θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη

διαμόρφωση δέσμευσης των οπαδών μέσω της  ικανοποίησης, της ταυτοποίησης και της

αντιληπτής αμεροληψίας (π.χ., Liao & Chuang 2007, Walumbwa et αl.  2008), αλλά και

χαρακτηριστικά της εργασίας όπως η ποικιλία, η ταυτότητα, η σημαντικότητα, η αυτονομία

και η ανατροφοδότηση (π.χ. Piccolo & Colquitt 2006), η εμπιστοσύνη στον ηγέτη (π.χ.,

Wang  et  αϊ.,  2005),  τα  συναισθήματα  των  μελών  και  της  ομάδας  ως  προς  την

αποτελεσματικότητα, την ισχύ και την συνοχή (π.χ., Bass et al.. 2003, Bono & Judge 2003,

Schaubroeck et αϊ. 2007).

Όπως αναφέρουν οι Αvolio, Walumba και Weber (2009, σελ. 427), οι Lord & Brown (2004)

παρουσίασαν ένα μοντέλο που εξέταζε  δύο συγκεκριμένους τρόπους με τους οι ηγέτες

δύναται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των μελών, σε συνάρτηση με τα κίνητρα που

ρυθμίζουν  τις  ενέργειές  τους.  Ο  πρώτος  τρόπος  αναφέρεται  σε  αξίες  (π.χ.  κάποιο

επίτευγμα)  και  δίνει  έμφαση  στη  δημιουργία  συγκεκριμένων  προτύπων  αξιών  που

αποτελούν   κίνητρο  για  το  μέλος  προκειμένου  να  ενεργήσει  προς  συγκεκριμένη

κατεύθυνση. Το δεύτερο αφορά στον αυτοπροσδιορισμό του  υφιστάμενου και ταυτόχρονα

στην αντανάκλαση μιας συγκεκριμένης ταυτότητας από τον ηγέτη, την οποία ενστερνίζεται

το μέλος μεμονωμένα, αλλά και όλη η ομάδα δημιουργώντας μια συλλογική  ταυτότητα.

Και  οι  δύο  θεωρίες  αντιμετωπίζονται  ως  διαμεσολάβηση  του  συνδέσμου  μεταξύ  των

ενεργειών  του  αρχηγού  και  της  συμπεριφοράς  του  μέλους.  Η  ιδέα  του  λειτουργικού

αυτοπροσδιορισμού  (self-concept)  αναφέρεται  στην  ταυτότητα  (ή  σε  συνδυασμό
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ταυτοτήτων),  που αποτελείται  από τρεις  τύπους συστατικών:  απεικονήσεις  του  εαυτού,

τρέχοντες στόχους, και πιθανούς εαυτούς (Lord & Brown 2004). Η απεικόνιση  σχετίζεται

με το τρέχον μοντέλο εργασίας, ενώ οι πιθανοί εαυτοί σχετίζονται με το ιδανικό μοντέλο για

το  οποίο  αγωνίζεται  ένα  άτομο,  που  θα  μπορούσε  να  αξιοποιηθεί  από  έναν  ηγέτη

προκειμένου να εξελιχθεί το συγκεκριμένο μέλος σε ηγέτη. Η έρευνα της ηγεσίας για το

σχηματισμό της κοινωνικής ταυτότητας έχει  επίσης επικεντρωθεί  σε μεγάλο βαθμό στη

διερεύνηση του τι συνιστά πρωτότυπο, το οποίο έχει δείξει ότι προσελκύει περισσότερο,

ειδικότερα όταν οι  ηγέτες  αποτελούν τα  πρότυπα των ομάδων  στα  οποία  ανήκουν ή

επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

Ο Howell  & Shamir (2005),  σύμφωνα με τους  Αvolio,  Walumba και  Weber (2009,  σελ.

435), ανέφεραν κάποιες σημαντικές θεωρητικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο που τα

χαρακτηριστικά του οπαδού θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις σχέσεις ηγέτη και οπαδού

(βλέπε επίσης Dvir & Shamir 2003). Συγκεκριμένα, αναγνώρισαν τη σαφή αυτεπίγνωση

των  οπαδών  και  τη  συλλογική  ταυτότητα  ως  σημαντικούς  παράγοντες  για  τον

προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο τα μέλη δημιουργούν χαρισματικές σχέσεις με

τους ηγέτες τους. Στη συνέχεια πρότειναν οι Howell & Shamir (2005) ότι τα μέλη που έχουν

μια εξατομικευμένη σχέση με έναν χαρισματικό ηγέτη, είναι πιθανότερο να δείξουν τυφλή

πίστη, υπακοή και εκτίμηση. Οι Carsten et al. (2007) εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο τα

άτομα  διατηρούν  διαφορετικές  κοινωνικές  δομές  κατά  τη  δημιουργία  ακολούθων,  που

φαίνεται  να  συνενώνονται  γύρω  από  τα  επίπεδα  παθητικότητας  ή  προληπτικής

συμπεριφοράς, που πιστεύουν τα μέλη ότι με την εφαρμογή της θα μπορούσε να οδηγήσει

σε αποτελεσματικότητα στο ρόλο τους. Φαίνεται πως και για τους ηγέτες,  δεν είναι όλοι οι

οπαδοί  ίσοι στο μυαλό τους. Αυτό το σχέδιο αντανακλάται στο το έργο του Kelley (1992),

που σχεδίασε τους οπαδούς να εμπίπτουν σε τεταρτημόρια, βασισμένα σε ενεργούς ή

παθητικούς  ρόλους.  Επίσης,  ο  Shamir  (2007)  πρότεινε  ότι  η  αποτελεσματικότητα είναι

εξίσου προϊόν των καλών οπαδών, όσο και καλών ηγετών.

Σύμφωνα  με  τους  Dinh  et  al.  (2014, σελ  15)  έχουν  διατυπωθεί  επίσης  πρόσφατες

περιπτώσεις  μελέτης  ηγεσίας  που  χρησιμοποιούν  βιολογικές  ή  νευροεπιστημονικές

προσεγγίσεις, με μια τάση διερεύνησης της νηπιακής ηλικίας (Lee, Senior, & Butler, 2012)

και  χρησιμοποιούν  γενετικά,  βιολογικά  ή  νευρολογικά  δεδομένα  (π.χ.  ηλεκτρο-

εγκεφαλογραφία), θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την κληρονομικότητα της ηγεσίας ή πώς

η εγκεφαλική δραστηριότητα συνδέεται με τη μνήμη ή την άσκηση συμπεριφορών ηγεσίας.

Στην περίπτωση αυτή βέβαια, που η συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί χρησιμοποιώντας

11



γενετικά και νευρολογικά δεδομένα, είναι πιθανό να οδηγηθεί σε ανακριβή συμπεράσματα

(Evans, 1977 · Lee et al., 2012, Polanyi, 1959), διότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η

συμβολή  και  η  πολυπλοκότητα  της  ανθρώπινης  αλληλεπίδρασης  σε  ένα  κοινωνικό

πλαίσιο. 

Σύμφωνα  επίσης με τους Day et al. (2004), η συμμετοχική ικανότητα ηγεσίας είναι άλλη

μια αναδυόμενη δυναμική, που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της ζωής μιας ομάδας και

ποικίλλει  με  βάση  τις  εισροές,  τις  διαδικασίες  και  τα  αποτελέσματα  αυτής.  Ο  ευρέως

αναφερόμενος  ορισμός  της  κοινής  ή  συμμετοχικής  ηγεσίας  είναι  αυτός  των  Pearce  &

Conger (2003, σελ.1), ως «μια δυναμική, διαδραστική διαδικασία επιρροής μεταξύ ατόμων

σε ομάδες για τα οποία ο στόχος είναι  να οδηγήσουν ο ένας  τον άλλο στην επίτευξη

ομαδικών ή  οργανωτικών στόχων ή  και  των  δυο.  Αυτή  η  διαδικασία  επιρροής  συχνά

συνεπάγεται ομότιμη ή πλευρική επιρροή και άλλες φορές περιλαμβάνει ιεραρχική προς τα

πάνω ή προς τα κάτω επιρροή».«Θεωρείται ως ιδιοκτησία ολόκληρου του συστήματος, σε

αντίθεση με την αποκλειστική ιδιοκτησία των ατόμων..»  (O'Connor & Quinn 2004, σελ.

423).  Η  προσέγγιση  της  ομάδας  συνδυάστηκε  συχνά  με  περισσότερο  καθιερωμένες

θεωρίες (π.χ. με τη θεωρία LMX και με την ηγεσία μετασχηματισμού). Αυτό υποδηλώνει ότι

οι  ερευνητές  της  ηγεσίας  άρχισαν  κάποια  στιγμή  να  εκτιμούν  το  κοινωνικό  πλαίσιο

λειτουργίας του ηγέτη και τα αποτελέσματά του στην ομάδα ως σύνολο, αντιμετωπίζοντας

ένα παγκόσμιο μειονέκτημα της έρευνας ηγεσίας που συχνά λειτουργεί στο το επίπεδο της

δυάδας (House & Aditya, 1997). 

2.2 Ηθική Ηγεσία.

Διαπιστώσαμε  ότι  οι  νέες  θεωρίες  ηγεσίας  μοιράζονται  το  ενδιαφέρον  για  θετική

οργανωσιακή συμπεριφορά. Αυτή σύμφωνα με τους  Αvolio, Walumba και Weber (2009,

σελ. 423) επικεντρώνεται σε θετικά δομικά υλικά όπως η ελπίδα, η αποτελεσματικότητα, η

αισιοδοξία, η ευτυχία και η ευημερία ως προς τις οργανωτικές δομές. Οι περισσότερες

θεωρίες όμως, ακόμη και η μετασχηματιστική ηγεσία, απέτυχαν να διερευνήσουν επαρκώς

τη συμπεριφορά του αλτρουιστή ηγέτη (Bass, 1999, Brown, Treviño, & Harrison, 2005,

Ciulla,  1998,  Yukl,  2010).  Επιπλέον,  θα πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη ένα  φαινόμενο  που

λαμβάνει  χώρα  κατά  τη  νέα  κυρίως  χιλιετία,  όπου  οικονομικά  κυρίως  σκάνδαλα

γνωστοποιούνται  σε  τακτική  βάση  και  αφορούν σχεδόν  σε  κάθε  οργανωτική  δομή.  Οι

διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν τη σημασία της αναγκαιότητας μιας ηθικής διάστασης

στην ηγεσία.  Είναι  κοινή  παραδοχή ότι  οι  περισσότεροι  ηγέτες  κατά την ανάληψη των

καθηκόντων  τους  είχαν  την  πρόθεση  να  ενεργήσουν  αυθεντικά,  αυτοί  ομως  που
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πραγματικά το κατάφεραν είναι πολύ λιγότεροι (May et al., 2003,  σελ.  247). Αξιοπρεπείς

άνθρωποι με αξιοθαύμαστες  προθέσεις μπορεί να επιλέξουν, σε κάποιες περιπτώσεις, να

μην ενεργούν ηθικά, για διάφορους πολύ καλούς λόγους, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε

να είναι και η βιωσιμότητα της σταδιοδρομίας τους. Είτε οι προθέσεις των ηγετών είναι

ηθικές,  είτε  όχι,  οι  τελικές  ενέργειες  επηρεάζονται  από  το  θάρρος  τους  να  τις

πραγματοποιήσουν  ανεξάρτητα  από  τις  κοινωνικές  πιέσεις  που  τους  κατευθύνουν  να

ενεργήσουν διαφορετικά. 

Μέσα από τη διασταύρωση της ηγεσίας και της ηθικής, αναπτύσσεται η θεωρία της Ηθικής

Ηγεσίας (Brown, Treviño & Harrison, 2005; Treviño, Brown, & Hartman, 2003. Treviño,

Hartman,  &  Brown,  2000),  που  ορίζεται  ως  «η  εκδήλωση  κανονικά  κατάλληλης

συμπεριφοράς  μέσω  προσωπικών  ενεργειών  και  διαπροσωπικών  σχέσεων  και  η

προώθηση αυτής της συμπεριφοράς στους οπαδούς μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας,

της  ενίσχυσης  και  της λήψης  αποφάσεων»   (Brown  et  al.,  2005:  σελ.  120).   Όπως

αναφέρεται από τους Brown & Treviño (2006, σελ. 596-597) , οι Treviño et al. (2000, 2003)

διεξήγαγαν έρευνα με σκοπό να γίνει κατανοητή η σημασία της ηθικής ηγεσίας.  Οι ηθικοί

ηγέτες  θεωρούνταν ειλικρινείς  και  αξιόπιστοι,  δίκαιοι  και  υπεύθυνοι  λήψης αποφάσεων

βάσει  αρχών,  με  ενδιαφέρον  για  τους  ανθρώπους  και  την  ευρύτερη  κοινωνία  και  με

δεοντολογική συμπεριφορά στην προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή. 

Αν και όπως αναφέρεται από τους Dinh et al. (2014, σελ 14) η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη,

και η ακεραιότητα δεν αποτελούσαν νέες έννοιες στον τομέα της ηγεσίας, η ηθική ηγεσία

(Brown & Treviño,  2006)  βασίστηκε στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης και  τόνισε τη

σημασία αυτών των συμπεριφορών ενσωματωμένων στον αρχηγό, γεγονός που ενισχύει

αυτές τις αξίες μέσω της μοντελοποίησης ρόλων και μέσω των ανταμοιβών, των τιμωριών,

αλλά και της επικοινωνίας σχετικά με την ηθική διάσταση, προκειμένου να ορισθεί ο ηθικός

τόνος των οργανώσεων  (Mayer, Aquino, Greenbaum, & Kuenzi, 2012). Σύμφωνα με τους

Brown  &  Treviño  (2006,  σελ. 596-597)  και  πάλι  η  επικοινωνία  του  ηθικού  τόνου

αποκαλύπτει  μια  άλλη  σημαντική  πτυχή  της  ηθικής  ηγεσίας,  που  ο  Treviño  και  οι

συνεργάτες  του  χαρακτηρίζουν  διάσταση  ηθικής  διοίκησης.  Αυτή  η  πτυχή  της  ηθικής

ηγεσίας αντιπροσωπεύει τις δυναμικές προσπάθειες του ηγέτη να επηρεάσει την ηθική (ή

και ανήθικη συμπεριφορά των οπαδών). 

Οι συγκεκριμένοι ηγέτες δηλαδή καθιστούν την ηθική ένα διακριτό και σημαντικό κομμάτι

της ηγετικής τους ατζέντας, με την επικοινωνία  μηνυμάτων περί δεοντολογίας και αξιών,

με την ορατή και  σκόπιμη εκπόνηση μοντέλων ηθικής συμπεριφοράς και  με τη χρήση

13



συστημάτων ανταμοιβής (επιβράβευσης και πειθαρχίας), προκειμένου να κρατήσουν τους

οπαδούς «συντονισμένους» σε ηθική συμπεριφορά. Μια τέτοια  συμπεριφορά βοηθάει τον

ηγέτη  να  χρησιμοποιήσει την  ηθική  ως  ένα  μήνυμα  ηγεσίας,  που  προσελκύει  τους

οπαδούς,  στέκεται  ως  κοινωνικά  ορατό  και  τοποθετείται συνήθως  ενάντια  σε  ένα

οργανωτικό πλαίσιο, που είναι στην καλύτερη περίπτωση ηθικά ουδέτερο  (Treviño et al.,

2000, 2003). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων διαφόρων μελετών δείχνει ότι η ηθική ηγεσία

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας του υφισταμένων (Brown & Treviño,

2006, σελ.597). Οι ηθικοί ηγέτες ενισχύουν τα μηνύματά τους με την εν γένει συμπεριφορά

τους,  αφού δεν  αρκούνται  μόνο  στα  λόγια,  αλλά ασκούν  αυτό  που  κηρύττουν  και

αποτελούν πρότυπα  προληπτικής ηθικής συμπεριφοράς. 

Φαίνεται  πως  η  ύπαρξη  ηθικών  ηγετών  σε  οργανισμούς  θα  μπορούσε  να  είναι  πολύ

χρήσιμη, διότι τόσο η ηθική όσο και η αποτελεσματικότητα αυτών είναι ουσιαστικές για τις

θετικές συμπεριφορές των εργαζομένων (Elçi, et al., 2012). Με αυτή τη λογική, ένας από

τους στόχους μιας οργάνωσης θα μπορούσε να είναι  η επικέντρωση σε θετικές ηθικές

αξίες  και  αρχές,  που  μπορούν  να  ενθαρρύνουν  ηγέτες,  εργαζόμενους,  τμήματα  και

ολόκληρες  οργανώσεις,  όπως  αναφέρεται  από  τους  (May  et  al.,  2003,  σελ.  250).  Ο

συγκεκριμένος ηγέτης θα πρέπει  να είναι  ένα ολοκληρωμένο και  ισορροπημένο άτομο,

που  αντιμετωπίζει  την  ηθική  συμπεριφορά  ως  μέρος  τόσο  της  προσωπικής  όσο  και

οργανωσιακής του ζωής. 

Τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ηθική ένταση ενός ζητήματος και επηρεάζουν τον

ηγέτη, ώστε να αναγνωρίζει ένα ζήτημα ως ηθικό, όπως περιγράφονται από τους May et

al. (2003, σελ. 251) είναι: εάν το ζήτημα προς εξέταση έχει σε κάποιο βαθμό συνέπειες για

τους άλλους, εάν διαφέρει η προσέγγισή του ως προς την πιθανότητα εμφάνισης αυτών

των συνεπειών, εάν οι συνέπειες αυτές αφορούν στο εγγύς ή στο μακρινό μέλλον, εάν τα

άτομα  που  πλήττονται  ποικίλλουν,  ανάλογα  με  το  βαθμό  κοινωνικής,  πολιτιστικής,

ψυχολογικής, ή φυσικής εγγύτητας με τον ηγέτη. Εξετάζεται επίσης, εάν οι συνέπειες μιας

απόφασης μπορεί  να επικεντρωθούν σε λίγα άτομα ή να εξαπλωθούν μεταξύ πολλών

ενδιαφερομένων και τέλος ως προς το βαθμό συναίνεσης που έχουν οι άλλοι, σχετικά με

το τι πρέπει τελικά να κάνει ο ηγέτης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τύποι ηγεσίας όπως η

μετασχηματιστική, η αυθεντική και η πνευματική θεωρία, εκφράζουν με κάποιο τρόπο μια

ηθική  διάσταση  της  ηγεσίας.  Στη  συνέχεια  παρατίθενται  ορισμένες  από  τις  βασικές

ομοιότητες  και  διαφορές  μεταξύ  της  ηθικής  ηγεσίας  και  των  σχετιζόμενων  θεωριών,

σύμφωνα με τους Brown & Treviño (2006, σελ. 598) 
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Βασικές Ομοιότητες με την Ηθική Ηγεσία Βασικές Διαφορές από την Ηθική Ηγεσία

Αυθεντική Ηγεσία

-Ενδιαφέρον για τους άλλους
(αλτρουϊσμός)

-Ηθική λήψη αποφάσεων
- Ακεραιότητα

-Μοντελποίηση Ρόλων

- Οι ηθικοί ηγέτες εστιάζουν στη διαχείριση
της ηθικής (περισσότερο “συναλλακτικοί¨)

και στην επίγνωση των άλλων.
- Οι αυθεντικοί ηγέτες εστιάζουν στην
αυθεντικότητα και στην αυτεπίγνωση.

Πνευματική Ηγεσία

- Ενδιαφέρον για τους άλλους
(αλτρουϊσμός)
- Ακεραιότητα

-Μοντελποίηση Ρόλων

- Οι ηθικοί ηγέτες εστιάζουν στη διαχείριση
της ηθικής.

- Οι πνευματικοί ηγέτες δίνουν έμφαση στο
όραμα, στην πίστη/ελπίδα και εργάζονται

ως κληθέντες (σκοπό).

Μετασχηματιστική
Ηγεσία

- Ενδιαφέρον για τους άλλους
(αλτρουϊσμός)

-Ηθική λήψη αποφάσεων
- Ακεραιότητα

-Μοντελποίηση Ρόλων

- Οι ηθικοί ηγέτες εστιάζουν στα ηθικά
πρότυπα και στη διαχείριση της ηθικής

(περισσότερο “συναλλακτικοί¨).
- Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες δίνουν
έμφαση στο όραμα, τις αξίες και την

πνευματική διέγερση

Πίνακας  1. Βασικές  Ομοιότητες  και  Διαφορές  Μεταξύ  Ηθικής,  Αυθεντικής,  Πνευματικής  και

Μετασχηματιστικής Ηγεσίας.

Όπως επισημαίνεται από το Rest (1986),  σύμφωνα με τους  Kjellevold, Olsen & Espevik

(2017, σελ. 10,11) οι  ώριμες ηθικές κρίσεις και τα υψηλά ηθικά κίνητρα μπορεί μεν να

υπάρχουν σε ηγέτες, αλλά δεν εξηγούν την ηθική συμπεριφορά. Στο ίδιο πνεύμα, οι Algera

και Lips-Wiersma (2012) υποδηλώνουν ότι  ακόμη και αν ένας ηγέτης έχει  υψηλό ηθικό

πρότυπο,  οι  εξωτερικές  πιέσεις,  όπως  αυτές  π.χ.  της  αγοράς,  θα  δοκιμάσουν  την

ικανότητά  του  να  ενεργεί  ηθικά.  Η  ανθεκτική  αντιμετώπιση  των  δύσκολων  ηθικών

προβλημάτων  απαιτεί  από  αυτούς  να  ξεπεράσουν  τις  κοινωνικές  πιέσεις  ώστε  να

επιλέξουν τις απαιτητικές ηθικές εναλλακτικές λύσεις. 

Οι Maddi & Kobasa (1984) ορίζουν αυτή την ικανότητα ως ψυχολογική ανθεκτικότητα. Η

ανθεκτικότητα  αποτελεί  ένα  συνδυασμό  τριών  σχετικών  ιδιοτήτων  ή  χαρακτηριστικών

προσωπικότητας: (α) πίστη στην ικανότητα του καθενός να επηρεάζει μια κατάσταση, (β)

ένα  εσωτερικό  κίνητρο  για  την  διάφορους  τομείς  της  ζωής,  συμπεριλαμβανομένης  της

εργασίας, των διαπροσωπικών σχέσεων και του εαυτού τους, και (γ) μια εκτίμηση των

νέων  εμπειριών  ως  ευκαιριών  μάθησης.  Ως  σύνολο,  αυτά  τα  τρία  χαρακτηριστικά

αποτελούν ένα  στυλ προσωπικότητας  που έχει  συνδεθεί  με  την ανθεκτικότητα και  την

υψηλή επίδοση (Andrew et al.., 2008, Maddi, 2004). Έτσι, προτείνουν ότι ένα άτομο με

υψηλό ποσοστό ψυχολογικής ανθεκτικότητας  είναι  πιο πιθανό να  εφαρμόσει  μια  ηθική

απόφαση ακόμη και σε πιέσεις για την επιλογή περισσότερων εναλλακτικών επιλογών, και
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με τον τρόπο αυτό διατηρούν μια αυθεντικότητα. 

Όπως αναφέρθηκε από τους Brown & Treviño (2006, σελ. 597, 598, 604) συχνά οι ηθικοί

ηγέτες χρησιμοποιούν ανταμοιβές και τιμωρίες για να επηρεάσουν την ηθική συμπεριφορά

των  οπαδών  τους.  Οι  έρευνες  δείχνουν  ότι  η  ενίσχυση  έχει  σημαντικό  ρόλο  στη

μοντελοποίηση  της  αποτελεσματικότητας,  καθώς  οι  υφιστάμενοι  συνήθως  δείχνουν

ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους που ελέγχουν σημαντικούς πόρους και σε εκείνους που

μοιράζουν ανταμοιβές και τιμωρίες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να μάθουν τι είναι αποδεκτό ή

απαράδεκτο δίδοντας προσοχή στο πώς επιβραβεύονται ή πειθαρχούν άλλα οργανωτικά

μέλη και ως εκ τούτου ρυθμίζουν τη δική τους συμπεριφορά. Όμως ο εξαναγκασμός και ο

χειρισμός θεωρούνται  ασυμβίβαστοι  με  την κοινωνική μάθηση, η οποία βασίζεται  στην

παραδοχή  ότι  οι  παρατηρητές  μπορούν  ελεύθερα  να  επιλέξουν  μοντέλα  για  να

παρατηρήσουν και να μιμηθούν. Ο εξαναγκασμός και ο χειρισμός γενικά δεν θεωρούνται

ως οι  ηθικές πηγές επιρροής και  οι  ηγέτες που χρησιμοποιούν αυτές τις  τακτικές είναι

απίθανο να θεωρηθούν ελκυστικά ηθικά μοντέλα από τους οπαδούς τους.

2.3 Αυθεντικότητα

Αν και η έννοια της αυθεντικότητας αναγνωρίζεται γενικά ότι έχει τις ρίζες της στην αρχαία

ελληνική γλώσσα φιλοσοφία (Harter et al., 2002), η σύγχρονη αντίληψη της αυθεντικότητας

προέκυψε κατά  τα  τελευταία  80  χρόνια  (Erickson,  1995).  Όπως αναφέρεται  από  τους

Gardner  et al. (2011,  σελ. 1121) στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία αντανακλάται από το

ελληνικό δελφικό παράγγελμα  «γνῶθι σαὐτόν» που είχε γραφεί στο ναό του Απόλλωνα

στους Δελφούς (Parke & Wormell, 1956). Η ετυμολογία της λέξης (Trilling, 1972), σημαίνει

ότι  ένα άτομο είναι  «αφέντης, κύριος, διαθέτει  την πλήρη δύναμη», αντανακλώντας την

έννοια της αυθεντικής λειτουργίας η οποία επισημαίνει ότι ένα άτομο είναι  «ο κύριος του

δικού του τομέα» (Kernis & Goldman, 2006).  

Μια τέτοια αυτοπραγμάτωση είναι που συνδέεται με την ευημερία του ατόμου ή αλλιώς την

«ευδαιμονία»,  μια  μορφή  ευτυχίας  που,  σε  αντίθεση  με  τον  ηδονισμό,  επιδιώκει  την

ευτυχία και την ευχαρίστηση ως τελικές καταστάσεις, που προκύπτουν από την επιτυχή

εκτέλεση δραστηριοτήτων και αντικατοπτρίζουν την πραγματική κλήση του ατόμου (Kernis

&  Goldman,  2006).  Ο  Harter  (2002,  σελ.  382)  ορίζει  την  αυθεντικότητα  ως  «κατοχή

προσωπικών εμπειριών,  είτε  πρόκειται  για σκέψεις,  συναισθήματα,  ανάγκες,  επιθυμίες,

προτιμήσεις, είτε για πεποιθήσεις και διαδικασίες που συλλαμβάνονται από την εντολή να

γνωρίζει  κανείς  τον  εαυτό  του».  Ως  εκ  τούτου,  αυθεντικότητα  επιτυγχάνεται  όταν  «οι

16



δρώντες κατέχουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και, στη συνέχεια, ενεργούν σύμφωνα με

τους αληθινούς εαυτούς τους» (Gardner et al., 2005, Harter, 2002). 

Μια πιο εμπειρικά αιτιολογημένη προοπτική, κατά τους Gardner et al. (2005, σελ.345), για

την  αυθεντικότητα  παρέχεται  από  Kernis  (2003),  ως  μέρος  μιας  ευρύτερης  θεωρίας

σχετικά  με  τη  φύση  της  βέλτιστης  αυτοεκτίμησης.  Ορίζει  την  αυθεντικότητα  ως

απρόσκοπτη λειτουργία του αληθινού ή πυρήνα του εαυτού στην καθημερινή  λειτουργία

του.  Για  τον  Kernis,  ένα  προϊόν  αυθεντικότητας  είναι  η  βέλτιστη  αυτοεκτίμηση,  που

χαρακτηρίζεται ως γνήσια, αληθινή και σταθερή αυτοεκτίμηση, σε αντίθεση με την υψηλή

αυτοεκτίμηση  που  τείνει  να  είναι  εύθραυστη,  λόγω  της  ενδεχόμενης  αμυντικής  και

δυσδιάκριτης υπόστασής της.

Κατά τους Gardner et al. (2011, σελ. 1121) οι Kernis και Goldman (2006) καταλήγουν στο

συμπέρασμα ότι, η καταγραφή μιας σειράς διανοητικών και συμπεριφορικών διαδικασιών

εξηγεί πώς οι άνθρωποι ανακαλύπτουν και κατασκευάζουν μια βασική αίσθηση του εαυτού

τους και πώς αυτός ο βασικός (πυρήνας) εαυτός διατηρείται σε καταστάσεις και με την

πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι αυτή η θεωρία αντικατοπτρίζει τέσσερα

κεντρικά θέματα: «(1) της αυθεντικής λειτουργίας, (2) της αυτογνωσίας των ανθρώπων, (3)

της  ανοιχτότητας  (αποδοχής)  για  την  αντικειμενική  αναγνώριση  της  οντολογικής

πραγματικότητάς τους (π.χ., αξιολόγηση των επιθυμητών και ανεπιθύμητων αυτο-πτυχών

τους), (4) δράσεις και προσανατολισμό προς διαπροσωπικές σχέσεις».

Έτσι η αντίληψή τους για την αυθεντικότητα αναλύεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία: (1)

επίγνωση (δηλαδή γνώση και εμπιστοσύνη στις σκέψεις, στα συναισθήματα, στα κίνητρα

και στις αξίες), (2) αμερόληπτη επεξεργασία (δηλαδή, αντικειμενικότητα και αποδοχή των

θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών κάποιου), (3) συμπεριφορά (δηλ. το άτομο ενεργεί

με βάση τις αληθινές προτιμήσεις, τις αξίες και  τις ανάγκες του και  όχι  απλώς  για να

ευχαριστεί  τους άλλους, ή να εξασφαλίζει  ανταμοιβές ή να αποφεύγει  τιμωρίες)  και  (4)

προσανατολισμό  σε  σχέσεις  (δηλαδή,  επίτευξη  και  αποτίμηση  της  ειλικρίνειας  και  της

ανοικτότητας στις στενές σχέσεις κάποιου, Kernis, 2003, Kernis & Goldman, 2006). 

Αυτή η πολυτομεακή αντίληψη της αυθεντικότητας με τη σειρά της, παρείχε το θεωρητικό

υπόβαθρο για διάφορες θεωρίες της αυθεντικής ηγεσίας (Gardner, Avolio, Luthans, May, &

Walumbwa,  2005,  Ilies,  Morgeson,  & Nahrgang,  2005,  Spitzmuller  & Ilies,  Walumbwa,
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Avolio, Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008) που περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η πρώτη προσπάθεια να καθοριστεί  τυπικά η δομική

θεωρία της αυθεντικότητας  έγινε από τους Henderson and Hoy (1983), που θεώρησαν ότι

η αυθεντικότητα της ηγεσίας περιλαμβάνει τρία συστατικά: (1) την αποδοχή της ατομικής

ευθύνης και της ευθύνης του οργανισμού για ενέργειες, αποτελέσματα και λάθη, (2) τη μη

χειραγώγηση των υφισταμένων και (3) τη σημασιολογία του εαυτού έναντι των απαιτήσεων

του  ρόλου.  Ηγεσία  που  δεν  έχει  ως  στοιχείο  την  αυθεντικότητα  συνεπάγεται  έλλειψη

λογοδοσίας,  χειραγώγηση των  υφισταμένων και  υψηλή  σημασία  του  ρόλου  του  ηγέτη

έναντι του πραγματικού του εαυτού. 

Τα συγκεκριμένα συστατικά επικαλύπτονται  εν μέρει  από τις διαστάσεις  αυθεντικότητας

που προτείνονται από τους Kernis και Goldman (2006), θα πρέπει όμως να διακριθούν

σαφώς από άλλες έννοιες όπως η καταχρηστική επίβλεψη (Tepper, 2007), η οργανωτική

πολιτική (Ferris & Kacmar, 1995) και η ευθύνη (Hall, Blass, Ferris & Massengale, 2004).

Από τις τρεις προτεινόμενες διαστάσεις, η σημασία του εαυτού για τον ρόλο έρχεται πιο

κοντά στη φιλοσοφία που βασίζεται στην αυθεντικότητα, καθώς   «αναφέρεται στην τάση

του  ηγέτη  να  συμπεριφέρεται  με  γνήσιο  τρόπο,  σχετικά  περιορισμένο  από  τις

παραδοσιακές  απαιτήσεις  ρόλου.  Ένα  τέτοιο  πρόσωπο  θεωρείται  πραγματικό  και

αυθεντικό» (Henderson & Hoy, 1983, σελ. 66).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Εννοιολογική Προσέγγιση των Όρων της Έρευνας:

 Αυθεντική Ηγεσία και  Θεωρία Ανταλλαγής Ηγέτη - Μέλους

3.1 Εισαγωγή

Οι  σημερινοί  ηγέτες  αντιμετωπίζουν  πιο  σύνθετες  καταστάσεις  σε  σύγκριση  με  τους

προκάτοχούς  τους,  διότι  ο  βαθμός  πολυπλοκότητας  των  προβλημάτων  που

αντιμετωπίζουν απαιτεί μεγάλο φάσμα  απαιτούμενων ενεργειών. Επίσης, η προσπάθεια

για εσωτερική συνοχή,  οικοδόμηση ισχυρής οργανωτικής νοοτροπίας και  αντίληψη των

εργαζομένων  για  δίκαιες  συνθήκες  εργασίας  αποτελούν  σημαντικές  προκλήσεις

(Bekiroğlu, et al., 2011, Eren, κ.ά., 2003), όπως περιγράφεται από τους   Arda,  Aslan &

Alpkanc (2016). Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να λειτουργήσουν ριψοκίνδυνα, ενεργητικά

και καινοτόμα (Ergün et al., 2004), αλλά με ζητούμενο να μην θυσιάζουν την ποιότητά τους,

την απόδοση των κερδών τους και την ευελιξία τους, προκειμένου να επιβιώσουν στις

άκρως δυναμικές και ανταγωνιστικές αγορές (Alpkan et al.,  2003). Για να το επιτύχουν

αυτό  οι  οργανισμοί  χρειάζονται  ηγέτες  με  ακεραιότητα  και  αξίες,  που  θα  μπορούν  να

παρακινήσουν  τους  υφισταμένους  τους  και  να  διατηρούν  την  οργανωτική  τους

αποτελεσματικότητα.  Ο  Begley  (2001)  εισάγει  μια  εναλλακτική  προοπτική  που

περιλαμβάνει  ορισμένα στοιχεία  όπως π.χ.  η  ελπίδα  (Luthans & Avolio,  2003),  καθώς

ισοδυναμεί την αυθεντική, με την αποτελεσματική και την ηθική ηγεσία. Ισχυρίστηκε ότι «η

αυθεντική  ηγεσία  υποδηλώνει  ένα  γνήσιο  είδος  ηγεσίας  -  μια  ελπιδοφόρα,  ανοιχτή,

οραματιστική και δημιουργική απάντηση στις περιστάσεις» (σελ. 354).

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά

με τις κύριες έννοιες προς διερεύνηση, την Αυθεντική Ηγεσία και τη Θεωρίας Ποιοτικής

Συναλλαγής  Ηγέτη-Μέλους  με  στόχο  (1)  την  κατανόησή  τους,  (2)  την  καταγραφή

προηγούμενων  αποτελεσμάτων  τους,  (3)   την  υποβολή  προτάσεων  για  μελλοντικές

πρακτικές κατευθύνσεις.  Οι προεκτάσεις της αυθεντικής ηγεσίας περιλαμβάνουν  θέματα

19



όπως: τι συνιστά αυθεντική ανάπτυξη ηγεσίας, αυθεντική ακολουθία, αυθεντική ανάπτυξη

ακολούθων και αυθεντικές σχέσεις ηγέτη και οπαδού.

3.2 Τι Συνιστά Αυθεντική Ηγεσία.

Σύμφωνα με τους Gardner et al. (2011, σελ. 1121), η ηθική συμπεριφορά των ηγετών κατά

τις αρχές της νέας χιλιετίας ανησύχησε βαθιά δημοφιλή πρόσωπα, όπως τον πρώην CEO

της  Medtronic Bill George (Authentic Leadership, 2003; True North, George & Sims, 2007)

και τον σύμβουλο ηγεσίας Kevin Cashman (Leadership from the Inside Out, 1998, 2008;

Awakening the Leader Within, 2003), οι οποίοι διαπιστώνουν την ανάγκη για ένα νέο τύπο

ηγεσίας, αυθεντικό και βασισμένο σε αξίες. Ταυτόχρονα, οι Luthans and Avolio (2003, σελ.

244) εισηγούνται ένα αρχικό θεωρητικό μοντέλο, στοιχειοθετημένο από τις ειδικές δομικές

μεταβλητές και σχέσεις, που οδηγούν στην ανάπτυξη της θεωρίας της αυθεντικής ηγεσίας.

Εν συνεχεία,  πραγματοποιήθηκαν διεπιστημονικές  διασκέψεις  κορυφής το  2004 και  το

2006  από  το  Ινστιτούτο  Gallup  της  Νεμπράσκα,  με  στόχο  την  αναβάθμιση  του

επιστημονικού  και  επαγγελματικού  ενδιαφέροντος  για  την  ανάπτυξη  του  μοντέλου.  Το

αποτέλεσμα ήταν ο ταυτόχρονος πολλαπλασιασμός των πρακτικών και των επιστημονικών

δεδομένων,  που  όμως  δημιούργησαν  σε  αρκετές  ανταγωνιστικές  αντιλήψεις  επί  της

θεωρίας  και  σύγχυση.  Το  2008,  οι  Yammarino,  Dionne,  Schriesheim  και  Dansereau

εξέτασαν την υπάρχουσα βιβλιογραφία με μια πολυεπίπεδη προοπτική, επισημαίνοντας

αδυναμίες, όπως π.χ. ότι  η εστίαση του μοντέλου επικεντρώνεται κυρίως στο ηγέτη και

λειτουργεί σε ατομικό επίπεδο ανάλυσης. Επίσης, παρείχαν συγκεκριμένες συστάσεις για

την προώθηση της θεωρίας σε ομαδικό και οργανωτικό επίπεδα ανάλυσης.

Η επιλογή του όρου   «αυθεντική ηγεσία», όπως αναφέρεται από τους May, Chan, Hodges

και Avolio (2003, σελ 248) είχε ως στόχο να επικεντρωθεί η επιστημονική κοινότητα στη

δημιουργία μιας ριζικής έννοιας, που θα στήριζε όλες τις θετικές προσεγγίσεις στην ηγεσία

και  την ανάπτυξή της.  Οι   Luthans & Avolio  (2003),  όπως αναφέρεται  στο άρθρο των

Αvolio, Walumbwa και Weber (2009, σελ. 423-424) όρισαν την αυθεντική ηγεσία ως   «μια

διαδικασία  που  αντλεί  τόσο από τις  θετικές  ψυχολογικές  ικανότητες,  όσο  και  από ένα

ιδιαίτερα  ανεπτυγμένο  οργανωτικό  πλαίσιο,  οδηγώντας  αφενός  σε  υψηλότερο  βαθμό

αυτογνωσίας και  αφετέρου σε αυτορυθμιζόμενες θετικές  συμπεριφορές των ηγετών και

των συνεργατών τους, προωθώντας τη θετική αυτο-ανάπτυξη». Ο συγκεκριμένος ορισμός

ορίστηκε εξαρχής ως πολυεπίπεδος, διότι περιελάμβανε τον ηγέτη, τον οπαδό του και το
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περιεχόμενο της σχέσης, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μελέτης και μέτρησης.

Το  2005,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  των  Gardner,  Cogliser,  Davis  και  Dickens  (2011,

σελ.1123), η συνεργασία των Bruce Avolio, του William Gardner, του Fred Luthans, του

Doug  May,  του  Fred  Walumbwa  και  των  συναδέλφων  τους,  οδηγεί  σε  έναν  πιο

εκλεπτυσμένο ορισμό (Avolio & Gardner, 2005, Gardner et al., 2005). Αυτό το ερευνητικό

πρόγραμμα απέδωσε ένα μοντέλο ανάπτυξης της Αυθεντικής Ηγεσίας (Gardner, Avolio,

Luthans  et  al.,  2005),  που  βασίζεται  στην  έννοια  της  αυθεντικότητας  των  πολλαπλών

συνιστωσών του Kernis (2003). Έτσι, οι Luthans και ο Avolio περιγράφουν την αυθεντική

ηγεσία ως εξής:  «Η γνώση του εαυτού του και να είναι  κανείς αληθινός απέναντι  στον

εαυτό του, αποτελούν τις βασικές ιδιότητες της αυθεντικής ηγεσίας».

Η συγκεκριμένη προοπτική προσδιορίζει τέσσερα βασικά στοιχεία, που παρά τις αρχικές

εννοιολογικές  διαφορές,  φαίνεται  να  υπάρχει  γενική  συμφωνία  στη  βιβλιογραφία,  ότι

αποτελούν  τα  συνθετικά  στοιχεία  της  αυθεντικής  ηγεσίας:  την  αυτογνωσία,  την

ισορροπημένη επεξεργασία, τη σχεσιακή διαφάνεια και την εσωτερική ηθική προοπτική,

που  βασίζονται  στη  συνειδητοποίηση,  στην  αμερόληπτη  επεξεργασία,  στο  σχεσιακό

προσανατολισμό  και  στα  στοιχεία  δράσης  που  περιγράφηκαν  από  τους  Kernis  και

Goldman  (2006).  Έτσι,  επιβεβαιώνεται  ότι  η  δομή  της  αυθεντικότητας  βρίσκεται  στον

πυρήνα της θεωρίας της αυθεντικής ηγεσίας (Luthans & Avolio, 2003) και οι θεωρίες του

εαυτού, της ταυτότητας και της αυθεντικότητας (Leary & Tangney, 2003), διαδραματίζουν

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου πεδίου.

Το  1997,  αναφέρθηκε  από  τους  House  και  Aditya  ο  όρος  «νεο-χαρισματικός  ηγετικός

τρόπος προσέγγισης» που περιέγραφε ένα αναδυόμενο συνδυαστικό παράδειγμα ηγεσίας

με θεωρίες χαρισματικής, μεταμορφωτικής και οραματικής ηγεσίας. Οι Avolio και Gardner

το  2005,   ισχυρίζονται  ότι  και  η  αυθεντική  ηγεσία  «μπορεί  να  ενσωματώσει

μετασχηματιστικές, χαρισματικές, υπηρετικές, πνευματικές ή και άλλες μορφές ηγεσίας».

Ωστόσο, όπως διατυπώνουν και σε αντίθεση με την πρωταρχική μετασχηματιστική ηγεσία,

η αυθεντική ηγεσία μπορεί να είναι ή να μην είναι χαρισματική »(σελ. 329).  Οι αυθεντικοί

ηγέτες  του  μοντέλου  που  δημιούργησαν,  δεν  είναι  απαραιτήτως  μεταμορφωτικοί,

οραματικοί ή χαρισματικοί. Δεν είναι αυτοί που ξεχωρίζουν καθημερινά. Αλλά είναι αυτοί

που όταν κληθούν, θα επιλέξουν τη στάση που αλλάζει την πορεία της ιστορίας για τους

άλλους, είτε πρόκειται για οργανισμούς, είτε για τμήματα ή απλά για άλλα άτομα.(σελ.3)
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(May, Chan, Hodges, Avolio, 2003, σελ. 248).

Τέλος το 2009, ο Whitehead εισάγει έναν ορισμό που περιλαμβάνει τρία συστατικά: (1) την

αυτογνωσία,  με  συνειδητοποίηση  των  άλλων  και  την  εστίαση  στην  ανάπτυξη,  (2)  τη

δημιουργία υψηλών επιπέδων εμπιστοσύνης βασισμένων σε ένα σταθερό ηθικό πλαίσιο

και  (3)  τη  δέσμευση  για  οργανωτική  επιτυχία  σε  κοινωνικές  αξίες.  Εκτός  από  τις

παραπάνω επιλογές ορισμών που θεωρείται ότι αποτελούν τους αντιπροσωπευτικότερους,

ο  Πίνακας  2  περιλαμβάνει  τους  κυριότερους  ορισμούς  της  βιβλιογραφίας,  όπως

συνοψίζονται από τους Gardner et al. (2011, σελ. 1122). 

ΠΗΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ

Rome and Rome
(1967, p. 185)

"Μια ιεραρχική οργάνωση, εν συντομία, όπως ένα άτομο, είναι «αυθεντική» στο βαθμό που, σε
όλη την ηγεσία της, δέχεται τελειότητα, αβεβαιότητα και  ενδεχομενικότητα, συνειδητοποιεί την
ικανότητά  της για  ευθύνη  και  επιλογή,  αναγνωρίζει  την  ενοχή  και  τα  λάθη.  εκπληρώνει  τις
δημιουργικές  διευθυντικές  της  δυνατότητες  για  ευέλικτο  σχεδιασμό,  ανάπτυξη  και  χάραξη  ή
σύσταση πολιτικής · και συμμετέχει υπεύθυνα στην ευρύτερη κοινότητα".

Henderson and Hoy
(1983, pp.

67–68)

"Ως εκ τούτου, η αυθεντικότητα της ηγεσίας ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι υφισταμένοι
αντιλαμβάνονται  ότι ο  ηγέτης τους  επιδεικνύει την αποδοχή της  οργανωτικής και προσωπικής
ευθύνης για  ενέργειες,  αποτελέσματα  και  λάθη,  δεν  χειραγωγεί  τους  υφισταμένους  και
επιδεικνύει την υπεροχή του εαυτού έναντι του ρόλου. Η μη αυθεντικότητα ηγεσίας ορίζεται ως ο
βαθμός στον οποίο οι υφιστάμενοι αντιλαμβάνονται τον ηγέτη τους να «μεταθέτει την ευθύνη»
και να κατηγορεί τους άλλους και τις συνθήκες για τυχόν λάθη και αποτελέσματα, να χειραγωγεί
τους υφισταμένους και να επιδεικνύει μια εξέχουσα θέση στον ρόλο του εαυτού ".

Bhindi and Duignan
(1997, p. 119)

"Σε  αυτό  το  άρθρο  οι  συγγραφείς  υποστηρίζουν  την  αυθεντική  ηγεσία  που βασίζεται  στην:
αυθεντικότητα,  η  οποία  συνεπάγεται  την  ανακάλυψη  του  αυθεντικού  εαυτού,  εν  μέσω
σημαντικών σχέσεων εντός  των  οργανωτικών  δομών  και  διαδικασιών,  που  υποστηρίζουν
βασικές, σημαντικές αξίες, σκοπιμότητα η οποία συνεπάγεται μια οραματική ηγεσία που παίρνει
την ενέργεια και την κατεύθυνσή της από τις καλές προθέσεις των μελών της οργάνωσης που
έβαλαν το πνεύμα τους, καρδιές και ψυχές για να διαμορφώσουν ένα όραμα για το μέλλον, μια
ανανεωμένη  δέσμευση  στην  πνευματικότητα,  η  οποία  απαιτεί  την  εκ  νέου  ανάκτηση  του
πνεύματος  σε  κάθε  πρόσωπο  και  κοινοποιούν του κοινού  νοήματος,  με  σκοπό  την
αλληλεπίδραση, ευαισθησία στα συναισθήματα, τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των άλλων, με
ειδική αναφορά στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα στα οποία λειτουργούν πολλοί ηγέτες υπό το
πρίσμα των αυξανόμενων παγκοσμιοποιημένων τάσεων στη ζωή και την εργασία”

Begley (2001, p. 353)

“Η αυθεντική ηγεσία μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεταφορά για επαγγελματικά αποτελεσματικές,
ηθικά ορθές και  συνειδητά αντανακλαστικές πρακτικές εκπαιδευτικής διοίκησης. Αυτή είναι  η
ηγεσία  που  βασίζεται  στη  γνώση,  ενημερωμένη  σε  αξίες  ενημερωμένες  και  εκτελείται  με
επιδεξιότητα "

George (2003, p. 12)

"Οι αυθεντικοί ηγέτες χρησιμοποιούν τις φυσικές τους ικανότητες, αλλά  αναγνωρίζουν επίσης
και τις αδυναμίες τους και εργάζονται σκληρά για να τις ξεπεράσουν. Οδηγούν με σκοπό, νόημα
και  αξίες.  Κατασκευάζουν σταθερές σχέσεις  με  τους ανθρώπους.  Οι άλλοι  τους ακολουθούν
επειδή γνωρίζουν πού  στέκονται. Αυτοί  παραμένουν συνεπείς και αυτοπειθαρχημένοι. Όταν οι
αρχές τους δοκιμάζονται, αρνούνται να συμβιβαστούν. Οι αυθεντικοί ηγέτες είναι αφιερωμένοι
στην ανάπτυξη  του εαυτού τους,  επειδή γνωρίζουν ότι η  εξέλιξη  σε ηγέτη  αποτελεί μια αέναη
διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης "

Luthans and Avolio
(2003, p. 243)

"Ο  καθορισμός  της  αυθεντικής  ηγεσίας  σε  οργανισμούς  ως  μια  διαδικασία  που  αντλεί  από
θετικές ψυχολογικές ικανότητες και  από  ένα εξαιρετικά αναπτυγμένο  οργανωτικό πλαίσιο,  το
οποίο έχει ως αποτέλεσμα τόσο  στην μεγαλύτερη αυτογνωσία, όσο και τις αυτορυθμιζόμενες
θετικές συμπεριφορές από τους ηγέτες και τους συνεργάτες τους, προωθώντας τη θετική αυτο-
ανάπτυξη. Ο αυθεντικός ηγέτης είναι σίγουρος, ελπιδοφόρος, αισιόδοξος, ανθεκτικός, διαφανής,
ηθικά προσανατολισμένος στο μέλλον, και δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη συνεργατών σε
ηγέτες.  Ο αυθεντικός  ηγέτης δεν προσπαθεί  να εξαναγκάσει  ούτε  να πείσει  λογικά,  αλλά οι
αυθεντικές  αξίες,  οι  πεποιθήσεις  και  οι  συμπεριφορές  του,  χρησιμεύουν  στο  μοντέλο  της
ανάπτυξης των συνεργατών".
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Avolio, Luthans et al.
(2004, p. 4)as cited in
Avolio, Gardner et al.
(2004, pp. 802, 803)

«Οι  αυθεντικοί  ηγέτες  είναι  "αυτοί  που  γνωρίζουν  ποιοι  είναι,  τι  σκέφτονται  και  πως
συμπεριφέρονται και  γίνεται αντιληπτό από τους άλλους, ότι γνωρίζουν τις δικές τους και τις
αξίες των άλλων /  την ηθική προοπτική,  τη γνώση και  τις  δυνάμεις.  έχοντας επίγνωση του
πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν · και οι οποίοι είναι σίγουροι, ελπιδοφόρα, ανθεκτικοί και

με υψηλό ηθικό χαρακτήρα».

Begley (2004, p. 5)
«Η  αυθεντική  ηγεσία  είναι  μια  συνάρτηση  της  αυτογνωσίας,  της  ευαισθησίας  στους
προσανατολισμούς των άλλων και μιας τεχνικής πολυπλοκότητας που οδηγεί σε μια συνέργεια

της ηγετικής δράσης».

Ilies et al.. 
(2005, p. 374)

«Οι  αυθεντικοί  ηγέτες  γνωρίζουν  βαθιά  τις  αξίες  και  τις  πεποιθήσεις  τους,  διαθέτουν
αυτοπεποίθηση,  γνησιότητα  και  αξιόοπιστία και  εστιάζουν  στην  οικοδόμηση  των  οπαδών,
διευρύνοντας  τη  σκέψη  τους  και  δημιουργώντας  ένα  θετικό  και  συναρπαστικό  οργανωτικό

πλαίσιο». 

Shamir and Eilam
(2005, p. 399)

«Ο  ορισμός  των  αυθεντικών  ηγετών  υποδηλώνει  ότι  οι  αυθεντικοί  ηγέτες  μπορούν  να
διακριθούν  από  τους  λιγότερο  αυθεντικούς  ή  μη  αυθεντικούς  ηγέτες  από  τέσσερα
χαρακτηριστικά: 1) το βαθμός συγχώνευσης του ρόλου του ατόμου, δηλ. η εξέχουσα θέση του
ηγετικού ρόλου στην αυτο-ιδέα τους, 2) το επίπεδο σαφήνειας της αυτοπεποίθησης και ο βαθμός
στον οποίο η σαφήνεια αυτή επικεντρώνεται στις ισχυρές αξίες και τις πεποιθήσεις, 3) ο βαθμός
στον οποίο οι στόχοι τους είναι  σε αρμονία με τον εαυτό τους  και 4)  ο βαθμός στον οποίο η

συμπεριφορά τους είναι συνεπής με την αυτο-ιδέα τους». 

George and Sims
(2007, p. xxxi)

«Οι αυθεντικοί ηγέτες είναι "αυθεντικοί άνθρωποι που είναι αληθινοί στον εαυτό τους και σε αυτό
που  πιστεύουν.  Δημιουργούν  εμπιστοσύνη  και  αναπτύσσουν  γνήσιες  συνδέσεις  με  άλλους.
Επειδή οι άνθρωποι τους εμπιστεύονται, είναι σε θέση να παρακινήσουν τους άλλους σε υψηλά
επίπεδα απόδοσης. Αντί να αφήσουν τις προσδοκίες άλλων ανθρώπων τους καθοδηγούν, είναι
διατεθειμένοι να παραμείνουν ο εαυτός τους και να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Καθώς
αναπτύσσονται ως αυθεντικοί ηγέτες, ανησυχούν περισσότερο για την εξυπηρέτηση άλλων απ

'ό, τι για τη δική τους επιτυχία ή αναγνώριση ».

Walumbwa et al.
(2008, p. 94)

«Ορίζουμε αυθεντική ηγεσία ως πρότυπο συμπεριφοράς ηγέτη που βασίζεται και προάγει τόσο
τις θετικές ψυχολογικές ικανότητες όσο και θετικό ηθικό κλίμα,  για  να προωθήσει μεγαλύτερη
αυτογνωσία,  εσωτερική  ηθική  προοπτική,  ισορροπημένη  επεξεργασία  πληροφοριών  και
σχεσιακή τη διαφάνεια  ως προς την εργασία με τους οπαδούς τους,  προωθώντας τη θετική

αυτο-ανάπτυξη» .

Whitehead 
(2009, p. 850)

«Σε αυτό το άρθρο, ο ορισμός ενός αυθεντικού ηγέτη υιοθετείται ως εξής: αυτός που (1)διαθέτει
αυτογνωσία,  είναι  ταπεινός,  αναζητά πάντα  βελτίωση,  γνωρίζοντας  αυτά  οδηγείται  και  να
αναζητά την ευημερία των άλλων. (2) προάγει υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης με την οικοδόμηση
ενός  ηθικού  και  ηθικού  πλαισίου  ·  και  (3)  είναι  δεσμευμένος στην  οργανωτική επιτυχία  στο

πλαίσιο της οικοδόμησης κοινωνικών αξιών»".

Πίνακας 2. Ορισμοί Αυθεντικού Ηγέτη και Αυθεντικής Ηγεσίας

3.2.1 Διαδικασίες - Συμπεριφορές Αυθεντικής Ηγεσίας.

Ως κοινός παρονομαστής, για τους Gardner, Avolio,  Luthans, May και Walumbwa (2005,

σελ.  347), ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυθεντικής ηγεσίας

είναι  η  αυτογνωσία  ή  η  προσωπική  διορατικότητα  του  ηγέτη,  που  συνδέεται  με  τον

αυτοπροβληματισμό  και  την  ενδοσκόπηση.  Μέσω  αυτής,  οι  αυθεντικοί  ηγέτες

αποσαφηνίζουν τις βασικές αξίες τους, την ταυτότητα, τα συναισθήματα, τα κίνητρα και

τους στόχους τους. Ωστόσο, επειδή θεωρείται πως βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση, τελικά

αναγνωρίζουν  ποιοί  είναι  και  τι  πραγματικά  εκτιμούν.  Καταφέρνουν  ακόμη  και  να

23



αναγνωρίσουν  εκείνο  το  «κομμάτι» του  εαυτού  τους,  που  τους  παρέχει  μια  σταθερή

άγκυρα για όλες τις αποφάσεις και τις πράξεις τους και εκφράζει τον αυθεντικό εαυτό τους.

Η αυτογνωσία περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση τόσο των δυνατών σημείων, όσο και των

αδυναμιών του ατόμου, την πολύπλευρη φύση του εσωτερικού του κόσμου (Avolio et al.,

2009)  και  έχει  πολλές  περισσότερες  διαστάσεις από  την  απλή  συνειδητοποίηση  των

σκέψεων, αξιών και κινήτρων του ατόμου και την αναγνώριση της δυνητικής συνεισφοράς

του  στον κόσμο.  Είναι  μια  συνεχής  διαδικασία  που συχνά προκαλείται  από εξωτερικά

ερεθίσματα. Χωρίς την ουσιαστική και βαθιά αυτογνωσία ως χαρακτηριστικό, θα μπορούσε

να  ειπωθεί  απλά,  πως  με  επίδειξη  αυτοδιάθεσης  και  με  τις  κατάλληλες  ενέργειες  θα

μπορούσαν οι ναρκιστές, οι κακοποιοί ή ακόμη και απλοί ανίδεοι να παρουσιάσουν έναν

αυθεντικό εαυτό (Diddams & Chang, 2012, σελ 596).

 Η αυτογνωσία όμως περιλαμβάνει και τη συνειδητοποίηση των συναισθημάτων κάποιου

(Goleman, 1995, Boyatzis, & McKee, 2002; Salovey & Mayer, 1990; Salovey, Mayer, &

Caruso, 2002). Τα άτομα που διαθέτουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη δεν αρκούνται

μόνο στα συναισθήματά τους,  αλλά να κατανοούν τις  συνέπειες  αυτών στις  γνωστικές

διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων (George, 2000, Salovey & Mayer, 1990; Salovey et

αl.,  2002).  Η  συναισθηματική  αυτογνωσία  αποτελεί  ένα  βασικό  συστατικό  της

συναισθηματικής  νοημοσύνης  και  καθοριστικό  παράγοντα  αποτελεσματικής  ηγεσίας

(Avolio,  2003,  Caruso,  Mayer  &  Salovey,  2001;  George,  2000).  Γενικότερα,  οι  ηγέτες

μετασχηματισμού  θεωρείται  ότι  κατέχουν  υψηλότερα  επίπεδα  συναισθηματικής

νοημοσύνης,  γεγονός  που  αυξάνει  την  ευαισθητοποίησή  τους  για  τα  δικά  τους

συναισθήματά,  τα  συναισθήματα των άλλων και  αντιλαμβάνονται  τον τρόπο ενίσχυσης

τους  (Ashkanasy  &  Daus,  2002,  Ashkanasy  &  Tse,  2000).  Μέσω  των  παραπάνω

διεργασιών οι ηγέτες είναι τελικά σε θέση να αναγνωρίζουν τι είναι σημαντικό για αυτούς

και  ποιές  είναι  οι  βασικές  πεποιθήσεις  και  αξίες  τους.  Θα  μπορούσε  όμως  τελικά  να

αμφισβητηθεί η ικανότητα των ανθρώπων να εμβαθύνουν στη συγκεκριμένη διαδικασία και

να αναγνωρίσουν ολοκληρωμένα τα δικά τους κενά (Dunning, 2005). 

Στα πλαίσια της συζήτησης για την αυθεντικότητα και τη βέλτιστη αυτοεκτίμηση, ο Kernis

(2003) χρησιμοποίησε τον όρο αμερόληπτη επεξεργασία για να αναφερθεί στην απουσία

αρνήσεων,  υπερβολών,  στρεβλώσεων  και  άγνοιας  στη  διαχείριση  των  πληροφοριών.

Θεωρεί ότι οι εσωτερικές εμπειρίες του ατόμου, σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις του από

εξωτερικούς  φορείς,  συνθέτουν  το  βασικό  στοιχείο  της  αυθεντικότητας.  Στην αυθεντική
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ηγεσία  η  συγκεκριμένη  συνιστώσα  του  Kernis  μετονομάστηκε  σε  ισορροπημένη

επεξεργασία (Gardner, Avolio, Luthans et al., 2005). Σχετίζεται με τη γενική παραδοχή ότι

όλοι  οι  άνθρωποι  είναι  εγγενώς  προκατειλημμένοι  και  συνήθως  επεξεργάζονται

λανθασμένα τις εισερχόμενες πληροφορίες, ιδιαίτερα όσες αφορούν τους ίδιους (Tice &

Wallace, 2003). 

Οι Avolio et  αl. (2009) όρισαν την ισορροπημένη επεξεργασία ως αντικειμενική ανάλυση

όλων των σχετικών δεδομένων πριν από τη λήψη μιας απόφασης, απαλλαγμένη από κάθε

ίχνος  αμυντικής  προσέγγισης  ως  προς  τις  ιδέες  των  άλλων,  ώστε  να ενθαρρύνεται  η

προσβασιμότητα  όλων  στην  διαχείριση  των  απαραίτητων  πληροφοριών  για  τη  λήψη

αποφάσεων. Ο προϊστάμενος δέχεται τις εισροές δεδομένων από τους υφιστάμενους και

αποτελεί πρότυπο διαφανούς και ηθικής ηγετικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για τους ηγέτες

εκείνους που αναζητούν ενεργά ανατροφοδοτήσεις για τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους

και τις αποφάσεις τους, ιδιαίτερα από εργαζόμενους με τους οποίους δεν έχουν άμεση

σχέση διοικητικής εξάρτησης (π.χ ανεξάρτητους συνάδελφους), οπότε είναι πιθανότερο να

τους δώσουν μια σαφέστερη αντανάκλαση της εικόνας τους στο περιβάλλον (Ashford &

Tsui, 1991, Dunning, 2005, Hayward & Hambrick, 1997). Όπως αναφέρουν οι Gardner et

al. (2005,  σελ. 356), είναι χαρακτηριστικό πως άνθρωποι με χαμηλή ή εύθραυστη υψηλή

αυτοεκτίμηση επιλέγουν να ερμηνεύουν τις πληροφορίες με στρεβλό τρόπο (Kernis, 2003).

Έτσι, δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους ελλείψεις, όπως κάποια τυχόν

έλλειψη δεξιοτήτων, ή την ύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων (π.χ. άγχος ή θυμός). 

Έρευνα για τους μηχανισμούς άμυνας του εγώ (Ungerer, Waters, Barnett, & Dolby, 1997,

Vaillant,  1992)  υποδηλώνει  ότι  τα  ανώριμα στυλ άμυνας οδηγούν σε παραμόρφωση ή

αποτυχία  λήψης  πληροφοριών,  επίλυσης  αρνητικών  συναισθημάτων  και  δύναται  να

καταλήξουν  σε  μια  ποικιλία  κοινωνικών  και  διαπροσωπικών  δυσκολιών.  Ένα  πολύ

διαφορετικό  πρότυπο  της  επεξεργασίας  των  πληροφοριών  και  των  αποτελεσμάτων

θεωρείται ότι χαρακτηρίζει τα αυθεντικά άτομα, που διαθέτουν τη βέλτιστη αυτοεκτίμηση

σύμφωνα με  τον  Kernis  (2003).  Η  ανάγκη  της  διαφάνειας  για  την  ανοιχτή  ανταλλαγή

πληροφοριών είναι μια κρίσιμη πτυχή της αυθεντικής ηγεσίας (Avolio, 2005, Luthans &

Avolio,  2003, May et al.,  2003),  καθώς επισημαίνει  τη σημασία της εξυπηρέτησης των

κοινών συμφερόντων της ομάδας, που έρχεται  πολλές φορές σε άμεση σύγκρουση με

ατομικά συμφέροντα (Avolio, Jung, Murry, Sivasubramaniam, & Garger, 2003).
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Το επόμενο χαρακτηριστικό της αυθεντικής ηγεσίας είναι η εσωτερική ηθική προοπτική ή

ηθική αυτο-ταυτότητα, που  μεταφράζεται  ως η δέσμευση του ηγέτη σε βασικές ηθικές

αξίες και η ικανότητα να καθοδηγείται από εσωτερικά ηθικά πρότυπα, που αυτορρυθμίζουν

τη συμπεριφορά του (Avolio et al., 2009). Όπως αναφέρουν οι (May, Chan,  Hodges, και

Avolio (2003, σελ 248), οι αυθεντικοί ηγέτες παρουσιάζουν την ηθική ικανότητα να κρίνουν

διλήμματα  από  διαφορετικές  οπτικές  γωνίες  και  είναι  σε  θέση  να  λάβουν  υπόψη  τις

διαφορετικές ανάγκες των ενδιαφερομένων. Τότε, οι συγκεκριμένοι ηγέτες είναι σε θέση να

προσανατολίσουν τις δικές τους «εσωτερικές πυξίδες» ηθικής  και  να οδηγήσουν  με  την

κατάλληλη  συμπεριφορά,  ειδικά  όταν  αντιμετωπίζουν  διφορούμενα  ηθικά  πλαίσια  στο

χώρο  εργασίας  και  πιεστικές  συνθήκες,  που  τους  ωθούν  σε  ανήθικη  συμπεριφορά

(George & Sims, 2007; May et al.,  2003).  Τα άτομα  που χαρακτηρίζονται  από ισχυρές

ηθικές ταυτότητες έχουν όχι μόνο λιγότερες πιθανότητες να διαπράξουν ανήθικες πράξεις

(Colby & Damon, 1992, Galperin, Bennett,  & Aquino, 2011, Shao, Aquino, & Freeman,

2008,  Treviño,  Weaver,  &  Reynolds,  2006),  αλλά  παρουσιάζουν  και μεγαλύτερη

πιθανότητα να ενεργήσουν εθελοντικά ή αλτρουϊστικά. (Aquino & Reed, 2002).

Οι  αυθεντικοί  ηγέτες είναι  πιο πιθανό να αναγνωρίσουν τα ηθικά διλήμματα στο χώρο

εργασίας, διότι διαθέτουν σε υψηλό επίπεδο την ικανότητα να βλέπουν το ρόλο τους υπό

το πρίσμα της ηθικής ευθύνης για όλους τους εμπλεκόμενους, να αναγνωρίζουν και να

αξιολογούν ηθικά  θέματα και να διαχειρίζονται τα εργασιακά ηθικά διλήμματα με βάση τις

εμπειρίες του παρελθόντος.  Εντούτοις, η συνιστώσα της εσωτερικής ηθικής προοπτικής

μπορεί να αποδυναμωθεί από γνωστικές αδυναμίες, όπως είναι η υπέρμετρη αισιοδοξία -

σε  μη  ρεαλιστικό  βαθμό,  η  άγνοια  ή  η  υποτίμηση  επιμέρους  γεγονότων,  οπότε  στην

περίπτωση αυτή αυξάνεται ο κίνδυνος να οδηγηθούν σε ηθικές παραλείψεις (Taylor, 1989).

Εδώ  επανατοποθετείται  η  έννοια  της  ηθικής  ανθεκτικότητας  που  αναφέρθηκε  στην

ανάλυση της ηθικής ηγεσίας, θα πρέπει να διατηρήσει ο ηγέτης στην αντιμετώπιση των

δύσκολων ηθικών ζητημάτων. Όσο αυτός διαθέτει την ικανότητα να προσαρμόζεται θετικά

στην αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων ή  των κινδύνων,  που προκύπτουν από τη  λήψη

ηθικών θέσεων στο οργανωσιακό του περιβάλλον, τόσο πιο πιθανό είναι να διατηρήσει τη

συγκεκριμένη συμπεριφορά στο χρόνο.

Η τελευταία συνιστώσα της αυθεντικότητας που προσδιορίστηκε από τον Kernis (2003) σε

σχέση με τη φύση του ατόμου, περιλαμβάνει την αποτίμηση και την επίτευξη ανοιχτότητας
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και της ειλικρίνειας στις στενές σχέσεις του ηγέτη, σύμφωνα με τους Gardner et al. (2005,

σελ. 357). Συνεπάγεται τη δέσμευση του ατόμου να οδηγήσει τους άλλους στον εντοπισμό

των θετικών και των αρνητικών πτυχών του δικού του αληθινού του εαυτού. Η οριζόμενη

ως  σχεσιακή  διαφάνεια  περιλαμβάνει  την  παρουσίαση  του  γνήσιου  εαυτού,  μέσω  της

επιλεκτικής αυτο-αποκάλυψης, προκειμένου να δημιουργηθούν αληθινοί δεσμοί με βάση

την οικειότητα και την εμπιστοσύνη στο στενό εργασιακό περιβάλλον και ενθαρρύνοντας

τους  άλλους  να  κάνουν  το  ίδιο.  Επιτυγχάνεται  μέσω  της  ανοιχτής  επικοινωνίας  των

πληροφοριών και των συναισθημάτων που κρίνονται ως κατάλληλότερα  για τις διάφορες

καταστάσεις (δηλαδή αποφεύγεται η εμφάνιση ακατάλληλων συναισθημάτων). 

3.2.2  Αυθεντική Λήψη Αποφάσεων και Ηθική Διάσταση Αυθεντικής Ηγεσίας

'Οπως  προτείνεται  από  τους  Olsen  &  Espevik,  (2017,  σελ.  7)  η  ατομική  ηθική

συμπεριφορά,  και  κατά  συνέπεια  η  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  από  τον  ηθικό  και

αυθεντικό  ηγέτη,  που  την  ορίζουμε  ως  αυθεντική  λήψη  αποφάσεων,  είναι  το  μερικό

αποτέλεσμα  τεσσάρων  διαφορετικών,  αλλά  αλληλοσυνδεδεμένων  ενδο-ψυχολογικών

ικανοτήτων: (1) της αντίληψης των ηθικών προκλήσεων (ηθική ευαισθησία), (2) της ώριμης

αιτιολογίας της ηθικής δικαιοσύνης (ηθική κρίση), (3) της ύπαρξης εγγενούς κινήτρου στο

άτομο να ενεργεί ηθικά (ηθικό κίνητρο), και (4) της εφαρμογής ηθικών  αποφάσεων (ηθικός

χαρακτήρας)  (Rest,1986).  Σε  συνέχεια  της  ψυχολογικής  ανθεκτικότητας  και  των

διεργασιών ανάπτυξης αυθεντικής ηγεσίας, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι αυθεντικές

αποφάσεις των ηγετών, διαθέτωντας ηθικό κίνητρο δεν βασίζονται στην ενέργεια που τους

εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο, αλλά καθοδηγούνται από μια συστηματική αξιολόγηση

των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων, όπως τι είναι δίκαιο ή τι θα έβλαπτε λιγότερο το ένα

συμβαλλόμενο μέρος έναντι άλλου, εφαρμόζοντας την ηθική δικαιοσύνη.

Η αυθεντική λήψη αποφάσεων, με την ηθική ευαισθησία, προϋποθέτει την αναγνώριση του

επιπέδου έντασης που σχετίζεται με κάθε ηθική κατάσταση. Απαιτεί επίσης μια διαφανή

αξιολόγηση όλων των σχετικών εναλλακτικών λύσεων και την ανάπτυξη προθέσεων για

αυθεντική  δράση.  Όλα τα  παραπάνω στοιχεία  αναδεικνύουν τον  ηθικό  χαρακτήρα του

αυθεντικού ηγέτη . Στο άλλο άκρο, σύμφωνα με τις Diddams και Chang (2012, σελ. 508),

μπορεί οι αυθεντικοί ηγέτες να θεωρήσουν τους εαυτούς τους ως ηθικά ανώτερους, να

ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά τους ως ηθικές και να εξορθολογίσουν συμπεριφορές που

οι άλλοι μπορεί να θεωρούν καταδικαστέες (Price, 2003). Από την άλλη μεριά, αυτός ο
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προσανατολισμός  προς  την  ηθική  σεμνότητα  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  αυξημένη

ενσυναίσθηση  και  συγχώρεση  άλλων,  καθώς  οι  άνθρωποι  είναι  πιο  πιθανό  να

συγχωρήσουν  τους  άλλους,  όταν  θεωρούν  τους  εαυτούς  τους  ως  άτομα  ικανά  να

διαπράξουν παρόμοιες παραβιάσεις (Brown, Wohl & Exline, 2008, Root & Exline, 2011).

Στην ίδια λογική, οι Shamir και Eilam (2005, σ. 398) επισημαίνουν ότι η αντίληψή τους για

αυθεντικούς  ηγέτες  δεν  αναφέρει  τίποτα  για  το  περιεχόμενο  των  αξιών  του  ηγέτη,  σε

αντίθεση με  άλλους  ορισμούς που περιλαμβάνουν μορφές  ηθικής.   Περιγράφουν τους

αυθεντικούς  ηγέτες  ως  εκείνους  που  κατέχουν  υψηλούς  βαθμούς  συγχώνευσης

προσώπου -  ρόλου (δηλ.  ο  ηγετικός  ρόλος  είναι  πρωταρχικός  κατά την  άποψη τους),

διαθέτουν σαφήνεια της προσωπικής άποψης για τον εαυτό τους, αυτοσυγκέντρωση και

συνέπεια στην συμπεριφορά τους, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τους Avolio και

Gardner (2005), που υποστήριξαν ότι η αυθεντική ηγεσία αποτελεί θεωρία εγγενώς ηθική.

Αλλά και οι Walumbwa et al. (2008) επιχειρηματοποίησαν την εσωτερική ηθική προοπτική

ως βασική συνιστώσα της. «Η βιβλιογραφία συνδέει έντονα την αυθεντική ηγεσία με την

ηθική ηγεσία» (Ladkin & Taylor, 2010, σελ. 65). Αυτό εξηγεί γιατί οι θεωρίες ηθικής (π.χ.

Hutchinson, 1995, Kegan, 1982, Kohlberg, 1984),  αξιών (π.χ. Oakley, 1993, Schwartz,

1992) και ηγεσίας (π.χ.,  Fry, 2003, 2005) άσκησαν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη

του συγκεκριμένου τομέα και της συγκεκριμένης διεργασίας λήψης απόφασης. 

Σύμφωνα με την Gardiner (2017, σελ. 3) οι έρευνες που δείχνουν ότι η αυθεντική ηγεσία

ενισχύει  τα  ηθικά  αποτελέσματα  σε  οργανώσεις  αμφισβητείται  ιδιαίτερα  (Knoll,  Lord,

Peterson & Weigelt, 2016), ενώ αντίθετα είναι πιθανό κάποιος που είναι αυθεντικός να μην

είναι  πάντα  και  ηθικός  (Zander,  2013).  Έτσι  αναφέρεται  ότι,  ο  ηγέτης  μπορεί  να  είναι

αυθεντικός  στις  αξίες  του,  αλλά  δεν  είναι  πάντα  άτομο  με  ηθική  κλίση  (Ciulla,  2013).

Δύναται κάποιες φορές οι ηγέτες να χρησιμοποιήσουν την αυθεντικότητα ως τέχνασμα για

να προωθήσουν εγωιστικές  βλέψεις  (Zander,  2013). Ακόμη όμως και  να πρόκειται  για

ηθικούς αυθεντικούς ηγέτες θα πρέπει, όπως οι Ladkin και Taylor υποστηρίζουν (2010) να

είναι  άριστοι  αφηγητές,  ώστε  να  μπορούν  να  μοιραστούν  μια  αφήγηση  που  εμπνέει

εμπιστοσύνη σε άλλους. Κάθε φορά που ένας ηγέτης δεν είναι σε θέση να εκφράσει την

θεσμική αφήγηση με έναν τρόπο, που άλλοι θεωρούν ότι έχει νόημα, η θητεία τους είναι

πιθανό να είναι σύντομη (Ladkin & Taylor, 2010), αλλά και αναποτελεσματική. 
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Εικόνα 1. Ανάπτυξη της Ηθικής Συνιστώσας

3.2.3  Αυθεντική Ηγετική Ανάπτυξη και Ανάπτυξη Αυθεντικών Οπαδών

Όπως  αναφέρει  ο  Schlenker  το  1985,  αυτοπροσδιορισμός  είναι  η  διαδικασία  της

αποτύπωσης  και  έκφρασης  της  ταυτότητας  του  ατόμου,  ιδιωτικά  μέσα  από  την

αντανάκλαση του εαυτού του και δημόσια μέσω αυτο-αποκαλύψεων, αυτο-παρουσιάσεων

και άλλων δραστηριοτήτων, που χρησιμεύουν στο σχεδιασμό κάποιας ταυτότητας προς το

κοινό (Gardner  et al.  (2005,  σελ.  350).  Οι  κοινωνικές ταυτότητες γενικά βασίζονται  στο

βαθμό στον οποίο κάποιος θεωρεί τον εαυτό του ως μέλος ορισμένων κοινωνικών ομάδων

(Hogg,  2001).  Οι  προσωπικές ταυτότητες σχετίζονται  με την κοινωνική ταυτότητα,  διότι

αποτελούν  συνέπεια  του  χρόνου  και  των  σκέψεων  του  ατόμου  και  της  αυτο-

αλληλεπίδρασής  του  με  άλλους  (Erickson,  1995).  Το  βασικό  σημείο  σε  σχέση  με  την

ταυτότητα  του  διαπροσωπικού  επιπέδου  του  ηγέτη  είναι  ότι  ένας  αυθεντικός  οπαδός

βλέπει τον ηγέτη ως θετικό πρότυπο, το οποίο μπορεί να εμπιστευτεί και να σεβασθεί. Οι

συλλογικές κοινωνικές ταυτότητες, όπως έχει αναφερθεί,  αποτυπώνουν το βαθμό στον

οποίο  κάποιος  προσδιορίζει  τον  εαυτό  του  ως  μέλος  μιας  ομάδας  (π.χ.  μια  ομάδα

εργασίας, μια οργάνωση ή μια μεγαλύτερη συλλογική ομάδα) (Lord et al., 1999).

 Οι Shamir και Eilam (2005) όπως είδαμε, ορίζουν την αυθεντική ηγεσία ως μια διαδικασία

που περιλαμβάνει όχι μόνο τον αυθεντικό ηγέτη, αλλά και την αυθεντική ακολουθία, καθώς

οι  οπαδοί  επιλέγουν  να  ακολουθήσουν  τον  ηγέτη   για  να  σχηματίσουν  μια  αυθεντική

σχέση.  Θέτουν,  επίσης  τα  ακόλουθα  τέσσερα  χαρακτηριστικά  του  ηγέτη,  δηλ.:  (1)  οι

αυθεντικοί ηγέτες, αντί να παραποιούν την ηγεσία τους, είναι αληθινοί στον εαυτό τους,  (2)
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υποκινούνται  από προσωπική επιλογή,  αντί  να επιδιώκουν τιμητικές  διακρίσεις  ή  άλλα

προσωπικά οφέλη και είναι  προσανατολισμένοι στην επιδίωξη μιας αποστολής με βάση

την αξία, (3) είναι πρωτότυπα, όχι αντίγραφα δηλαδή, οδηγούνται  από βαθιά ριζωμένες

αξίες,  που  δεν  επιβάλλονται  από  άλλους.  και  (4)  οι  ενέργειες  τους  βασίζονται  στις

προσωπικές τους αξίες και πεποιθήσεις, οπότε υπάρχει συνέπεια μεταξύ αυτών που λένε

και πράττουν.

Αν και δεν υπάρχουν εμπειρικές αποδείξεις για τον τύπο των συγκεκριμένων αξιών που

διαθέτουν, θα έλεγε κανείς ότι με τον ίδιο τρόπο που η παραδοσιακή ηγεσία εμπεριέχει τη

λέξη δύναμη στον πυρήνα της, η αυθεντική ηγεσία θέτει την καλοσύνη ως την αξία που

κατέχει κεντρικό ρόλο, όπως υποστηρίζουν οι  Qu,  Dasborough, Zhou, Todorova, (2017,

σελ.1,2).  Τα  τέσσερα  χαρακτηριστικά  στοιχεία  της  αυθεντικής  ηγεσίας  που

προαναφέρθηκαν δεν συνεπάγονται αυτόματα καλοπροαίρετες αξίες. Οι αξίες είναι έννοιες

ή  πεποιθήσεις  που  καθοδηγούν  τις  ατομικές  συμπεριφορές  ή  την  εκτίμηση  για  την

αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων (Schwartz και Bilsky 1987). Φαίνεται πως ο

συγκεκριμένος τύπος ηγεσίας εμπεριέχει αξίες δύναμης και καλοσύνης, που υλοποιούνται

μέσω αυτών των τεσσάρων διαστάσεων, διευκολύνοντας τη σύνδεση μεταξύ των αξιών

των αληθινών αυθεντικών ηγετών και τον εντοπισμό ανάλογων αξιών από τους οπαδούς.

Οπότε θεωρούνε ότι  οι  συγκεκριμένες αξίες που κατέχουν αυθεντικοί  ηγέτες μπορεί  να

έχουν  ξεχωριστές  επιρροές  στις  συμπεριφορές  των  οπαδών,  που  ενισχύονται  όταν

διαπιστώνεται  ότι  παράγοντες  όπως  οι  βραχυπρόθεσμες  οικονομικές  εκτιμήσεις,  οι

ενδεχόμενες πιέσεις από το εσωτερικό ή το εξωτερικό του οργανισμού για διαφορετική

προσέγγιση αξιών και οι απόψεις εμπλεκόμενων υψηλής σημαντικότητας δεν μπορούν να

μεταβάλλουν  τις  πεποιθήσεις  του  ηγέτη.  Η  εσωτερική  δύναμη  που  στηρίζεται  στην

καλοσύνη και την ηθική όμως, βοηθά τους ηγέτες να αντισταθούν σε ισχυρές πιέσεις, να

διατηρήσουν τη δέσμευσή τους και να κάνουν το σωστό.

Επιπλέον, οι Shamir και Eilam (2005) προτείνουν μια προσέγγιση περί ιστορίας ζωής στην

ανάπτυξη  των  αυθεντικών  ηγετών.  Πιστεύεται  ότι  η  συγκεκριμένη  διαδικασία  είναι

απαραίτητη  συνιστώσα της  αυθεντικής  ηγετικής  ανάπτυξης  και  μπορεί  να  είναι  εξίσου

σημαντική  με  την  απόκτηση  δεξιοτήτων  ή  την  εκμάθηση  ενός  κατάλληλου  στυλ

συμπεριφοράς. Οι  Avolio & Chan (2008) επισήμαναν ότι  υπάρχουν ορισμένα γεγονότα

ενεργοποίησης της ιδέας του ηγέτη (Avolio, 2003, 2005, Luthans & Avolio, 2003) και ότι οι

ιστορίες  ζωής τους μπορούν να παράγουν γνώση για τις  ερμηνείες που αποδίδουν σε
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βασικά γεγονότα της ζωής και που, με την πάροδο του χρόνου, διευκολύνουν τη θετική

αυτο-ανάπτυξη. 

Η αυθεντικότητα στο άρθρο των Shamir και Eilam (2005, σελ.8), μπορεί να περιγραφεί ως

"ιδιοκτησία" των προσωπικών εμπειριών (Harter, 2002, Luthans & Avolio, 2003). Επειδή οι

αυθεντικοί  ηγέτες  ενεργούν  σύμφωνα  με  τις  αξίες  και  τις  πεποιθήσεις  τους  αντί  να

ευχαριστήσουν  ένα  κοινό,  να  κερδίσουν  δημοτικότητα  ή  να  προχωρήσουν  κάποιο

προσωπικό ή στενό πολιτικό ενδιαφέρον, μπορούν να χαρακτηριστούν ότι έχουν υψηλό

επίπεδο ακεραιότητας. Οι οπαδοί τους δεν έχουν ψευδαισθήσεις ή αυταπάτες και δεν τους

ακολουθούν  επειδή τους παρέχουν μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας.

Συχνά, το κίνητρο ενός τέτοιου ηγέτη να οδηγήσει,  αποδίδεται στην ανάγκη να ξεπεραστεί

κάποια  αδικία  (π.χ.  που  προέρχεται  από  μειονεκτική  εθνική  ή  οικονομική  κατάσταση).

Επίσης,  συχνά οι  αναφερθείσες  εμπειρίες  ζωής  που  προσφέρουν ευκολότερους,  αλλά

λιγότερο ηθικούς τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων δεν ελήφθησαν υπόψη από τον

ηγέτη. Μερικές φορές, η ιστορία του ηγέτη αντιπροσωπεύει τον αγώνα μιας ομάδας. Όταν

οι ιστορίες αντιπροσωπεύουν έναν συλλογικό αγώνα, όπως στην περίπτωση των Nelson

Mandela (1994), ή της  Golda Meir, 4ης πρωθυπουργού του Ισραήλ (1975) παρέχουν μια

πρόσθετη αιτιολόγηση της ανάγκης ενός αυθεντικού ηγέτη να οδηγήσει, δηλαδή για την

προώθηση συλλογικών σκοπών. Στα παραπάνω χαρακτηριστικά παραδείγματα συνδέεται

η ιστορία της ζωής τους με μια σειρά μαθησιακών ή εκπαιδευτικών αληθινών εμπειριών,

που οδήγησαν στην ανάπτυξη  του αυθεντικού ηγέτη. 

Από την άλλη μεριά, έχουμε το παράδειγμα του Δον Κιχώτη του Cervantes, που δίνει την

εντύπωση αυθεντικού ατόμου με σαφή  εσωτερική  πυξίδα  (March  &  Shechter,  2003).

Ωστόσο,  δεν φαίνεται να πληρεί τις προϋποθέσεις του αυθεντικού ηγέτη, επειδή δεν έχει

σχεδόν κανένα ακόλουθο. Για αυθεντικούς ηγέτες, ένας ή περισσότεροι θετικοί ρόλοι, όπως

του  γονέα,  του  δασκάλου,  του  προπονητή  κ.τ.λ.,  κατά  τους  οποίους  επέδειξαν  υψηλά

επίπεδα ακεραιότητας, διαφάνειας και αξιοπιστίας είναι πιθανό να έχουν χρησιμεύσει ως

κεντρικές δυνάμεις στην προσωπικότητα και  την  ανάπτυξη τους και επέφεραν σχετική

αυτογνωσία. Το ίδιο ισχύει και για τους αυθεντικούς οπαδούς.

Αλλά  και  θετικά  γεγονότα  μπορούν  ενεργοποιήσουν  την  ηγετική  ανάπτυξη,  όταν  για

παράδειγμα περιλαμβάνουν τη σημαντική προώθηση σε μια θέση με διευρυμένες ευθύνες
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ή μια  εθελοντική  απόφαση για  αλλαγή σταδιοδρομίας.  Οποιαδήποτε  εμπειρία  αποτελεί

πρόκληση σε ένα νέο πεδίο που θέτει ερωτήματα σχετικά με το έργο και τη ζωή κάποιου,

θεωρείται ότι συντελεί στην ανάπτυξη του αυθεντικού ηγέτη. Έτσι, ενώ η ανάπτυξη ηγεσίας

δεν είναι μια νέα έννοια (Day, 2000), η έρευνα συνεχίζει να διερευνά τις πολυπλοκότητες

της, αντιμετωπίζοντας θέματα όπως ποιος τελικά αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης  (Dragoni,

Tesluk, Russell, & Oh, 2009),  γιατί τα άτομα που βιώνουν τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης

έχουν διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα (DeRue, Nahrgang, Hollenbeck, & Workman,

2012) και ποιά είναι  η αλληλεπίδραση μεταξύ των προσωπικών χαρακτηριστικών και της

εμπειρίας (Dinh & Lord, 2012; Van Iddekinge, Ferris, & Heffner, 2009) όσον αφορά την

ανάπτυξη της ηγεσίας.

Ένας  ηγέτης  μπορεί  να  μην  είναι  πραγματικά  αυθεντικός.  Παίρνοντας  όμως  ως

παράδειγμα  τις  προαναφερθείσες  προσωπικότητες  και  τον  αντίκτυπο  που  είχαν  σε

αυθεντικό και μη κοινό, είναι εύκολο να διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο πολλά δημόσια

πρόσωπα στις μέρες μας φροντίζουν ώστε να εκδηλώνουν την αυθεντικότητα ως δημόσια

εικόνα, πλαισιωμένη με θετικά χαρακτηριστικά (γεγονός που συναντάται πολύ συχνά σε

πολιτικά  πρόσωπα)  (Ladkin,  Taylor,  2010). Προσπαθούν  να  είναι  πειστικά  και  να

διαχειριστούν  την  εντύπωση  που  κάνουν  στους  οπαδούς,  έτσι  ώστε  οι  οπαδοί  να

πιστοποιούν την αυθεντικότητά τους με αποτέλεσμα να αυξήσουν την επιρροή τους. Η

δημόσια δήλωση-εικόνα της αυθεντικότητας ενός ηγέτη απαιτεί επίσης διαρκή διαχείριση

και συντήρηση (Guthey & Jackson, 2005). 

3.2.4   Ανάπτυξη Αυθεντικών Σχέσεων.

 Όπως διατυπώθηκε η αυθεντική ηγεσία εκτείνεται πέρα από την αυθεντικότητα του ηγέτη

ως ατόμου και περιλαμβάνει αυθεντικές σχέσεις με τους οπαδούς και τους συνεργάτες.

Αυτές οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από: α) διαφάνεια, ανοιχτό πνεύμα και εμπιστοσύνη, β)

καθοδήγηση προς άξονες-στόχους και γ) έμφαση στην ανάπτυξη των οπαδών. Οι Luthans

και Avolio (2003) σημειώνουν ότι οι αυθεντικοί ηγέτες μπορούν να αναγνωρίζουν και να

εκτιμούν  τις  μεμονωμένες  διαφορές  των  υφισταμένων  και  έχουν  την  ικανότητα  και  το

κίνητρο να προσδιορίσουν τους ανθρώπους, τα ταλέντα τους και να τους βοηθήσουν να

οικοδομήσουν αυτά τα ταλέντα σε δυνατά σημεία. 

Δήλωσαν  επίσης  ότι  «ο  πολλαπλασιαστής  δύναμης  σε  όλη  την  ιστορία  έχει  συχνά
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αποδοθεί στην ικανότητα του ηγέτη να δημιουργήσει ελπίδα»  (σελ. 253) με επιπτώσεις

στην  απόδοση της  ομάδας.  Τόσο  οι  ηγέτες  όσο  και  οι  οπαδοί  αναπτύσσονται  με  την

πάροδο του χρόνου ως ενιαίο σύνολο (Gardner et al.., 2005). Πολλές φορές οι οπαδοί

εσωτερικοποιούν τις αξίες και τις πεποιθήσεις του αρχηγού και η αντίληψή τους για το τι

συνιστά το πραγματικό και δυνατό αναμένεται να αλλάξει και να αναπτυχθεί με την πάροδο

του χρόνου.  Οι αυθεντικοί ηγέτες αντιλαμβάνονται ότι η ηθική συμπεριφορά τους στέλνει

ένα  ισχυρό  μήνυμα  στους  οπαδούς  τους,  που  επηρεάζονται  από  αυτό  που

παρακολουθούν,  που  αντιλαμβάνονται,  εν  συνεχεία  κατασκευάζουν  τους  δικούς  τους

ρόλους και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους κατάλληλα.  Η αυθεντικότητα του ηγέτη

διαχρονικά  καταλήγει  στους  οπαδούς  και  τελικά  γίνεται  μέρος  του  πολιτισμού  της

οργάνωσης.

Έτσι, είναι σημαντικό οι ηγέτες  να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τη δική τους αυθεντική

συμπεριφορά,  αλλά  και  με  την  πάροδο  του  χρόνου  να  καλλιεργούν  παρόμοιες

συμπεριφορές στους συνεργάτες του. Βασική προϋπόθεση είναι ότι ο οργανισμός, στον

οποίο ανήκουν να στηρίζει  τη συγκεκριμένη δεοντολογική συμπεριφορά. Το μοντέλο του

αυθεντικού ηθικού ηγέτη προϋποθέτει ένα ανάλογο οργανωτικό κλίμα, που θα ενισχύεται

και δεν θα αποθαρρύνεται από το σύστημα ανταμοιβής, η αυθεντική λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον,  δεν  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  περιορισμοί  ως  προς  τους  πόρους  ή  την

τεχνολογία, που θα εμποδίζουν τους αυθεντικούς ηγέτες να επιλέγουν το σωστό. Έτσι θα

υπάρχει χώρος εκδήλωσης αυθεντικής συμπεριφοράς με αποτέλεσμα  οι ηγέτες αυτοί να

διαδραματίσουν  σημαντικό  ρόλο  στην  ευρύτερη  κοινωνία  και  στη  δημόσια  τάξη

αντιμετωπίζοντας οργανωτικά και  κοινωνικά προβλήματα (George,  2003).   (May et  al.,

2003, σελ. 249) Πράγματι, μπορούμε να διευρύνουμε τη διασπορά της θετικής επίδρασης

του συγκεκριμένου τύπου ηγέτη, ώστε να περιλαμβάνει αυθεντικούς οπαδούς, αυθεντικές

ομάδες  ακόμα  και  αυθεντικούς  πολιτισμούς.  Διότι,  οι  ηγέτες  αυτοί,  εφόσον  αποτελούν

θετική επιρροή, θα πρέπει να μεταφέρουν αυτές τις πεποιθήσεις και αξίες σε κάθε δυνατή

αλληλεπίδραση και σε κάθε επίπεδο του οργανισμού. 

Τόσο οι Ilies και συνεργάτες (2005) όσο και οι Avolio και συνεργάτες (2004) αναγνώρισαν

τη σημασία των διαδικασιών προσωπικής και  συλλογικής αναγνώρισης στην ανάπτυξη

των  αυθεντικών  σχέσεων  ηγέτη-οπαδού  (Karam,  Gardner,  Gullifor,  Τribble,  Li,  2017).

Κάτω από συνθήκες αναγνώρισης συλλογικών προσπαθειών, οι οπαδοί είναι πιθανό να

εμφανίσουν σε υψηλό επίπεδο προσωπική ταυτοποίηση με τον ηγέτη (Kark &  Shamir,
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2002). Η αλληλεπίδραση επίσης ορίζεται στο εξής πλαίσιο: οι οπαδοί θαυμάζουν τον ηγέτη

για  τη  διαφανή  διατύπωση  αξιών  που  αντανακούν  τα  ιδανικά  τους  και  επιδεικνύουν

κατάλληλη συμπεριφορά που αντανακλά τις αξίες με τις οποίες ευθυγραμμίζεται και αυτός.

Έτσι οι αξίες και οι ταυτότητες των  συγκεκριμένων οπαδών συνδέονται με αυτές του ηγέτη

(Avolio et αϊ., 2004).

Μια άλλη μορφή επιρροής που ο Ilies και οι συνάδελφοί του (2005) αναφέρουν ότι προάγει

την ανάπτυξη αυθεντικών σχέσεων με τους οπαδούς και την ευημερία τους είναι η θετική

διάχυση  συναισθημάτων.  Συγκεκριμένα,  θεωρούν  ότι  επειδή  οι  ηγέτες  και  οι  οπαδοί

συνεργάζονται στενά, συχνά σε καθημερινή βάση, τα συναισθήματα και τις διαθέσεις τους,

είτε θετικά είτε αρνητικά; τείνουν να συγκλίνουν και να τροφοδοτούν το ένα το άλλο μέσω

μιας διαδικασίας διάχυσης, η οποία με τη σειρά της διευρύνει και οικοδομεί το πνευματικό,

κοινωνικό, σωματικό και ψυχολογικό τους κεφάλαιο (Frederickson, 1998, 2000, 2001). Εν

κατακλείδι,  όπως  συμπερασματικά  καταλήγουμε  από  τα  παραπάνω,  η  αυθεντική

ακολουθία και η ανάπτυξη αυθεντικών σχέσεων αντιμετωπίζονται ως ένα αναπόσπαστο

στοιχείο και συνέπεια της αυθεντικής ηγεσίας. 

Ανακεφαλαιώνοντας,  ως σημαντικότερο στοιχείο  ανάπτυξης των σχέσεων θεωρείται  ότι

είναι  οι  αυθεντικές  ηθικές  συμπεριφορές,  που  γίνονται  προϊόν  μίμησης  από  άλλους

υπαλλήλους  και  καθίστανται  ο  καταλύτης  της  ανάπτυξης  αυθεντικών  πολιτισμών,  που

ιδανικά  μεγαλώνουν  και  ευδοκιμούν.  Με  την  πάροδο  του  χρόνου,  η  φήμη  τέτοιων

πολιτισμών προσελκύει  περισσότερους  αυθεντικούς  ανθρώπους  στους  συγκεκριμένους

οργανισμούς. Αντίστροφα, ένα ακριβές και ισορροπημένο στυλ  μπορεί να διευκολύνει την

αυθεντική ηγεσία και τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να προωθήσουν την

ανάπτυξή της, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση τους έναντι  των στυλ και παραγόντων

που προάγουν ανακριβείς αποδόσεις. Επίσης, η μελέτη των Walumbwa και συνεργατών

(2010)  σχετικά  με  τις  άμεσες  και  έμμεσες  επιδράσεις  της  αυθεντικής  ηγεσίας  στην

συμπεριφορά  εργασίας  των  υφισταμένων  έδειξαν  ότι   προκαλεί  αυξημένα  επίπεδα

συμμετοχής τους στην εργασία και ότι αυτές οι σχέσεις διαμεσολαβούνται από αισθήματα

ενδυνάμωσης  και  ταυτοποίησης  με  τον  επιβλέποντα,  όπως  προβλέπεται  από  τα

θεμελιώδη μοντέλα  της θεωρίας  (Gardner, Avolio , Luthans et al., 2005, Ilies et al., 2005,

Shamir & Eilam, 2005).
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Εικόνα 2. Το θεωρητικό υπόβαθρο ανάπτυξης της σχέσης αυθεντικού ηγέτη και οπαδού.

3.2.5 Διαδικασία Επιρροής Αυθεντικού Οπαδού.

Η  διαδικασία  επιρροής  όπως  προσδιορίστηκε  από  τους  Ilies  και  συνεργάτες  (2005)

(Karam et al. 2017),  περιλαμβάνει θετικές κοινωνικές ανταλλαγές μεταξύ των αυθεντικών

ηγετών και των οπαδών τους. Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στη θεωρία (LMX), καθώς

με  την  ικανοποίηση  των  αντιληπτών  υποχρεώσεων  τους,  οι  οπαδοί  βιώνουν  την

ανταπόκριση  των θετικών κοινωνικών πόρων που  απονέμονται  από τους  ηγέτες,  που

έχουν τεθεί για να βοηθήσουν στην προώθηση υψηλής ποιότητας σχέσεων ηγετών-μελών

(Cogliser, Schriesheim, Scandura & Gardner, 2009, Dienesch & Liden, 1986; Graen & Uhl-

Bien,  1995;  Liden,  Sparrowe &  Wayne,  1997.  Schriesheim,  Castro,  &  Cogliser,  1999.

Sparrowe & Liden, 1997). 

Όπως  αναφέρουν  οι  ίδιοι  (2005),  οι  αυθεντικοί  ηγέτες  είναι  ιδιαίτερα  πιθανό  να

διαμορφώσουν  θετικές  κοινωνικές  ανταλλαγές  με  τους  οπαδούς  τους  λόγω  της

αυτογνωσίας τους για το πώς τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι, της σχεσιακής διαφάνειας,

της ισορροπημένης επεξεργασίας πληροφοριών, και της εσωτερικής ηθικής προοπτικής.

Τέτοιες  θετικές  κοινωνικές  ανταλλαγές,  είναι  η  θέληση  να  προωθήσουν  τα  αυξημένα
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επίπεδα σεβασμού,  της θετικής επίδρασης και  της εμπιστοσύνης,  τα  οποία αποτελούν

βασικά συστατικά σχέσεων κορυφαίου επιπέδου ηγέτη-οπαδού (Graen &Uhl-Bien, 1995.

Liden & Maslyn, 1998; Liden κ.ά., 1997).  Τα ουσιαστικά αποτελέσματα του οπαδού που

προκύπτουν  από  το  σχηματισμό  αυθεντικών  σχέσεων  ηγετών-οπαδών  είναι  η

εμπιστοσύνη,  η  εμπλοκή  στην  εργασία,  και  η  ευεξία  στο  χώρο  εργασίας  που  με  την

πάροδο του χρόνου αποτελούν ένα ισχυρό θεμέλιο για εμπιστοσύνη. 

Επιπλέον, η εμπιστοσύνη επιτρέπει τη δημιουργία θετικών σχέσεων και με τα άλλα μέλη

της οργάνωσης  (Arda  Aslan & Alpkanc, 2016) που μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της

συνολικής  ευεξίας  των  εργαζομένων  (Ryff  and  Keyes,  1995)  και  να  δημιουργήσει  μια

θετική ατμόσφαιρα εξαιτίας της διάχυσης των συναισθημάτων (Frederickson,  2003).  Οι

ηγέτες επίσης μπορούν να αναπτυχθούν για να επιδείξουν υψηλότερα επίπεδα θετικής

ψυχολογικής ικανότητας και διαφάνειας, με την προσδοκία να οδηγήσουν σε υψηλότερα

επίπεδα  εμπιστοσύνης  και  αποτελεσματικότητας  στην  οργάνωση.  Mπορούν  επίσης  να

οδηγήσουν τα μέλη της ομάδας στο να βιώσουν μια αίσθηση θετικού σκοπού στην εργασία

τους,  που αναμένεται  να έχει  θετικές συνέπειες για την εμπλοκή στην εργασία και  την

απόδοση. 

Είναι άτομα που καταφέρνουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν την αισιοδοξία τους,

ακόμη και όταν αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και δυσκολίες. Με επικέντρωση στην

εστίαση της  επίτευξης αποτελεσμάτων και  της  αποφυγής σφαλμάτων,  καθώς και  στην

ικανότητα να συγχωρούν (ειλικρινή) λάθη και να μαθαίνουν από αυτά, ενθαρρύνουν την

ψυχολογική  ασφάλεια  μέσα στις  ομάδες  και  τις  βοηθούν  να  είναι  δημιουργικές  και  να

βελτιώνονται συνεχώς. Οδηγούν  τις ομάδες να αναπτύχθούν και να εργαστούν μέσα σε

«μαθησιακές  ζώνες»  ενισχύοντας  ένα  συνδυασμό  υψηλής  αίσθησης  ευθύνης για  την

επίτευξη απαιτητικών στόχων με  υψηλή ψυχολογική  ασφάλεια.  Έτσι,  προωθώντας  την

αυθεντική ηγεσία, οι οπαδοί μπορεί να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα θετικότητας με

τη  μορφή ελπίδας,  αισιοδοξίας,  αυτο-αποτελεσματικότητας  και  ανθεκτικότητας,  γεγονός

που μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση της απόδοσής τους.  Όμως, στο βαθμό που  οι

εργαζόμενοι  διαφέρουν  ως  προς  το  βαθμό  δεκτικότητας  σε  μια  τέτοια  επιρροή,

αμφισβητείται εαν η αυθεντική ηγεσία μπορεί να επηρεάσει ομοιόμορφα την απόδοση των

οπαδών.
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Εικόνα 3. Προτεινόμενο Μοντέλο Σύνδεσης αυθεντικής Ηγεσίας με Στάσεις και Συμπεριφορές Οπαδών,

όπως καταγράφεται από τους Avolio, Gardner, Walumbwa,  Luthans και May (2004).

3.2.6 Νέες Προσεγγίσεις.

Η Hanold (2017, σελ. 463) σχολιάζει πως τόσο οι παραδοσιακές, όσο και οι σχεσιακές

θεωρητικές  εκτιμήσεις  της  αυθεντικής  ηγεσίας  καταγράφουν  κάποιες  ιδιαίτερες  έννοιες

ανάπτυξης και εξέλιξης της και αναμφισβήτητα αποτελούν σημαντικές πτυχές της ηγεσίας.

Ωστόσο,  θεωρείται  πως  οι  απόψεις  αυτές έχουν περιορισμένη  χρηστικότητα  σε

πολύπλοκες οργανώσεις εργασίας που  απαιτούν αποτελεσματική συνεργασία  (Olson &

Simerson, 2015).Ο Cixous (2014) υποδηλώνει ότι η ένταξη δεν μπορεί απλά να βγει από

τις  «καλές ιδέες» έννοιες που έχουμε και «εσωτερικούς «εαυτούς». Αντίθετα, υποστηρίζει

ότι  η ένταξη εξαρτάται από τις ανταλλαγές  «στις οποίες κάποιος θα κρατούσε τον άλλο

ζωντανό και διαφορετικό». 

Όπως  αναφέρθηκε,  η  αυθεντική  ηγεσία  επικεντρώνεται  αρχικά  στην  ενίσχυση  των

ικανοτήτων  και  δυνατοτήτων  του  ηγέτη  και  την  ανάπτυξη  της  αυθεντικότητας  του

(Atewologun,  2011)  (Gardiner,  2017,  σελ.  3). Οι  Wulffers,  Bussin  και  Hewitt  (2016)

θεωρούν την αυθεντική ηγεσία ως  «ηγεσία από την παρουσία που ξεπερνά τη θέση και

επιτρέπει σε κάποιον να είναι αληθινός στον εαυτό του, ενώ είναι επίσης αληθινός στο

οργανωτικό του περιβάλλον» (σελ.  11).  Ωστόσο,  η  αυθεντική πραγματικότητα δεν είναι

μόνο  για  τον  εαυτό,  αλλά  είναι  επίσης  o εαυτός  σε  αλληλεπίδραση  (self-in-relation)
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(Gardiner,  2015).  Αυτή η σχεσιακή προσέγγιση  της αυθεντικής ηγεσίας μετατοπίσε το

επίκεντρο σε ηθικές ανησυχίες (Eagly, 2005). 

Για  παράδειγμα,  πρόκληση μπορεί  να  χαρακτηρισθεί  το  γεγονός  ότι  στα  πλαίσια  ενός

οργανισμού περιθωριοποιούνται  ομάδες  αδύναμες  να παραμείνουν αληθινές  στις  αξίες

τους, που είναι μια βασική προϋπόθεση της αυθεντικής ηγεσίας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει

διότι  οι  περιθωριοποιημένες  ομάδες  αισθάνονται  πως  δεν  μπορούν  να  εκφρασθούν

αληθινά,  λόγω πολιτιστικών και  διαρθρωτικών εμποδίων που επηρεάζουν αρνητικά την

ικανότητα των ανθρώπων να εκφράζονται στο χώρο εργασίας.  Μπορεί να διαπιστωθεί ότι

το προνόμιο της οργανωτικής κουλτούρας δεν ισχύει για όλους τους υφισταμένους. Αρκετά

στελέχη   «κινούνται» με ευκολία σε κάποια περιβάλλοντα εργασίας, ενώ άλλα όχι. Αυτή η

«ευκολία κινήσεων» ενισχύεται από την εξοικείωση με τα πολιτιστικά πρότυπα.  Αυτή η

εξοικείωση με τη σειρά της, είναι ένας λόγος για τον οποίο κάποια στελέχη να αισθάνονται

πιο φιλόξενα σε ορισμένους εργασιακούς χώρους από κάποιους άλλους. Ως εικόνα, γίνεται

εύκολα αντιληπτή η αμηχανία ενός υπαλλήλου με διαφορετικές πολιτιστικές πεποιθήσεις

σε ένα χώρο γεμάτο με «συμβατούς» πολιτισμικά που κυριαρχούν...  Στην περίπτωση που

οι  πολιτιστικές  ή  θρησκευτικές  πεποιθήσεις  ενός  στελέχους,  δεν  βρίσκουν  έδαφος

αποδοχής μπορούν να καταλήξουν στην απώλεια τη εργασίας του στελέχους σε ατομικό

επίπεδο και ενός εξαιρετικού υπαλλήλου για την οργάνωση. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη  Gardiner (2017, σελ. 2) οργανώσεις και πολιτισμοί μπορεί να

εμποδίσουν την αυθεντική διαφορετικότητα να ανθήσει στο χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου,

πρέπει να εξετάσουμε πώς τα κυρίαρχα οργανωτικά πρότυπα μπορούν να εμποδίσουν

τους εργαζομένους από την αίσθηση ότι μπορούν να είναι αυθεντικοί.  Για να αναπτυχθεί

μια τέτοια κουλτούρα, πρέπει να αναγνωρισθεί ο τρόπος που επηρεάζει η εξουσία και το

προνόμιο σε έναν Οργανισμό την οργανωτική δυναμική (Gedro, Collins, & Rocco, 2014)

και τις εκδηλώσεις αυθεντικότητας προϊσταμένων και υφισταμένων.   

Μια βασική πτυχή ενός ηθικού εργασιακού χώρου είναι η προσπάθεια δημιουργίας μιας

οργάνωσης, όπου γίνεται σεβαστή όχι μόνο η αυθεντικότητα του ηγέτη, αλλά και όλων των

υφισταμένων.  Λαμβάνοντας  ως δεδομένο ότι  ο  αυθεντικός  ηγέτης  σέβεται  τις  ατομικές

διαφορές,  θα  πρέπει  να  οργανώσει  αντίστοιχα  τους  χώρους  εργασίας,  ώστε  όλοι  να

αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Το προσωπικό που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό θα

πρέπει  να  είναι  προσεκτικό  ως  προς  τον  τρόπο  αναγνωρίζονται  οι  γνωστικές  και
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συναισθηματικές εκφράσεις των ανθρώπων (Shuck & Rose, 2013).  Εάν δεν εστιάσουν

στις  μικροδραστικές  αλληλεπιδράσεις  στο  χώρο  εργασίας,  θα  είναι  εύκολο  να

αποπροσανατολισθούν.   Είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι τα οργανωτικά πρότυπα θα

πρέπει  να  μην  παραμένουν  ακινητοποιημένα  στα  παραδοσιακά  πρότυπα,  αλλά  να

εμπλουτίζονται  από  πολιτιστικές  προσδοκίες  των  στελεχών.  Έτσι,  πολλές  οργανώσεις

έχουν  εκτεταμένες  διαδικασίες  και  πολιτικές  καταπολέμησης  της  προκατάληψης  και

περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς.

Στα εργασιακά περιβάλλοντα που κυριαρχεί η δεοντολογία (Kuchinke (2013) ενδεχομένως

να  αναπτυχθεί  μία  στρατηγική,  που  ίσως  ξεπεράσει  τις  μετρήσεις  απόδοσης  που

κυριάρχησαν στο χώρο εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες (Alvesson & Spicer, 2016).  Η

δημιουργία ενός δεοντολογικού εργασιακού περιβάλλοντος, προϋποθέτει την  καλλιέργεια

συνθηκών αυθεντικής διαφορετικότητας με μια ολιστική και ηθική προοπτική, που απαιτεί

να  εξετασθεί  το  είδος  των  διαρθρωτικών  εμποδίων  που  παρεμποδίζουν  τη  σχετική

αυθεντικότητα  να  ανθήσει  στο  χώρο  εργασίας  (Gardiner,  2017).  Αλλά  και  τα  θεσμικά

εμπόδια  πολλές  φορές  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  αυθεντική  συμπεριφορά  των

εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους, όπως η συμμετοχή σε οργανώσεις στις οποίες, ως

επί το πλείστον, επιβάλλουν τη συμμόρφωση  π.χ. Στρατός. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό

να εξετασθεί τι συμβαίνει σε ένα εργασιακό χώρο όταν οι υπάλληλοι δεν συμμορφώνονται

με τους θεσμικούς κανόνες ή συμμορφώνονται λόγω εφαρμογής συστήματος οργανωτικών

μέτρων π.χ. ποινών. 

Κατά την εξέλιξη της θεωρίας αυθεντικής ηγεσίας, η έμφαση μετατοπίστηκε γρήγορα από

εκείνη  της  ηθικής  συμπεριφοράς,  στη   συμβολή  της  στη  βελτιώση  της  οργανωτικής

αποτελεσματικότητας (Avolio & Mhatra, 2011).   Σύμφωνα με την Gardiner (2017, σελ 3) οι

υποθέσεις ότι  η αυθεντικότητα είναι πολύτιμη για την οργανωτική ευεξία αμφισβητούνται

και  ενθαρρύνουν  τους  μελετητές  να  αμφισβητούν  τη  θεωρία  της  αυθεντικής  ηγεσίας

(Spoelstra, Butler, & Delaney, 2016). Άλλοι επικριτές σημειώνουν πώς το πολιτισμικό ή το

διατομεακό πλαίσιο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά (Eagly, 2005, Gardiner, 2015, Ladkin

& Spiller, 2013; Sinclair, 2013).  Αν και υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η αυθεντική

ηγεσία  έχει  περιορισμένο  χαρακτήρα  (Ford  &  Harding,  2011),   παραμένει  χρήσιμο  να

εξετασθεί πώς μια σχεσιακή προσέγγιση της αυθεντικότητας θα πρόσφερε δυνατότητα για

ενίσχυση στο χώρο εργασίας.

39



Τέλος, διατυπώθηκε ότι   αυθεντική ηγεσία προέκυψε από το θετικό κίνημα ψυχολογίας,

που στόχευε στη βελτίωση των χώρων εργασίας. Ωστόσο, θα είναι καλό να εξετασθεί εάν

η  πλειοψηφία  των  υπαλλήλων στις  επιχειρήσεις  που  εφαρμόζονται  σχετικές  πρακτικές

είναι  ευχαριστημένοι  από  την  εργασία  τους.  Η  δυστυχία  επιμένει  σύμφωνα  με  την

Gardiner  (2017) παρά  τις  προσπάθειες  ευεξίας  (Cederström & Spicer,  2015)  ή  άλλες

στρατηγικές ενίσχυσης της αφοσίωσης των εργαζομένων. Ενδεχομένως βέβαιαι θα ήταν

αφελές να υποθέσουμε, όπως λέει, ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με την

δουλειά τους όλη την ώρα.

3.3 Θεωρία Ανταλλαγής Ηγέτη – Μέλους (LMX).

3.3.1 Εισαγωγή

Οι Αvolio,  Walumba και  Weber (2009,  σελ.  434) σημειώνουν ότι  ίσως μια από τις πιο

ενδιαφέρουσες  θεωρητικές  παραλείψεις  στην  έρευνα  για  την  ηγεσία,  είναι  η  απουσία

συζητήσεων ως προς τον υφιστάμενο και την επίδρασή του στην ηγεσία. Οι ερευνητές

συνήθως  αντιμετωπίζουν  τα  χαρακτηριστικά  του  οπαδού,  ως  αποτελέσματα  της

διαδικασίας  της ηγεσίας, αντί για την εξέταση του ρόλου που παίζουν οι ίδιοι οι οπαδοί

στην ηγετική διαδικασία. Το κενό ήρθε να καλύψει η θεωρία ανταλλαγής ηγετών-μελών

(Leader-Member Exchange ή LMX), η οποία επικεντρώθηκε και σε ομάδες, ιδιαίτερα όμως

στη διαδραστικότητα της σχέσης μεταξύ του ηγέτη και του οπαδού (Cogliser & Schriesheim

2000). Η LMX έχει ως κεντρική θεωρητική ιδέα ότι οι αποτελεσματικές ηγετικές διαδικασίες

συμβαίνουν, όταν οι ηγέτες και οι οπαδοί είναι σε θέση να αναπτύξουν ώριμες συνεργασίες

και με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν πρόσβαση στα πολλά οφέλη που προκύπτουν από

αυτές τις σχέσεις (Graen & Uhl-Bien, 1991). 

Το μοντέλο Ανάπτυξης Ηγεσίας (Leadership Making) (Graen & Uhl-Bien, 1995, σελ. 225)

αναγνώρισε τη χρησιμότητα των αυξανόμενων ποσοστών σχέσεων υψηλής ποιότητας σε

οργανισμούς και  περιγράφει  τη  διαδικασία  για  την  επίτευξη  αυτής  μέσω της  δυαδικής

οικοδόμησης  εταιρικής  σχέσης  (φαινόμενο  επίπεδου  δυάδας).  Εν  συνεχεία,  δύναται  οι

διαφοροποιημένες  δυάδες  να  συγκεντρωθούν  αποτελεσματικά  σε  μεγαλύτερες

συλλογικότητες (συλλογικότητες ως συνόψεις των δυάδων). Φαίνεται πως  η διαφορετική

ποιότητα της σχέσης ανταλλαγής ηγέτη με τους οπαδούς του μεταβάλλει σημαντικά την

πρόοδο και των δύο κατηγοριών (Gerstner &  Day 1997). Έτσι, η ηγεσία λαμβάνει χώρα

40



όταν οι ηγέτες και οι οπαδοί είναι σε θέση να αναπτυξούν αποτελεσματικές σχέσεις, που

έχουν ως αποτέλεσμα την αμοιβαία συνεργασία (Uhl-Bien 2006). 

Όπως περιγράφουν οι Αvolio, Walumba και Weber, 2009, σελ. 433), το πρωτότυπο έργο

του  Graen  & Uhl-Bien  (1995)  σχετικά  με  τη  διαμόρφωση και  τη  διαδικασία  ανάληψης

ρόλων επεκτάθηκε από τον ίδιο τον Uhl-Bien και τους συναδέλφους του (2000) ως προς

τον  τρόπο  μετασχηματισμού  του  ενδιαφέροντος  των  δυάδων  ηγέτων  –  οπαδών  από

ατομικό σε κοινό συμφέρον, με βάση την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και

των  υποχρεώσεων  μεταξύ  τους.  Παρόμοια  εργασία  σε  συμφωνία  με  τις  παραπάνω

κατευθύνσεις εξέτασε τα αποτελέσματα της συμφιλίωσης των στόχων με την ποιότητα της

σχέσης  LMX  που  δείχνει  ότι  στο  βαθμό  που  οι  στόχοι  είναι  παρόμοιοι  ή

αλληλοενισχυόμενοι, προάγεται μία σχέση LMX υψηλότερης ποιότητας.

3.3.2 Εξέλιξη κατά στάδια της Θεωρίας Ανταλλαγής Ηγέτη-Μέλους.

Η εξέλιξη κατά στάδια της θεωρίας LMX από την κάθετη δυαδική σύνδεση (Vertical Dyad

Linkage  ή  VDL)  στην  παραγωγή  Ηγεσίας  πραγματοποιείται  με  την  ανάπτυξή  της  σε

τέσσερα στάδια, Κάθε στάδιο αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση της εστίασης και μια εξέλιξη

στη σκέψη για τη διαδικασία LMX μέσα στους οργανισμούς.  Αρχικά, η έρευνα Vertical

Dyad  Linkage  (VDL)  των  Dansereau,  et  al.,  1975  τεκμηριώνει  ότι  οι  ηγέτες  δεν

χρησιμοποιούν μια μέση ηγεσία, αλλά αναπτύσσουν διαφοροποιημένες σχέσεις με τους

άμεσα υφισταμένους τους (δυάδες dyads εντός μονάδων).  Η θεωρία LMX εν συνεχεία

διερεύνησε τη φύση αυτών των διαφοροποιημένων σχέσεων και των οργανωτικών τους

συνεπειών. 

Στάδιο 1:  Ανακάλυψη των διαφορετικών δυάδων. 

Η  αρχική  έρευνα  σχετικά  με  τα  θέματα  σχέσεων  αλληλεπίδρασης  ηγετών  και  μελών

ξεκίνησε  με  μελέτες  σχετικά  με  την  κοινωνικοποίηση  της  εργασίας  (Graen,  Orris,  &

Johnson,  1973,  Johnson  &  Graen,  1973)  και  την  κατακόρυφη  σύνδεση  δυάδων

(Dansereau et  al.,  1975,  Graen & Cashman, 1975,  Cashman, Dansereau,  Graen & &

Haga, 1975. Graen, Cashman, Ginsburgh & Schiemann, 1977; Vecchio, 1982; Rosse &

Kraut,  1983).  Η  έρευνα  αυτή  διαπίστωσε  ότι  αντίθετα  με  τις  επικρατούσες  έως  τότε

υποθέσεις, πραγματοποιούνται πολλές διαχειριστικές διαδικασίες σε οργανισμούς, με τους
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διευθυντές να αναπτύσσουν  διαφοροποιημένες σχέσεις με τους υφισταμένους τους.  Τα

πορίσματα  έδειξαν  ότι,  όταν  ζητήθηκε  από  τους  τελευταίους  να  περιγράψουν  τη

συμπεριφορά του προϊσταμένου τους, χρησιμοποίησαν πολύ διαφορετικές περιγραφές του

ίδιου προσώπου. 

Στο  ένα  άκρο,  κάποια  στελέχη  ανέφεραν  «ανταλλαγές  υψηλής  ποιότητας»  με  τον

προϊστάμενό τους (ονομάστηκε «εσωτερική ομάδα» ή «in-group»)   και  χαρακτηρίστηκε

από  υψηλό  βαθμό  αμοιβαίας  εμπιστοσύνης,  σεβασμού  και  υποχρέωσης.  Στο  άλλο,

στελέχη  ανέφεραν  «ανταλλαγές  χαμηλής  ποιότητας»  (αρχικά  ονομάστηκαν «εξωτερική

ομάδα» ή «outgroup»), και χαρακτηρίστηκαν από χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης, σεβασμού

και υποχρέωσης. Στην ανταλλαγή υψηλής ποιότητας οι οπαδοί των σχέσεων ενήργησαν

ως «αξιόπιστοι βοηθοί» στον προϊστάμενο και πέρα από τις περιγραφές των καθηκόντων

τους.  Αντιστρόφως,  στις  σχέσεις  ανταλλαγής  χαμηλής  ποιότητας  οι  οπαδοί  ενήργησαν

ουσιαστικά ως «μισθωμένα χέρια» που έκαναν ό, τι ήταν απαραίτητο από τις περιγραφές

των εργασιακών τους θέσεων τους (Zalesny & Graen, 1987).

Στάδιο 2: Εστίαση στη σχέση και τα αποτελέσματά της. 

Τη θεωρία VDL ακολούθησε μια σειρά ερευνών που επικύρωσαν περαιτέρω την ύπαρξη

αυτών των διακριτικά διαφορετικών σχέσεων μέσα στις ίδιες μονάδες και αξιολόγησαν τις

επιπτώσεις  τους  για  τους  οργανισμούς.  Η  ονοματολογία  της  αμφίδρομης  σχέσης

μετατοπίστηκε από Vertical Dyad Linkage  σε ανταλλλαγή ηγέτη-μέλους (Leader-Member

Exchange  ή  LMX) (Graen,  Novak,  &  Sommerkamp,  1982).  Η  βασική  ώθηση  ήταν  η

περαιτέρω διερεύνηση και δοκιμή των δυαδικών σχέσεων που ανακαλύφθηκαν στο Στάδιο

1 και ειδικότερα σε μελέτες που αξιολογούν τα χαρακτηριστικά της σχέσης LMX, και που

αναλύουν τη σχέση μεταξύ LMX και  οργανωτικών μεταβλητών.  Στην πρώτη κατηγορία

υπάγεται  μια  σειρά  από  εννοιολογικά  και  εμπειρικά  θέματα  που  περιλαμβάνουν  τις

εργασίες για διαδραστικές διαδικασίες ανάληψης ρόλων, παρείχαν περαιτέρω επικύρωση

για  την  ύπαρξη  διαφοροποιημένων  σχέσεων  καθώς  και  περιγραφές  των  ίδιων  των

σχέσεων  και  της  ανάπτυξής  τους.  Σε  αυτό  το  στάδιο  επιβεβαιώθηκαν  επίσης  οι

περιγραφές  των  χαρακτηριστικών  της  VDL (αμοιβαία  εμπιστοσύνη,  σεβασμός  και

υποχρέωση)  και  της  διαφοροποιημένης σχέσης μεταξύ ηγετών και  οπαδών (Liden &

Graen, 1980; Katerberg & Horn, 1981. Snyder, Williams & Cashman, 1984, Dienesch &

Liden, 1986; Crouch & Yetton, 1988. Graen, 1989; Fairhurst, 1993). 
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Η  δεύτερη  κατηγορία  ερευνών  που  έλαβε  χώρα  αφορούσε  τον  τρόπο  που  οι

διαφοροποιημένες σχέσεις LMX σχετίζονται με οργανωτικές μεταβλητές. Μελέτες σε αυτή

την  κατηγορία  διερεύνησαν  την  LMX  σε  σχέση  με την  απόδοση  (Graen  et  al.,  1982;

Scandura & Graen, 1984. Vecchio & Gobdel, 1984; Castleberry & Tanner, 1986; Graen,

Scandura, & Graen, 1986; Vecchio, 1987; Weitzel & Graen, 1989; LaGrace, 1990; Butler &

Reese, 1991; Dunegan, Duchon, & Uhl-Bien, 1993).  Τα βασικά ευρήματα  έδειξαν  πως

σχέσεις LMX υψηλότερης ποιότητας είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα για τους ηγέτες, τους

οπαδούς, τις μονάδες εργασίας και την οργάνωση. 

Στάδιο 3: Περιγραφές Δόμησης Δυαδικής Συνεργασίας. 

Με βάση τις συνέπειες του δεύτερου σταδίου της έρευνας (LMX), η θεωρία στον τομέα

αυτό εστίασε στη μετάβαση πέρα από τις «εσωτερικές» και τις «εξωτερικές ομάδες»  στην

παραγωγή  αποτελεσματικότερης  διαδικασίας  ηγεσίας  μέσω  της  ανάπτυξης

αποτελεσματικότερων  ηγετικών  σχέσεων.  Αυτή  η  προσέγγιση,  δεν  δίνει  έμφαση  στον

τρόπο  που  οι  προϊστάμενοι  κάνουν  διακρίσεις  μεταξύ  των  ανθρώπων,  αλλά  κυρίως

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο που μπορούν να συνεργαστούν και να αναπτύξουν μια

εταιρική σχέση με κάθε άτομο της ομάδας σε σχέση  «ένας προς ένα» . Η προσέγγιση

αυτή πραγματοποιείται μέσω της μετατόπισης της εστίασης πέρα από την παραδοσιακή

άποψη για τους  «ανώτερους» και  «υφισταμένους» σε μια  εξέταση της ηγεσίας  ως μια

εταιρική  σχέση  μεταξύ  μελών των  δυάδων.  Η βασική  διαφορά σε  αυτό  το  στάδιο  της

έρευνας  είναι  ότι  οι  προϊστάμενοι  δεν  αντιμετωπίζουν  μόνο  μερικούς  εργαζομένους

ευνοϊκότερα  από  άλλους,  αλλά  πρέπει  να  παρέχουν  πρόσβαση  σε  όλους  τoυς

εργαζόμενους στη διαδικασία της LMX, κάνοντας οι ίδιοι  την αρχική προσφορά για την

ανάπτυξη της.

Η διαδικασία των φάσεων μέχρι τώρα συνοψίζεται ως εξής: αρχίζει με τη στιγμή κατά την

οποία  τα  άτομα  έρχονται  σε  πρώτη  επαφή  μεταξύ  τους  και  καταλαμβάνουν

αλληλεξαρτώμενους οργανωτικούς ρόλους. Σε αυτή τη φάση,  οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ

των  μελών  εμφανίζονται  σε  μια πιο  επίσημη  βάση,  που  παρομοιάζεται  με  οικονομική

συναλλαγή.  Στο  πλαίσιο αυτής της σχέσης,  οι  ανταλλαγές είναι  καθαρά συμβατικές:  οι

ηγέτες παρέχουν στους οπαδούς μόνο τα σχετικά με αυτό που πρέπει να εκτελέσουν και οι

οπαδοί συμπεριφέρονται μόνο όπως απαιτείται να πράξουν από την περιγραφή εργασίας

43



τους.  Σε αυτή  τη  φάση,  μπορεί  να  γίνει  αποδεκτή  μια  «προσφορά» για  βελτιωμένη

εργασιακή  σχέση  με  προσανατολισμένη  κοινωνική  ανταλλαγή  στη  σταδιοδρομία  του

οπαδού (αυτή η προσφορά μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέρος). Μόλις συμβεί αυτό,

οι  δυάδες μπορούν να κινηθούν στο δεύτερο στάδιο της σχέσης ανάπτυξης, το στάδιο

«γνωριμίας».

Σε αυτό το στάδιο, αυξάνονται οι κοινωνικές ανταλλαγές μεταξύ των μελών και αρχίζουν να

διανέμονται περισσότερες  πληροφορίες  και  πόροι,  τόσο  σε  προσωπικό,  όσο  και  σε

εργασιακό επίπεδο. Αυτές οι ανταλλαγές είναι ακόμη περιορισμένες και αποτελούν μέρος

ενός σταδίου δοκιμών.  Αναπτύσσονται  περισσότερο  στο επόμενο  (τρίτο) επίπεδο,  όπου

κατατάσσονται ως  ανταλλαγές  «ώριμης εταιρικής σχέσης» (mature partnership). Σε αυτό

το σημείο, οι ανταλλαγές μεταξύ των μελών είναι πολύ ανεπτυγμένες,  καθορίζονται «σε

είδος» και η συγκεκριμένη φάση  μπορεί να  διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα

άτομα μπορούν να υπολογίζουν ο ένας στον άλλο για πίστη και υποστήριξη. Επιπλέον, οι

ανταλλαγές  δεν  είναι  μόνο  συμπεριφορικές, αλλά  και  συναισθηματικές  (αμοιβαίος

σεβασμός, εμπιστοσύνη και υποχρέωση αυξάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας). Σε

αυτό  το στάδιο είναι  ο  βαθμός της επαυξητικής επιρροής και,  ως εκ  τούτου,  η  ηγεσία

μεταξύ των μελών είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ο τρόπος που κάθε δυάδα προχωρεί μέσα από αυτά τα στάδια ποικίλλει σε πραγματικό

χρόνο.  Σε  ορισμένες  δυάδες η  σχέση  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει  πολύ  πέρα  από το

στάδιο  όπου ο  ηγέτης  και  το  μέλος  έχουν  περιορισμένες  αλληλεπιδράσεις  και  είναι

αυστηρά  συμβατικές.  Αυτοί  οι  τύποι  δυάδων  έχουν  τεκμηριωθεί  από  σχετικές  έρευνες

(Graen, 1969, Graen, Orris, & Johnson, 1973, Graen & Cashman, 1975; Liden & Graen,

1980; Graen, Νονοκ & Sommerkamp, 1982; Graen, Scandura, & Graen, 1986; Graen &

Scandura,  1987;  Graen,  Wakabayashi,  Graen  &  Graen,  1990)  ως  σχέσεις  χαμηλής

ποιότητας  LMX  με  χαρακτηριστικά  την  μονοκατευθυντήρια καθοδική  επιρροή  και   τη

συμπεριφορά που καθορίζεται από τον επίσημο ρόλο (Dansereau, Graen, & Haga, 1975;

Graen, 1976; Graen & Schiemann, 1978; Vecchio, 1982).

  

Για εκείνα τα μέλη της δυάδας που φτάνουν στο στάδιο της «ώριμης εταιρικής σχέσης», οι

απολαβές  μπορεί  να  είναι  τεράστιες,  αφού  η  δυναμική  αλληλεπίδρασης είναι  σχεδόν

απεριόριστη,  λόγω του  τεράστιου  εύρους  και  βάθους  της  ανταλλαγής  των κοινωνικών

συνεισφορών που σχετίζονται με την εργασία (Burns, 1978).
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Σε αυτό το στάδιο, η ώριμη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της δυάδας καθ

'όλη  τη  διάρκεια της  ανταλλαγής  έχει  ως  αποτέλεσμα  σταδιακά  υψηλότερη  αμοιβαία

εμπιστοσύνη,  σεβασμό  και  υποχρέωση  μέσα  στη  σχέση,  πείθοντας  τους  οπαδούς  να

συμμετάσχουν  σε  πιο  υπεύθυνες  δραστηριότητες  από  πριν.  Οι  ηγέτες  μπορούν  να

υπολογίζουν στους οπαδούς για να τους παρέχουν βοήθεια ως προς την εταιρική σχέση,

όταν  απαιτηθεί.  Για  παράδειγμα,  μπορεί  να  βασίζονται  σε  έναν  οπαδό  να  αναλάβει

επιπλέον εργασίες χωρίς αμοιβή και / ή να παρέχει ειλικρινή και εποικοδομητική κριτική,

όταν άλλοι μπορεί να μην αισθάνονται  ιδιαίτερα άνετα ως προς αυτό. Ομοίως, οι οπαδοί

μπορούν επικαλούνται τους ηγέτες τους για την απαραίτητη υποστήριξη, ενθάρρυνση και

εξέλιξη σταδιοδρομίας.

Με άλλα λόγια, όπως αναφέρεται από τους Tzinerr και Barsheshet-Picke (2014, σελ. 53)

σε  υψηλού  επιπέδου  ανταλλαγή,  οι  διαχειριστές  αναπτύσσουν  ένα  είδος  «αξιόπιστης

ομάδας» με τους εργαζόμενους, ενώ σε χαμηλό επίπεδο ανταλλαγής η σχέση διευθυντή

και τον υπάλληλο είναι  βασικά εποπτική και λιγότερο προσωπική. Αυτές οι  ανταλλαγές

μπορεί να είναι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές ή συναισθηματικές. Αμοιβαίες σχέσεις με

βάση  αυτούς  τους  τύπους  ανταλλαγής  οικοδομούν  μια  σχέση  μεταξύ  δύο  μερών  σε

διαφορετικά  επίπεδα  έντασης,  ανάλογα  με  τον  τύπο  της  ανταλλαγής.  Αυτός  ο

«μετασχηματισμός» (Burns,  1978)  των  σχέσεων  σε  «εταιρικές» συνοδεύεται  από

μετατόπιση των μελών πέρα από τα δικά τους συμφέροντα σε μεγαλύτερα - αμοιβαία με

τον ηγέτη .

Το Στάδιο 4 της Επέκτασης της Δυαδικής Συνεργασίας σε Επίπεδα Ομάδων και Δικτύων,

επιχειρεί,  επεκτείνοντας  την  παραπάνω  περιορισμένης  έκτασης  αλληλεπίδραση,  να

επιτύχει τη μετατόπιση του κοινού συμφέροντος σε δομή του οργανισμού. Η έρευνα σε

αυτό το επίπεδο εξετάζει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των καθηκόντων και της ποιότητας

των  σχέσεων  που  αναπτύσσονται  μεταξύ  των  συμμετεχόντων  σε  οργανώσεις,  ως

αποτέλεσμα  αυτών  των  αλληλεξαρτήσεων.  Οι  αποτελεσματικότερες  σχέσεις  ηγεσίας

μεταξύ  τους,  διευκολύνουν  προφανώς  την  ολοκλήρωση  των  απαιτήσεων  εργασίας.

Ωστόσο, ορισμένες σχέσεις θα είναι πιθανότατα πιο κρίσιμες, επηρεάζοντας την επιτυχία ή

αποτυχία των εργασιών, από κάποιες άλλες. Εξάλλου, η σχέση ποιότητας σε ορισμένα

τμήματα  της  ηγετικής  δομής  θα  επηρεάσει  πιθανώς  την  ανάπτυξη  σχέσεων  και  την

αποτελεσματικότητα  σχέσεων  σε  άλλα  τμήματα  της  δομής.  Επομένως,  το  Στάδιο  4
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περιλαμβάνει  τη  διερεύνηση των μορφών σχέσης ποιότητας,  στο πλαίσιο  της  ηγετικής

δομής, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των σχέσεων για την απόδοση εργασιών,

καθώς και τις επιπτώσεις των διαφοροποιημένων σχέσεων μεταξύ τους και σε ολόκληρη

τη δομή.  Η θεωρία  στο  σημείο  αυτό περιγράφει  πως αναπλύσσονται  αποτελεσματικές

σχέσεις ηγεσίας μεταξύ των δυαδικών «εταίρων» εντός και μεταξύ των οργανισμών (π.χ.

ηγετών και οπαδών των μελών της ομάδας. με τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, την

ικανότητά  τους  στην  ανάπτυξη  δικτύων,  με  συνεργαζόμενους  εταίρους,  με  δίκτυα

προμηθευτών κ.λπ.). Και στην περίπτωση αυτή οι σχέσεις δημιουργούν βάσεις σταδιακά

αυξητικής επιρροής (Katz & Kahn, 1978) που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική

ηγεσία. 

 

Η έρευνα σε αυτό το στάδιο θεωρείται πολυεπίπεδη. Στo επίπεδο της ομάδας εργασίας, τα

κυρίαρχα ζητήματα θα ήταν πώς η υψηλότερη ποιότητα και οι ανταλλαγές χαμηλότερης

ποιότητας συγκεντρώνονται σε μια ενιαία μονάδα εργασίας και ποια είναι η συνδυασμένη

τους  επίδραση  σε  διαδικασίες  και  αποτελέσματα  εργασίας  σε  επίπεδο  ομάδας.  Η

επίγνωση  των  εμπειρικών  ερευνών  για  την  LMX  σε  αυτό  το  επίπεδο  θεωρείται

περιορισμένη.  Παρόλο που η LMX έχει  προχωρήσει  πέρα από την πρώιμη διχοτομική

σκέψη  σχετικά  με  την  «ομάδα» και  την  «εξωτερική  ομάδα» («in-group» and

«outgroup»)μεγάλο μέρος της έρευνας επιστρέφει σε αυτό το πυρηνικό επίπεδο.

3.3.3 Αποτελέσματα της Θεωρίας Ανταλλαγής Ηγέτη-Μέλους.

Οι Martin et  al.  (2005)  ανέφεραν ότι  LMX είτε  πλήρως είτε  μερικώς μεσολαβούσε στη

σχέση μεταξύ ενός σημείου ελέγχου και πολλών αποτελέσματων που σχετίζονται με την

εργασιακή απόδοση όπως η ικανοποίηση, η ευεξία από την εργασία, και η οργανωσιακή

δέσμευση. Οι μελέτες (Graen κ.ά., 1982, Scandura & Graen, 1984, Graen et al.., 1986)

ανέλυσαν  τι  θα  συνέβαινε  αν  οι  ηγέτες  εκπαιδεύονταν  να  προσφέρουν  την  ευκαιρία

ανάπτυξης  μιας  σχέσης  υψηλής  ποιότητας  σε  όλους  τους  υφισταμένους  τους.  Τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι οπαδοί που δέχτηκαν την προσφορά από τον ηγέτη για την

ανάπτυξη  μιας  υψηλής  ποιότητας  LMX,  βελτίωσαν  δραματικά  τις  επιδόσεις  τους.  Οι

συνέπειες από αυτά τα ευρήματα ήταν ότι η συνολική απόδοση της μονάδας (σε όρους

παραγωγικότητας και κέρδους) ενισχύθηκε με την αύξηση του αριθμού των σχέσεων LMX

υψηλής ποιότητας.  
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Ενδιαφέρον ερευνητικό θέμα  για τις  Erdogan και Bauer (2015)  παραμένει η διερεύνηση

εάν η υψηλή ποιότητα LMX είναι  ομοιόμορφα κατανεμημένη ή αν  κρύβει  μια  σκοτεινή

πλευρά για τα μέλη της δυάδας ή την οργάνωση. Είναι σημαντικό όμως να σημειωθεί ότι η

παρουσία διαφοροποίησης LMX αυξάνει το κύρος των ανησυχιών περί δικαιοσύνης.  Οι

ερευνήτριες το 2010 έδειξαν ότι τα αποτελέσματα της διαφοροποίησης LMX σχετικά με τις

στάσεις εργασίας, τις σχέσεις των συναδέλφων και τη διατήρηση  τους  στο πλαίσιο της

ομάδας εργασίας εξαρτώνταν από το κλίμα δικαιοσύνης που υπήρχε στην ομάδα,  έτσι

ώστε η διαφοροποίηση LMX να έχει αρνητικές επιπτώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα

μόνο όταν το κλίμα δικαιοσύνης ήταν χαμηλό.

Με άλλα λόγια,  θεωρούν ότι όταν η ποιότητα  LMX ενός  συνεργάτη  αποκλίνει  από τις

άλλες,  ανταλλαγές  μεταξύ  συναδέλφων  (ανάμεσα  στους  υφιστάμενους) τότε  αυτός

επηρεάζεται αρνητικά.  Διευρύνοντας τη σκέψη αναλύουν πως  οι παραλλαγές μέσα στην

ομάδα εργασίας συνδέονται με αρνητικά αποτελέσματα για τα μέλη καθώς και τις ομάδες,

διότι η διαφοροποίηση LMX τείνει να υποδηλώνει ότι ορισμένα μέλη δεν έχουν ανταλλαγή

υψηλής ποιότητας με τον ηγέτη,  γεγονός  που μπορεί να οδηγήσει σε φθόνο, διαφορές

στους πόρους που διανέμονται, ακόμη και  αισθήματα ευνοιοκρατίας. Αυτό είναι πιθανό

επειδή τα μέλη της υψηλής ποιότητας LMX έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία, ενώ

οι διαρθρωτικές ρυθμίσεις διαφέρουν  για τους εργαζόμενους που δεν είναι σε θέση να

λάβουν αυτά  πλεονεκτήματα.  Έτσι,  δεν  χαρακτηρίζονται  όλες  οι  σχέσεις  LMX ως ίσες

επειδή δύο δυαδικοί εταίροι δεν είναι ποτέ οι ίδιοι. Ωστόσο, ακόμη και στο πλαίσιο της

εσωτερικής  και  εξωτερικής  διάκρισης  της  ομάδας,  οι  Graen  και  Uhl-Bien  (1995)

ισχυρίζονται ότι οι διευθυντές θα πρέπει να παρέχουν σε όλους τους υφισταμένους τους

πρόσβαση σε διαδικασίες LMX.

Ενα από τα βασικά οφέλη που συνδέεται  με το υψηλό LMX είναι  υψηλή ενδυνάμωση

(Dulebohn et al., 2012). Επίσης, όταν τα στελέχη αισθάνονται ότι ο ηγέτης ενσωματώνει τις

απόψεις της οργάνωσης (λόγω της ύπαρξης σε θέση υψηλού επιπέδου ή είναι σε θέση

εξουσίας),  η  ποιότητα  LMX  είναι  πιο  υψηλή  και  σχετίζεται  με  την  προσκόλληση  στον

οργανισμό (Eisenberger et al., 2010).  

Οι Dadhich και Bhai (2008, σελ 18) ισχυρίζονται ότι  η  αποτελεσματικότητα της ηγεσίας

αναφέρεται  στην  επίδοση  ενός  ηγέτη  για  στον  επηρεασμό  και  την  καθοδήγηση  των

δραστηριότητων της μονάδας του προς την επίτευξη των στόχων (βλ. Judge et. al., 2002).
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Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  του  στόχου  διαδρομής  της  ηγεσίας  (House,  1971),  οι

αποτελεσματικοί ηγέτες παρακινούν τους υπαλλήλους τους διευκρινίζοντας τα μονοπάτια

από τα οποία οι  εργαζόμενοι  μπορούν να  επιτύχουν τους στόχους τους.  Οι  τελευταίοι

αυξάνουν τα προσωπικά αποτελέσματα τους όταν αυτοί οι στόχοι θα έχουν επιτευχθεί. Οι

εργαζόμενοι που επιτυγχάνουν τελικά αυτά τα αποτελέσματα είναι πιθανόν να μην έχουν

υψηλής ποιότητας σχέσεις ανταλλαγής με τους ηγέτες τους, αλλά μόνο η προθυμία τους να

καταβάλουν επιπλέον η προσπάθεια να διέπεται  από σχέση ανταλλαγής.  Η συνοπτική

εικόνα των σημείων αναφοράς της δυαδικής σχέσης LMX και οι επιπτ΄ψσεις της ως προς

το μέλος παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Erdogan και Bauer, 2015, σελ.6)

Σημεία Αναφοράς LMX Δυαδική Σχέση
 Συνέπειες LMX ως προς το

Μέλος

Αντιληπτή & πραγματική
ομοιότητα

Οι προσδοκίες του Dyad
Αντιπροσωπεία - απόδοση

αλληλεπιδράσεις
Η προσωπικότητα των μελών
Οι αντιλήψεις της δικαιοσύνης
Εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη

Ποιότητα σχέσης ανταλλαγής
Ηγέτη-Μέλους

Αντιμετώπιση της Εργασίας
Εργασιακή Ικανοποίηση

Δέσμευση
Συμπεριφορές

Κύκλος Εργασιών
Απόδοση

Θετική Οργανωσιακή
Συμπεριφορά

Εξέλιξη καριέρας
Προαγωγή

Μισθός
Ικανοποίηση Σταδιοδρομίας

Πίνακας 3. Περιληπτική Περιγραφή των Σημείων Αναφοράς και των Συνεπειών των Σχάεων Ανταλλαγής

Ηγέτη – Μέλους, ως προς το Μέλος

 Όπως αναφέρθηκε οι οπαδοί θεωρούν συνήθως τους ηγέτες τους ως αντιπροσώπους της

οργάνωσής τους. Με τον τρόπο αυτό η στάση τους έναντι της οργάνωσης διαδραματίζει

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της σχέσης τους με τους ηγέτες.  Από την πλευρά του

ηγέτη, οι υψηλές προσδοκίες του από την απόδοση ενός οπαδού έχουν αντίκτυπο στη

συμπεριφορά του ηγέτη. Η καλή απόδοση εκ μέρους ενός οπαδού μπορεί να αποτελέσει

παράγοντα διευκόλυνσης του ηγέτη για να εμπλακεί σε μια σχέση υψηλής ποιότητας με

έναν συγκεκριμένο οπαδό (Schyns and Wolfram, 2008),  σύμφωνα με τον  Bang  (2011,

σελ.91). 

Οι ερευνητές έχουν διερευνήσει ακόμη και τη σχέση μεταξύ της ποιότητας LMX του ηγέτη

και του  προϊστάμενό του, και τις επιπτώσεις  της για τους υπαλλήλους που επιβλέπει ο
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ηγέτης.  Έχει  αποδειχθεί  ότι  οι  ηγέτες  με  υψηλής  ποιότητας  σχέση  με  τον  δικό  τους

προϊστάμενο  (Leader-leader  exchange  ή  LLX), βρίσκονται  σε  καλύτερη  θέση  να

αναπτύξουν ανταλλαγές υψηλής ποιότητας με τους υφισταμένους τους (Venkataramani et

al., 2010) και τους παρέχουν υψηλότερα επίπεδα ενδυνάμωσης. Μία αιτία για το γεγονός

αυτό  θα  μπορούσε  να  είναι  ότι  οι  ηγέτες  παρατηρούν  πώς  να  οικοδομήσουν

αποτελεσματικές σχέσεις από τους δικούς τους υφισταμένους και να μοντελοποιήσουν τις

ίδιες συμπεριφορές, ή θα μπορούσε να είναι  ότι η υψηλής ποιότητας LLX  τοποθετεί τα

διευθυντικά στελέχη σε καλύτερη θέση,  ώστε να μπορούν να παράσχουν  στους δικούς

τους υφισταμένους καλύτερους πόρους.

Όταν ένας ανώτερος αναπτύσσει μια σχέση [υψηλής ποιότητας LLX] με τον προϊστάμενό

του, τότε οι  οπαδοί του αναφέρονται με επιδοκιμασία στο γεγονός. Αντίθετα, όταν ένας

ανώτερος δεν αναπτύσσεται μια σχέση [υψηλής ποιότητας LLX] με τον προϊστάμενό του,

οι  οπαδοί  του επιμερίζονται  τις  δυσάρεστες συνέπειες.  Η εμπειρία της στέρησης, και η

συνακόλουθη  συναισθηματική  αντίδραση,  είναι  πιο  έντονη  όταν  ο  πόρος  που

απορρίπτεται, διατίθεται σε άλλους στο εγγύς περιβάλλον (Crosby, 2010). Μια θεμελιώδης

πρόβλεψη  της  σχετικής  θεωρίας  στέρησης  είναι  ότι  όταν  αποτιμώνται  πόροι  που

παρακρατούνται  από μερικά άτομα με μια αδύναμη ή ανύπαρκτη αιτιολόγηση,  αυτά τα

άτομα θα βιώσουν αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές και μια αίσθηση απόσπασης

(Folger & Martin,1986).

 3.3.4 Hθική και Θεωρία Ανταλλαγής Ηγέτη-Μέλους.

Η σχέση ανταλλαγής περιορίζεται στην εργασία και στα καθήκοντα, όπως οι Graen και Uhl-

Bien (1995) σχολίασαν, η ανάπτυξη της LMX βασίζεται στα χαρακτηριστικά της σχέσης

εργασίας σε αντίθεση με μια προσωπική ή φιλική σχέση και η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η

πίστη και η αμοιβαία υποχρέωση αναφέρονται συγκεκριμένα στις ατομικές εκτιμήσεις για

τον καθένα υπό όρους  επαγγελματικής ικανότητας και συμπεριφοράς (Dadhich & Bhal,

2008, σελ 17). Αυτό διαφέρει από τις διαπροσωπικές δαστάσεις δημιουργίας δεσμών και

έλξης.  «Επιπλέον,  η  ανάπτυξη  ποικίλης  ποιότητας  αλληλεπίδρασης  στη  σχέση  ηγέτη-

μέλους αφορά την ανάπτυξη ρόλων (Graen, 1976, Graen and Scandura, 1987). Ο ηγέτης

εκτιμά τις ικανότητες και τα κίνητρα των υφισταμένων μέσω επεισοδίων ρόλων εργασίας

και προσφέρει διαφορετικά κίνητρα σε υφιστάμενους υψηλής ποιότητας για τη συμμετοχή

τους, ακόμη και σε εργασίες που δεν έχουν δομηθεί.  Η σχέση LMX βασίζεται σε μια σχέση
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ανταλλαγής  που  χαρακτηρίζεται  από  ρεαλιστικές  καθημερινές  αλληλεπιδράσεις  με  τον

ηγέτη που επικεντρώνονται στην εργασία».

Στον  αντίποδα,  η  ηθική  ηγεσία  με  βάση  τους  Brown,  Trevino  και  Harrison  (2005)

περιλαμβάνει ελεγχόμενη συμπεριφορά του ηγέτη που αναμένεται να είναι συνεπής μεταξύ

όλων των υφισταμένων. Με αυτή την έννοια, η προοπτική της ηθικής ηγεσίας αντιστοιχεί

στις μέσες συμπεριφορικές θεωρίες ηγεσίας.  (Dadhich & Bhal, 2008, σελ 16, 17).  Μερικοί

ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ηθική ηγεσία είναι ένας συνδυασμός μετασχηματισμού και

συναλλαγής.  Οι  Trevino,  Brown  και  Hartman  (2003)  βρήκαν  ότι  οι  ηθικοί  ηγέτες

χρησιμοποιούν διαδικασίες επιρροής τύπου συναλλαγής, όπως η ρύθμιση των προτύπων,

η αξιολόγηση των επιδόσεων, οι ανταμοιβές και οι ποινές προκειμένου να κρατούν τους

οπαδούς υπεύθυνους για δεοντολογική συμπεριφορά. 

Οι  Kanungo  και  Mendonca  (1996)  σημείωσαν  ότι  «η  σχεδόν  καταστροφή  της

αυτοεκτίμησης των οπαδών προς όφελος του ηγέτη καθιστά τη συναλλακτική διαδικασία

επίδρασης εξαιρετικά επιθετική στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Επομένως, δεν μπορεί

να θεωρηθεί ως ηθική κοινωνική  επιρροή». Εφόσον βέβαια η ποιότητα της ανταλλαγής

παραμένει  υψηλή  οι  οπαδοί  είναι  πιθανότερο  να  αντιληφθούν  τους  ηγέτες  τους  ως

μετασχηματιστικούς  και αυθεντικούς και λιγότερο καταχρηστικούς και υπονομευτικούς.  Η

έρευνα έχει επίσης δείξει ότι μια υποστηρικτική συμπεριφορά του ηγέτη ενθαρρύνει τους

υφιστάμενους να αναφέρουν τυχόν προβλήματα (Graham, 1986), λόφω της εμπιστοσύνης

(υψηλή ποιότητα LMX) στην ηθικότητα και την αξιοπιστία της διοίκησης, που μειώνει τον

κίνδυνο αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως τα αντίποινα  (Brockner, et. al., 1997; Mayer,

Davis και Schoorman, 1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Ανάλυση Του Μοντέλου Έρευνας 

Σχετική Θεωρία και Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποθέσεων

4.1 Ανάπτυξη Θεωρητικού Μοντέλου Έρευνας

Οι  επιπτώσεις  της  αυθεντικής  ηγεσίας  στην  εργασιακή  απόδοση  και  στον  οργανισμό

αποτέλεσαν  αντικείμενο  μελέτης  από  τους  ερυνητές  Αρκετές  δημοσιεύσεις  επίσης

ασχολήθηκαν  με  τη  σημασία  της  ποιοτικής  συναλλαγής  ηγέτη-μέλους  στην  εργασιακή

απόδοση. Συγκεκριμένα για την Αυθεντική Ηγεσία ιδιαιτέρως περιεκτική είναι η παρακάτω

εικόνα  από  τους  Harvey, Martinko  &  Gardner  (2006,  σελ  6),  που  συνοψίζει  την

ωφελιμιστική απόδοσή της σε διάφορους τομείς.

Εικόνα 4. Το Μοντέλο Συνεισφοράς της Αυθεντικής Ηγεσίας

Δεν ανιχνεύθηκαν σχετικές  αναφορές  στην  εγχώρια  βιβλιογραφία  που  να  μελετούν τις

επιπτώσεις της συθεντικής ηγεσίας στην απόδοση των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη
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το διαμεσολαβητικό ρόλο της ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη μέλους. Η παρούσα μελέτη θα

προσπαθήσει να καλύψει το συγκεκριμένο ερευνητικό κενό, διερευνώντας και εκτιμώντας

τις  αλληλεπιδράσεις  που  αναπτύσσονται  ανάμεσα  στις  έννοιες  προς  μελέτη  και  στο

περιβάλλον ενός συγκεκριμένου Κλάδου της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (τις Ένοπλες

Δυνάμεις της χώρας). Παράλληλα. έχει ως στόχο να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τον

τρόπο  που  οι  επαγγελματικές  ιδιαιτερότητες  αυτού  του  κλάδου  αλληλεπιδρούν  με  την

εφαρμογή της Αυθεντικής Ηγεσίας και της Ποιοτικής Σχέσης Ηγέτη-Μέλους. Στην εικόνα

απεικονίζεται το προτεινόμενο μοντέλο που συμπεριλαμβάνει τις σχέσεις των εννοιών με

τις υποθέσεις που εξετάζονται.

Εικόνα 5. Προτεινόμενο Μοντέλο Διερεύνησης Σχέσεως Αυθεντικής Ηγεσίας και Εργασιακής Απόδοσης

με τη Διαμεσολάβηση της σχέσεως Ποιοτικής Συναλλαγής Ηγέτη-Μέλους.
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Γενικότερα, από την εισαγωγική μας συζήτηση για το ρόλο των σχεσιακών διαδικασιών,

αναμένουμε  από  την  LMX  να  μεσολαβήσει  στη  σχέση  μεταξύ  της  εφαρμογής  της

Αυθεντικής Ηγεσίας (ΑL) και των επιδόσεων των οπαδών, αφού έχει βρεθεί ότι το στυλ

ηγεσίας σχετίζεται με την παρουσία ποιοτικής συναλλαγής και η τελευταία μπορεί να έχει

μεσολαβητικό  ρόλο  μεταξύ  του  στυλ  ηγεσίας  και  της  εργασιακής  απόδοσης. .

Συγκεκριμένα,  θεωρούμε  ότι  η  εφαρμογή  της  AL  αντανακλά  την  ανάπτυξη  μιας

αλληλεπιδραστικής και αυθεντικής σχέσης μεταξύ του ηγέτη και των οπαδών. Η σχέση

αυτή  μπορεί  να  τροφοδοτήσει  θετικές  κοινωνικές  ανταλλαγές  χάρη  στην  οικοδόμηση

αμφίδρομης αξιοπιστίας, που θα οδηγήσει στο σεβασμό και την εμπιστοσύνη των οπαδών

(Avolio et al., 2004, Illies κ.ά., 2005, Norman, Avolio, & Luthans, 2010). Αυτές οι σχέσεις

ανταλλαγής φαίνεται να έχουν ως αποτέλεσμα επιτυχημένες επιδόσεις από τους οπαδούς. 

4.2 Σχετική Θεωρία και Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποθέσεων

4.2.1 Αυθεντική Ηγεσία και Ποιοτική Συναλλαγή Ηγέτη-Μέλους

Η εμπειρική υποστήριξη για την πρόβλεψη του Ilies και  των συναδέλφων (2005) ότι  η

αυθεντική  ηγεσία  είναι  θετικά  συνδεδεμένη  με  το  LMX   (Gill  &  Caza,  2015,  Hirst,

Walumbwa, Aryee, Butarbutar, & Chen, 2016; Hsiung, 2012; Wang, Sui, Luthans, Wang, &

Wu, 2014) ενίσχυσε τη σημασία των θετικών κοινωνικών ανταλλαγών στις σχέσεις του

αυθεντικού  ηγέτη  (Tzinerr  &  Barsheshet-Picke,  2014). Οι  Avolio  και  Gardner  (2005)

υποστήριξαν  ότι  η  αυθεντική  ηγεσία  θα  μπορούσε  να  επιδράσει  θετικά  στην  ποιοτική

συναλλαγή  LMX  μεταξύ  προϊσταμένων  και  υφισταμένων.Οι  άνθρωποι  που  κάνουν

συναισθηματικές  επενδύσεις  σε  σχέσεις  εμπιστοσύνης,  όπως  οι  αυθεντικοί  ηγέτες

εκφράζουν πραγματική  φροντίδα  και  ανησυχία  για  την  ευημερία  των  εταίρων τους.  Οι

αυθεντικοίί ηγέτες έχουν έτσι την εξουσία να επηρεάζουν τους υφισταμένους τους, τόσο

συναισθηματικά, όσο και να τους εμπνέουν με το όραμα ενός σκοπού, μέσω ενισχυμένων

προσπαθειών από όλους.

Η  ποιότητα  της  διαμεσολαβητικής  σχέσης  της  LMX  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση

αποτελεί δείκτη του βαθμού στον οποίο το σύνολο των συγκεκριμένων συμπεριφορών του

ηγέτη  είναι  υποστηρικτικό,  ως  προς  τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα  (συγκεκριμένα  τις

μελετώμενες εκφάνσεις της εργασιακής απόδοσης).  Έτσι,  στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ

αυθεντικών ηγετών και οπαδών, η υπόθεση είναι ότι η εφαρμογή της αυθεντικής ηγεσίας
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μπορεί  να  διευκολυνθεί  από  υψηλής ποιότητας  LMX,  διότι  σύμφωνα  με  τις τέσσερις

δυνάμεις  της  θεωρίας  (Northouse,  2001),  έχουμε:  αρχικά  την  ακριβή  περιγραφή της

πραγματικότητας εντός και εκτός των ομάδων στην οργάνωση προς μελέτη. Εν συνεχεία,

επικέντρωση  στη  σχέση  μεταξύ  αυθεντικών  ηγετών  και  οπαδών  και  όχι  μόνο  στα

χαρακτηριστικά ή τις  συμπεριφορές των πρώτων, που αφορούν ένα μόνο στοιχείο της

διαδικασίας  ηγεσίας.  Τρίτον,  με  την  ποιοτική  σχέση  LMX τονίζεται  η  σημασία  της

διαπροσωπικής επικοινωνίας, ως μία από τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη ηγεσία

και τέλος, μεγάλη έρευνα (Truckenbrodt, 2000; Mardanov, Heischmidt, και Henson, 2008)

διαπίστωσε  ότι  ένα  υψηλό  επίπεδο  LMX  συνδέεται  με  μεταβλητές  οργανωτικών

αποτελεσμάτων.

Από  την  άλλη  μεριά,  η  αυθεντική  ηγεσία  μπορεί  να  επηρεάσει  την  ανάπτυξη  και  τη

διατήρηση σχέσεων ανταλλαγής με τους οπαδούς. Οι συνιστώσες της αυτογνωσίας, της

ισορροπημένης  επεξεργασίας,  της  εσωτερικοποιημένης  ηθικής  προοπτικής  και  της

σχεσιακής διαφάνειας αποδεικνύουν από κοινού την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των

αυθεντικών ηγετών (Illies et  al.,  2005).  Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τα κεντρικά

στοιχεία των σχέσεων ανταλλαγής υψηλής ποιότητας (π.χ., Avolio et al., 2004, Blau, 1964,

Illies et al., 2005). Εφαρμόζοντας την αποδοχή διαφορετικών απόψεων από όλους τους

οπαδούς,  οι  αυθεντικοί  ηγέτες  δείχνουν  σεβασμό  και  εμπιστοσύνη  σε  κάθε  έναν  από

αυτούς.  Η  χειρονομία  αυτή  είναι  πιθανό  να  έχει  ως  αποτέλεσμα  το  σεβασμό  και  την

εμπιστοσύνη  των  οπαδών  (Avolio  et  al.,  2004,  Norman  et  al.,  2010).  Δεύτερον,  οι

αυθεντικοί ηγέτες είναι πιστοί στον εαυτό τους και παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ηθικής

ακεραιότητας.  Οι  ηγέτες  αυτοί  θεωρούνται  από τους  οπαδούς  ως ειλικρινείς  και  ηθικά

αντάξιοι  για  να  κερδίσουν  την  εμπιστοσύνη  τους,  αλλά  και  την  προθυμία  τους  να

συνεργαστούν μαζί τους (π.χ., Clapp-Smith, Vogelgesang & Avey, 2009, Gardner et al.,

2010).  Τέλος, η αυτογνωσία σημαίνει ότι οι ηγέτες είναι σε θέση να αναγνωρίσουν πώς οι

οπαδοί  βλέπουν την ηγεσία τους, καθώς και να κατανοήσουν τα δικά τους κίνητρα, τα

δυνατά σημεία  και  τις  αδυναμίες  τους.  Οι  ηγέτες με  υψηλή αυτογνωσία ενισχύουν την

αυθεντικότητα και την αποτελεσματικότητά τους χρησιμοποιώντας τόσο την αυτογνωσία

όσο και  την αντανακλαστική εικόνα του  εαυτού (Walumbwa et  al.,  2010).Με βάση την

παραπάνω ανάλυση η πρώτη υπόθεση που διαμορφώνεται είναι η εξής:

Η1:   Η εφαρμογή Αυθεντικής Ηγεσίας επιδρά θετικά στην Ποιοτική Συναλλαγή Ηγέτη –

Μέλους.
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4.2.2. Αυθεντική Ηγεσία και Ατομική Εργασιακή Απόδοση

Ο αριθμός των ερευνών που αφορούν στην αυθεντική ηγεσία και την εργασιακή απόδοση

αποδίδει τη θετική σχέση των δύο εννοιών. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξειδίκευση

της  αναπτυξιακής  δυναμικής  μεταξύ  των  στάσεων,  των  συμπεριφορών  και  των

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των αυθεντικών ηγετών με τους οπαδούς (Avolio et

al..,  2004,  Gardner,  Avolio,  Luthans,  May,  &  Walumbwa,  2005,  George,  2003,  Illies,

Morgeson & Nahrgang, 2005). Συγκεκριμένα, οι Avolio et αϊ. (2004) περιέγραψαν τη θετική

οργανωτική συμπεριφορά (Luthans, 2002 · Luthans & Avolio, 2009 Luthans & Youssef,

2007),  τις  θεωρίες εμπιστοσύνης, συγκίνησης και  ταυτότητας για να περιγράψουν τους

μηχανισμούς  με  τους  οποίους  οι  αυθεντικοί  ηγέτες  ασκούν  την  επιρροή  τους  στις

συμπεριφορές και την εργασιακή απόδοση των οπαδών.  Η ιδέα αυτή ενισχύεται από τους

Liden et al. (2000), που βρήκαν μια σημαντική σχέση μεταξύ του ηγέτη και της αντίληψης

των εργαζομένων για το επίπεδό της ενδυνάμωσης,  δεδομένου ότι οι αυθεντικοί ηγέτες

είναι  περισσότερο  πρόθυμοι  να  ανταλλάξουν  πληροφορίες  και  να  εκφράσουν  τις

εσωτερικές  σκέψεις  τους  και  συναισθήματα,  δημιουργούν  περισσότερη  εμπιστοσύνη,

αφοσίωση και ταυτότητα (Wang, Law, Hackett & Chen, 2005). Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι

η δική τους η φαινομενική ακεραιότητα και η ειλικρίνεια βοήθησαν τους προϊστάμενους να

δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα αμοιβαίες σχέσεις με τους υφισταμένους τους, μέχρι το

σημείο να θεωρούνται  εταίροι και να μοιράζονταν προσδοκίες και στόχους, που είναι η

ουσία της αυθεντικής διαχείρισης. Σε γενικές γραμμές, αυτή η έρευνα υποστηρίζει ότι η AL

μπορεί να παρακινήσει και να επηρεάσει την απόδοση του ακόλουθου. 

Η2:  Η Αυθεντική Ηγεσία αυξάνει την Εντός Ρόλου (in-role) Απόδοση των εργαζομένων.

Η3:  Η εφαρμογή της Αυθεντικής Ηγεσίας αυξάνει την Εκτός Ρόλου (extra-role) Απόδοση

των εργαζομένων.

4.2.3 Αυθεντική  Ηγεσία  και  Εργασιακή  Απόδοση  (ως  προς  την  Προληπτική

Δραστηριότητα οπαδού) στην Ομάδα και τον Οργανισμό.

Οι προληπτικές συμπεριφορές γενικά μπορούν να στοχεύουν στην αλλαγή σε διαφορετικά

επίπεδα, όπως η ατομική εργασία, η ομάδα ή ο Οργανισμός (Griffin,  Neal and Parker,

2007). Η προληπτική δράση ενός μέλους  (ομάδας ή Οργανισμού) στοχεύει στην αλλαγή
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κατάστασης  και  λειτουργίας.  Η  δραστηριότητα  ενός  μέλους  στην  περίπτωση  αυτή

αναφέρεται στην ατομική συμπεριφορά, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η

οργάνωση  και  επικεντρώνεται,  όχι  μόνο  σε  ομάδες  εργασίας  ή  τμήματα,  αλλά  στον

Οργανισμό ως σύνολο,  υπερβαίνοντας  τη  συμπεριφορά της οργανωτικής  υπηκοότητας

(Podsakoff  et  al.,  2000).  Η  προληπτική  δραστηριότητα  είναι  μια  συγκεκριμένη  μορφή

κινητοποιημένης  συμπεριφοράς  στην  εργασία  (Bateman  and  Crant,  1993)  και  είναι

διαφορετική από τις συμπεριφορές επιδόσεων και πολιτών (Griffin, Neal and Parker, 2007,

Parker, Wlliams and Turner, 2006). Δεν είναι μια αντίδραση στις εξωτερικές απαιτήσεις,

αλλά αυτοεκκίνηση και κατεύθυνση προς το μέλλον. Η προληπτική συμπεριφορά προωθεί

την αλλαγή (Campbell,  2000, Crant,  2000, Frese and Fay,  2001, Morrison και  Phelps,

1999,  Parker,  2000),  διαδραματίζει  έναν μοναδικό και  κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία της

καινοτομίας  (Rank,  Pace  and  Frese,  2004)  και  συμβάλλει  στη  συνολική

αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού (π.χ., Baer and Frese, 2003, Rank, Pace and Frese,

2004, Van Gelderen, Frese and Thurik, 2000). 

Πρόσφατες μελέτες (όπως σημειώνουν οι Strauss, Griffin & Rafferty, 2009),έχουν δείξει μια

σχέση μεταξύ ηγεσίας και  προληπτικής συμπεριφοράς (Frese,  Teng και  Wijnen,  1999,

Parker,  Williams  and  Turner,  2006).  Η  δυνατότητα  των  ατόμων  να  συμβάλλουν  στην

αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Ομάδας εξαρτάται από την κοινωνική τους ενσωμάτωση

στους ρόλους εργασίας (Murphy & Jackson, 1999). Η θεωρία των ρόλων υποδηλώνει ότι

τα άτομα θα ενεργήσουν για να στηρίξουν μια μεγαλύτερη κοινωνική οντότητα, όπως η

ομάδα  εργασίας,  όταν  αισθάνονται  μέρος  της  οντότητας  αυτής  και  αναγνωρίζουν  ένα

δεσμό  ταυτότητας  (Katz  &  Kah,  1978:  374).  Όταν  τα  άτομα  αντιλαμβάνονται  τους

συναδέλφους  τους  ως  υποστηρικτές  και  με  ενδιαφέρον  για  την  ευημερία  τους,

αλληλεπιδρούν  με  τη  διεξαγωγή  δραστηριοτήτων  που  συμβάλλουν  στην

αποτελεσματικότητα  της  ομάδας  τους.  Προηγούμενη  έρευνα  έχει  διαπιστώσει  ότι  η

αντίληψη  ενός  υποστηρικτικού  ομαδικού  περιβάλλοντος,  αποτελεί  ένα  σημαντικό

προηγούμενο των συμπεριφορών που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της ομάδας

(Colquitt, Noe & Jackson, 2002). 

Η  αξιολόγηση  των  συμπεριφορών  των  οπαδών  που  στρέφονται  προς  την  ομάδα,

εμπεριέχει  συνήθως  την  επιβράβευση  μιας  ατομικής  συμπεριφοράς  που  έχει

μακροπρόθεσμα οφέλη και για τους οργανισμούς.  Η προληπτική συμπεριφορά διαφέρει

από άλλες όπως η «βοηθητική συμπεριφορά»  «helping behavior» (Podsakoff et al., 2000)

και η «προσωπική υποστήριξη» «personal support» (Borman et al., 2001, Johnson, 2003).

56



Οι  ορισμοί  αυτών των τελευταίων συμπεριφορών υπογραμμίζουν την  εθελοντική  φύση

τους, αλλά δεν τονίζουν τις αυτοκαθοδηγούμενες, προσανατολισμένες στην αλλαγή και τις

προνοητικές  δράσεις που χαρακτηρίζουν την προληπτική συμπεριφορά.  Δεν είναι μόνο

χρήσιμη η διάκριση της προληπτικής συμπεριφοράς από παρόμοιες συμπεριφορές, αλλά

έχει και ξεχωριστή σημασία για τη βιωσιμότητα της Ομάδας, οπότε θεωρούμε ότι:

Η4: Η Αυθεντική Ηγεσία επιδρά θετικά στη Προληπτική Δραστηριότητα των εργαζομένων

ως Μέλη Ομάδων 

Κάτω από την ίδια λογική, η θεωρία των ρόλων δείχνει ότι, αν τα άτομα αντιλαμβάνονται

ότι  η ευρύτερη τους οργάνωση υποστηρίζει  και ενδιαφέρεται για την ευημερία τους, θα

είναι πιο πιθανό να διεξάγουν δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα

του Οργανισμού. Η συναισθηματική δέσμευση ενός ατόμου για μια οργάνωση μπορεί να

δείξει την έκταση των θετικών και υποστηρικτικών σχέσεων μεταξύ του προσώπου και της

οργάνωσης. 

Και πάλι, η προδραστικότητα του μέλους σε μία οργάνωση διαφέρει από την οργανωσιακή

αφοσίωση (Podsakoff et al.., 2000) και την οργανωσιακή υποστήριξη (Borman et al., 2001,

Johnson,  2003),  λόγω της  έμφασης που δίνει  στην  αυτοκαθοδήγηση και  στην αλλαγή

κατευθυνόμενη  από  το  μέλλον.  Επιπλέον,  η  προληπτική  δράση  στα  πλαίσια  μιας

Οργάνωσης αντανακλά την έκταση στην οποία ένα άτομο εμπλέκεται σε αυτοεκκίνηση για

συμπεριφορά καθοδηγούμενη από μελλοντικές καταστάσεις, προκειμένου να αλλάξει την

Οργάνωση ή την Επιχείρησή του και τον τρόπο λειτουργίας αυτής. Τέτοιες συμπεριφορές

διασφαλίζουν  ότι  ο  Οργανισμός  ως  σύνολο  αναπτύσσεται  και  καινοτομεί,  αντί  να

προωθήσει την αλλαγή μόνο μέσα σε στενά λειτουργικά πλαίσια.  

Η5:  Η εφαρμογή της Αυθεντικής Ηγεσίας από μέρους των προϊσταμένων επιδρά θετικά

στην αύξηση του βαθμού Προληπτικής Δραστηριότητας των εργαζομένων ως μέλη του

Οργανισμού. 

4.2.4 Θεωρία Ανταλλαγής Ηγέτη Μέλους και Ατομική Εργασιακή Απόδοση

Υπάρχει  ευρεία συναίνεση  σε θεωρητικές προσεγγίσεις  για το γεγονός ότι,  η απόδοση

επηρεάζεται από τη θεωρία LMX με διάφορους τρόπους. Ένας σημαντικός αριθμός  από
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επιστήμονες εστίασαν την προσοχή τους στην απόδοση των μελών ως προγενέστερη του

LMX (Bauer, Green, 1996, Dansereau, Grae n, Haga, 1975, Liden, Graen, 1980, Liden,

Wayne, Stilwell, 1993. Scandura, Graen, 1984. Scandura, Graen, Novak, 1986; Wayne,

Ferris,  1990).  Εμπιστοσύνη,  εξουσιοδότηση  και  ανάθεση  καθηκόντων  στον  οπαδό

αυξήθηκαν, ως «ανταμοιβή για την απόδοση» από τον ηγέτη και πραγματοποιούνται όταν

θεωρείται ότι  «το συγκεκριμένο μέλος  αποδίδει καλά»  (Bauer, Green, 1996, σελ. 1560).

Άλλοι  μελετητές επικεντρώθηκαν  στην  απόδοση  ως  αποτέλεσμα  μιας  καλής  σχέσης

ηγέτη / μέλους (Bauer, Erdogan, Liden, Wayne, 2006 · DelVecchio, 1998 · Walumbwa,

Mayer, Wang, Wang, Workman, Christensen, 2011 · Zhang, Wang, Shi , 2012). 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, μια σχέση υψηλής ποιότητας δίνει στο μέλος περισσότερες

ευκαιρίες να λάβει υποστήριξη από τον ηγέτη, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις δυνατότητες

χρησιμοποίησης των πόρων εργασίας,  την ανάληψη αποστολών, την ενθάρρυνση,  την

σαφέστερη πληροφόρηση, τις ανταμοιβές και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας Graen, Uhl-Bien,

1995). Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων, με τη σειρά τους, δημιουργούν μια αίσθηση

υποχρέωσης και παρακινούν τους εργαζόμενους να ανταλλάξουν την εμπιστοσύνη με την

αυξημένη  προσπάθεια  και  τη  δέσμευση,  ακόμη  και  πέρα  από  τη  σύμβαση  εργασίας

(Wayne,  Shore,  Liden,  1997)  και  προσφέρουν  τα  υψηλότερα  επίπεδα  εθελοντικής

συμπεριφοράς

Αρκετοί  συγγραφείς  εξέτασαν  συγκεκριμένα  τη  σχέση  μεταξύ  LMX  και  απόδοσης  της

εργασίας του μέλους και έδειξαν ότι ένα υψηλό LMX μπορεί να τη βελτιώσει με διάφορους

τρόπους   όπως,  αυξάνοντας  την  αυτο-αποτελεσματικότητα  και  τη  δέσμευσή  του  στον

επιβλέποντα (Walumbwa, Cropanzano, Goldman, 2011). με την προώθηση της εμφάνισης

άτυπων  ηγετών  στην  ομάδα  (Zhang,  Waldman,  Wang,  2012)  και  με  τη  δημιουργία

καλύτερης κατανομής των πόρων (δηλ. την ενδυνάμωση και την ανάθεση εργασίας) (Goh,

Wasko, 2012).

Επίσης, αναμένεται  οι  εργαζόμενοι  να  λειτουργήσουν  όχι  μόνο  ως  προς  τη  συνήθη

εργασία τους αλλά και αναλαμβάνοντας επιπλέον ρόλους που διαχωρίζονται σε τέσσερις

κατηγορίες οργανωτικού αυθορμητισμού:  στην  παραγωγή εποικοδομητικών προτάσεων,

στη βελτιίωση των ατομικών γνώσεων και των ικανοτήτων με τρόπους που θα βοηθήσουν

τον οργανισμό, στην προστασία του οργανισμού από πιθανά προβλήματα και στη βοήθεια

στους συνεργάτες. 

Η6:  Η Ποιοτική Συναλλαγή Ηγέτη- Μέλους  αποφέρει ιδιαίτερα οφέλη στον εργαζόμενο
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καθώς αυξάνει την Εντός Ρόλου (in role) Απόδοση των εργαζομένων.

Η7:  Η Ποιοτική Συναλλαγή Ηγέτη- Μέλους  αποφέρει ιδιαίτερα οφέλη στον εργαζόμενο

καθώς αυξάνει την Εκτός Ρόλου (extra role) Απόδοση των εργαζομένων.

4.2.5  Θεωρία  Ανταλλαγής  Ηγέτη Μέλους  και  Εργασιακή  απόδοση (ως  προς  την

Προληπτική Δραστηριότητα οπαδού) στην Ομάδα και τον Οργανισμό.

 Η  «ομαδική εργασία» περιγράφει το επίπεδο της υποστηρικτικής συμπεριφοράς μεταξύ

των  μελών  της  ομάδας  (Glaser,  Zamanou,  &  Hacker,  1987;  Salas,  Rosen,  Burke  &

Goodwin,  2009).  Επειδή  η  διαφοροποίηση  LMX σε  μια  ομάδα  θα  μπορούσε  να  είναι

δυνητικά  επιβλαβής  για  την  κοινωνική  αρμονία  μέσα  στις  ομάδες  εργασίας,  τη

συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα, θεωρούνται σημαντικά τα αποτελέσματα που

εξετάζουν και αξιολογούν τη συνολική επίδραση της διαφοροποίησης LMX στην απόδοση

της ομάδας (Boies & Howell, 2006;Hooper & Martin, 2008. Liden et al., 1997; Scandura,

1999; Sias & Jablin, 1995; Tyler, 1989; van Breukelen et αϊ., 2006).

Σε ατομικό επίπεδο, έχει αποδειχθεί ότι η ποιότητα της σχέσης ανταλλαγής  εκδηλώνεται

συμπεριφορικά  με  τη  μορφή  αυξημένης  προθυμίας  για  συμμετοχή  σε  υποστηρικτική

συμπεριφορά της ομάδας ή της οργάνωσης, όπως η βοήθεια συναδέλφων, η συνεργασία

ή  η  ανταλλαγή  πληροφοριών  που  δεν  απαιτείται  ρητά  στην  περιγραφή  της  εργασίας

(Deluga, 1994, Dulebohn et al.,  2012; Ilies, Nahrgang & Morgeson, 2007. Liden et αϊ.,

1997; Settoon, Bennett, & Liden, 1996; Wayne, Shore & Liden, 1997). Σύμφωνα πάλι με

τη λογική της κοινωνικής ανταλλαγής, η απόδοση αυτών των διακριτικών συμπεριφορών

αντιπροσωπεύει ευκαιρίες για την αποπληρωμή των παροχών που έχουν ληφθεί μέσω της

σχέσης LMX υψηλής ποιότητας.

Ενώ οι συνέπειες της ποιότητας LMX για μεμονωμένους εργαζομένους είναι καθιερωμένες,

οι επιπτώσεις μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης στην ηγεσία είναι λιγότερο σαφής σε

επίπεδο  ομάδας.  Η  θεωρία  LMX  υποθέτει  ότι  σε  επίπεδο  ομάδας,  η  ανάπτυξη

διαφοροποιημένων  σχέσεων  με  τους  υφιστάμενους είναι  τόσο  φυσική  όσο  και  η

λειτουργική ηγετική συμπεριφορά (Dansereau et al., 1995). Με το να πολλαπλασιάζονται

αποτελεσματικά  οι  επενδύσεις σε επιλεγμένους υπαλλήλους, οι ηγέτες δημιουργούν μια

αναδυόμενη  ιεραρχία  στην  οποία  οι  υψηλόβαθμοι  οπαδοί της  LMX  λειτουργούν  ως
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διευθυντικοί  πληρεξούσιοι  στην εκπαίδευση και  καθοδήγηση άλλων μελών της  ομάδας

(Dansereau et al.., 1975). Διά μέσου αυτής της διαδικασίας, επιτυγχάνεται και βελτιώνεται

η  αποτελεσματικότητα  της  ομάδας.  Επιπλέον,  στο  το  βαθμό  που  η  ποιότητα  LMX

διατίθεται  προς  όφελος  των  πιο  ικανών  και  καλύτερων  επιδόσεων  εργαζομένων,  η

διαφοροποίηση λειτουργεί ως ανταμοιβή για αυτούς και ως κίνητρο ενεργοποίησης των πιο

αδύναμων για αυξημένη προσπάθεια (Dansereau).

Ωστόσο,  η έρευνα σε επίπεδο ομάδας υποδηλώνει  ότι  εντός των ομάδων εργασίας,  η

διαφοροποίηση  LMX  είναι  που  ενδέχεται  να  επηρεάσει  πληθώρα  συγκριτικών  και

κοινωνικών διαδικασιών μεταξύ  των  μελών της  ομάδας,  που  μπορούν να  επηρεάζουν

αρνητικά την αποτελεσματικότητα σε επίπεδο ομάδας (Liden et al., 1997, Scandura, 1999,

Sias & Jablin, 1995; Sparrowe & Liden, 1997; van Breukelen, Schyns & Le Blanc, 2006). Η

έρευνα δείχνει ότι οι αντιλήψεις των εργαζομένων για τη σχετική ποιότητα LMX μεταξύ των

άλλων μελών ενός Οργανισμού, υπόκεινται σε προκαταλήψεις απόδοσης που επηρεάζουν

την αμεροληψία των εργαζομένων (Ansari,  Hung, Aafaqi, 2007, Sias & Jablin, Vecchio,

Griffeth,  &  Hom,  1986).  Οι  ανισορροπίες  στην  ποιότητα  LMX  ανάμεσα  σε  δύο

εργαζόμενους και έναν προϊστάμενο μπορούν να προκαλέσουν περιφρόνηση μεταξύ των

εργαζομένων (Hu & Liden, 2013). 

Έρευνες  δείχνουν  επίσης  ότι  η  LMX  μπορεί  να  ενθαρρύνει μερικές  προδραστικές

συμπεριφορές  -  δηλ.  με  την  ενίσχυση  των  εργαζομένων να  καθορίσουν το  εύρος  της

εργασίας τους κοντά ή πέρα από το επίπεδο των προσδοκιών του προϊσταμένου (Hsiung,

Tsai,  2009)  (Walumbwa,  Cropanzano,  Hartnell,  2009),  ή  παρεμποδίζοντας  τη

συμπεριφορά  αποφυγής  ανάδρασης  (Moss,  Sanchez,  Brumbaugh,  Borkowski,  2009).

Επιπλέον, η προληπτική συμπεριφορά συνεπάγεται την ανάληψη ελέγχου για να συμβούν

πράγματα σε αντίθεση με την παθητική στάση με την οποία βλέπουν τα πράγματα να

συμβαίνουν. 

Αυτές  οι  δυο  οι  έννοιες,  η  LMX  και  η  προληπτική  συμπεριφορά,  σχετίζονται

χρησιμοποιώντας  μια  προοπτική  κοινωνικού  συναλλάγματος.  Θεωρητικά,  οι  ερευνητές

έχουν  προτείνει  ορισμένους  λόγους  για  ένα  θετικό  LMX  και  συμπεριφοράς

προδραστικότητας.  Για  παράδειγμα,  οι  εργαζόμενοι  σε  σχέσεις  υψηλής  ποιότητας

θεωρείται  ότι  έχουν  πιο  προληπτικές  συμπεριφορές  επειδή  λαμβάνουν  περισσότερους

πόρους  που  σχετίζονται  με  την  εργασία,  όπως  πληροφορίες,  εργασίες  και  αυτονομία
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(Graen & Scandura, 1987). Επιπλέον, οι ερευνητές πρότειναν ότι το LMX είναι επωφελής

για την καινοτομία (μια έννοια που σχετίζεται με την προληπτική συμπεριφορά) επειδή η

απόλαυση μιας υψηλής ποιότητας σχέσης LMX συνοδεύεται από ενθαρρύνση ανάλογου

κλίματος  (Scott  &  Bruce,  1994).  Ένα  τέτοιο  κλίμα  διευκολύνει  τη  δέσμευση  των

εργαζομένων σε συμπεριφορές που αλλάζουν. 

Προηγούμενη έρευνα περιελάμβανε αυτονομία στην έρευνα της σχέσης μεταξύ LMX και

προληπτικής συμπεριφοράς. Εδώ περιλαμβάνεται η μελέτη των Volmer, Spurk και Niessen

(2011)  που  υποστήριξαν τη  συγκρατητική  επίδραση  της  αυτονομίας  της  εργασίας  στη

σχέση μεταξύ της LMX και της συμμετοχής στη δημιουργική εργασία. Επιπλέον, μια μελέτη

των Den Hartog και Belschak (2012) επιβεβαίωσε μια αλληλεπίδραση μετασχηματισμού

της ηγεσία, την αυτο-αποτελεσματικότητα του ρόλου και την αυτονομία όσον αφορά την

προληπτική συμπεριφορά.  Επιπλέον,  εμπειρικά στοιχεία  δείχνουν ότι  σε  περιβάλλοντα

που προσφέρουν αυτονομία και διακριτικότητα, οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν μεγαλύτερη

αυτοπεποίθηση  στις  ικανότητές  τους  να  επιτελούν  με  επιτυχία  διάφορες  εργασίες  και

ευθύνες (Parker, 1998).

Κατά συνέπεια, αυτή η μεγαλύτερη αυτο-αποτελεσματικότητα οδηγεί στον καθορισμό πιο

προληπτικών, προκλητικών στόχων (Parker et al., 1997). Σε μια μελέτη πεδίου, οι Parker

et al. διαπίστωσαν ότι η αυτονομία συνδέεται με την υψηλότερη αυτοεκτίμηση του εύρους

του ρόλου που συνδέεται  περαιτέρω με τις  προληπτικές συμπεριφορές εφαρμογής της

ιδεών και την επίλυση προβλημάτων. Άλλες μελέτες πεδίου έχουν δείξει ότι η αυτονομία

της  εργασίας  προβλέπει  υψηλότερα  επίπεδα  προαγωγιμότητας  (McAllister,  Kamdar,

Morrison & Turban, 2007). Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι ο σχεδιασμός της εργασίας με

στοιχεία  αυτονομίας  σχετίζεται  με  υψηλότερα  επίπεδα  αυτοπεποίθησης  (Morgeson,

Delaney-Klinger, & Hemingway, 2005)  Συνεπώς, μπορούν οι εργαζόμενοι να μάθουν από

το  μοντέλο  ρόλων  και  να  αναπτύξουν  την  εμπιστοσύνη  για  να  δοκιμάσουν  νέες

συμπεριφορικές  προσεγγίσεις  όπως  η  προληπτική  συμπεριφορά,  τα περιβάλλοντα

εργασίας  θα πρέπει παρέχουν τις ευκαιρίες για τέτοιου είδους πειραματισμούς.Φαίνεται

πως σε ομάδες με υψηλή εργασιακή αυτονομία, η διαμεσολαβούμενη σχέση μεταξύ LMX

και  προληπτικής  συμπεριφοράς θα  είναι  ισχυρότερη  από  ό,τι  σε  ομάδες  με  λιγότερη

αυτονομία στην εργασία. Αυτό οδηγεί στην υπόθεση:

Η8: Η ποιοτική συναλλαγή ηγέτη – μέλους επιδρά θετικά στη προληπτική δραστηριότητα
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των εργαζομένων ως μέλη ομάδων.

Η9: Η ποιοτική συναλλαγή ηγέτη – μέλους επιδρά θετικά στη προληπτική δραστηριότητα

των εργαζομένων ως μέλη των Οργανισμών.

4.2.6 Επίδραση Ταυτότητας του Φύλου

Η  συσχέτιση  μεταξύ  της  ταυτότητας  του  φύλου  με  τις  μορφές  διαχείρισης  των

χαρακτηριστικών  της  αυθεντικής  ηγεσίας  και  της  ποιότητας  της  LMX  απασχόλησε  τη

βιβλιογραφία.Όπως αναφέρει ο Gardner et αΙ (2005, σελ. 344)  αναφέρεται ότι το φύλο του

ηγέτη (για την αυθεντική ηγεσία) δεν έχει πλέον σημασία, καθώς το κριτήριο γνησιότητας

είναι να «ενεργεί σύμφωνα με τον αληθινό εαυτό του». Παρόλα αυτά, όπως αναφέρεται η

ηγεσία παραμένει ένα επίμονο ανδρικό φαινόμενο γενικά (Karelaia και Guillen, 2014) και,

ειδικότερα, στην περίπτωση της αυθεντικής ηγεσίας (Gardiner, 2013α 2013b). 

Πρόσφατα  παραδείγματα  γυναικών  που  θα  μπορούσαν  να  ανατρέψουν  αυτή  την

παραδοχή στο διεθνές σκηνικό υπάρχουν διάφορα. Ένα από αυτά είναι  η  Julia Gillard

(Πρώην Πρωθυπουργός της Αυστραλίας)  που παρουσιάζει  μια  αφήγηση γύρω από τη

σημασία της ιστορίας της ζωής της, την ακεραιότητα της ως ηγέτη, περιγράφοντας επίσης

και τη σημασία  να προέρχεται από εργατική οικογένεια. Χρησιμοποιεί σκόπιμα αυτήν την

αφήγηση  για  λόγους  προώθησης  το  2010  της  εκστρατείας  της,  όταν  λέει:  «Ως

πρωθυπουργός, θα οδηγούμαι από τις αξίες που πιστεύω σε όλη μου τη ζωή.  [...] Έμαθα

αυτές τις αξίες στο σπίτι της οικογένειάς μου, από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, που

μετανάστευσαν σε αυτή τη χώρα και εργάστηκαν απίστευτα σκληρά για να δώσουν στην

αδελφή μου και σε μένα το καλύτερο των ευκαιριών της ζωής».

Ακόμη και το φυλλάδιο της καμπάνιας της χρησιμοποιεί  στοιχεία ευγενών προσωπικών

αξιών, που θα της προσδώσουν αξία ως ηγέτη. Χρησιμοποιεί  τη φράση  «Με γνώμονα

αυτές τις αξίες, υπό την ηγεσία μου [...] » κ.λ.π.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι περισσότερο μια διαδικασία καθιέρωσης της οικοδόμησης

ταυτότητας, παρά μις ουσιώδης διαδικασίας να επιδείξει τον πραγματικό εαυτό.  Μελέτες

έχουν δείξει ότι οι γυναίκες διευθυντές που μπορούν να συνδυάσουν στυλ διαχείρισης  και

να  αποφύγουν τις αντιφατικές προβολές, θεωρούνται αυθεντικές. Διαπίστωσαν επίσης ότι,

κατά  την  άποψη  των  ανδρών,  υπήρχαν  γυναίκες  που  διέθεταν  ένα  «αρσενικό» στυλ

ηγετικής  συμπεριφοράς,  που  μπορούσαν  να  το  υποστηρίξουν και  τελικά  υπήρξαν  πιο
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επιτυχημένες από άλλες που το υιοθέτησαν χωρίς να φαίνονταιι ειλικρινείς (Kawakami et

al.,  2000).  Η  ανάληψη  της  «αυθεντικής  διαχείρισης»,  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει

«συνδυασμό  νίκης» για  γυναίκες  διευθυντές,  όταν  υπάρχει  συμφωνία  μεταξύ  της

ταυτότητας του ρόλου του φύλου και  ττων χαρακτηριστικών διαχείρισης. Από την άλλη

πλευρά,  σύμφωνα  με  προηγούμενη  έρευνα,  τα  παραδοσιακά  στυλ  διαχείρισης  είναι

λιγότερο  αποτελεσματικά,  ενώ  τα  ανδρογόνα  και  τα  συνδυασμένα  στυλ  διαχείρισης

συμβάλλουν στο LMX (Kark et al., 2012). Ωστόσο, η εικόνα της γυναίκας ηγέτη θα πρέπει

να προέρχεται από την προσωπικότητά της και να μην είναι αντιληπτή ως παρεμπόδιση ή

ρόλος (Goffee & Jones, 2005). Ως εκ τούτου προτείνεται:

Η 10:  Η εκδήλωση γνωρισμάτων Αυθεντικής Ηγεσίας εξαρτάται από το Φύλο τόσο των

υφισταμένων όσο και των προϊσταμένων. 

Η 11: Η ανάπτυξη Ποιοτικής Συναλλαγής Ηγέτη-Μέλους  εξαρτάται από το Φύλο τόσο των

υφισταμένων όσο και των προϊσταμένων.

4.2.7 Επίδραση Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών Κλάδου

Οι ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού κλάδου προς διερεύνηση προκάλεσε το ενδιαφέρον

για επιμέρους εξέταση επιπλέον υποθέσεων, ως εξής:

Η LMX αναφέρθηκε ως διαδικασία μεταδίδει την επίδραση της ηγεσίας στην επίδοση του

οπαδού. Μια σχέση αυτού του τύπου εμφανίζεται σε διαφορετικά στάδια και επίπεδα κατά

τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας (Graen & Uhl-Bien, 1995).Η θεωρία προβλέπει ότι, οι

ανταλλαγές χαμηλής ποιότητας αυτής της φύσης θα είναι ιδιαίτερα πιθανές νωρίς στην

ανάπτυξη  της  σχέσης  ηγέτη-μέλους  και  εξελίσσονται  σε  ποιότητα  μετά  την  πάροδο

κάποιου χρόνου. Δύναται, σε κάποιες περιπτώσεις και η εμπειρία ενός προϊστάμενου (με

μεγάλο  αριθμό  μεταθέσεων,  να  του  δίνει  την  ευχέρεια  ανάπτυξης  διαμεσολαβητικών

σχέσεων  υψηλής  ποιότητας  σε  πρώιμο  στάδιο  γνωριμίας  με  τον  οπαδό.  Αντίστροφα

δύναται η διαδικασία των μεταθέσεων να έχει εξουθενώσει τη διάθεση του προϊστάμενου

για υψηλής ποιότητας αμφίδρομης σχέσης.  Για τους λόγους αυτούς εξετάστηκε εάν:

Η13: Η  ανάπτυξη  ποιοτικής  συναλλαγής  ηγέτη-μέλους  εξαρτάται  από  τον  αριθμό  των

μεταθέσεων προϊστάμενου. 

Η15: Η ανάπτυξη ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη-μέλους εξαρτάται από το συνολικό χρόνο

προϋπηρεσίας στον άμεσα προϊστάμενο.
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Ακόμη, αναφέρθηκε ότι  οι  αυθεντικοί  ηγέτες αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τις  προσωπικές

τους επιλογές, σε ηθικά κρίσιμα ζητήματα, αλλά και ιστορίες ζωής που λειτούργησαν ως

ερεθίσματα ανάπτυξης της ταυτότητάς τους (π.χ.  Η ανάληψη επιπλέον καθηκόντων,  η

προηγούμενη  θέση  στη  διοίκηση  μεγάλου  αριθμού  ατόμων  κ.λ.π.).  Με  την  παρούσα

εργασία  δίνεται  η  ευκαιρία  εξέτασης  κάποιων  παραμέτρων  όπως  του  αριθμού  των

μεταθέσεων  του  προϊσταμένου  και  του  συνολικού  χρόνου  προϋπηρεσίας  του  που

θεωρητικά  θα  μπορούσαν  να  λειτουργήσουν  ως  υψηλά  αποθεματικά  προσωπικών

εμπειριών. Ως εκ τούτου εξετάζεται εάν:

Η12:  Η  εκδήλωση  γνωρισμάτων  Αυθεντικής  Ηγεσίας  εξαρτάται  από  τον  αριθμό  των

Μεταθέσεων του προϊστάμενου.

Η16:  Η  εκδήλωση  γνωρισμάτων  αυθεντικής  ηγεσίας  εξαρτάται  από  το  χρόνο

προϋπηρεσίας του άμεσα προϊσταμένου.

Τέλος,  πραγματοποιήθηκε  εκτενής  αναφορά  στην  βιβλιογραφία  για  την  ανάπτυξη

αυθεντικών οπαδών. Η επόμενη υπόθεση εξετάζει εάν διαπιστώνεται ότι η διαδικασία αυτή

για τον συγκεκριμένο κλάδο πραγματοποιείται υπό χρονικές προϋποθέσεις ή όχι, λόφω της

περιοριστικής δράσης των συχνών μεταθέσεων.

Η14:  Η εκδήλωση γνωρισμάτων Αυθεντικής Ηγεσίας εξαρτάται από το συνολικό Χρόνο

Προϋπηρεσίας στον άμεσα προϊστάμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Μεθοδολογία Έρευνας

5.1 Μεθοδολογία

5.1.1 Είδος Έρευνας

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί  ποσοτική έρευνα με τη χρήση

ερωτηματολογίου.  Η  ποσοτική  έρευνα  εστιάζει  στην  ανακάλυψη  και  κατανόηση  των

εμπειριών,  των προσεγγίσεων και  των σκέψεων των συμμετεχόντων,  διερευνώντας  τα

νοήματα, τους σκοπούς και την ευρύτερη πραγματικότητα που πλαισιώνει ένα κοινωνικό

φαινόμενο  (Κυριαζή,  2002).  Σύμφωνα  με  τον  Berliner (2002),  ο  ερευνητής  που

χρησιμοποιεί αυτήν την ερευνητική προσέγγιση διερευνά το υπό εξέταση φαινόμενο στο

φυσικό  του  περιβάλλον,  προσπαθώντας  να  το  νοηματοδοτήσει  ή  να  το  ερμηνεύσει

σύμφωνα με την ανθρώπινη εμπειρία. 

Ο  Blakiei (2004)  αναφέρει  πως  οι  ποσοτικές  μέθοδοι  χρησιμοποιούνται  ήδη  από  τη

δεκαετία  του  1980  ευρέως  στην  κοινωνική  έρευνα,  δεδομένων  των  σημαντικών

πλεονεκτημάτων τους.  Κεντρικό  στοιχείο  σε  αυτή  τη  μέθοδο είναι  η  επαγωγική  λογική

(deductive reasoning), υπό την έννοια ότι υπάρχει μία υπάρχουσα θεωρία και αναμένεται

μία  απάντηση  μέσω  της  επαλήθευσης  μίας  υπόθεσης  και  της  χρήσης  αριθμητικών

στοιχείων  (Ρούσσος  &  Τσαούσης,  2002).  Υπάρχουν  πέντε  βασικές  στρατηγικές  στην

ποσοτική έρευνα, οι αφηγήσεις, οι φαινομενολογικές μελέτες, οι εθνογραφικές μελέτες, οι

μελέτες περιπτώσεων και οι έρευνες που θεμελιώνονται σε μία θεωρία. 

Ακόμη, σύμφωνα με τους Ρούσσο & Τσαούση (2002), οι ποσοτικές έρευνες διακρίνονται σε

πειραματικές, δειγματοληπτικές, δευτερογενείς και αναλύσεις περιεχομένου. Η παρούσα

έρευνα συνιστά μία δειγματοληπτική έρευνα,  καθώς βασίζεται  στη  συλλογή δεδομένων

μέσω ερωτηματολογίων που βασίζονται σε κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, ενώ οι πρώτες

συνοδεύονται από προκαθορισμένες απαντήσεις, όπου ο ερωτώμενος έχει τη δυνατότητα

να  επιλέγει  την  απάντηση  που  του  ταιριάζει  περισσότερο.  Στις  ποσοτικές  έρευνες

χρησιμοποιείται ευρύτατα η συμπλήρωση ερωτηματολογίων στα οποία αποτυπώνεται το

περιεχόμενο των προσωπικών συνεντεύξεων που λαμβάνονται για τον ερευνητικό σκοπό.
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Τα πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι πως επιδέχονται ειλικρινών και ανώνυμων

απαντήσεων, έχουν χαμηλό κόστος συγκριτικά με το καλυπτόμενο πληθυσμιακό μέγεθος,

είναι λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία και παρέχουν πρωτογενή πληροφόρηση (Ρούσσος &

Τσαούσης, 2002).

Συνολικά, στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος, καθώς θεωρήθηκε πως

αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να παρέχει έγκυρα αποτελέσματα σχετικά με τη

μελέτη  της  σχέσης  μεταξύ  του  βαθμού  εφαρμογής  της  αυθεντικής  ηγεσίας,  μέσω της

ποιοτικής  συναλλαγής  ηγέτη-μέλους.  Πράγματι,  η  τυποποίηση  των  στοιχείων  που

συλλέγονται, η δυνατότητα προσέγγισης ενός αντιπροσωπευτικού μέρους του πληθυσμού

και  η  επιδεκτικότητα  των  δεδομένων  ως  προς  την  εφαρμογή  στατιστικών  μεθόδων

ανάλυσης καθιστούν την ποσοτική έρευνα ως την πιο διαδεδομένη ερευνητική μορφή των

κοινωνικών φαινομένων (Κυριαζή, 2002). Επιπλέον πλεονεκτήματα της ποσοτικής έρευνας

είναι πως αναδεικνύει γενικές τάσεις, επιτρέπει τη σύνδεση χαρακτηριστικών για μεγάλο

αριθμό  περιπτώσεων  και  οι  θεωρητικές  υποθέσεις  υποβάλλονται  σε  αυστηρό  έλεγχο

(Ρόντος & Παπάνης, 2007).

5.1.2 Ερευνητικό Δείγμα

Δεδομένου ότι στην ποσοτική έρευνα ο μελετητής δεν είναι σε θέση να συμπεριλάβει κάθε

άτομο  του  υπό  εξέταση  πληθυσμού,  είναι  αναγκασμένος  να  επιλέξει  ένα

αντιπροσωπευτικό δείγμα του, έτσι ώστε να οδηγηθεί σε έγκυρα αποτελέσματα (Κυριαζή,

2002).  Υπάρχουν διάφορες  μέθοδοι  δειγματοληψίας,  εκ  των οποίων οι  σημαντικότερες

είναι η απλή τυχαία, η συστηματική, η κατά στρώματα και η κατά δεσμίδες. Επίσης, όταν η

δειγματοληψία δεν βασίζεται σε τυχαιότητα, τότε μπορεί να είναι ευκολίας ή σκόπιμη. Στη

συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας ή ευχέρειας, μέσω της

οποίας επιλέγεται να συμπεριληφθούν στο δείγμα όλα τα μέλη του πληθυσμού που είναι

διατεθειμένα να συμμετάσχουν στην έρευνα, ενώ κάθε μέλος αυτού του πληθυσμού έχει

την ίδια πιθανότητα επιλογής στο δείγμα,  βάσει  των αρχών της αμεροληψίας. Έτσι,  το

δείγμα  της  παρακάτω  μελέτης  αποτελείται  από  171  εργαζόμενους  σε  σύνολο  85.000

(Πηγή: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου/Οκτώβριος 2017 -ένα μήνα

πριν τη διεξαγωγή της έρευνας) στην Ελλάδα. Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας επιλέχθηκε

με  σκοπό τη  συλλογή  ενός  αντιπροσωπευτικού  δείγματος  στελεχών,  αν  και  ο  σχετικά
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μικρός αριθμός τους αποτελεί έναν περιορισμό της έρευνας που πρέπει να ληφθεί υπόψη

κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

5.1.3. Ηθικά Ζητήματα Έρευνας

Η ηθική στην έρευνα αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας και αφορά την εφαρμογή

των ηθικών κανόνων και  επαγγελματικών κωδίκων για  τη  συλλογή,  την  ανάλυση,  την

καταγραφή και τη δημοσίευση της πληροφόρησης που σχετίζονται με τα υποκείμενα της

έρευνας,  ιδιαίτερα  αναφορικά  με  την  ενεργή  αποδοχή  των  δικαιωμάτων  ιδιωτικότητας,

εμπιστευτικότητας και πληροφορημένης συναίνεσης. Οι Howe & Moses (1999) αναφέρουν

πως τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στην κοινωνική έρευνα έχουν περιπλεχθεί κατά τα

τελευταία  χρόνια  λόγω της  αυξημένης  χρήσης  της  ποσοτικής  έρευνας  και  συμμετοχής

διάφορων  πληθυσμών  στις  αντίστοιχες  μελέτες.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  βασικές

δεοντολογικές αρχές στην έρευνα είναι η πληροφορημένη συναίνεση, υπό την έννοια ότι τα

υποκείμενα της έρευνας συμφωνούν να συμμετέχουν εθελοντικά και  η  συμφωνία αυτή

βασίζεται σε πλήρη και ανοιχτή πληροφόρηση, η ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα των

προσωπικών  δεδομένων  από  μη  επιθυμητή  έκθεση,  η  δημοσίευση  των  δεδομένων

ανώνυμα,  η  ακρίβεια  κατά  τη  διεξαγωγή  της  έρευνας  και  η  αποφυγή  οποιασδήποτε

σκόπιμης διαστρέβλωσης των δεδομένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην παρούσα έρευνα τηρήθηκαν όλες οι αρχές δεοντολογίας.

Συγκεκριμένα, διασφαλίστηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων στη μελέτη, ενώ πριν τη

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ενημερώθηκαν για τους ερευνητικούς σκοπούς και το

λόγο διεξαγωγής της μέσω ειδικού εισαγωγικού σημειώματος. Επίσης, τηρήθηκε η αρχή

της πληροφορημένης συναίνεσης, καθώς οι συμμετέχοντες στη μελέτη συμφώνησαν να

λάβουν  εθελοντικά  μέρος  μετά  από  σχετική  πληροφόρηση  για  τους  σκοπούς  της.

Επιπλέον, επικοινωνήθηκε πως τα δεδομένα που θα ληφθούν από τα ερωτηματολόγια θα

αξιολογηθούν  και  θα  δημοσιευθούν  βάσει  των  αρχών  της  ιδιωτικότητας  και

εμπιστευτικότητας,  ενώ  ακολούθως  θα  φυλαχθούν  ηλεκτρονικά  με  αποκλειστική

πρόσβαση του ερευνητή. Ειδικότερα ως προς την αρχή της ανωνυμίας, τα υποκείμενα της

έρευνας συμπλήρωσαν ανώνυμα τα ερωτηματολόγια. 

5.2 Μέθοδος Συλλογή Δεδομένων

5.2.1 Ερευνητική Διαδικασία
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Τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή δεδομένων διανεμήθηκαν σε έντυπη μορφή, από την

ίδια  την  ερευνήτρια,  σε  μόνιμα  στελέχη  των  Ενόπλων Δυνάμεων,  με  προσέγγιση  στα

πλαίσια συναδελφικών σχέσεων και με διασπορά τους σε αρκετές περιοχές της Βορείου

Ελλάδας. από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2017. Δόθηκε τουλάχιστον μία

εβδομάδα  περιθώριο  χρόνου  ολοκλήρωσης  συμπλήρωσης  των  ερωτηματολογίων.

Συνολικά  συγκεντρώθηκαν  από  την  ίδια  την  ερευνήτρια  και  πάλι,  προκειμένου  να

συλλεχθούν και σχετικές εντυπώσεις, 172 απαντήσεις εκ των οποίων οι 171 (99, 42 %)

ήταν  άρτια  ολοκληρωμέενς  και  χρησιμοποιήθηκαν  στην  έρευνα. Κωδικοποιήθηκαν  και

αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 20.0. Οι εντυπώσεις ήταν θετικές και οι

ερωτήσεις θεωρήθηκαν κατανοητές.

5.2.2 Περιγραφή Εργαλείου Συλλογής Δεδομένων 

Κατά τη σχεδίαση του ερωτηματολογίου ελήφθησαν υπόψη κάποιες βασικές αρχές, ώστε

να διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή ανταπόκριση των ερωτώμενων, η μηδενική απόκλιση

από τη σκοπιμότητα της έρευνας και η ορθή συμπλήρωσή του. Επίσης, λήφθηκε υπόψη το

μέγεθος  του  ερωτηματολογίου,  προκειμένου  η  διάρκεια  συμπλήρωσής του  να  είναι  σε

ανεκτά  χρονικά  επίπεδα,  χωρίς  να  στερηθεί  την  ολοκληρωμένη  προσέγγιση.Το  τελικό

ερωτηματολόγιο  αποτελείται  από  56  ερωτήσεις,  εκ  των  οποίων  οι  11  αφορούν  σε

δημογραφικά στοιχεία.

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτότυπα υπήρξαν  διατυπωμένα στην

αγγλική γλώσσα. Πραγματοποιήθηκε αρχικά μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, από την

ερευνήτρια  και  στάλθηκε  για  έλεγχο  στην  επιβλέπουσα  καθηγήτρια.  Εν  συνεχεία,

συμπληρώθηκαν  δοκιμαστικά  από  5  στελέχη  των  Ενόπλων  Δυνάμεων,  διαφόρων

επαγγελματικών  προφίλ  και  εκπαιδευτικών  σχολών  προέλευσης,  προκειμένου  να

εντοπισθούν  τυχόν  προβλήματα  κατανόησης  και  συμπλήρωσης.  Ακολούθησαν  οι

διορθώσεις κατόπιν σχετικών προβλημάτων και υποδείξεων και η τελική διανομή αυτού. Οι

ερωτήσεις  είναι  κλειστού  τύπου,  πέντε  σελίδων,  ενώ  όπως  ανφέρθηκε  οι  πρώτες  11

ερωτήσεις  αφορούσαν  σε  δημογραφικά  στοιχεία  του  ερωτώμενου  στελέχους  και  τα

δημογραφικά στοιχεία του άμεσα προϊσταμένου του. 

Τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούσαν στο στέλεχος διερευνούσαν τα εξής:

α. Το Φύλο, όπου τέθηκε διχοτομημένη ερώτηση (Γυναίκα, Άνδρας).
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β. Την  Ηλικία, όπου τέθηκε ερώτηση πολλαπλής επιλογής με τέσσερις εναλλακτικές

κατηγορίες απαντήσεων (21 – 30, 31 – 40, 41 – 50, 51 – 60). 

γ. Το  Επίπεδο  εκπαίδευσης,  όπου  τέθηκε  ερώτηση  πολλαπλής  επιλογής  με  επτά

εναλλακτικές απαντήσεις [Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής

Υπαξιωματικών  (ΑΣΣΥ),  Απόφοιτος  Ανώτατου  Στρατιωτικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος

(ΑΣΕΙ),  Απόφοιτος  ΤΕΙ,  Απόφοιτος  ΑΕΙ,  Κάτοχος  Μεταπτυχιακού  Τίτλου,  Κάτοχος

Διδακτορικού Τίτλου].

δ. Το Συνολικό αριθμό μεταθέσεων,  όπου τέθηκε ερώτηση πολλαπλής επιλογής με

τέσσερις εναλλακτικές κατηγορίες απαντήσεων (Έως 3, 4 έως 6, 7 έως 10, πάνω από 10).

ε. Την Ταυτότητα Οργανισμού που υπηρετούν κατά το χρόνο που τέθηκε η ερώτηση

πολλαπλής  επιλογής  με  τρεις  εναλλακτικές  απαντήσεις  (Μονάδα,  Νοσοκομείο,

Συγκρότημα/Σχηματισμός).

στ. Τη Θέση Εργασίας κατά το χρόνο που τέθηκε η ερώτηση πολλαπλής επιλογής με

τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις (Στέλεχος Γραφείου/ Μονάδος/ Τμήματος, Τμηματάρχης,

Διευθυντής Γραφείου/Προϊστάμενος Τμήματος, Διευθυντής/Διοικητής).

ζ. Το Συνολικό Χρόνο Προϋπηρεσίας στον/-ην άμεσα προϊστάμενο/η, κατά το χρόνο

που  τέθηκε  η  ερώτηση  πολλαπλής  επιλογής  με  τέσσερις  εναλλακτικές  κατηγορίες

απαντήσεων (Έως 12 μήνες, Από 12 μήνες έως 3 έτη, Από 3 έως 5 έτη, Πάνω από 5 έτη).

Τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούσαν στον άμεσα προϊστάμενο-η εξέταζαν τα εξής:

α. Το Φύλο, όπου τέθηκε διχοτομημένη ερώτηση (Γυναίκα, Άνδρας).

β. Το  Επίπεδο  εκπαίδευσης,  όπου  τέθηκε  ερώτηση  πολλαπλής  επιλογής  με  επτά

εναλλακτικές  απαντήσεις  (Απόφοιτος  Λυκείου,  Απόφοιτος  ΑΣΣΥ,  Απόφοιτος  ΑΣΕΙ,

Απόφοιτος  ΤΕΙ,  Απόφοιτος  ΑΕΙ,  Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου,  Κάτοχος  Διδακτορικού

Τίτλου).

γ. Τα  Έτη  προϋπηρεσίας,  όπου  τέθηκε  ερώτηση  πολλαπλής  επιλογής  με  έξι

εναλλακτικές  κατηγορίες  απαντήσεων (Έως 10 χρόνια  προϋπηρεσίας,  Από 11 έως 15

χρόνια προϋπηρεσίας, Από 16 έως 20 χρόνια προϋπηρεσίας,  Από 21 έως 25 χρόνια

προϋπηρεσίας,  Από  26  έως  30  χρόνια  προϋπηρεσίας,  Περισσότερα  από  30  χρόνια

προϋπηρεσίας).

δ. Το Συνολικό Αριθμό Μεταθέσεων,  όπου τέθηκε ερώτηση πολλαπλής επιλογής με

τέσσερις εναλλακτικές κατηγορίες απαντήσεων (Έως 3, 4 έως 6, 7 έως 10, πάνω από 10).
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Οι υπόλοιπες σελίδες περιείχαν σε τυχαία κατανομή ερωτήσεις σχετικές με τη μέτρηση της

αυθεντικής ηγεσίας, με τη θεωρία συναλλαγής ηγέτη-μέλους, με την εντός και εκτός ρόλου

(in-role  και  extra  role)  ατομική εργασιακή  απόδοση,  την  προληπτικής  δραστηριότητα

μέλους  Ομάδας και  την  προληπτική  δραστηριότητα  μέλους  Οργανισμού.  Εδώ

χρησιμοποιήθηκε η επταβάθμια κλίμακα  Likert  με συμπλήρωση των εξής επιλογών: 1:

Διαφωνώ Απόλυτα, 2 Διαφωνώ, 3: Μάλλον Δαφωνώ, 4: Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ, 5:

Μάλλον Συμφωνώ, 6:Συμφωνώ,  7: Συμφωνώ Απόλυτα.

Προκειμένου  να  προσδιορισθούν  οι  εφαρμογές  αυθεντικής  Ηγεσίας  στις  Ένοπλες

Δυνάμεις,  χρησιμοποιήθηκε  το  αυθεντικό  ερωτηματολόγιο  (ΑLQ)  του Walumbwa et  al..

(2008) 16 ερωτήσεων  (βασισμένο στο άρθρο Psychological Empowerment as a Mediator

Between  Teachers’  Perceptions  of  Authentic  Leadership  and  Their  Withdrawal  and

Citizenship Behaviors των Shapira-Lishchinsky & Tsemach, 2014).  Με βάση την ανάλυση

που πραγματοποιήθηκε παραλήφθηκαν δύο στοιχεία: "Ο/η άμεσα προϊστάμενος/μένη  μου

τους  ενθαρρύνει  όλους  να  αναφέρουν  ότι  έχουν  στο  μυαλό  τους  «και  Ο/η  άμεσα

προϊστάμενος/μένη  μου ζητά απόψεις που προκαλούν τις βαθιά ριζωμένες του θέσεις».

Αυτά  τα  στοιχεία  δεν  είναι  κατάλληλα  για  τη  σχέση  προϊστάμενου-υφισταμένου  στις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που τις χαρακτηρίζει ο αλληλοσεβασμός, η πίστη σε εθνικές

αξίες  και  υψηλά  ιδανικά  και  που  η  αθυροστομία  αποτελεί  σοβαρό  παράπτωμα  που

επισύρει  ποινή.  Ως  εκ  τούτου,  οι  υφιστάμενοι  δεν  αισθάνονται  ελεύθεροι  να  πουν  τι

πραγματικά σκέφτονται στους διευθυντές τους εφόσον αυτό υπερβαίνει τους όρους της

προσεγμένης  διατύπωσης,  όπως  προβλέπεται  από  τους  εσωτερικούς  κανόνες

δεοντολογικής  συμπεριφοράς,  και  οι  διευθυντές  γνωρίζουν  ότι  είναι  δύσκολο  να

ενθαρρύνουν τα στελέχη να εφαρμόσουν το αντίθετο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από

τέσσερις βαθμίδες:

α. Τη σχεσιακή διαφάνεια (ερωτήσεις 1, 2, 7 και 14 του ερωτηματολογίου),

β. Την εσωτερική ηθική λογική (ερωτήσεις 3, 8, 12 και 13 του ερωτηματολογίου),

γ. Την ισορροπημένη επεξεργασία (ερωτήσεις 4 και 9 του ερωτηματολογίου) και

δ. Την αυτεπίγνωση (ερωτήσεις 5, 6, 10 και 11 του ερωτηματολογίου).

Ως  εργαλείο  για  τη  μέτρηση  της  θεωρίας  συναλλαγής  ηγέτη  –  μέλους  (LMX)

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο (βασισμένο στο άρθρο  Leader–Member Exchange in

Nonprofit Sport Organizations. The Impact on Job Satisfaction and Intention to Stay from

the Perspectives of Volunteer Leaders and Followers  του Hyejin Bang,  2011), σύμφωνα
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με το οποίο οι υφιστάμενοι αναφέρθηκαν στην ποιότητα της σχέσης ανταλλαγής με τον/την

άμεσα  προϊστάμενο/μένη  τους  χρησιμοποιώντας  κλίμακα  12  στοιχείων  των  Liden  και

Maslyn's (1998). Προηγούμενη έρευνα υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη κλίμακα έχει καλές

ψυχομετρικές ιδιότητες (Schriesheim, Castro,  & Cogliser,  1999) και μπορεί να παράγειι

αξιόπιστα  αποτελέσματα  και  χρησιμοποιείται  ως  μέτρο  για  να  αξιοποιηθεί  η  συνολική

ποιότητα LMX (π.χ., Bauer, Erdogan, Liden, & Wayne, 2006, Erdogan & Enders, 2007;

Liden,  Erdogan,  Wayne  & Sparrowe,  2006).   Εξετάζει  ένα  σύνθετο  μέσο  όρο  των  12

στοιχείων  που αντιστοιχούν στα τέσσερα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν την υψηλή

ποιότητα της θεωρίας συναλλαγής (LMX) ως εξής:

α. Την επιδραστικότητα (affect) ερωτήσεις 16, 19 και 33 του ερωτηματολογίου),

β. Την αφοσίωση (loyalty) (ερωτήσεις 15, 17, και 18 του ερωτηματολογίου),

γ. Τη συνεισφορά (contribution) (ερωτήσεις 20, 32 και 34 του ερωτηματολογίου) και

δ.  Tον  επαγγελματικό  σεβασμό  (professional  respect)  (ερωτήσεις  21,  35  και  36  του

ερωτηματολογίου).

Επηρεασμός είναι η αμοιβαία αγάπη που βασίζεται κυρίως σε μια διαπροσωπική έλξη,

όπως η φιλία ή επαγγελματικές αξίες. Η αφοσίωση περιγράφει τις αντιδράσεις του οπαδού

ως  προς  την  υποστήριξη  των  στόχων.  Η  συμβολή  αναφέρεται  στην  αντίληψη  του

σημερινού επιπέδου προσανατολισμού στο έργο και τη δραστηριότητα που κάθε μέλος

προσφέρει προς τους αμοιβαίους στόχους.Ο Επαγγελματικός Σεβασμός περιγράφει την

αντίληψη του βαθμού στον οποίο κάθε μέλος της δυάδας έχει  δημιουργήσει  μια φήμη,

εντός και / ή εκτός της οργάνωσης για τη συνεισφορά της εργασίας του.

Επίσης, αναμένεται οι εργαζόμενοι να λειτουργήσουν όχι μόνο ως προς τη συνήθη εργασία

τους αλλά και αναλαμβάνοντας επιπλέον ρόλους, για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε ως

εργαλείο  η  μέτρηση  της  εκτός  ρόλου  απόδοσης  (extra-role  performance).  Το

ερωτηματολόγιο  8  στοιχείων  (βασισμένο  στο  άρθρο  Leader–Member  Exchange  and

Affective  Organizational  Commitment:  The  Contribution  of  Supervisor's  Organizational

Embodiment) παρείχε τη σύνθεση των ερωτήσεων.   Οι υφιστάμενοι αυτοαξιολογήθηκαν

ως προς τον επιπλέον ρόλο των επιδόσεών τους σε τέσσερις κατηγορίες οργανωτικού

αυθορμητισμού: την παραγωγή, τις εποικοδομητικές προτάσεις, τη βελτίωση των γνώσεων

και  ειδικότερα  αυτών  που  θα  ενισχύσουν  το  έργο  του  οργανισμού  και  θα  τον

προστατεύσουν  από  πιθανά  προβλήματα  και  την  υποστήριξη  των  συνεργατών.  Οι

συγκεκριμένες  κατηγορίες  αναφέρθηκαν  από  τους  George  και  Brief  (1992)  ως
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δραστηριότητες  που  πραγματοποιούνται  οικειοθελώς  και  αυξάνουν  την  οργανωτική

αποτελεσματικότητα.  Ένα από τα  οκτώ στοιχεία  λήφθηκε  από τους  Eisenberger  et  al.

(2001),  ένα  δεύτερο  από  τους  van  Dyne,  Graham  και  Dienesch  (1994)  και  έξι

κατασκευάστηκαν ειδικά για την προαναφερθήσα μελέτη. Η συγκεκριμένη μέτρηση αφορά

στις ερωτήσεις 22, 23, 31, 37, 38, 39, 44 και 45 του ερωτηματολογίου.

Αντίστοιχα,  η  μέτρση  της  εντός  ρόλου  ατομικής  εργασιακής  απόδοσης  (in-role

performance)  μετρήθηκε  σύμφωνα  με  ερωτηματολόγιο  5  στοιχείων  των Williams  and

Anderson’s  (1991)   (βασισμένο  στο  άρθρο  (Leader–Member  Exchange  and  Affective

Organizational Commitment: The Contribution of Supervisor's Organizational Embodiment

των Eisenberger, Karagonlar, Stinglhamber, Neves, Becker, Gonzalez-Morales, & Steiger-

Mueller,  2010). Οι υφιστάμενοι αξιολόγησαν τις προσωπικές τους επιδόσεις σύμφωνα με

τα  πέντε  στοιχεία  του  ρόλου  του  Anderson  (1991).  Αυτά  τα  στοιχεία  αξιολογούν  τα

καθήκοντα που οι εργαζόμενοι αναμένεται να εκτελέσουν ως συνήθη εργασιακή λειτουργία

και αποτελούν τις ερωτήσεις 24, 25, 30, 40 και 43 του ερωτηματολογίου.

Η προληπτική δραστηριότητα του ατόμου ως μέλος ομάδας (Team member proactivity)

μετρήθηκε με εργαλείο 2 στοιχείων βασισμένο στο άρθρο  ερωτηματολόγιο 3 στοιχείων

(Anderson  and  West  (1994),  βασισμένο  στο  άρθρο   A  New  Model  of  Work  Role

Performance:  Positive Behavior in Uncertain and Interdependent Contexts Griffin,  Neal

&Parker 2007. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν την απόδοση της οργανωσιακής

συμπεριφοράς σύμφωνα με τους (Crant, 2000, Frese & Fay, 2001, Parker, William s &

Turner, 2006), ενώ η δραστηριότητα της ομάδας αντανακλά την έκταση στην οποία ένα

άτομο  εμπλέκεται  στην  συμπεριφορά  κατευθυνόμενη  από  μελλοντικές  πιθανές

καταστάσεις, όπου το άτομο ενεργεί προκειμένου να αλλάξει την κατάσταση μιας ομάδας ή

τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα λειτουργεί.  Αφορά στις  ερωτήσεις 27, 28 και  42 του

ερωτηματολογίου.

Η προληπτική δραστηριότητα στελέχους ως μέλος του οργανισμού (Organization member

proactivity)  μετρήθηκε  με  ερωτηματολόγιο  3  στοιχείων  (Anderson  and  West  (1994),

βασισμένο στο άρθρο  A New Model  of  Work Role Performance:  Positive Behavior in

Uncertain and Interdependent Contexts Griffin, Neal &Parker 2007. Η προληπτική δράση

στα πλαίσια της οργάνωσης αντανακλά την έκταση στην οποία ένα άτομο εμπλέκεται σε σε
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συμπεριφορά  καθοδηγούμενη  από  μελλοντικές  πιθανές  καταστάσεις  προκειμένου  να

αλλάξει την Οργάνωση ή την επιχείρησή του και τον τρόπο λειτουργίας αυτής. Αφορά στις

ερωτήσεις  27,  28,  42  του  ερωτηματολογίου.  Επισημαίναιται  ότι  στο  ερωτηματολόγιο

χρησιμοποιήθηκε  ο  όρος  Υπηρεσία,  αντί  του  όρου  Οργανισμός,  διότι  αποτελεί

προσφιλέστερη προσφώνηση για το συγκεκριμένο οργανωτικό πολιτισμό.

5.2.3  Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων

Τα  στατιστικά  εργαλεία  τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  παρουσίαση  των

αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων είναι :

α. Πίνακες σχετικής κατανομής συχνοτήτων.

β. Αριθμητικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων (μέτρα περιγραφικής στατιστικής), όπως

ο αριθμητικός μέσος, η τυπική απόκλιση.

γ. Έλεγχοι υποθέσεων με τη χρήση της στατιστικής t για ανεξάρτητα δείγματα. 

δ. Έλεγχοι υποθέσεων με τη χρήση της μεθοδολογίας Ανάλυσης Διακύμανσης Μονής

Κατεύθυνσης (One Way ANOVA). 

ε. Οι συντελεστές συσχέτισης μεταβλητών κατά Pearson. 

στ. Η μέθοδος παλινδρόμησης OLS.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Αποτελέσματα της Έρευνας

Ξεκινώντας την παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας αρχικά αποσαφηνίζονται τα

δημογραφικά  χαρακτηριστικά  των  ερωτηθέντων.  Προκύπτει  ότι  το  83,0%  αυτών  είναι

άνδρες και το 17,0% γυναίκες, ηλικίας κατά κύριο λόγο 41 έως 50 ετών (49,7%) και 31 έως

40 ετών (33,9%). Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (28,1%) είναι απόφοιτοι ΑΣΕΙ

αλλά και  κάτοχοι  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών (23,4%),  ενώ αρκετά  υψηλό είναι  το

ποσοστό  των  αποφοίτων  ΑΕΙ  καθώς  ισούται  με  18,7%.  Παράλληλα,  το  22,8%  των

ερωτηθέντων έχει δεχθεί έως 3 μεταθέσεις, το 39,2% 4 έως 8 μεταθέσεις, το 28,7% 7 έως

10 μεταθέσεις και το 8,2% πάνω από 10 μεταθέσεις.

Πίνακας 4: Προσωπικά στοιχεία ερωτηθέντων

Ν %

Φύλο
Γυναίκα 29 17,0%
Άνδρας 142 83,0%

Ηλικία

21-30 23 13,5%
31-40 58 33,9%
41-50 85 49,7%
51-60 5 2,9%

Επίπεδο
εκπαίδευσης

Απόφοιτος Λυκείου 18 10,5%
Απόφοιτος ΑΣΣΥ 19 11,1%
Απόφοιτος ΑΣΕΙ 48 28,1%
Απόφοιτος ΤΕΙ 10 5,8%
Απόφοιτος ΑΕΙ 32 18,7%

Κάτοχος
Μεταπτυχιακού

Τίτλου
40 23,4%

Κάτοχος
Διδακτορικού Τίτλου

4 2,3%

Συνολικός αριθμός
μεταθέσεων

Έως 3 39 22,8%
4 έως 6 67 39,2%

7 έως 10 49 28,7%
Πάνω από 10 14 8,2%
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Εν  συνεχεία,  παρατηρείται  ότι  το  38,6%  των  ερωτηθέντων  υπηρετεί  σε  Στρατιωτικές

Μονάδες,  το  9,9%  σε  Στρατιωτικά  Νοσοκομεία  και  το  51,5%  σε  Συγκροτήματα  και

Σχηματισμούς. Σε σχέση με τη θέση εργασίας των ερωτηθέντων το 50,3% είναι στελέχη

γραφείων,  το  27,5%  Τμηματάρχες,  το  17,0%  Διευθυντές  γραφείων  ή  Προϊστάμενοι

τμημάτων και το 5,3% Διευθυντές ή Διοικητές. Παράλληλα, το 48,0% των ερωτηθέντων

σημειώνουν  συνολικό  χρόνο  προϋπηρεσίας  στον  τωρινό  άμεσα  προϊστάμενο  έως  12

μήνες, το 31,6% από 12 μήνες έως 3 έτη, το 15,2% από 3 έως 5 έτη και το 5,3% πάνω

από 5 έτη.

Πίνακας 5: Εργασιακό καθεστώς ερωτηθέντων

Ν %

Ταυτότητα Οργανισμού
Μονάδα 66 38,6%

Νοσοκομείο 17 9,9%

Συγκρότημα/Σχηματισμό 88 51,5%

Θέση Εργασίας

Στέλεχος Γραφείου/

Μονάδος/ Τμήματος
86 50,3%

Τμηματάρχης 47 27,5%

Διευθυντής

Γραφείου/Προϊστάμενος

Τμήματος

29 17,0%

Διευθυντής/Διοικητής 9 5,3%

Συνολικός χρόνος
προϋπηρεσίας στον/-ην

τωρινό/η άμεσα προϊστάμενο/η

Έως 12 μήνες 82 48,0%

Από 12 μήνες έως 3 έτη 54 31,6%

Από 3 έως 5 έτη 26 15,2%

Πάνω από 5 έτη 9 5,3%

Αναφορικά  με  τα  δημογραφικά  και  επαγγελματικά  χαρακτηριστικά  των  άμεσα

προϊσταμένων των ερωτηθέντων προκύπτει ότι το 88,9% αυτών είναι άνδρες, ενώ μόλις το

11,1%  γυναίκες.  Το  εξαιρετικά  υψηλό  ποσοστό  του  46,8%  των  προϊσταμένων  είναι

απόφοιτοι  ΑΣΕΙ,  ενώ  αξιοσημείωτα  είναι  τα  ποσοστά  των  προϊσταμένων  που  είναι

απόφοιτοι  ΑΕΙ και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς ισούται με 24,0% και

18,7%  αντίστοιχα.  Επιπρόσθετα,  το  μεγαλύτερο  μέρος  τους  σημειώνει  χρόνο

προϋπηρεσίας άνω των 21 ετών, ενώ το 9,4% αυτών έχει δεχθεί έως 3 μεταθέσεις, το

26,3% 4 έως 6 μεταθέσεις και το 29,8% πάνω από 7 μεταθέσεις.
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Πίνακας 6: Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά προϊσταμένων

Ν %

Φύλο προϊσταμένου
Γυναίκα 19 11,1%
Άνδρας 152 88,9%

Επίπεδο
εκπαίδευσης

προϊσταμένου

Απόφοιτος Λυκείου 2 1,2%

Απόφοιτος ΑΣΣΥ 11 6,4%

Απόφοιτος ΑΣΕΙ 80 46,8%

Απόφοιτος ΤΕΙ 2 1,2%

Απόφοιτος ΑΕΙ 41 24,0%

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Τίτλου
32 18,7%

Κάτοχος Διδακτορικού

Τίτλου
3 1,8%

Χρόνος
προϋπηρεσίας
προϊσταμένου

Έως 10 χρόνια 3 1,8%

Από 11 έως 15 χρόνια 9 5,3%

Από 16 έως 20 χρόνια 17 9,9%

Από 21 έως 25 χρόνια 41 24,0%

Από 26 έως 30 χρόνια 52 30,4%

Περισσότερα από 30

χρόνια
49 28,7%

Συνολικός αριθμός
μεταθέσεων

προϊσταμένου

Έως 3 16 9,4%

4 έως 6 45 26,3%

7 και πάνω 51 29,8%

Δεν γνωρίζω 59 34,5%

Περνώντας  στη  μελέτη  των  επιμέρους  διαστάσεων  του  ερευνητικού  εργαλείου,  αρχικά

παρατηρείται ότι ο βαθμός εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας από μέρους των προϊσταμένων

παρουσιάζεται  αυξημένος  (Μ.Ο.=5,13,  Τ.Α.=1,26),  ιδιαίτερα  σε  όρους  ισορροπημένης

επεξεργασίας (Μ.Ο.=5,35, Τ.Α.=1,29), εσωτερικής ηθικής λογικής (Μ.Ο.=5,20, Τ.Α.=1,20)

και σχεσιακής διαφάνειας (Μ.Ο.=5,17, Τ.Α.=1,25).  Αντίθετα χαμηλότερος είναι ο βαθμός

εφαρμογής της διάστασης της αυτογνωσίας.

Πίνακας 7: Βαθμός εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας

Μ.Ο. Τ.Α.
Σχεσιακή διαφάνεια 5,17 1,25

Εσωτερική ηθική λογική 5,20 1,20
Ισορροπημένη επεξεργασία 5,35 1,29

Αυτογνωσία 4,81 1,31
Αυθεντική ηγεσία 5,13 1,26
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Παράλληλα,  ελαφρώς  χαμηλότερος  είναι  ο  βαθμός  εφαρμογής  ποιοτικής συναλλαγής

ηγέτη-μέλους  με  τη  μέση  βαθμολογία  της  συνολικής  κλίμακας  να  ισούται  με  4,90

(Τ.Α.=1,38) και τις μέσες βαθμολογίες των επιμέρους διαστάσεων της αντίστοιχης κλίμακας

να μη διαφοροποιούνται σημαντικά από εκείνη της συνολικής κλίμακας.

Πίνακας 8: Βαθμός εφαρμογής ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη–μέλους

Μ.Ο. Τ.Α.
Επιδραστικότητα 4,84 1,52

Αφοσίωση 4,84 1,42
Συνεισφορά 4,94 1,11

Επαγγελματικός σεβασμός 4,98 1,49
Ποιοτική συναλλαγή ηγέτη–

μέλους
4,90 1,38

Επιπρόσθετα ιδιαίτερα υψηλές είναι οι  βαθμολογίες των κλιμάκων της απόδοσης εκτός

(Μ.Ο.=5,61,  Τ.Α.=0,78)  και  εντός  (Μ.Ο.=5,82,  Τ.Α.=0,70)  ρόλου,  καθώς  και  της

προληπτικής  δραστηριότητας  των  υφισταμένων  ως  μέλη  της  ομάδας  (Μ.Ο.=5,64,

Τ.Α.=0,91) και του οργανισμού (Μ.Ο.=5,31, Τ.Α.=1,05).

Πίνακας 9: Βαθμός απόδοσης εκτός και εντός ρόλου

Μ.Ο. Τ.Α.
Απόδοση εκτός ρόλου 5,61 0,78
Απόδοση εντός ρόλου 5,82 0,70

Πίνακας 10: Βαθμός προληπτικής δραστηριότητας ως μέλος της ομάδας και του οργανισμού

Μ.Ο. Τ.Α.
Προληπτική δραστηριότητα ως

μέλος ομάδας
5,64 0,91

Προληπτική δραστηριότητα ως
μέλος του οργανισμού

5,31 1,05

Διερευνώντας  την  πρώτη ερευνητική  υπόθεση που θεωρεί  ότι  η  εφαρμογή  αυθεντικής

ηγεσίας επιδρά θετικά στην ποιοτική συναλλαγή ηγέτη – μέλους παρατηρείται ότι μέσω της
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αντίστοιχης  συσχέτισης  κατά  Pearson τόσο  των  επιμέρους  διαστάσεων  όσο  και  των

συνολικών  κλιμάκων  εφαρμογής  της  αυθεντικής  ηγεσίας  και  του  βαθμού  ποιοτικής

συναλλαγής ηγέτη μέλους αυτή επιβεβαιώνεται. Οι αντίστοιχοι συντελεστές  r καθίστανται

στο σύνολο τους θετικοί  και  στατιστικά σημαντικοί  (p<0,001)  σε  κάθε περίπτωση,  ενώ

αξίζει να σημειωθεί η πολύ υψηλή τιμή του αντιστοίχου συντελεστή συσχέτισης ανάμεσα

στις  βαθμολογίες  των  συνολικών  κλιμάκων  της  αυθεντικής  ηγεσίας  και  της  ποιοτικής

συναλλαγής  ηγέτη-μέλους  που  ισούται  με  0,859.  Η  θετική  επίδραση  της  εφαρμογής

αυθεντικής  ηγεσίας  στο  επίπεδο  ποιοτικής  συναλλαγής  ηγέτη-  μέλους  επιβεβαιώνεται

μέσω της αντίστοιχής παλινδρόμησης με τη μέθοδο  OLS, καθώς ο συντελεστής β της

ανεξάρτητης μεταβλητής της αυθεντικής ηγεσίας ισούται με 0,875 (p<0,001).

Πίνακας 11: Συσχέτιση κατά Pearson των κλιμάκων εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας και
ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη-μέλους

Πίνακας 12: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της εφαρμογής αυθεντικής στην ποιοτική
συναλλαγή ηγέτη-μέλους

B t p R2 F (p)

Σταθερά 0,407 1,926 0,056

Αυθεντική ηγεσία 0,875 21,787 0,000

0,737 474,686 (0,000)

Όσον αφορά τη  δεύτερη ερευνητική υπόθεση της μελέτης που θεωρεί  ότι  η αυθεντική

ηγεσία αυξάνει την in role απόδοση των εργαζομένων παρατηρείται ότι σε γενικούς όρους
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επίσης  επιβεβαιώνεται  καθότι  ο  συντελεστής  συσχέτισης  της  συνολικής  κλίμακας  της

αυθεντικής ηγεσίας και της in role απόδοσης καθίσταται θετικός και στατιστικά σημαντικός

(p=0,254,  p=0,001). Παράλληλα, παρατηρείται  θετικής γραμμικής της μεταβλητής της  in

role απόδοσης  και  των  επιμέρους  διαστάσεων  εφαρμογής  της  αυθεντικής  ηγεσίας

εξαιρώντας  τη  διάσταση  της  σχεσιακής  διαφάνειας  (r=0,136,  p=0,077),  με  τα

αποτελέσματα  της  αντίστοιχής  παλινδρόμησης  OLS να  επιβεβαιώνουν  την  ισχύ  της

δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης  (β=0,155, p=0,001).

Πίνακας 13: Συσχέτιση κατά Pearson των κλιμάκων εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας και
απόδοσης εντός ρόλου

Πίνακας 14: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της εφαρμογής αυθεντικής στην απόδοση εντός
ρόλου

B t p R2 F (p)

Σταθερά 5,026 21,057 0,000

Αυθεντική

ηγεσία
0,155 3,408 0,001

0,064 11,618 (0,001)

Παράλληλα, ανάλογα είναι τα αποτελέσματα που αφορούν την τρίτη ερευνητική υπόθεση

της  μελέτης,  καθώς  προκύπτει  θετική  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  των  επιμέρους

διαστάσεων προσδιορισμού της εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας καθώς και του επιπέδου

της συνολικής αντίστοιχης κλίμακας και  της  extra role απόδοσης των εργαζομένων.  Τα

αντίστοιχα αποτελέσματα της παλινδρόμησης  OLS επίσης καθιστούν την επίδραση της

εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας προς την extra role απόδοση των εργαζομένων θετική και

στατιστικά σημαντική (β=0,208, p<0,001).
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Πίνακας 15: Συσχέτιση κατά Pearson των κλιμάκων εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας και
απόδοσης εκτός ρόλου

Πίνακας 16: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της εφαρμογής αυθεντικής στην απόδοση εκτός
ρόλου

B t p R2 F (p)

Σταθερά 4,547 17,409 0,000

Αυθεντική

ηγεσία
0,208 4,187 0,000

0,094 17,531 (0,000)

Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση της μελέτης θεωρεί ότι η αυθεντική ηγεσία επιδρά θετικά

στη προληπτική δραστηριότητα των εργαζομένων ως μέλη ομάδων και όπως προκύπτει

αυτή  επιβεβαιώνεται.  Μέσω  της  συσχέτισης  κατά  Pearson των  διαστάσεων

προσδιορισμού της εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας καθώς και του επιπέδου της συνολικής

αντίστοιχης κλίμακας του βαθμού προληπτικής δραστηριότητας των εργαζομένων ως μέλη

της  ομάδας  παρατηρείται  ότι  οι  αντίστοιχοι  συντελεστές  r καθίστανται  στατιστικά

σημαντικοί,  εξαιρώντας  την  περίπτωση  της  σχεσιακής  διαφάνειας  (r=0,137,  p=0,074).

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής γραμμικής παλινδρόμησης με ανεξάρτητη μεταβλητή την

αυθεντική  ηγεσία  και  εξαρτημένη  το  επίπεδο  προληπτικής  δραστηριότητας  ως  μέλος

ομάδας παρατηρείται ότι ο αντίστοιχος συντελεστής β είναι θετικός (0,158) και στατιστικά

σημαντικός (p=0,009).
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Πίνακας 17: Συσχέτιση κατά Pearson των κλιμάκων εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας και
προληπτικής δραστηριότητας ως μέλος ομάδας

Πίνακας 18: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της εφαρμογής αυθεντικής στην προληπτική
δραστηριότητα ως μέλος ομάδας

B t p R2 F (p)

Σταθερά 4,827 15,463 0,000

Αυθεντική

ηγεσία
0,158 2,662 0,009

0,040 7,087 (0,009)

Αντίστοιχα επιβεβαιώνεται η ισχύς της πέμπτης ερευνητικής υπόθεσης σε γενικούς όρους

με  το  συντελεστή  του  βαθμού  εφαρμογής  αυθεντικής  ηγεσίας  από  μέρους  των

προϊσταμένων  και  του  επιπέδου  της  συνολικής  κλίμακας  του  βαθμού  προληπτικής

δραστηριότητας των εργαζομένων ως μέλη του οργανισμού να είναι επίσης θετικός και

στατιστικά  σημαντικός  (r=0,169,  p=0,027).  Μέσω  της  εφαρμογής  γραμμικής

παλινδρόμησης με τη μέθοδο OLS επίσης προκύπτει ότι η εφαρμογή αυθεντικής ηγεσίας

επιδρά θετικά στην προληπτική δραστηριότητα των εργαζομένων ως μέλη οργανισμού με

το συντελεστή β να είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός (β=0,154, p=0,027).

 Πίνακας 19: Συσχέτιση κατά Pearson των κλιμάκων εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας και

προληπτικής δραστηριότητας ως μέλος του οργανισμού
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Πίνακας 20: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της εφαρμογής αυθεντικής στην προληπτική
δραστηριότητα ως μέλος του οργανισμού

B t p R2 F (p)

Σταθερά 4,514 12,381 0,000

Αυθεντική

ηγεσία
0,154 2,227 0,027

0,029 4,960 (0,027)

Μέσω της  συσχέτισης  των  διαστάσεων που  προσδιορίζουν την  κλίμακα της  ποιοτικής

συναλλαγής  ηγέτη-  μέλους  των  συνολικών  επίπεδων  της  κλίμακας  και  της  in role

απόδοσης των εργαζομένων προκύπτει ότι η έκτη ερευνητική υπόθεση της μελέτης επίσης

επιβεβαιώνεται. Τα επίπεδα της συνολικής ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη-  μέλους και της in

role απόδοσης των εργαζομένων παρουσιάζουν θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση

(r=0,184, p=0,016), ενώ αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τη συσχέτιση του

επιπέδου της in role απόδοσης και των επιμέρους διαστάσεων της συνεισφοράς (r=0,181,

p=0,018)  και  του  επαγγελματικού  σεβασμού  (r=0,191,  p=0,012).  Αντίθετα,  δεν

παρατηρείται στατικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της in role απόδοσης και

στις  διαστάσεις  της  επιδραστικότητας  (r=0,137,  p=0,074)  και  της  αφοσίωσης  (r=0,120,

p=0,119). Παράλληλα, προκύπτει επίσης θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση των

επιπέδων ποιοτικής  συναλλαγής ηγέτη-  μέλους  προς το  βαθμό  in role απόδοσης των

εργαζομένων (β=0,110, p=0,016).

Πίνακας 21: Συσχέτιση κατά Pearson των κλιμάκων ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη–μέλους και
απόδοσης εντός ρόλου

Επιδραστικότητα Αφοσίωση Συνεισφορά
Επαγγελματικός

σεβασμός

Ποιοτική συναλλαγή

ηγέτη–μέλους

Απόδοση

εντός ρόλου

r 0,137 0,120 0,181 0,191 0,184

p 0,074 0,119 0,018 0,012 0,016
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Πίνακας 22: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη–μέλους στην
απόδοση εντός ρόλου

B t p R2 F (p)

Σταθερά 5,280 23,169 0,000

Ποιοτική συναλλαγή

ηγέτη–μέλους
0,110 2,434 0,016

0,034 5,923 (0,016)

Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα που αφορούν την έβδομη ερευνητική υπόθεση της μελέτης

καθώς  προκύπτει  θετική  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  των  επιμέρους  διαστάσεων

προσδιορισμού  της  ποιοτικής  συναλλαγής  ηγέτη–μέλους  καθώς  και  του  συνολικού

επιπέδου  της  συνολικής  αντίστοιχης  κλίμακας  και  της  extra role απόδοσης  των

εργαζομένων. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα της παλινδρόμησης OLS επίσης καθιστούν την

επίδραση  της  ποιοτικής  συναλλαγής  ηγέτη–μέλους  προς  την  extra role απόδοση  των

εργαζομένων θετική και στατιστικά σημαντική (β=0,230, p<0,001).

Πίνακας 23: Συσχέτιση κατά Pearson των κλιμάκων ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη–μέλους και
απόδοσης εκτός ρόλου

Πίνακας 24: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη–μέλους στην
απόδοση εκτός ρόλου

B t p R2 F (p)

Σταθερά 4,484 18,305 0,000

Ποιοτική συναλλαγή

ηγέτη–μέλους
0,230 4,739 0,000

0,118 22,457 (0,000)

Σε σχέση με την όγδοη ερευνητική υπόθεση η οποία θεωρεί ότι  η  ποιοτική συναλλαγή

ηγέτη – μέλους επιδρά θετικά στη προληπτική δραστηριότητα των εργαζομένων ως μέλη
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ομάδων παρατηρείται ότι μολονότι αυτή επιβεβαιώνεται σε γενικούς όρους τόσο μέσω της

συσχέτισης  των αντίστοιχων μεταβλητών με  τη  χρήση του  συντελεστή συσχέτισης  του

Pearson (r=0,200,  p=0,009) όσο και με τη εφαρμογή παλινδρόμησης με τη μέθοδο  OLS

(β=0,154,  p=0,009)  αυτό  δε  συμβαίνει  και  σε  ειδικούς  όρους.  Πιο  συγκεκριμένα,

παρατηρείται ότι η συσχέτιση της κλίμακας προληπτικής δραστηριότητας των εργαζομένων

ως  μέλη  ομάδων  και  των  επιπέδων  επιδραστικότητας  (r=0,105,  p=0,172),  αφοσίωσης

(r=0,093,  p=0,227)  και  επαγγελματικού  σεβασμού  (r=0,120,  p=0,119)  δεν  καθίσταται

στατιστικά σημαντική.

Πίνακας 25: Συσχέτιση κατά Pearson των κλιμάκων ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη–μέλους και
προληπτικής δραστηριότητας ως μέλος ομάδας

Πίνακας 26: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη–μέλους στην
προληπτική δραστηριότητα ως μέλος ομάδας

B t p R2 F (p)

Σταθερά 4,881 16,637 0,000

Ποιοτική συναλλαγή

ηγέτη–μέλους
0,154 2,653 0,009

0,040 7,037 (0,009)

Περαιτέρω, αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα που αφορούν την ένατη ερευνητική υπόθεση

η οποία επιβεβαιώνεται σε γενικούς όρους, καθώς  ποιοτική συναλλαγή ηγέτη – μέλους

επιδρά θετικά στη προληπτική δραστηριότητα των εργαζομένων ως μέλη των οργανισμών,

με τη συσχέτιση όμως της κλίμακας προληπτικής δραστηριότητας των εργαζομένων ως

μέλη των οργανισμών και των επιπέδων επιδραστικότητας (r=0,042, p=0,587), αφοσίωσης

(r=0,068,  p=0,377)  και  επαγγελματικού  σεβασμού  (r=0,075,  p=0,329)  δεν  καθίσταται

στατιστικά σημαντική.

Πίνακας 27: Συσχέτιση κατά Pearson των κλιμάκων ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη–μέλους και
προληπτικής δραστηριότητας ως μέλος του οργανισμού
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Πίνακας 28: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη–μέλους στην
προληπτική δραστηριότητα ως μέλος ομάδας

B t p R2 F (p)

Σταθερά 4,625 13,470 0,000

Ποιοτική συναλλαγή

ηγέτη–μέλους
0,139 2,039 0,043

0,024 4,156 (0,043)

Για τη μελέτη της δέκατης  που θεωρεί ότι η εκδήλωση γνωρισμάτων αυθεντικής ηγεσίας

εξαρτάται από το φύλο τόσο των υφισταμένων όσο και των προϊσταμένων εφαρμόζεται ο

έλεγχο t για ανεξάρτητα δείγματα. Όπως παρατηρείται η ισχύς της συγκεκριμένη υπόθεσης

δεν επιβεβαιώνεται με τις μέσες βαθμολογίες των επιμέρους διαστάσεων καθώς και της

συνολικής εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας δε διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά με το

παρατηρηθέν  επίπεδο  σημαντικότητας  και  είναι  ανώτερο  το  α=0,05  σε  όλες  τις

περιπτώσεις.

Πίνακας 29: Έλεγχος t στατιστικά σημαντικών διαφορών των βαθμολογιών εφαρμογής
αυθεντικής ηγεσίας με βάση το φύλο των υφισταμένων
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Πίνακας 30: Έλεγχος t στατιστικά σημαντικών διαφορών των βαθμολογιών εφαρμογής
αυθεντικής ηγεσίας με βάση το φύλο των προϊσταμένων

Αντίστοιχα, προκύπτει ότι η ανάπτυξη ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη-μέλους δεν εξαρτάται

από το φύλο τόσο των υφισταμένων όσο και των προϊσταμένων, όπως θεωρεί η ενδέκατη

ερευνητική  υπόθεση  της  μελέτης.  Βάσει  των  αντίστοιχων  ελέγχων  t για  ανεξάρτητα

δείγματα  προκύπτει  ότι  οι  μέσες  βαθμολογίες  των  επιμέρους  διαστάσεων  και  του

συνολικού βαθμού παρουσίας ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη–μέλους δεν διαφοροποιούνται

στατιστικά σημαντικά (p>0,05 σε κάθε περίπτωση).

Πίνακας 31: Έλεγχος t στατιστικά σημαντικών διαφορών των βαθμολογιών ποιοτικής
συναλλαγής ηγέτη–μέλους με βάση το φύλο των υφισταμένων
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Πίνακας 32. Έλεγχος t στατιστικά σημαντικών διαφορών των βαθμολογιών ποιοτικής
συναλλαγής ηγέτη–μέλους με βάση το φύλο των προϊσταμένων

Σε  ότι  αφορά  τη  μελέτη  της  δωδέκατης  ερευνητικής  υπόθεσης  η  οποία  θεωρεί  ότι  η

εκδήλωση γνωρισμάτων αυθεντικής ηγεσίας εξαρτάται από τον αριθμό των μεταθέσεων

του  προϊστάμενου  αυτή  εξετάζεται  μέσω της  εφαρμογής  Ελέγχου  Διακύμανσης  Μονής

Κατεύθυνσης  (One Way ANOVA).  Όπως  προκύπτει  το  σύνολο  των  αντίστοιχων

παρατηρηθέντων επιπέδων σημαντικότητας είναι ανώτερα του α=0,05 γεγονός που οδηγεί

στην  απόρριψη  της  τεθείσας  υπόθεσης  καθώς  οι  μέσες  βαθμολογίες  των  επιμέρους

διαστάσεων καθώς και της συνολικής εφαρμογής αυθεντικής ηγεσίας δε διαφοροποιούνται

στατιστικά σημαντικά με βάση τον αριθμό μεταθέσεων των προϊσταμένων.

Πίνακας 33: Έλεγχος ANOVA στατιστικά σημαντικών διαφορών των βαθμολογιών εφαρμογής
αυθεντικής ηγεσίας με βάση τον αριθμό των μεταθέσεων των προϊσταμένων
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Επιπρόσθετα, ανάλογα είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τη δέκατη τρίτη ερευνητική

υπόθεση. Μέσω των αντίστοιχων Ελέγχων Ανάλυσης Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης

προκύπτει  ότι  η  ανάπτυξη ποιοτικής  συναλλαγής  ηγέτη-μέλους  δεν  εξαρτάται  από  τον

αριθμό  των  μεταθέσεων  προϊστάμενου  με  το  σύνολο  των  παρατηρηθέντων  επιπέδων

σημαντικότητας να είναι ανώτερα του α=0,05.

Πίνακας 34: Έλεγχος ANOVA στατιστικά σημαντικών διαφορών των βαθμολογιών ποιοτικής
συναλλαγής ηγέτη–μέλους με βάση τον αριθμό των μεταθέσεων των προϊσταμένων

Σε ότι αφορά την δέκατη τέταρτη ερευνητική υπόθεση της μελέτης η οποία θεωρεί ότι η

εκδήλωση  γνωρισμάτων  αυθεντικής  ηγεσίας  εξαρτάται  από  το  συνολικό  χρόνο

προϋπηρεσίας στον άμεσα προϊστάμενο παρατηρείται ότι επιβεβαιώνεται η ισχύς της. Πιο

συγκεκριμένα, προκύπτει ότι ο βαθμός που εφαρμόζεται η αυθεντική ηγεσία παρατηρείται

αυξημένος στις περιπτώσεις όπου ο χρόνος προϋπηρεσίας των εργαζομένων στον τωρινό

άμεσα προϊστάμενο είναι έως 12 μήνες ή άνω των 5 ετών (p=0,020). Αξίζει να σημειωθεί

ότι  τα  αποτελέσματα  που  αφορούν  τις  επιμέρους  διαστάσεις  της  ισορροπημένης

επεξεργασίας  (p=0,007)  και  της  αυτογνωσίας  (p=0,011)  είναι  ανάλογα,  ενώ  δεν

παρατηρούνται  στατιστικά  σημαντικές  διαφοροποιήσεις  των  μέσων  βαθμολογιών  των

διαστάσεων  της  σχεσιακής  διαφάνειας  (p=0,076)  και  της  εσωτερικής  ηθικής  λογικής

(p=0,119)  με  βάση  το  χρόνο  προϋπηρεσίας  των  εργαζομένων  στον  τωρινό  άμεσα

προϊστάμενο.
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Πίνακας 35: Έλεγχος ANOVA στατιστικά σημαντικών διαφορών των βαθμολογιών εφαρμογής
αυθεντικής ηγεσίας με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας στον τωρινό άμεσα προϊστάμενο

Αντίθετα  μελετώντας  την  εξάρτηση  ή  μη  της  ανάπτυξης  ποιοτικής  συναλλαγής  ηγέτη-

μέλους από το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας στον άμεσα προϊστάμενο βάσει της δέκατης

πέμπτης ερευνητικής υπόθεσης προκύπτει  ότι  αυτή δεν παρουσιάζει  πρακτική ισχύ. Τα

επίπεδα ανάπτυξης ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη-μέλους δε διαφοροποιούνται στατιστικά

σημαντικά  ανάμεσα  στα  επίπεδα  του  συνολικού  χρόνου  προϋπηρεσίας  στον  άμεσα

προϊστάμενο (p=0,155),  όμως παρόλα αυτά σημειώνεται  ότι  παρατηρούνται  υψηλότερα

επίπεδα επαγγελματικού σεβασμού στις  περιπτώσεις  όπου οι  εργαζόμενοι  σημειώνουν

προϋπηρεσία έως 12 μήνες και ανώτερη των 5 ετών στον τωρινό άμεσα προϊστάμενο.
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Πίνακας 36: Έλεγχος ANOVA στατιστικά σημαντικών διαφορών των βαθμολογιών ποιοτικής
συναλλαγής ηγέτη–μέλους με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας στον τωρινό άμεσα προϊστάμενο

Τέλος διερευνώντας την ισχύ ή μη τη δέκατη έκτης ερευνητική υπόθεση της η οποία θεωρεί

ότι η εκδήλωση γνωρισμάτων αυθεντικής ηγεσίας εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας

του άμεσα προϊσταμένου προκύπτει ότι αυτή δεν επιβεβαιώνεται. Βάσει του αντίστοιχου

ελέγχου ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης προκύπτει ότι το επίπεδο εκδήλωσης

γνωρισμάτων αυθεντικής  ηγεσίας  δε  διαφοροποιείται  στατιστικά  σημαντικά  με  βάση το

χρόνο προϋπηρεσίας των προϊσταμένων (p=0,706), ενώ αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα

που προκύπτουν για τις επιμέρους διαστάσεις προσδιορισμού του επίπεδου εκδήλωσης

γνωρισμάτων αυθεντικής ηγεσίας.
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Πίνακας 37: Έλεγχος ANOVA στατιστικά σημαντικών διαφορών των βαθμολογιών εφαρμογής 

αυθεντικής ηγεσίας με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας του προϊστάμενου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Συζήτηση επί των Αποτελεσμάτων

7.1 Συζήτηση – Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Η  εργασία  που  έπαιξε  το  σημαντικότερο  ρόλο  στην  εκδήλωση  του  ακαδημαϊκού

ενδιαφέροντος για  την αυθεντική ηγεσία ήταν των Luthans και  του Avolio (2003),  που

πέτυχαν  την  εννοιολογικοποίηση  και  την  ανάπτυξή  της.  Έκτοτε,  οι  συγγραφείς,

ενσωματώνουν  στις  θεωρητικές  βάσεις  του  μοντέλου  αυθεντικής  ηγεσίας  την  ηγεσία

μετασχηματισμού  (Avolio,  1999),  την  ηθική  προοπτική  (Kegan,  1982)  και  τη  θετική

οργανωσιακή συμπεριφορά (Luthans, 2002), με ιδιότητες του αυθεντικού ηγέτη όπως η

εμπιστοσύνη, η ελπίδα, η αισιοδοξία και η ανθεκτικότητα, που αργότερα αποτέλεσαν τη

βάση για τα ψυχολογικά κεφάλαια (PsyCap)  των Luthans, Avolio, Avey και Norman (2007).

Το  μοντέλο  των  τεσσάρων  συνιστωσών  της  αυθεντικής  Ηγεσίας που

επιχειρηματοποιήθηκε και επικυρώθηκε από τους Walumbwa και συνεργάτες (Walumbwa

et al., 2008) μέσω του Αυθεντικού Ερωτηματολογίου Ηγεσίας (ALQ) χρησιμοποιήθηκε στη

συγκεκριμένη έρευνα ως κύριο εργαλείο μέτρησης. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έρχονται να επαληθεύσουν ένα ουσιαστικό μέρος

των αρχικών υποθέσεων και να επιβεβαιώσουν προγενέστερες θεωρητικές και εμπειρικές

μελέτες.  Αναδεικνύουν  ότι, ο  βαθμός  εφαρμογής  αυθεντικής  ηγεσίας  από  μέρους  των

προϊσταμένων  των  Ε.Δ παρουσιάζεται  αυξημένος,  ιδιαίτερα  σε  όρους  ισορροπημένης

επεξεργασίας.  Θεωρείται,  ότι  το  συγκεκριμένο  αποτέλεσμα  δεν  είναι  τυχαίο  καθώς  τα

στοιχεία  ταυτότητας  του  αυθεντικού  ηγέτη  προσομοιάζουν  αρκετά  με  τις   αρχές  που

διέπουν  τη  λειτουργία  της  συγκεκριμένης  Οργάνωσης,  και  με  τα  χαρακτηριστικά  του

σημερινού  στρατιωτικού  ηγέτη,  που  είναι  απόφοιτος  παραγωγικής  σχολής  (απόφοιτοι

ΑΣΕΙ), όπως είναι η πλειοψηφία του συγκεκριμένου δείγματος . 

Το  γεγονός  αυτό  θα  μπορούσε  να  αιτιολογηθεί  από  την  ακαδημαϊκή  εκπαίδευσή  του

δείγματος,  όπου διδάσκεται  στο  στέλεχος   των  Ενόπλων  Δυνάμεων  να  υποστηρίζει

σθεναρά τις βασικές ηθικές αξίες (ηθική προοπτική), με πίστη και όραμα (π.χ η πίστη στην

πατρίδα,  στρατιωτικόε  όρκοσ).  Επιπλέον,  εκπαιδεύεται  κατάλληλα,  προκειμένου  να
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ανταπεξέλθει σε απαιτητικές συνθήκες επιχειρήσεων αλλά και καθημερινότητας (όπως για

παράδειγμα η πλειψηφία του δείγματος έχει πραγματοποιήσει από 4 έως 10 μεταθέσεις)

και διαθέτει την ελπίδα και την αισιοδοξία, ως βασικά συστατικά της εν γένει αποστολής

του. Αναλαμβάνει νωρίς στην καριέρα του το ρόλο του ηγέτη  (τόσο ως Τμηματάρχης, όσο

και ως Διευθυντής γραφείου ή Προϊστάμενος τμήματος σε  ηλικίες κατά κύριο λόγο από 41

έως 50 ετών, αλλά και σε νεώτερες ηλικίες (31 έως 40 ετών), σε ένα αυστηρά οργανωμένο

ιεραρχικό  σύστημα.  Το  σύστημα  αυτό,  άλλες  φορές  διαθέτει  στο  στέλεχος  σχετική

αυτονομία, ως προς την εκτέλεση του έργου, θέτοντας μόνο τις ουσιαστικές προϋποθέσεις

(π.χ. στη λειτουργία ενός γραφείου ή Μονάδας), άλλες φορές όμως απαιτεί πλήρη υπακοή

(π.χ. σε επιχειρήσεις). 

Είναι  αρκετές οι  φορές επίσης που ένα στέλεχος αναλαμβάνει  περισσότερα καθήκοντα

από την περιγραφή της θέσης εργασίας του ή απαιτείται να διαχειρισθεί θέματα που είναι

εκτός της αποκλειστικής αρμοδιότητός του. Η διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης

απαιτεί  διεξοδική ανάλυση όλης της  σχετικής βιβλιογραφίας και των πληροφοριών, ενώ

ουσιαστικοί αρωγοί του στην προσπάθεια είναι οι προϊστάμενοι που θα τον κατευθύνουν,

οι  συνάδελφοι  από  το  εργασιακό  του  δίκτυο,  που  θα  μοιρασθούν  μαζί  του  ανάλογη

εμπειρία και οι υφιστάμενοι του, που θα του προετοιμάσουν το σχετικό βιβλιογραφικό υλικό

ή θα επιμερισθούν την αποστολή.  Από την παραπάνω ανάλυση, δύναται να αιτιολογηθεί ο

αυξημένος  βαθμός  εφαρμογής  της   ισορροπημένης  επεξεργασίας  και  της  σχεσιακής

διαφάνειας, ενώ η υψηλή εσωτερική ηθική θεωρείται ότι θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει

σε μεγαλύτερο βαθμό την εφαρμογή της επαγγελματικής δεοντολογίας και κανόνων που

διέπουν την οργάνωση και σε μικρότερο βαθμό την ατομική ηθική. 

Άλλωστε, η πιθανότητα λήψης μη ηθικής απόφασης στο συγκεκριμένο επάγγελμα, αφορά

κυρίως  προσωπικό  που  διαχειρίζεται  πόρους  (πλην  του  ανθρώπινου  δυναμικού).  Οι

διαδικασίες αυτές εμπίπτουν σε τακτικούς οικονομικούς και τακτικούς ελέγχους, οπότε και

καταλογίζονται  από  ένα  δομημένο  σύστημα  ποινών.  Αλλά  και  οι  ανάρμοστες

συμπεριφορές  συμπεριφορές  απέναντι  στο  προσωπικό  έχουν  σχετικούς  μηχανισμούς

αντιμετώπισης. Η παράμετρος που θα είχε ενδιαφέρον να αξιολογηθεί περαιτέρω είναι εάν

ο προϊστάμενος  εκφράζει πεποιθήσεις, που είναι σύμφωνες/ή αντίθετες με τις ενέργειές

του, προκειμένου να ελεγχθεί η εναρμόνιση των λόγων και των πράξεών του.

Προβληματίζει  ο  χαμηλότερος  βαθμός  της  αυτογνωσίας,  διότι  όπως  στηρίχθηκε  στη
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θεωρητική  ανασκόπηση  (σελ.22)  αποτελεί  ίσως  το  σημαντικότερο  δομικό  στοιχείο  της

αυθεντικής ηγεσίας «..θα μπορούσε να ειπωθεί απλά, πως με επίδειξη αυτοδιάθεσης και

με τις κατάλληλες ενέργειες, θα μπορούσαν οι ναρκιστές, οι κακοποιοί ή ακόμη και απλοί

ανίδεοι  να παρουσιάσουν έναν αυθεντικό εαυτό  (Diddams & Chang,  2012,  σελ  596)».

Αποτελεί λοιπόν αντικείμενο προς περαιτέρω διερεύνιση, εάν η αυτοδιάθεση που ούτως ή

άλλως αποτελεί χαρακτηριστικό ενός στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, «συγκαλύπτει»

την έλλειψη βαθιάς αυτογνωσίας των ηγετών του και θα πρέπει να εξετασθεί σε επόμενη

μελέτη.

Τα  γενικά  συμπεράσματα  κρίνονται  ως  ιδιαίτερα  ενθαρρυντικά,  διότι  διαπιστώνεται  η

πρακτική  εφαρμογή  της  ποιοτικής  ανταλλαγής  αυθεντικού  ηγέτη  και  μέλους,  που

επικυρώνει ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα υψηλή απόδοση των υφισταμένων σε όλες τις

εκφάνσεις της μετρήσιμης εργασιακής απόδοσης (εκτός και εντός ρόλου και προληπτική

δραστηριότητα  ως  μέλη  της  ομάδας  και  του  Οργανισμού).  Η  μοντελοποίηση  της

συγκεκριμένης συμπεριφοράς, που όπως αναφέρθηκε συμβάλλει στην ανάπτυξη, όχι μόνο

αυθεντικών οπαδών, αλλά και  νέων ηγετών, θα μπορούσε να αποτελέσει  τη βάση της

αρχικής ή της δια βίου εκπαίδευσης των στελεχών.  Βέβαια, το παραπάνω αποτέλεσμα

ενδεχομένως  να  μπορούσε  να  αποδοθεί  και  σε  κάποιο  άλλο  τύπο  θετικής  ηγεσίας,

καταλληλότερο   για  στρατιωτικούς  ηγέτες.  Το  θέμα  αυτό  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει

αντικείμενο προς διερεύνηση για μία επόμενη εργασία.

Σύμφωνα με τη μελετώμενα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων προκύπτει αναλογία

ανδρών  :γυναικών  περίπου  5:1,  ενώ  η  αντίστοιχη  αναλογία  σε  προϊστάμενους  είναι

περίπου 8:1. Η συγκεκριμένη αναλογία κρίνεται ως αναμενόμενη, λόγω ιδιομορφίας του

Κλάδου, τον οποίο χαρακτήριζε για πολλές δεκαετίες ο όρος «επάνδρωση» και όχι ο όρος

«στελέχωση». Οι σχολές αποφοίτησης Αξιωματικών είχαν αμιγώς αρσενικό  «πρόσημο»,

με εξαίρεση τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής που είχε αμιγώς θηλυκό. Από το 1989

και μετά έγιναν δεκτά (με χαμηλό ποσοστό) σε όλες τις παραγωγικές σχολές, άτομα του

αντίθετου  φύλου  από  το  προβλεπόμενο  μέχρι  τότε.  Κατά  την  ίδια  περίοδο

απελευθερώθηκε και ο θεσμός του εθελοντικού προσωπικού, όπου η αποδοχή και των

δύο  φύλων  κατά  την  εισαγωγική  διαδικασία  εφαρμόσθηκε  σε  ευρεία  κλίμακα.  Στην

παρούσα εργασία διαπιστώθηκε απλά η συγκεριμένη κατάσταση και δεν επιτεύχθηκε η

ανίχνευση  ενδείξεων  σχετικών  με  την  αυθεντική  ηγεσία.  Το  συμπέρασμα  αυτό  θα
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μπορούσε  να  οδηγήσει  σε  μία  επόμενη  μελέτη,  επικεντρωμένο στο  στυλ ηγεσίας  που

εφαρμόζει το θήλυ προσωπικό στον συγκεκριμένο Οργανισμό. 

Η θετική επίδραση της εφαρμογής της αυθεντικής ηγεσίας στην ποιοτική ανταλλαγή ηγέτη

μέλους  επιβεβαιώνεται  με  πολύ  υψηλή  τιμή  του  αντιστοίχου  συντελεστή  συσχέτισης

ανάμεσα  στις  βαθμολογίες  των  συνολικών  κλιμάκων  της  αυθεντικής  ηγεσίας  και  της

ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη – μέλους, που συμφωνούν με αντίστοιχες  προβλέψεις όπως

του Ilies και των συναδέλφων (2005) ότι η αυθεντική ηγεσία είναι θετικά συνδεδεμένη με τη

θεωρία LMX  (Gill  & Caza, 2015, Hirst,  Walumbwa, Aryee,  Butarbutar,  & Chen,  2016;

Hsiung, 2012; Wang, Sui,  Luthans, Wang, & Wu, 2014).  Το γεγονός αυτό ενίσχυσε τη

σημασία των θετικών κοινωνικών ανταλλαγών στις σχέσεις του αυθεντικού ηγέτη (Tzinerr

& Barsheshet-Picke, 2014).  Οι Avolio και Gardner (2005)  υποστήριξαν ότι η αυθεντική

ηγεσία  θα  μπορούσε  να  επιδράσει  θετικά  στην  ποιοτική  συναλλαγή  LMX  μεταξύ

προϊσταμένων και υφισταμένων.

Επίσης, η θετική επίδραση της αυθεντικής ηγεσίας στην εντός ρόλου (in role) απόδοση

των  εργαζομένων  επίσης  επιβεβαιώνεται  με  θετικό  και  στατιστικά  σημαντικό  δείκτη

συσχέτισης. Η εξαίρεση της μεταβλητής της σχεσιακής διαφάνειας θεωρείται και πάλι ότι

εμπίπτει  στις  ιδιαιτερότητες  του  Κλάδου,  καθώς  οι  υποτομείς  εκδήλωσης  της

συγκεκριμένης  διάστασης (όπως διατυπώνονται  από το  εργαλείο  μέτρησης)  είναι  πολύ

πιθανό  να  μην  επιδρούν  με  ουσιαστικό  τρόπο  στην  εντός  ρόλου  απόδοση  των

συγκεκριμένων εργαζομένων, διότι είναι πιθανό να είναι συνηθισμένοι σε μία ηγεσία που

δεν  εξωτερικεύει  πολύ  συχνά  τον  τρόπο  που  αισθάνεται,  παρά  μόνο  ίσως  όταν

προσεγγίσει πολύ υψηλούς βαθμούς στην ιεραρχία.

Για  τη  συγκεκριμένη  εργασία  το  αποτέλεσμα  αυτό  ενισχύεται  από  το  γεγονός  ότι  η

πλειοψηφία  των  ερωτώμενων  υπηρετεί  στον  συγκεκριμένο  άμεσα  προϊστάμενο  για

διάστημα  μικρότερο  των  12  μηνών,  όπου  επειδή  οι  διαπροσωπικές  σχέσεις  δεν  είναι

ακόμη αρκετά ώριμες, ενδεχομένως να συνυπάρχει μία σχετική εγκράτεια στην εκδήλωση

αληθινών αισθημάτων και στην παραδοχή λαθών. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι στον

συγκεκριμένο  κλάδο  οι  εκδηλώσεις  αυτές  αποτελούν  «ταμπού»,  διότι  η  ανάδειξη  της

ευάλωτης πλευράς του εαυτού ενός ηγέτη μπορεί να  θεωρηθείι ότι υποβαθμίζει την εικόνα

της  «ανθεκτικότητας» και   του  «αλάθητου»,  που  δεν  είναι  συμβατή  σε  περίοδο

επιχειρήσεων. Παραμένει λοιπόν υποχρωμένος, ως ένα βαθμό από την ιδιότητα του να

διατηρεί  ένα  βαθμό  άμεμπτης  συμπεριφοράς,  προκειμένου  να  ισορροπήσει  τον
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απαιτούμενο βαθμό κύρους. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στο να αναρρωτηθούμε εάν

τελικά  είναι  η  αυθεντική  ηγεσία,  η  πιο  κατάλληλη  μορφή  ηγεσίας  για  τη  φύση  της

αποστολής ενός στρατιωτικού ηγέτη.

Ακόμη,  η  θετική  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  των  διαστάσεων  της  εφαρμογής

αυθεντικής  ηγεσίας  με  το  επίπεδο  της  εκτός  ρόλου  (extra  role)  απόδοσης  των

εργαζομένων, θεωρείται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς δείχνει  ότι  η παρουσία ενός

αυθεντικού ηγέτη επιδρά θετικά στην δεξαμενή των μεσαίων στελεχών, που αποτελούν και

την πλειοψηφία της έρευνας.  Η παράμετρος που εξετάζει τη λήψη μέτρων ως προς την

προστασία  της  Υπηρεσίας  βέβαια,  θα  πρέπει  να  θεωρείται  σχετικά  δεδομένη,  διότι

αποτελεί κοινή πρακτική, λόγω εσωτερικών οργανωτικών μηχανισμών (π.χ. επαλήθευση

υποβαλλόμενων στοιχείων από πολλά επίπεδα ιεραρχίας, καταμετρήσεις κρίσιμων υλικών

σε συχνή βάση, έλεγχος υλικού και εγκαταστάσεων από διάφορα όργανα κ.λ.π.). 

Αλλά και η παράμετρος της επαρκούς ενημέρωσης σε θέματα, επ' ωφελεία της Υπηρεσίας,

αποτελεί  χαρακτηριστικό  των σημερινών μεσαίων στελεχών,  ιδιαίτερα εάν λάβει  κανείς

υπόψη  το  εκπαιδευτικό  επίπεδο  του  συγκεκριμένου  δείγματος  που  κατέχει  και

πανεπιστημιακό τίτλο  σπουδών παράλληλα με  τις  στρατιωτικές  του  σπουδές.  Ανάλογη

είναι και η επιθυμία για αντικείμενα στρατιωτικής εκπαίδευσης, που αντικατοπτρίζεται από

την  επιθυμία  για  απόκτηση  δεξιοτήτων.  Θα  πρέπει  όμως  να  σημειωθεί  ότι  η  χρονικά

μονοδιάστατη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας, δεν ξεκαθαρίζει το βαθμό απόδοσης

των μέτρων, των προτάσεων και  των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιούνται  υπερ της

Υπηρεσίας και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αξιολογούνται

από τον ίδιο τον υφιστάμενο για τον εαυτό του, προσδίδει μία σχετική αμφιβολία, ως προς

την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, με δεδομένο ότι συνήθως αξιολογούμε τις επιδόσεις

μας  καλύτερα  από  ότι  μας  αξιολογούν  οι  προϊστάμενοί  μας.  Από  την  άλλη  μεριά  η

συγκεκριμένη  παραδοχή  θα  αναιρούσε  την  θεωρία  της  αυθεντικής  ηγεσίας,  αφού  η

ανάπτυξη αυθεντικού οπαδού, μέσω της μοντελοποίησης, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει

την  εμφάνιση  των  ανάλογων  χαρακτηριστικών  από  τον  οπαδό  (δηλ.  να  διαθέτουν

αυτογνωσία και  συγκεκριμένα: να γνωρίζουν επακριβώς τη γνώμη των άλλων για τους

ίδιους).  

Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση της μελέτης που θεωρεί  ότι  η αυθεντική ηγεσία επιδρά

θετικά στη προληπτική δραστηριότητα των εργαζομένων ως μέλη ομάδων επιβεβαιώνεται,

εξαιρώντας και πάλι την περίπτωση της σχεσιακής διαφάνειας. Αντίστοιχα, επιβεβαιώνεται
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και η ισχύς της πέμπτης ερευνητικής υπόθεσης σε γενικούς όρους, δηλαδή η εφαρμογή

της  αυθεντικής  ηγεσίας  από  μέρους  των  προϊσταμένων  και  του  βαθμού  προληπτικής

δραστηριότητας των εργαζομένων ως μέλη του οργανισμού που είναι επίσης θετικός και

στατιστικά  σημαντικός.  Η  έννοια  των  αλλαγών,  των  βελτιώσεων  και  των  προτάσεων

ενδεχομένως  παλαιότερα  να  είχε  χαμηλή  εφαρμογή  στο  συγκεκριμένο  κλάδο  (εκτός

κάποιων ίσως τεχνικών οδηγιών). Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα όμως προάγεται

ένα σύστημα διαχείρισης της γνώσης, της αλλαγής και της καινοτομίας, που ακόμη και αν

δεν  έχει  εφαρμοσθεί  σε  ευρεία  κλίμακα,  εντούτοις  δίνει  μία  αίσθηση  ανανέωσης,

πρόκλησης και εξέλιξης.

 Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο η προληπτική συμπεριφορά (σελ.52)   «..

προωθεί την αλλαγή (Campbell, 2000, Crant, 2000, Frese and Fay, 2001, Morrison και

Phelps, 1999, Parker, 2000), διαδραματίζει έναν μοναδικό και κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία

της  καινοτομίας  (Rank,  Pace  and  Frese,  2004)  και  συμβάλλει  στη  συνολική

αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού (π.χ., Baer and Frese, 2003, Rank, Pace and Frese,

2004)».  Θα μπορούσαμε να εκφράσουμε εδώ την άποψη ότι εάν η εξέλιξη των Ενόπλων

Δυνάμεων  εξαρτώταν  αποκλειστικά  από  τα  στελέχη,  θα  ήταν  σε  μεγάλο  βαθμό

εξασφαλισμένη, διότι η προληπτική συμπεριφορά αποτελεί συνιστώσα της βιωσιμότητας.

Η σχεσιακή διαφάνεια και πάλι υστερεί σε σχέση με τους υπόλοιπους δείκτες, ως προς τα

ευρήματα  της  ομάδας,  όμως  θα  μπορούσε  να  αιτιολογηθεί  από  το  υψηλό  ποσοστό

ελάχιστου χρόνου συνυπηρέτησης της πλειοψηφίας του δείγματος με τον προϊστάμενο

(έως 12 μήνες).

Τα επίπεδα της συνολικής ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη -  μέλους και της in role απόδοσης

των  εργαζομένων  παρουσιάζουν  θετική  και  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση,  ενώ

αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τη συσχέτιση του επιπέδου της  in role

απόδοσης  και  των  επιμέρους  διαστάσεων  της  συνεισφοράς   και  του  επαγγελματικού

σεβασμού. Τα αποτελέσματα κρίνονται ως αναμενόμενα από τη θεωρία, εφόσον η ύπαρξη

υψηλής ποιότητας συναλλαγής ηγέτη-μέλους συνεπάγεται την προθυμία εκτέλεσης από

τον υφιστάμενο του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών (ενδεχομένως και αρκετών

περισσότερων),  αλλά  συνεπάγεται  και  προσωπική  εκτίμηση  προς  το  πρόσωπο  που

παρέχει αυτού του τύπου τις ανταλλαγές. 

Αντίθετα,  η  χαμηλή  συσχέτιση  μεταξύ  της  in  role  απόδοσης  και  των  διαστάσεων  της

επιδραστικότητας  και  της  αφοσίωσης  αναδεικνύει  ακόμη  μία  ιδιαιτερότητα  του
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συγκεκριμένου Κλάδου. Η εκτέλεση των προβλεπόμενων από την περιγραφή εργασίας

καθηκόντων έχει σχέση με τη συγκεκριμένη οργανωτική κουλτούρα, που δεν επιτρέπει στο

στέλεχος  να  παραμελήσει  οτιδήποτε  έχει  σχέση  με  τη  λέξη  «καθήκον»,  διότι  επισύρει

σχετικές ποινές. Από την άλλη μεριά ο προϊστάμενος τίθεται πολλές  φορές στη θέση του

επαγγελματικού συνεργάτη αμιγώς, οπότε και δεν απαιτείται προσέγγισή του, προκειμένου

να  επιτευχθούν  οι  κοινωνικές  ανταλλαγές.  Επιπλέον,  οι  λέξεις  «προβλεπόμενα» και

«καθήκον», έχουν ξεχωριστή εννοιολογική σημασία στη στρατιωτική ορολογία, καθώς με

τη λέξη  «προβλεπόμενα» διατυπώνεται η έννοια του ελάχιστου προσφερόμενου έργου,

ενώ  η  λέξη  «καθήκον» χρησιμοποιείται  σε  ευρύ  φάσμα  στην  ορολογία  του  για  να

περιγράψει  από  καθημερινές  πράξεις,  μέχρι  μεγάλα  ιδανικά.  Θα  ήταν  λοιπόν  μάλλον

ασύμβατο με τη φύση του στελέχους να αναφέρει ότι δεν εκπληρώνει σωστά τις δύο αυτές

βασικές έννοιες της επαγγελματικής του ζωής, που όμως δεν έχουν καμία σχέση με το

ποιός είναι ο προΊστάμενός του και ποιά η αλληλεπίδραση μαζί του.

Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα που αφορούν την έβδομη ερευνητική υπόθεση της μελέτης

καθώς  προκύπτει  θετική  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  των  επιμέρους  διαστάσεων

προσδιορισμού  της  ποιοτικής  συναλλαγής  ηγέτη–μέλους,  καθώς  και  του  συνολικού

επιπέδου της  extra role απόδοσης των εργαζομένων. Φαίνεται πως η υψηλής ποιότητας

κοινωνική ανταλλαγή αποδίδει κυρίως σε αυτόν τον τομέα και αναδεικνύει το πραγματικό

ποσοστό παρακίνησης των εργαζομένων από τον προϊστάμενο, όπου ισχύει όταν και  οι

δύο (ηγέτης-οπαδός) βλέπουν τη σχέση με ισορροπημένους, αμοιβαίους, ευνοϊκούς και

κοινωνικούς όρους ανταλλαγής (Sparrowe & Liden, 1997). Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε,

η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, που δίνει τη δυνατότητα σε νέα και μεσαία

στελέχη να απολαμβάνουν σχετική ανταποδοτικότητα από τη συγκεκριμένη αναβάθμιση με

ανάληψη νέων καθηκόντων, εξειδίκευση κ.λ.π. Θα αποτελούσε ζητούμενο να καταγραφεί

ο τρόπος με τον οποίο αποδίδουν τελικά όλες αυτές οι εκτός ρόλου συμπεριφορές στην

Υπηρεσία,  πόσες  και  ποιές  προτάσεις  έγιναν  αποδεκτές,  εάν  η  απόκτηση  των  νέων

δεξιοτήτων είχε αποτέλεσμα κ.λ.π. Η έρευνα σε ανάλογες περιπτώσεις θα ήταν καλό να

συνοδεύεται και από επαναπροσδιορισμό της μελέτης σε επόμενο χρόνο, προκειμένου να

εξετασθούν και αυτές οι παράμετροι. 

Η ποιοτική συναλλαγή ηγέτη – μέλους επιδρά θετικά στη προληπτική δραστηριότητα των

εργαζομένων ως μέλη ομάδων  Πιο συγκεκριμένα όμως, παρατηρείται ότι η συσχέτιση της

κλίμακας  προληπτικής  δραστηριότητας  των  εργαζομένων  ως  μέλη  ομάδων  και  των

επιπέδων επιδραστικότητας,  αφοσίωσης  και  επαγγελματικού  σεβασμού  δεν  καθίσταται
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στατιστικά  σημαντική.  Ομοίως  και  ως  προς  την ένατη  ερευνητική  υπόθεση  η  οποία

επιβεβαιώνεται  μόνο σε γενικούς όρους, καθώς η  ποιοτική συναλλαγή ηγέτη – μέλους

επιδρά θετικά στη προληπτική δραστηριότητα των εργαζομένων ως μέλη των οργανισμών

και  όχι  σε  ειδικούς.  Η  εξήγηση  για  το  εύρημα  αυτό  θα  μπορούσε  να  αποδοθεί  στον

προϊστάμενο ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα επίμονος ή υποστηρικτικός ή είναι απλά τυπικός

ως προς τις συγκεκριμένες παραμέτρους ή ακόμη ότι δεν προάγει αυτού του τύπου τις

συμπεριφορικές προσεγγίσεις. Θα μπορούσε επιπλέον να ειπωθεί ότι ώριμα εργασιακά

στελέχη, όπως στο συγκεκριμένο δείγμα αναγνωρίζουν την ορθότητα μιας παραδοχής και

δεν την επιβεβαιώνουν απαραίτητα από τις υπάρχουσες συνθήκες. Έχει αποτυπωθεί ήδη

ότι η ανάπτυξη της LMX εξαρτάται από το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές αποδέχονται

αυξημένη κοινωνική ανταλλαγή. (Maslyn & Uhl-Bien, 2001, Uhl-Bien & Maslyn, 2003). Εάν

είτε ο ηγέτης, είτε ο οπαδός δεν προσφέρει κίνητρα για αυξημένη κοινωνική ανταλλαγή και

οι δύο βλέπουν τη σχέση από διεκπεραιωτική άποψη και οι συμπεριφορές καθοδηγούνται

από τους επίσημους ρόλους εργασίας. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της LMX, τόσο πιο

ενεργητική συμπεριφορά θα δείξουν οι  εργαζόμενοι.  Η υπόθεση εδώ θα ήταν καλό να

υποστεί  περαιτέρω  ανάλυση  στο  μέλλον,  προκειμένου  να  αναλύθούν  περιπτώσεις

υποστηρικτικών προϊστάμενων σε άλλα θέματα, πλην της προληπτικής δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται  από την  Erdogan, (2015),  προκαταρκτικά εμπειρικά στοιχεία για τον

μετριασμό του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η οργανωσιακή κουλτούρα στις σχέσεις

ηγέτη-μέλους παρέχονται  από τους Erdogan, Liden, & Kraimer (2006) και  αναφέρει  ότι

συστατικά  του  πολιτισμού  μπορούν  να  περιορίσουν  τη  σημαντικότητα  της  LMX.  Για

παράδειγμα, σε ορισμένους οργανισμούς, ενδέχεται να υπάρχουν κανόνες που καθορίζουν

σχέσεις μεταξύ εποπτικών αρχών και υφισταμένων, περιορίζοντας έτσι την ικανότητα των

εποπτικών αρχών να  διαφοροποιούν  τους  ακόλουθους  όσον  αφορά  την  ποιότητα  της

σχέσης. 

Για τη μελέτη της δέκατης υπόθεσης που θεωρεί ότι η εκδήλωση γνωρισμάτων αυθεντικής

ηγεσίας εξαρτάται από το φύλο τόσο των υφισταμένων παρατηρείται ότι η ισχύς της δεν

επιβεβαιώνεται. Αντίστοιχα, προκύπτει ότι η ανάπτυξη ποιοτικής συναλλαγής ηγέτη-μέλους

δεν  εξαρτάται  από  το  φύλο  τόσο  των  υφισταμένων όσο  και  των  προϊσταμένων όπως

θεωρεί η ενδέκατη ερευνητική υπόθεση της μελέτης. Το αποτέλεσμα δεν επιβεβαιώνει τον

Gardner et αΙ ( 2005, σελ. 344)  που διατυπώνει ότι το φύλο του ηγέτη (για την αυθεντική

ηγεσία)  δεν  έχει  πλέον  σημασία,  καθώς  το  κριτήριο  γνησιότητας  είναι  να  «ενεργεί

σύμφωνα με τον  αληθινό  εαυτό  του».  Παρόλα αυτά,  η  ηγεσία  παραμένει  ένα επίμονο
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ανδρικό φαινόμενο γενικά (Karelaia και Guillen, 2014) και ειδικότερα, στην περίπτωση της

αυθεντικής ηγεσίας (Gardiner, 2013 )». 

Συνεπώς, προτείνουμε να  θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι  να  αναπτύξουν το μοντέλο  του

αυθεντικού  τουε  εαυτού,  εφόσον  επιθυμούν  να  εφαρμόσουν  το  συγκεκριμένο  στυλ

ηγεσίας,  παρά  να  πειραματίζονται  με συμπεριφορικές  προσεγγίσεις  σχετικές  με  την

εκδήλωση  γνωρισμάτων  του  φύλου.  Υπενθυμίζεται  ότι  το  δείγμα  των  γυναικών  και

ιδιαίτερα αυτών σε διοικητική  θέση ήταν αρκετά  μικρό και  δεν  οδήγησε στην εξαγωγή

ικανοποιητικών συμπερασμάτων.

Σε  ότι  αφορά  τη  μελέτη  της  δωδέκατης  ερευνητικής  υπόθεσης  η  οποία  θεωρεί  ότι  η

εκδήλωση γνωρισμάτων αυθεντικής ηγεσίας εξαρτάται από τον αριθμό των μεταθέσεων

του  προϊστάμενου  και   οδηγήθηκε  στην  απόρριψη,  αναδεικνύει  ότι  στο  συγκεκριμένο

δείγμα οι συχνές εναλλαγές επαγγελματικών χώρων (πολλές φορές και τόπου διαμονής),

δεν αποτελούν ιδιαίτερα ερεθίσματα ως ιστορίες «ζωής» για την ανάπτυξη της αυθεντικής

ηγεσίας. Επόμενη έρευνα θα πρέπει να αναζητήσει ίσως αυτά τα ερεθίσματα ανάπτυξης

σε άλλου τύπου «ιστορίες ζωής» .

Επιπρόσθετα και τα αποτελέσματα που συσχετίζουν την ανάπτυξη ποιοτικής συναλλαγής

ηγέτη-μέλους, από τον αριθμό των μεταθέσεων προϊστάμενου δεν επιβεβαιώνονται, οπότε

δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ότι ο συγκεκριμένος τύπος προϊστάμενου αναπτύσσει

δεξιότητες υψηλής ποιότητας συναλλαγής με το μέλος επειδή έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτή

τη διαδικασία από τη συχνή αλλαγή περιβάλλοντος εργασίας.

Σε ότι αφορά την δέκατη τέταρτη ερευνητική υπόθεση της μελέτης η οποία θεωρεί ότι η

εκδήλωση  γνωρισμάτων  αυθεντικής  ηγεσίας  εξαρτάται  από  το  συνολικό  χρόνο

προϋπηρεσίας στον άμεσα προϊστάμενο επιβεβαιώνεται. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι

ο βαθμός που εφαρμόζεται η αυθεντική ηγεσία παρατηρείται αυξημένος στις περιπτώσεις

όπου ο χρόνος προϋπηρεσίας των εργαζομένων στον τωρινό άμεσα προϊστάμενο είναι

έως 12 μήνες ή άνω των 5 ετών. Τα αποτελέσματα κρίνονται ως αναμενόμενα, εξαγόμενα

από κοινά  λογικά  συμπεράσματα,  όπως ότι  το  διάστημα κάτω των 12  μηνών σε  ένα

προϊστάμενο συνήθως στερείται αναγνώρισης όλων των πτυχών της προσωπικότητάς του,

οπότε δίνει ενδεχομένως πλασματική εικόνα αυθεντικής ηγεσίας, ενώ το διάστημα, άνω

των πέντε ετών αναδεικνύει μια βαθιά γνώση τόσο της εικόνας, όσο και του πραγματικού

εαυτού του προϊσταμένου.
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Αντίθετα,  μελετώντας  την  εξάρτηση  ή  μη  της  ανάπτυξης  ποιοτικής  συναλλαγής  ηγέτη-

μέλους από το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας στον άμεσα προϊστάμενο βάσει της δέκατης

πέμπτης ερευνητικής υπόθεσης προκύπτει ότι αυτή δεν παρουσιάζει πρακτική ισχύ. Εδώ

το  αποτέλεσμα  κρίνεται  ως  μη  αναμενόμενο,  διότι  η  θεωρία  της  συναλλαγής  LMX

εξελίσσεται σε στάδια με τα πρώτα να είναι σχεδόν συναλλακτικά, ενώ με την εξέλιξη του

φαινομένου να μεταπίπτουν σε μετασχηματιστικά. Κάθε στάδιο απαιτεί  ορισμένο χρόνο

προκειμένου να ωριμάσει κατάλληλα. Ενδεχομένως, να αφορά ιδιαιτερότητα του κλάδου,

που έχει  σχέση με άμεση προσαρμογή των στελεχών σε νέες  συνθήκες,  οπότε και  οι

σχέσεις  επαγγελματικών  κοινωνικών  συναλλαγών  να  μην  απαιτούν  χρόνο  για  να

εξελιχθούν.

Τέλος  διερευνώντας την ισχύ ή μη της δέκατη  έκτης ερευνητική υπόθεση της η οποία

θεωρεί  ότι  η  εκδήλωση  γνωρισμάτων  αυθεντικής  ηγεσίας  εξαρτάται  από  το  χρόνο

προϋπηρεσίας του άμεσα προϊσταμένου προκύπτει ότι αυτή δεν επιβεβαιώνεται. Φαίνεται

και πάλι πως οι μακροχρόνιες εργασιακές εμπειρίες δεν είχαν αποτέλεσμα στην ανάπτυξη

της  αυθεντικής  προσωπικότητας.  Εδώ  μπορεί  να  επισημανθεί  και  μία  τελευταία

ιδιαιτερότητα του  κλάδου,  ότι  δηλαδή ο προϊστάμενος βρίσκεται  πλέον σε τόσο υψηλή

διοικητική θέση και αναλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικά καθήκοντα και ασχολίες, που δεν του

επιτρέπουν  να  εκδηλώσει  γνωρίσματα  αυθεντικής  ηγεσίας,  αντίθετα  αποστασιοποιείται

από την  επίδραση σε  μικρό αριθμό στελεχών,  ενώ οι  μεγαλύτερες  ομάδες  αποτελούν

πλέον  την  οργανωσιακή  σφαίρα  επιρροής  του.  Το  σημείο  αυτό  προκαλέι  επίσης  το

ενδιαφέρον για επόμενη μελέτη, καθώς θέτει θέματα όπως η επιρροή στην ομάδα και η

μέτρηση της αυθεντικής ηγεσίας σε ηγέτες οργανισμών.

7.2 Συνεισφορά της Έρευνας

Η  συγκεκριμένη  ερευνητική  εργασία  προσπάθησε  με  τη  διερεύνηση  της  σχετικής

βιβλιογραφίας και με εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων να συνεισφέρει σε θεωρητικό και

πρακτικό επίπεδο. Οι μελετώμενες έννοιες παρατέθηκαν από πολλές πιθανές προοπτικές.

Η αυθεντική ηγεσία διαπιστώθηκε ότι έχιε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για τα άτομα, τις

ομάδες  και  τους  Οργανισμούς.  Αποτελεί  ένα  μοντέλο  συμβατό  και  με  τις  αρχές  που

διέπουν  τις  Ένοπλες  Δυνάμεις  της  χώρας  και  δύναται  μέσω της  διαμεσολάβησης  της

θεωρίας  ανταλλαγής  ηγέτη-μέλους.  Να  συμβάλει  στην  αύξηση  της  απόδοσης  των

εργαζομένων. Η διαπίστωση αυτή, δεν αποτέλεσε απλή εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά
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προήλθε  από  έρευνα  σε  ικανοποιητικό  αριθμό  δείγματος  στελεχών  των  Ενόπλων

Δυνάμεων και επιβεβαίωσε ότι:

α. Ανιχνεύεται Αυθεντική Ηγεσία και Ποιοτική Σχέση Ηγέτη- Μέλους στις Ένοπλες Δυνάμεις

της χώρας.

β.  Επιδρά  η  Αυθεντική  Ηγεσία  στην  Απόδοση  των  Εργαζομένων  και  είναι  θετικός  ο

Διαμεσολαβητικός ρόλος της ποιοτικής Συναλλαγής Ηγέτη -Μέλους

γ. Η δυναμική των σχέσεων των μελετώμενων εννοιών εξαρτάται σε πολλές περιπτώσεις

από τις ιδιαιτερότητες του Κλάδου.

Θα  πρέπει  επίσης  να  σημειωθεί  ότι  αντίστοιχες  Εγχώριες  και  Διεθνείς  έρευνες  δεν

ανιχνεύθηκαν,  γεγονός  που  θα  μπορούσε  να  εξηγηθεί  από  την  εμπιστευτικότητα  των

στοιχείων που διέπει τον συγκεκριμένο Κλάδο σε παγκόσμια κλίμακα.

7.3 Περιορισμοί και Επιπλέον Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα.

Οι περιορισμοί  που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας έρευνας

είναι ότι:

α. Το δείγμα των στελεχών που μελετήθηκε υπηρετεί σε Μονάδες της Μακεδονίας, Θράκης

και Θεσσαλίας.

β. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια, οπότε ενδεχομένως η

συμπλήρωσή τους να αποτελούσε μία κοινωνική συναλλαγή και όχι πραγματική επιθυμία

για συμμετοχή σε έρευνα.

γ.  Οι  ερωτήσεις  που  χρησιμοποιήθηκαν  μεταφράστηκαν  και  προσαρμόσθηκαν  στις

ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου κλάδου, οπότε μπορεί να μην έχουν εφαρμογή σε άλλες

έρευνες.

δ. Οι ερωτήσεις ως προς την απόδοση είχαν τη μορφή αυτοελέγχου, οπότε μπορεί να

έχουν αποδοθεί σε υπερβολικό βαθμό.

ε. Η διανομή των ερωτηματολογίων και η λήψη των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε σε

σύντομο χρονικό διάστημα και δεν επαναλήφθηκε, γεγονός που μας δίνει μία αποτύπωση

στιγμιαίας εκτίμησης και αποτύπωσης συναισθημάτων.

Προτείνεται:

α. Διεξαγωγή αντίστοιχης έρευνας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, που θα ενίσχυε τη

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων.
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β.  Ηλεκτρονική  συμμετοχή  στην  έρευνα  προκειμένου  να  συμμετέχουν  μόνο  όσοι

πραγματικά επιθυμούν.

γ.  Επανάληψη  έρευνας  για  ορθότερο  έλεγχο  των  αποτελεσμάτων  και  ερωτηματολόγιο

απόδοσης, που να αξιολογεί ο προϊστάμενος τον υφιστάμενο.

 7.4 Προτάσεις.

«Ενημέρωση  (πραγμάτωση)..  και.  100%  εκπλήρωση  ...  χρησιμοποιώντας  το  πλήρες

συμπλήρωμα των ταλέντων μας». Αυτές οι φράσεις αντικατοπτρίζουν τα μέσα με τα οποία

μπορούμε να φέρουμε τον καλύτερό μας,  τον περισσότερο αυθεντικό εαυτό  μας,  στην

εργασία;και  αποτελεί  ζωτικής  σημασίας  δεσμευση.  Οι Nakamura  και  Czikzentmihalyi

(2003, σελ. 87) ορίζουν τη ζωτική δέσμευση «ως σχέση με τον κόσμο που χαρακτηρίζεται

τόσο από τις εμπειρίες της ροής (απόλαυση της απορρόφησης) όσο και από την έννοια

(υποκειμενικής σημασία)». 

Οι Boxall & Purcell, 2008, Jiang, Lepak, Hu & Baer, 2012; Lepak, Liao, Chung, & Harden,

(2006)  θέτουν  το  τρίπτυχο  κανότητα-κίνητρο-ευκαιρία  ως  μοντέλο  διαχείρισης  του

ανθρώπινου  δυναμικού.  Ενδεχομένως,  δεν  υπάρχει  μία  «πετυχημένη»  συνταγή  να

ακολουθήσουμε  αλλά  με  γνώμονα  την  κριτική  ανάγνωση  των  μορφών  ηγεσίας  που

οδηγούν σε καλύτερες οργανωσιακές συμπεριφορές, να γίνει η ορθολογικότερη επιλογή

βάση των συνθηκών στις οποίες πρέπει να αναπτυχθούν.

Το γεγονός ότι αυτή η Αυθεντική Ηγετική συμπεριφορά έχει την ικανότητα να επηρεάζει την

εργασιακή  συμπεριφορά  των  υφισταμένων  δείχνει  τη  λειτουργική  συνάφεια  της  με  το

συγκεκριμένο Οργανισμό. Η αξιοποίηση της από αυτόν θα μπορούσε να είχε σχέση με την

αναγνώριση,  την  αξιολόγηση  και  την  ανάπτυξη  ηγετών.  Η  εφαρμογή  της  αυθεντικής

ηγεσίας  φαίνεται  πως  οδηγεί  σε θετικούς  ψυχολογικούς  πόρους,  που απαλύνουνε  τον

σημερινό  ταραχώδη  χώρο  εργασίας,  καθώς  παρέχουν  στα  άτομα,  τις  ομάδες  και  τις

οργανώσεις  μια  δυνητική  πηγή  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  Σε  πρακτικό  επίπεδο

ορισμένες εφαρμογές μπορεί να ικανοποιούν πολλαπλούς οργανωτικούς στόχους (π.χ., τα

προγράμματα κατάρτισης μπορεί να αυξήσουν το επίπεδο δεξιοτήτων του εργαζόμενου

αλλά και το εργασιακό του κίνητρο).  Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η

AL έχει  θετικό  αντίκτυπο  στην  απόδοση  των  στρατιωτικών,  η  Υπηρεσία  ενδέχεται  να

επιθυμεί  την  ανάπτυξη  στελεχών που  να  είναι  αυθεντικοί  ηγέτες. Σε  κάθε  περίπτωση
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βέβαια  υπάρχουν  συνιστώμενες  πρακτικές  ανθρώπινου  δυναμικού  που  ενισχύουν  τη

διαδικασία ανάπτυξης. 

Παραδοσιακά,  η  έρευνα  σχεδιασμού  θέσεων  απασχόλησης  εστιάστηκε  στις  δομές  της

εργασίας,  όπως η  αυτονομία,  η  ταυτότητα  της   εργασίας,  η  ποικιλία  των εργασιών,  η

σημασία  της  εργασίας  και  η  ανατροφοδότηση  (Hackman  &  Oldham,  1976).  Όπως

αναφέρθηκε το αυθεντικό μοντέλο ηγεσίας περιλαμβάνει τέσσερις εννοιολογικές διαστάσεις

(δηλ.  αυτογνωσία,  ισορροπημένη  επεξεργασία,  σχεσιακή  διαφάνεια,  εσωτερική  ηθική

προοπτική),  καθώς  και  πέντε  ξεχωριστές  διαδικασίες  με  τις  οποίες  επηρεάζουν  οι

αυθεντικοί ηγέτες την αυθεντική ακολουθία: το θετικό μοντέλο συμπεριφορικού ρόλου, την

προσωπική  και  οργανωτική  ταυτοποίηση,  τη  θετική  συναισθηματική  επίδραση,  την

υποστήριξη αυτοπροσδιορισμού, και τις θετικές κοινωνικές ανταλλαγές. Με τη χρήση ενός

ολοκληρωμένου  αυθεντικού  μοντέλου  ηγεσίας,  οι  αυθεντικοί  ηγέτες  θα  μπορούν  να

προωθήσουν  την  εφαρμογή  μέτρων ανάπτυξης  αυθεντικής  ηγεσίας  και  να  συμβάλουν

στην ενίσχυση της συμμετοχής στην εργασία. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να ενσωματώνει

την ενίσχυση των δεξιοτήτων, των κινήτρων και των ευκαιριών του οπαδού.

¨Όπως αναφέρεται από τη σχετική βιβλιογραφία η διαδικασία πρόσληψης νέων στελεχών

είναι ιδιαίτερα σημαντική για μία οργάνωση και πρέπει να συμπεριλαμβάνει  στη σχετική

επιτροπή τους αυθεντικούς της ηγέτες, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως θετικά μοντέλα

συμπεριφοράς, καθώς αντανακλούν το επιθυμητό κλίμα της επιχείρησης, επιδεικνύοντας

θετικές αξίες και συναισθήματα, ακόμα και αυτοδιάθεση. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται ότι

βοηθά στην προσέλκυση αυθεντικών υποψηφίων.  Με τα κατάλληλα εργαλεία  επιλογής

όπως  σχετικές  συνεντεύξεις  ή  αξιολόγηση  της  προληπτικής  συμπεριφοράς  των

υποψηφίων  μπορεί  να  αντιχνευθούν  αυθεντικές  προσωπικότητες.  Επίσης,  η  παροχή

ρεαλιστικών πληροφοριών κατά τη διαδικασία εφοδιάζει τους υποψήφιους με μεγαλύτερη

σαφήνεια επί του απατούμενου ρόλου και με μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειριστούν τις

απαιτήσεις της εργασίας (Breaugh, 2013). Σαν αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη αντιμετώπιση

έχει αποδειχθεί ότι προάγει υψηλότερα επίπεδα διατήρησης των εργαζομένων (Buckley et

al., 2002). 

Θα  μπορούσε  όμως  να  υπάρξει  και  εξέλιξη  αυτών  των  συμπεριφορών  μέσα   από

προγράμματα  κατάρτισης  και  ανάπτυξης  με  δραστηριότητες  προσανατολισμένες  στην

ενίσχυση των τεχνικών ή εργασιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων και ποικίλες μεθόδους
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όπως  η  ηλεκτρονική  μάθηση,  η  προγύμναση,  η  καθοδήγηση,  η  ανατροφοδότηση

πολλαπλών πηγών και τα κέντρα αξιολόγησης (Salas & Cannon-Bowers, 2001). Αρχικά θα

πρέπει  βέβαια  να  εξετασθεί  εάν  τα  υφιστάμενα  εκπαιδευτικά  και  εργασιακά  πλαίσια

επαρκούν για την ανάπτυξη των ηγετών του μέλλοντος (Avolio & Gardner, 2005; Avolio,

Gardner, Walumbwa, Luthans, May, 2004. Avolio, Luthans, & Walumbwa, 2004; Gardner,

Avolio, Luthans, May, & Walumbwa, 2005. Luthans & Avolio, 2003; May, Chan, Hodges &

Avolio, 2003). 

Μία  άλλη  προσέγγιση  εκδήλωσης  και  ανάπτυξης  ηγετικής  συμπεριφοράς  είναι  η

προώθηση  της  πρακτικής  συμμετοχής  των  εργαζομένων  στις  διαδικασίες  διαχείρισης

πληροφοριών  και  λήψης  αποφάσεων  (π.χ.  κύκλοι  ποιότητας),  όπου  οι  ηγέτες  θα

αναζητούν «εισροές» από αυτούς για την επίλυση των οργανωσιακών προβλημάτων  που

τους αφορούν, αντί  η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων να είναι αποκλειστικά «από την

κορυφή προς τα κάτω». Η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μπορεί να ενδυναμώσει

και  να ενθαρρύνει  τους υπαλλήλους να συμμετέχουν,  να μοιραστούν τη γνώση και  να

χρησιμοποιήσουν τις  ικανότητές τους προς την επίτευξη οργανωτικών στόχων.  Με τον

τρόπο αυτό οι αυθεντικοί ηγέτες  μπορούν να διευρύνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων

και την επιτυχία τους στην εργασία.

Οι πρακτικές βελτίωσης ευκαιριών κινητοποιούν τους εργαζόμενους προς την κατεύθυνση

των προσωπικών και οργανωτικών στόχων (Jiang et al., 2012, Lepak et al., 2006).  Οι Van

Maanen και Schein (1977, σ. 36) καθόρισαν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας ως «δια βίου»

διαδικασία  επεξεργασίας  μιας  σύνθεσης  μεταξύ  των  ατομικών  συμφερόντων  και  του

οργανωτικού πλαισίου. Οι δραστηριότητες καθοδήγησης επίσης αποτελούν αναπόσπαστο

στοιχείο της εξέλιξης των στελεχών (Chao et αϊ., 1992). Η καθοδήγηση γίνεται όταν ένας

έμπειρος  διευθυντής  (μέντορας)  σχετίζεται  με  έναν  εργαζόμενο  (prote'ge)  και  τον

διευκολύνει στην προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη προς όφελος του ίδιου και της

οργάνωσης (Kram, 1985). Η καθοδήγηση ενισχύει την ανάπτυξη του εργαζομένων και έχει

αποδειχθεί ότι σχετίζεται θετικά με την προσωπική τους εκμάθηση (Lankau & Scandura,

2002). 

Ανακεφαλαιώνοντας,  οι  οργανισμοί  θα  πρέπει  να  επιλέξουν  ηγέτες  οι  οποίοι  είναι

προσωπικά παρακινημένοι και αυθεντικοί στις πράξεις τους. Η ανώτατη διεύθυνση πρέπει

να  παρέχει  ισχυρή  υποστήριξη  για  τέτοιες  αναπτυξιακές  προσπάθειες.  Επιπλέον,  θα
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πρέπει να αφιερώσουν πόρους στην ανάπτυξη άλλων  ηγετών στην οργάνωση.  Ακόμα και

θέματα όπως η ηθική αποτελεσματικότητα των οργανισμών μπορεί να οικοδομηθεί μέσω

στρατηγικών  αντιμετώπισης  ηθικά  απειλητικών  καταστάσεων  με  την  υιοθεέτηση  υγιών

τεχνικών. Οι  ηγέτες  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν  ότι  η  αυθεντική  ηγεσία  θα  οδηγήσει  σε

«πραγματικά βιώσιμη λύση για ένα οργανισμό». Αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για να

μάθουν πώς θα είναι (ή τουλάχιστον πως θα φαίνονται) αυθεντικοί. Στην περίπτωση αυτή,

πολύ έμπειροι ηγέτες, ταλαντούχοι στην επικοινωνία και τη διαχείριση των εμφανίσεων, με

την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να εμφανισθούν ως αυθεντικοί στα μάτια των οπαδών,

ακόμη και αν είναι δεν είναι.

 

7.5 Επίλογος

Η εξέλιξη  της  βιβλιογραφίας  της  αυθεντικής  ηγεσίας  που  καταγράψαμε  έδειξε αρκετές

σημαντικές τάσεις.  Μελετήσαμε την ανάπτυξη της, τη δημιουργία αυθεντικής ακολουθίας,

την αποστολή της για ανάπτυξη νέων ηγετών. Αναρωτηθήκαμε εάν οι συγκεκριμένοι ηγέτες

γεννιούνται  ή  γίνονται,  πώς  οι  οπαδοί  επηρεάζουν  την  επιτυχία  τους, πώς  «χτίζουν»

κοινωνίες ενώ κάποιοι άλλοι τις καταστρέφουν. 

Όπως  αναφέρει  ο  Robert  Haddow  Beaven  στο  άρθρο  του   Τhe  Leadership  Gap

«υπάρχουν χιλιάδες βιβλία που δημοσιεύονται για την ηγεσία, εκατοντάδες σεμινάρια σε

ολόκληρη τη χώρα κάθε μήνα,  αλλά εξακολουθούμε να μην έχουμε αρκετές ικανότητες

ηγεσίας σε πολλούς τομείς. Καθώς η επόμενη γενιά ηγετών μπαίνει στο παιχνίδι, πρέπει

να επικεντρωθούμε στο να κάνουμε καλύτερους ηγέτες του αύριο, σήμερα. Η αυθεντική

ηγεσία είναι το πιο αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας που διαθέτουμε. Ενώ υπάρχουν άλλα

στυλ ηγεσίας που είναι κοντά στην αυθεντική ηγεσία, κανένα άλλο στυλ δεν παίρνει έναν

ηγέτη και αναγκάζει το άτομο να επικεντρωθεί - 360 μοίρες - σε κάθε πλευρά του εαυτού

του....». 

Ο Ελβετός ψυχολόγος Carl Gustav Jung δήλωσε: «Το προνόμιο μιας ζωής είναι να

γίνεις αυτό που πραγματικά είσαι».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ)

   Το ερωτηματολόγιο αυτό διανέμεται στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού

επιπέδου  και  αποσκοπεί  στη  διερεύνηση  του  τρόπου ηγεσίας του/της  άμεσα

προϊστάμενου/-μένης,  όπως αποτυπώνεται μέσα από τις ενέργειές του/της και τις δικές

σας  ενέργειες.  Yπολογίζεται  ότι  η  συμπλήρωσή  του  απαιτεί  περίπου  10  λεπτά.  Οι

απαντήσεις  είναι  απολύτως ανώνυμες  κι  εμπιστευτικές,  ενώ  θα  χρησιμοποιηθούν

μόνο  για  ερευνητικό  σκοπό.  Δεδομένου  ότι  δεν  υπάρχουν  σωστές  και  λάθος

απαντήσεις,  σας  παρακαλώ  να  είστε  ειλικρινείς κατά  την  συμπλήρωση  του

ερωτηματολογίου.Σας  ευχαριστώ  εκ  των  προτέρων  θερμά  για  τον  χρόνο  που  θα

διαθέσετε!

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

Κυκλώστε το αντίστοιχο τετραγωνάκι.

           ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.
Φύλο  Γυναίκα 

 Άνδρας

2. Ηλικία

 21 – 30 
 31 – 40 
 41 – 50 
 51 – 60

3. Επίπεδο
εκπαίδευσης

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Απόφοιτος ΑΣΣΥ

 Απόφοιτος ΑΣΕΙ

 Απόφοιτος ΤΕΙ

 Απόφοιτος ΑΕΙ

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου

 Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου

4.
Συνολικός
αριθμός

μεταθέσεων

 Έως 3

 4 έως 6

 7 έως 10

 Πάνω από 10
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           ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

5.
Ταυτότητα

Οργανισμού που
υπηρετείτε σήμερα

 Μονάδα

 Νοσοκομείο

 Συγκρότημα/Σχηματισμός

6. Θέση Εργασίας

 Στέλεχος Γραφείου/ Μονάδος/ Τμήματος

 Τμηματάρχης

 Διευθυντής Γραφείου/Προϊστάμενος Τμήματος

 Διευθυντής/Διοικητής

7.

Συνολικός Χρόνος
προϋπηρεσίας

στον/-ην τωρινό/η
άμεσα

προϊστάμενο/η

 Έως 12 μήνες

 Από 12 μήνες έως 3 έτη

 Από 3 έως 5 έτη

 Πάνω από 5 έτη

            Ο/Η ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

8. Είναι:
 Γυναίκα

 Άνδρας

9. Είναι:

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Απόφοιτος ΑΣΣΥ

 Απόφοιτος ΑΣΕΙ

 Απόφοιτος ΤΕΙ

 Απόφοιτος ΑΕΙ

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου

 Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου

10. Έχει 
περίπου:

 Έως 10 χρόνια προϋπηρεσίας

 Από 11 έως 15 χρόνια προϋπηρεσίας

 Από 16 έως 20 χρόνια προϋπηρεσίας

 Από 21 έως 25 χρόνια προϋπηρεσίας

 Από 26 έως 30 χρόνια προϋπηρεσίας

 Περισσότερα από 30 χρόνια προϋπηρεσίας

11. Και έχει συνολικό
αριθμό μεταθέσεων:

 Έως 3

 Από 4 έως 6

 Από 7 και πάνω

 Δεν γνωρίζω
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Παρακαλώ ΚΥΚΛΩΣΤΕ τον αριθμό που αντανακλά καλύτερα την άποψή σας στις παρακάτω 
προτάσεις, όπου:

Α/Α

ΟΧΙ,
Διαφωνώ
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Μάλλον

διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

Μάλλον
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
ΝΑΙ,

Συμφωνώ
απόλυτα

1 2 3 4 5 6 7

 
Ερωτήσεις που αφορούν στην ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και  στον/στην ΑΜΕΣΑ

Προϊστάμενο/Προϊσταμένη. 
Σε ποιό ΒΑΘΜΟ τον/την χαρακτηρίζουν; 

1.
  Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου λέει ακριβώς αυτό που εννοεί. 

1 2 3 4 5 6 7

2.
   Ο/η άμεσα  προϊστάμενος/-μένη μου εξωτερικεύει τον τρόπο που αισθάνεται.

1 2 3 4 5 6 7

3.
   Ο/η άμεσα  προϊστάμενος/-μένη μου ζητά να λαμβάνω θέσεις που να υποστηρίζουν
  τις βασικές μου αξίες.

1 2 3 4 5 6 7

4.
  Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου αναλύει τα σχετικά δεδομένα πριν λάβει μια
 απόφαση.

1 2 3 4 5 6 7

5.
   Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου περιγράφει επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο
  οι  άλλοι αντιλαμβάνονται τις ικανότητές του/της.

1 2 3 4 5 6 7

6.
  Ο/η άμεσα  προϊστάμενος/-μένη μου δείχνει πως κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο
 ορισμένες ενέργειες έχουν επιπτώσεις στους άλλους.

1 2 3 4 5 6 7

7.
   Ο/η άμεσα  προϊστάμενος/-μένη μου παραδέχεται τα λάθη,  όταν γίνονται.

1 2 3 4 5 6 7

8.

    
Ο/η άμεσα  προϊστάμενος/-μένη μου εκφράζει πεποιθήσεις, οι οποίες είναι
  σύμφωνες με τις ενέργειές του/της.   

1 2 3 4 5 6 7
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Α/Α

ΟΧΙ,
Διαφωνώ
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Μάλλον

διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

Μάλλον
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
ΝΑΙ,

Συμφωνώ
απόλυτα

1 2 3 4 5 6 7

9.

   Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου ακούει προσεκτικά τις διαφορετικές απόψεις,
  πριν εξάγει συμπεράσματα.  

1 2 3 4 5 6 7

10.
   Ο/η άμεσα  προϊστάμενος/-μένη μου επιδιώκει σχόλια και εποικοδομητική κριτική,
  προκειμένου να αναβαθμίσει την επικοινωνία με τους άλλους.

1 2 3 4 5 6 7

11.
   Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου αναγνωρίζει πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος
  για να επαναξιολογήσει τις θέσεις του/της σε σημαντικά ζητήματα.

1 2 3 4 5 6 7

12.
   Ο/η άμεσα  προϊστάμενος/-μένη μου παίρνει δύσκολες αποφάσεις βασισμένες 
  σε  υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς.

1 2 3 4 5 6 7

13.
   Ο/η άμεσα  προϊστάμενος/-μένη μου λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες στις αξίες
 του/της.

1 2 3 4 5 6 7

14.    Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου λέει σε εμένα τη σκληρή αλήθεια.
1 2 3 4 5 6 7

15.
    Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου θα με υπερασπισθεί, εάν οι συνάδελφοί 
  μου  γίνουν επιθετικοί απέναντί μου.

1 2 3 4 5 6 7

16.
   Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου είναι ο τύπος του ανθρώπου, που θα ήθελα 
 να έχω ως φίλο/-η.

1 2 3 4 5 6 7

17.
    Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου υπερασπίζεται τις εργασιακές μου ενέργειες 
  στον ανώτερό του, ακόμη και χωρίς να έχει ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα 
  υπό αμφισβήτηση.

1 2 3 4 5 6 7

18.
    Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου θα με υπερασπισθεί στους άλλους, εντός 
 της Υπηρεσίας, στην περίπτωση που κάνω ένα λάθος χωρίς κακή πρόθεση.

1 2 3 4 5 6 7
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Παρακαλώ επιλέξτε τον αριθμό που αντανακλά καλύτερα την άποψή σας στις παρακάτω προτάσεις, 
όπου:

Α/Α

ΟΧΙ,
Διαφωνώ
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Μάλλον

διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ

ούτε διαφωνώ

Μάλλον
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
ΝΑΙ,

Συμφωνώ
απόλυτα

1 2 3 4 5 6 7

 
Ερωτήσεις που αφορούν στην ΠΑΡΟΥΣΑ θέση εργασίας ΣΑΣ.

Σε ποιό βαθμό ΣΑΣ αφορούν ;

19.

 
  Μου αρέσει ο/η άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου ως άνθρωπος.

1 2 3 4 5 6 7

20.
  Δεν με πειράζει να δουλεύω σκληρότερα για τον/την άμεσα προϊστάμενο/-μένη μου.

1 2 3 4 5 6 7

21.
  Έχω εντυπωσιασθεί από τις γνώσεις του/της άμεσα προϊστάμενου/-ης μου πά-
 νω στη δουλειά του / της.

1 2 3 4 5 6 7

22.
  Αναζητώ τρόπους να κάνω την Υπηρεσία μου πιο επιτυχημένη.

1 2 3 4 5 6 7

23.
   Ενθαρρύνω τους/τις συναδέλφους μου να δοκιμάσουν νέους και πιο
 αποτελεσματικούς τρόπους για να κάνουν τη δουλειά τους.

1 2 3 4 5 6 7

24.
   Διεκπεραιώνω τα καθήκοντα που μου ανατίθονται επαρκώς.

1 2 3 4 5 6 7

25.
  Παραμελώ κάποιες διαστάσεις της εργασίας που έχω υποχρέωση να εκτελέσω.

1 2 3 4 5 6 7

26.

 
  Βελτιώνω τον τρόπο με τον οποίο το τμήμα/γραφείο μου διεκπεραιώνει εργασίες.

1 2 3 4 5 6 7

27.
  Επινοώ τρόπους για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στο εσωτερικό του
 Οργανισμού.

1 2 3 4 5 6 7

134



Α/Α

ΟΧΙ,
Διαφωνώ
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Μάλλον

διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Μάλλον
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
ΝΑΙ,

Συμφωνώ
απόλυτα

1 2 3 4 5 6 7

28.
  Υποβάλλω προτάσεις για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας της  
 Υπηρεσίας (π.χ. υποδεικνύοντας αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες).

1 2 3 4 5 6 7

29.
  Προτείνω τρόπους για να καταστήσω το τμήμα/γραφείο μου πιο αποτελεσματικό.

1 2 3 4 5 6 7

30.
  Εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου, όπως αυτές καθορίζονται από την περιγραφή
 της θέσης εργασίας μου.

1 2 3 4 5 6 7

31.
   Αναζητώ νέους τρόπους προκειμένου να βελτιώσω την αποτελεσματικότητά της
 προσωπικής εργασίας μου.

1 2 3 4 5 6 7

32.

   Είμαι πρόθυμος/η να καταβάλλω επιπλέον προσπάθειες, μεγαλύτερες από εκεί-
  νες που απαιτούνται συνήθως, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του/της άμε-
  σα προϊσταμένου/-μένης μου.

1 2 3 4 5 6 7

33.
  Είναι πολύ ευχάριστη η συνεργασία με τον/την άμεσα προϊστάμενος/-μένη μου.

1 2 3 4 5 6 7

34.
   Η δουλειά που κάνω για τον/την άμεσα προϊστάμενο/-μένη μου υπερβαίνει 
 τα “προβλεπόμενα” από την περιγραφή εργασίας μου.

1 2 3 4 5 6 7

35.
   Eκτιμώ την επαγγελματική κατάρτιση και ικανότητά του/της άμεσα προϊστάμενου/
 μένης μου στην εργασία.

1 2 3 4 5 6 7

36.
  Θαυμάζω τις επαγγελματικές δεξιότητές του/της άμεσα προϊστάμενου/-μένης μου.

1 2 3 4 5 6 7

37.

  Λαμβάνω μέτρα για να προστατεύσω την Υπηρεσία μου από πιθανά προβλήματα.

1 2 3 4 5 6 7
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Α/Α

ΟΧΙ,
Διαφωνώ
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Μάλλον

διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ

ούτε
διαφωνώ

Μάλλον
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
ΝΑΙ,

Συμφωνώ
απόλυτα

1 2 3 4 5 6 7

38.
  Είμαι πάντα καλά ενημερωμένος για την περίπτωση που η άποψή μου μπορεί να
 ωφελήσει την Υπηρεσία μου.

1 2 3 4 5 6 7

39.
  Αποκτώ γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα ωφελήσουν την Υπηρεσία μου.

1 2 3 4 5 6 7

40.
  Ολοκληρώνω τα “προβλεπόμενα” καθήκοντά μου.

1 2 3 4 5 6 7

41.
  Αναπτύσσω νέες και βελτιωμένες μεθόδους για να βοηθήσω το τμήμα/γραφείο μου
 να αποδίδει καλύτερα.

1 2 3 4 5 6 7

42.
   Aσχολούμαι με αλλαγές που συμβάλλουν στη βελτίωση της συνολικής
 αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας.

1 2 3 4 5 6 7

43.
  Είμαι επαρκής ως προς τις επίσημες προδιαγραφές απόδοσης της θέσης εργασίας
 μου.

1 2 3 4 5 6 7

44.
   Αναφέρομαι υπέρ της Υπηρεσίας μου κατά τη διάρκεια συζητήσεων με άλλα 
 στελέχη.

1 2 3 4 5 6 7

45.
  Υποβάλλω προτάσεις με σκοπό να βοηθήσω την Υπηρεσία μου.

1 2 3 4 5 6 7

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία!
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