
 

Π.Μ.Σ. Διπλωματική Εργασία  Όλγα Αγοραστού 

Page | 0 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

 

Της  

Αγοραστού Όλγας 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο στα πλαίσια απόκτησης του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση του τμήματος Ο.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

 

 

 

 

Φεβρουάριος 2018 

  



 

Π.Μ.Σ. Διπλωματική Εργασία  Όλγα Αγοραστού 

Page | 1 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο στυλ 

ηγεσίας που εφαρμόζει ένας μετασχηματιστικός ηγέτης και στην ικανοποίηση των 

στελεχών από την εργασία τους και κατά πόσο η δεύτερη επηρεάζεται θετικά από 

την OCB (Organizational Citizenship Behavior), ήτοι την επιθυμία των υπαλλήλων να 

προσφέρουν επιπλέον εργασία, πέρα από την απολύτως απαιτούμενη. Η έρευνα 

διενεργήθηκε σε δείγμα 170 υπαλλήλων εργαζόμενων στον στενό και στον ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα, με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία διανεμήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν είτε χειρόγραφα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την 

ποσοτική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων, 

ανάλυση αξιοπιστίας και ανάλυση συσχέτισης.  

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν μόνο την πρώτη σχέση, ήτοι τη θετική επίδραση της 

ηγεσίας στην ικανοποίηση των στελεχών, όχι όμως και την σχέση ανάμεσα σε OCB 

και επαγγελματική ικανοποίηση. 

Όλες οι παραπάνω σχέσεις, τα ευρήματα της έρευνας, οι περιορισμοί της αλλά και οι 

προτάσεις σχολιάζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα 

υπό το πρίσμα των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν τα 

τελευταία χρόνια. 
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ABSTRACT 

This paper aims to explore the relationship between the leadership style applied by a 

transformational leader and the job satisfaction of executives and whether the latter 

is positively influenced by Organizational Citizenship Behavior (OCB), that is the desire 

of employees to offer extra work, beyond what is absolutely necessary. The survey 

was carried out on a sample of 170 employees, working in the narrow and wider Public 

Sector, using questionnaires, distributed and completed either manually or by e-mail. 

Data analysis, reliability analysis and correlation analysis were performed for the 

quantitative analysis of the data. 

The findings confirm only the first relationship, that is the positive influence of 

leadership on the satisfaction of executives, but not the relationship between OCB and 

job satisfaction. 

All the above relations, the findings of the research, its limitations and the proposals 

are commented on taking into consideration, the operation of the Public Sector in 

Greece in the light of the economic and social conditions prevailing in recent years. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζόμενων θεωρείται από τις 

δυσκολότερες αλλά και σημαντικότερες επιδιώξεις της διοίκησης μιας επιχείρησης ή 

ενός Οργανισμού, δεδομένου ότι έχει άμεσες επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και 

παραγωγικότητα των εργαζομένων, ως εκ τούτου και στην ομαλή λειτουργία ενός 

Οργανισμού, που ενδιαφέρεται για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.  

 Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι ένα από τα θέματα της διοικητικής και 

οργανωσιακής συμπεριφοράς που έχουν ερευνηθεί εκτενώς και θεωρείται 

εξαιρετικά σημαντική, τόσο από οικονομικής, όσο και από ανθρωπιστικής και ηθικής 

άποψης (Balzer et al., 1997; Chelladurai, 1999). Οι Cranny, Smith και Stone (1992) 

εκτιμούν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση σε όλες της τις διαστάσεις έχει 

αποτελέσει θέμα για πάνω από 5.000 δημοσιευμένα άρθρα και διατριβές. Η 

επαγγελματική ικανοποίηση θεωρείται ως ο πιο σημαντικός και συχνότερα 

διερευνημένος τομέας της οργανωσιακής συμπεριφοράς (Mitchell και Larson, 1987). 

 Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί πολλοί γενεσιουργοί και ανασταλτικοί 

παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης. Δημογραφικά ή εργασιακά 

χαρακτηριστικά, οργανωσιακοί παράγοντες, διαπροσωπικές διαφορές και το 

περιβάλλον της εργασίας αποτελούν κάποιες από τις κατηγορίες παραγόντων που με 

πολύπλοκο τρόπο αλληλοεπιδρούν και «παράγουν» είτε ικανοποίηση είτε 

δυσαρέσκεια στους εργαζόμενους. Ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες 

επηρεασμού της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζόμενων, είναι ο ηγέτης (ή 

όπως τείνει να εμφανίζεται στο Δημόσιο τομέα ο μάνατζερ – προϊστάμενος) και το 

στυλ ηγεσίας που αυτός ακολουθεί. Από τις έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς 

σχετικά με το πώς επηρεάζει το στυλ ηγεσίας την αποδοτικότητα των εργαζομένων, 

φαίνεται να υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον στις συμπεριφορές που ακολουθούν οι 

ηγέτες και στον τρόπο που επηρεάζονται οι αξίες, οι φιλοδοξίες και η ενεργοποίηση 

των υψηλότερων αναγκών των ακόλουθων, ώστε να προβούν με τη σειρά τους σε 

συμπεριφορές που μετατρέπουν το προσωπικό τους ενδιαφέρον σε όφελος για τον 

Οργανισμό (Podsakoff, MacKenzie, Bommer, 1996). Οι συμπεριφορές που υιοθετούν 

στη συγκεκριμένη περίπτωση οι υπάλληλοι και δη οι δημόσιοι υπάλληλοι, 

χαρακτηρίζονται από ενέργειες που ξεπερνάνε τις επίσημες απαιτήσεις της εργασίας 
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τους ή τα περιγράμματα θέσεων, με αποτέλεσμα να συναντούμε αποτελεσματικούς 

οργανισμούς και υπαλλήλους που αποδίδουν πέρα από τα υποχρεωτικά, ανεξάρτητα 

από την πιθανότητα ανταμοιβής. Σε εμπειρική έρευνα του Sangmook Kim (2005), 

βρέθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ψάχνουν τρόπους να ενισχύσουν την απόδοση 

του Οργανισμού συνεισφέροντας έτσι σε μια καλύτερη οργανωσιακή κουλτούρα και 

καλύτερη παροχή υπηρεσιών. 

 

I.I. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει το βαθμό της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα ανάλογα με το εκάστοτε στυλ 

ηγεσίας που υιοθετεί ο κάθε ηγέτης – μάνατζερ, εξετάζοντας παράλληλα πώς 

ρυθμίζεται αυτή η σχέση  από την ύπαρξη ή όχι της OCB (Organizational Citizenship 

Behavior), ήτοι τη διάθεση των εργαζομένων να προσφέρουν περισσότερα από τα 

καθήκοντα που προβλέπονται αυστηρά στο περίγραμμα θέσης τους. 

 

I.II. Σημασία της έρευνας 

Η σημασία της έρευνας έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι οι δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τον τελευταίο καιρό όλοι οι Έλληνες 

πολίτες, σε συνδυασμό με τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας και τις αντίξοες συνθήκες 

εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αλλά και με την πάγια ελληνική αντίληψη ότι οι 

δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι παραγωγικοί και αποδοτικοί, οδηγούν σε μια ολοένα 

αυξανόμενη επικριτική στάση απέναντι στους εργαζόμενους του Δημόσιου τομέα. 

Με την παρούσα έρευνα καταδεικνύεται η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Έλληνες 

δημόσιοι υπάλληλοι στις ικανότητες των προϊσταμένων τους καθώς και οι 

προσδοκίες που έχουν από αυτούς, αλλά και από τον Οργανισμό τους, σχετικά με τη 

δυνατότητα εφαρμογής νέων μεθόδων εργασίας, που θα προσθέσουν ποιότητα στην 

παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

 

I.III. Οριοθετήσεις-Περιορισμοί 

Η έρευνα διενεργήθηκε σε πλήθος Οργανισμών του στενού και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, στους οποίους επικρατεί διαφορετική Οργανωσιακή κουλτούρα, 

παράγοντας που θεωρείται αρκετά σημαντικός τόσο για το στυλ ηγεσίας που θα 
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υιοθετήσει ο ηγέτης – μάνατζερ όσο και στον καθορισμό του επιπέδου της 

επαγγελματικής ικανοποίησης και στην παρούσα έρευνα δε λήφθηκε υπόψη. Επίσης 

η παρούσα εργασία δεν ασχολήθηκε με την επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών στην επαγγελματική ικανοποίηση, τα οποία απλά καταγράφηκαν 

ως στοιχεία περιγραφής του δείγματος. 

 

I. IV. Ορισμοί 

α) Επαγγελματική Ικανοποίηση: Μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική 

κατάσταση που πηγάζει από την αποτίμηση του ατόμου για την εργασία του ή από 

συγκεκριμένες εμπειρίες σε σχέση με αυτήν. 

β) Μετασχηματιστικός ηγέτης: Ο ηγέτης – μάνατζερ που μπορεί να προσαρμόζει 

το στυλ ηγεσίας του στις εκάστοτε συνθήκες και στα προβλήματα που ανακύπτουν. 

γ) Organizational Citizenship Behavior: Πρόκειται για τις ενέργειες στις οποίες 

δεσμεύονται οι εργαζόμενοι και οι οποίες είναι πέρα από τα απαιτούμενα της θέσης 

εργασίας τους και έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στους ίδιους και τους συνεργάτες 

τους όσο και στον Οργανισμό. 

δ) Ρυθμιστική Μεταβλητή: Ως ρυθμιστής αναφέρεται μια ποιοτική ή ποσοτική  

μεταβλητή, που μπορεί να επηρεάζει την κατεύθυνση και/ή την ένταση της σχέσης 

μεταξύ μιας ανεξάρτητης και μιας εξαρτημένης μεταβλητής.  

 

I.V. Ερευνητικές υποθέσεις 

α) Η μετασχηματιστική ηγεσία σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική 

ικανοποίηση. 

β)   Η OCB σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση. 

γ) Η OCB λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας της επαγγελματικής 

ικανοποίησης και την επηρεάζει θετικά όσο αυξάνεται η ικανοποίηση από την ηγεσία. 
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II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΙΙ.Ι. Επαγγελματική ικανοποίηση 

Τι είναι η επαγγελματική ικανοποίηση; «Επαγγελματική ικανοποίηση είναι 

απλά το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι σχετικά με την εργασία τους και τα διάφορα 

θέματα αυτής. Αφορά στο πόσο τους αρέσει (ικανοποιημένοι) ή δεν τους αρέσει 

(ανικανοποίητοι) η εργασία τους. Γενικά προκύπτει ότι η επαγγελματική ικανοποίηση 

είναι μια συμπεριφορική μεταβλητή» (Spector, 1997). Σύμφωνα με τον Locke (1976), 

«η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική 

κατάσταση που πηγάζει από την αποτίμηση του ατόμου για την εργασία του ή από 

συγκεκριμένες εμπειρίες σε σχέση με αυτήν».  

 Η συνολική επαγγελματική ικανοποίηση αφορά τόσο στο καθολικό αίσθημα 

ικανοποίησης του εργαζόμενου απέναντι στην εργασία του, όσο και στην επιμέρους 

ικανοποίηση από θέματα όπως η συνεργασία, το περιβάλλον, οι ευκαιρίες για 

προαγωγή, ο μισθός κ.α.. Έχει βρεθεί ότι η επαγγελματική ικανοποίηση μειώνει τις 

απουσίες από την εργασία (Breaugh, 1983) και τις παραιτήσεις (Arnold και Feldman, 

1982) και ότι βελτιώνει την OCB συμπεριφορά (Organ, 1988). 

 Η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως μία σειρά από στάσεις του ατόμου 

σε σχέση με την εργασία του και αυτό που επιθυμούν οι εργαζόμενοι από την 

δουλειά τους, περισσότερο ακόμη και από την επαγγελματική σιγουριά ή από έναν 

υψηλότερο μισθό (Lussier, 1999).  

 Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι επίσης μια συναισθηματική ανταπόκριση 

απέναντι σε ποικίλες διαστάσεις της εργασίας (Kreitner και Kinicki, 1995). Από αυτό 

συνάγεται ότι η επαγγελματική ικανοποίηση δεν είναι μονοδιάστατη. Είναι πιθανό 

ένας εργαζόμενος να είναι ικανοποιημένος με έναν τομέα της εργασίας του και 

δυσαρεστημένος με έναν άλλο ή και περισσότερους (Kreitner, Kinicki & Buelens, 

1999). Έρευνα επικεντρωμένη στην επαγγελματική ικανοποίηση, προτείνει ότι οι 

αιτίες της μπορούν να χωριστούν σε δύο διαστάσεις: τα γεγονότα και τους 

παράγοντες (Ben-Porat, 1981). Τα γεγονότα περιλαμβάνουν πράγματα όπως το 

επίπεδο ευθύνης που δίνεται σε κάποιον, ενώ οι παράγοντες περιλαμβάνουν τομείς 

της εργασίας όπως οι συνάδελφοι ή οι προϊστάμενοι (Pinder, 1998). 
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 Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι τμήμα της γενικότερης ικανοποίησης από 

τη ζωή. Οι δύο αυτές διαστάσεις της ικανοποίησης αλληλοεπιδρούν και 

αλληλοεπηρεάζονται (Lussier, 1999). Ο ίδιος θεωρεί ότι η υψηλή επαγγελματική 

ικανοποίηση των εργαζομένων είναι βασικό γνώρισμα των άρτια διοικούμενων 

οργανισμών.  

Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια στάση. Οι στάσεις συνήθως 

περιλαμβάνουν δύο στοιχεία: ένα συναισθηματικό στοιχείο (αισθήματα) και ένα 

γνωστικό (απόψεις, κρίσεις, συγκρίσεις) (Eagly και Chaiken, 1993). Έρευνες έδειξαν 

ότι αμφότερα τα στοιχεία αυτά συνεισφέρουν μοναδικά στη συνολική συμπεριφορά 

και μπορεί να προκληθούν από διαφορετικούς παράγοντες και να συνδεθούν με 

διαφορετικό τρόπο με τη συμπεριφορά του εργαζόμενου (Breckler και Wiggins, 1989; 

Millar και Tesser 1986). Η επαγγελματική ικανοποίηση συνήθως ορίζεται ως μια 

συναισθηματική αντίδραση απέναντι στην εργασία κάποιου (Cranny et al., 1992; 

Porac, 1987), αλλά συνήθως μετριέται ως αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της 

εργασίας σε σχέση με εσωτερικά και εξωτερικά στάνταρτ (Locke, 1976; Rice, McFarlin 

& Bennett., 1989; Weiss και Cropanzano, 1996).  

 

ΙΙ.Ι.Ι. Σχετικές Θεωρίες 

Από θεωρητικής άποψης η επαγγελματική ικανοποίηση είναι βασική έννοια σε 

πολλές θεωρίες συμπεριφοράς και παρακίνησης (Smucker και Kent, 2004). Οι 

Campbell, Dunnette, Lawler & Weik (1970), Chelladurai (1999) και Luthans (1995) 

χωρίζουν τις θεωρίες της επαγγελματικής ικανοποίησης σε «θεωρίες περιεχομένου» 

και «θεωρίες διαδικασίας». Οι πρώτες βασίζονται στους παράγοντες εκείνους που 

οδηγούν τα άτομα στην ικανοποίηση μέσω της παρακίνησης. Τουναντίον, οι 

«θεωρίες διαδικασίας» απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που 

ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται ένα άτομο και η εργασιακή του συμπεριφορά.  

 

II.I.I.A. Θεωρίες Περιεχομένου 

Α1: Θεωρία Ιεράρχησης Αναγκών. Γενεσιουργός θεωρία πολλών άλλων 

σχετικών με την ικανοποίηση είναι η θεωρία «Ιεράρχησης των Αναγκών» του Maslow, 

σύμφωνα με την οποία, οι ανάγκες των ανθρώπων προς ικανοποίηση ταξινομούνται 

σε πέντε κατηγορίες: α. τις βιολογικές ανάγκες, (τροφή, αέρα, νερό, στέγη, κ.α.), β. 
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τις ανάγκες για ασφάλεια (ασφάλεια υγείας, εργασίας, μελλοντικά σχέδια, σύνταξη, 

κ.α.), γ. τις κοινωνικές ανάγκες (κοινωνικοποίηση, φιλικές και επαγγελματικές 

σχέσεις κ.α.), δ. τις ανάγκες αναγνώρισης (τίτλοι, επιτυχίες, αναγνώριση, κ.α.) και ε. 

τις ανάγκες αυτό-πραγμάτωσης, που αφορούν στην επιθυμία του καθενός να 

πραγματοποιήσει τα όνειρά του. 

 

Α2: Θεωρία Δύο Παραγόντων. Η θεωρία αυτή ανήκει στον Herzberg κι είναι πιο 

πρακτική από αυτή του Maslow. «Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι αν ένας άνθρωπος 

δεν είναι δυσαρεστημένος, δε σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένος και αντιστρόφως» 

(Μπουραντάς, 2005). Ο Herzberg υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες 

παραγόντων που επηρεάζουν τη διάθεση των ανθρώπων να δώσουν τον καλύτερο 

εαυτό τους στην εργασία τους. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε «παράγοντες 

διατήρησης», οι οποίοι όταν δεν υπάρχουν δημιουργούν στο άτομο αίσθημα 

δυσαρέσκειας. Η ύπαρξή τους όμως σε ικανοποιητικό βαθμό δεν οδηγεί σε 

παρακίνηση ή ευχαρίστηση. Σε αυτή την  κατηγορία ανήκουν ο μισθός, οι συνθήκες 

εργασίας, η οργανωσιακή κουλτούρα, κ.α.. Η δεύτερη κατηγορία παραγόντων οι 

οποίοι ονομάζονται «παράγοντες – κίνητρα» είναι αυτοί που εξασφαλίζουν την 

παρακίνηση του εργαζόμενου στην περίπτωση που ικανοποιούνται ευχάριστα οι 

πρώτοι. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται το αίσθημα της επιτυχίας, η αναγνώριση, 

η συμμετοχή, προοπτικές εξέλιξης, ενδιαφέρουσα εργασία, κ.α.. (Μπουρντάς, 2005). 

Ωστόσο, η θεωρία αυτή δέχθηκε κριτική, διότι προβλέπει το ίδιο επίπεδο 

ικανοποίησης για όλους τους εργαζόμενους, παραβλέποντας τις διαπροσωπικές 

διαφορές στην ανταπόκριση απέναντι στην εργασία και στον διαφορετικό τρόπο με 

τον οποίο αντιλαμβάνονται την ικανοποίηση εργαζόμενοι που εκτελούν την ίδια ή 

παρόμοιες εργασίες (Chelladurai, 1999). Η κριτική εστιάζεται, επίσης, στο δείγμα της 

έρευνάς του που ήταν κυρίως λογιστές και μηχανικοί, δηλαδή βασικά διοικητικά 

στελέχη και ως εκ τούτου μη αντιπροσωπευτικό του συνόλου των εργαζομένων 

(Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 1992).  

 

II.I.I.Β. Θεωρίες Διαδικασίας 

Β1: Θεωρία Δικαιοσύνης. Στη θεωρία της «Δικαιοσύνης» ο Adam προσπαθεί να 

εξηγήσει το γεγονός ότι οι άνθρωποι αγωνίζονται για αμεροληψία και δικαιοσύνη 
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στις κοινωνικές τους συναναστροφές και συναλλαγές, ως εκ τούτου και στην εργασία 

τους. Ο εργαζόμενος συγκρίνει τόσο αυτά που δίνει με αυτά που παίρνει από τον 

οργανισμό, όσο και αυτά που προσφέρει αυτός σε σχέση με αυτά που προσφέρουν 

οι υπόλοιποι εργαζόμενοι (Μπουραντάς, 2005). Εάν το αποτέλεσμα των συγκρίσεων 

είναι θετικό, τότε ο εργαζόμενος βιώνει ικανοποίηση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση 

δυσαρέσκεια. Αδικία πραγματοποιείται όταν η αναλογία της 

απόδοσης/αποτελέσματος ενός εργαζόμενου συγκρίνεται με την αναλογία 

απόδοσης/αποτελέσματος ενός άλλου και βρίσκεται άνιση (Chelladurai, 1999). 

Β2: Θεωρία Διαφοράς. Κατά τους Rice et al., (1989) η επαγγελματική 

ικανοποίηση προκύπτει ως διαφορά της ψυχολογικής σύγκρισης ανάμεσα στο τι 

παίρνει το άτομο από τη δουλειά του και στις προσωπικές του επιθυμίες και 

προσμονές. Το μέγεθος της διαφοράς καθορίζει και το επίπεδο της επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Η ιδέα της διαφοράς συναντάται στις περισσότερες θεωρίες 

επαγγελματικής ικανοποίησης, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον 

προσδιορισμό των δεδομένων της σύγκρισης. 

 Β3: Θεωρία Προσδοκίας. Η πρώτη συστηματική διαμόρφωση θεωρίας 

«Προσδοκίας» σχετιζόμενη με θέματα εργασίας παρουσιάστηκε από τον Vroom το 

1964 η οποία αναπτύχθηκε περαιτέρω από την εργασία των Lyman Porter και Edward 

Lawler (1968). Βασική προϋπόθεση της θεωρίας του Vroom, είναι η ορθολογική 

σκέψη των ατόμων και η διάθεσή τους να εκπονήσουν δραστηριότητες που θα 

επιφέρουν τα επιθυμητά εργασιακά αποτελέσματα. Τα άτομα γνωρίζουν τι 

επιθυμούν και ότι η ανταμοιβή τους εξαρτάται από την απόδοσή τους.  Όπως 

αναφέρει η Lee, (1998) «για τον Vroom η επαγγελματική ικανοποίηση είναι αρνητικά 

συνδεδεμένη με τη διαφορά μεταξύ των αναγκών του ατόμου και του βαθμού στον 

οποίο η εργασία καλύπτει αυτές τις ανάγκες και επίσης, η ισχύς της επιρροής ενός 

παράγοντα είναι άμεσα συσχετισμένη με το πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας 

αυτός για το άτομο». 

Ως εξέλιξη της θεωρίας του Vroom, οι Porter & Lawler παρουσίασαν το 1968 

ένα πιο σύνθετο μοντέλο, που προσπαθεί καθορίσει την πηγή των προσπαθειών και 

των προσδοκιών των ατόμων και να συνδέσει την προσπάθεια με την απόδοση και 

την επαγγελματική ικανοποίηση (Kreitner et al., 1995). «Το μοντέλο των Porter και 

Lawler είναι το πρώτο μοντέλο παρακίνησης που προσπάθησε να διερευνήσει τη 
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σχέση μεταξύ ικανοποίησης και απόδοσης» (Luthans, 1995). Oι Porter & Lawler 

υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι δέχονται εσωτερικές και εξωτερικές αμοιβές για την 

απόδοσή τους. Ταυτόχρονα, η επαγγελματική ικανοποίηση καθορίζεται από τις 

αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με τη δικαιοσύνη της ανταμοιβής τους. Οι 

εργαζόμενοι που θεωρούν ότι ανταμείφθηκαν δίκαια, είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι (Kreitner et al., 1995). 

Β4: Θεωρία στοχοθέτησης E. A. Locke. Η βασική πρόταση αυτής της θεωρίας 

αναφέρεται στη διαφορά – ασυμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στο τι ζητάει ένας 

εργαζόμενος και τι του παρέχεται από την εργασία του. Επίσης αναφέρεται στο σαφή 

διαχωρισμό των αξιών από τις ανάγκες. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην αξιολόγηση 

από πλευράς εργαζομένων των ωφελειών που προκύπτουν από την εργασία τους και 

ειδικότερα από την αξία που δίνει σε ένα δεδομένο εργασιακό παράγοντα του 

οποίου η εκπλήρωση ή μη θα οδηγήσει αντίστοιχα και σε εργασιακή ικανοποίηση. Οι 

εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον Locke, εμφανίζουν διαπροσωπικές διαφορές ως προς 

τη βαρύτητα που δίνουν στα οφέλη που προκύπτουν από την εργασία τους. Ο βαθμός 

στον οποίο τα οφέλη από μια συγκεκριμένη εργασία συμπίπτουν με τις αξίες ή τις 

επιθυμίες του εργαζόμενου καθορίζει το επίπεδο της επαγγελματικής του 

ικανοποίησης (Chelladurai, 1999; Kreitner et al., 1995). 

Β5: Διαστάσεις της Επαγγελματικής Ικανοποίησης. Όπως αναφέρουν οι Balzer 

et al. (1990) και ο Chelladurai (1999), η Smith και οι συνεργάτες τις, ερευνώντας το 

θέμα της επαγγελματικής ικανοποίησης για περισσότερο από δύο δεκαετίες, 

κατέδειξαν ότι η ουσία της μπορεί να εκτιμηθεί με τη μέτρηση πέντε διαστάσεων της 

εργασίας: Τη φύση της ίδιας της εργασίας, το μισθό, τις προαγωγές, τους 

συναδέλφους και τους προϊσταμένους. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι μετρώντας 

την ικανοποίηση χρησιμοποιώντας τις πέντε διαστάσεις της, μπορεί να μετρηθεί εν 

γένει η ικανοποίηση στο σύνολό της. 

 Αναλυτικότερα, η εργασία ως πολυδιάστατη έννοια περιλαμβάνει 

διαφορετικές και ανταγωνιστικές «ικανοποιήσεις» σε σχέση με τις διαφορετικές 

διαστάσεις της. Σύμφωνα με τη Smith και τους συνεργάτες της, η επαγγελματική 

ικανοποίηση δεν νοείται με απόλυτο τρόπο, αλλά είναι σχετική με τα χαρακτηριστικά 

της εργασίας, τις προσωπικές καταστάσεις του εργαζομένου και τις εναλλακτικές 

λύσεις που έχει (Δράκου, Καμπίτσης, Χαραχούσου και Γλυνιά, 2004). 
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Β6: Μοντέλο Εργασιακών Χαρακτηριστικών. Το μοντέλο των Εργασιακών 

Χαρακτηριστικών (Job Characteristics Model) παρουσιάστηκε από τους Hackman και 

Oldham το 1975 και αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή της θεωρίας του εμπλουτισμού 

της εργασίας (Latham και Budworth, 2007). Δουλεύοντας πάνω στο υλικό του 

Herzberg, οι Hackman και Oldham υποστηρίζουν ότι «τα πράγματα που προκαλούν 

ικανοποίηση στην εργασία διαφέρουν ποιοτικά από εκείνα που προκαλούν 

δυσαρέσκεια.... Τα άτομα παρακινούνται εσωτερικά όταν αντιλαμβάνονται ότι η 

εργασία τους έχει νόημα, αισθάνονται ότι φέρουν προσωπική ευθύνη για το 

αποτέλεσμα της εργασίας τους και αποκομίζουν άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση 

των αποτελεσμάτων της εργασίας τους.... Πέντε αντικειμενικά χαρακτηριστικά 

εργασίας προσδιορίζονται σαν το κλειδί στο να δημιουργούν τις προαναφερόμενες 

συνθήκες: ποικιλία δεξιοτήτων, ταυτότητα έργου, σπουδαιότητα έργου, αυτονομία 

και ανατροφοδότηση». Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, εργαζόμενοι που πιστεύουν 

ότι η εργασία τους κατατάσσεται υψηλά σε αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά βιώνουν 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και αντιστρόφως (Peacock, 1999). 

  Β7: Ιδιαιτερότητες & Γενετικοί παράγοντες. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

ασχολείται με το γεγονός ότι εργαζόμενοι που βιώνουν ίδιες καταστάσεις και 

συνθήκες στον εργασιακό χώρο, παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς την 

επαγγελματική τους ικανοποίηση, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι την πλήρη 

αντίθεση. Η θεωρία των ιδιαιτεροτήτων-γενετικών παραγόντων βασίζεται στην 

πεποίθηση ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι συνάρτηση, τόσο των 

προσωπικών ιδιαιτεροτήτων, όσο και γενετικών παραγόντων και υποστηρίζει ότι οι 

εν γένει διαπροσωπικές διαφορές είναι εξίσου σημαντικές στην εξήγηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, όσο και τα χαρακτηριστικά του εργασιακού 

περιβάλλοντος (Kreitner et al., 1995). 

 

II.I.II. Μέτρηση της Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

Η επαγγελματική ικανοποίηση συνήθως μετριέται με συνεντεύξεις ή 

ερωτηματολόγια. Σύμφωνα με τον Spector, από τις συνεντεύξεις μπορεί κανείς να 

αντλήσει περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα του, τα 
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ερωτηματολόγια όμως είναι πιο δημοφιλή δεδομένου ότι απαιτούν μικρότερη 

προσπάθεια και έχουν χαμηλότερο κόστος. 

Κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί διάφορα ερωτηματολόγια μέτρησης της 

επαγγελματικής ικανοποίησης. Το Job Satisfaction Survey (JSS; Spector, 1985) μετράει 

εννέα παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης (μισθός, προαγωγή, προϊστάμενος, 

περιθωριακά οφέλη, ανταμοιβή, συνθήκες λειτουργίας, συνεργάτες, φύση της 

εργασίας, επικοινωνία) αλλά και τη συνολική ικανοποίηση (Spector, 1997). 

Η Job Descriptive Index (JDI; Smith, Kendall και Hulin, 1969) είναι πιθανώς από 

τις πιο δημοφιλείς κλίμακες μέτρησης εργασιακών παραγόντων στους αναλυτές. 

Επίσης, πρέπει να είναι από τις πιο προσεκτικά αναπτυγμένες και επικυρωμένες 

κλίμακες, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Smith et al.’s (Spector, 1997). 

Περιλαμβάνει πέντε παράγοντες (εργασία, μισθός, προαγωγή, προϊστάμενος, 

συνάδελφοι). 

Το Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ; Weiss, Dawis, England, & 

Lofquist, 1967) είναι ένα ακόμη δημοφιλές ερωτηματολόγιο στους ερευνητές. 

Υπάρχει σε δύο τύπους, μία μεγάλη έκδοση με 100 ερωτήσεις και μία μικρότερη με 

20 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο αυτό μετράει την ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια 

λαμβάνοντας υπόψη είκοσι διαστάσεις όπως ανεξαρτησία, ποικιλία, ηθικές αξίες, 

ευθύνη, αναγνώριση, κ.α. (Spector, 1997). 

Το Job Diagnostic Survey (JDS; Hackman και Oldham, 1975) είναι ένα εργαλείο 

που αναπτύχθηκε για να μελετήσει τις επιπτώσεις των εργασιακών χαρακτηριστικών 

στους ανθρώπους. Περιλαμβάνει υποκλίμακες που μετράνε τη φύση της εργασίας 

και των καθηκόντων της, την παρακίνηση, την προσωπικότητα αλλά και τις 

αντιδράσεις των ανθρώπων στην εργασία. Μία από αυτές τις αντιδράσεις είναι η 

εργασιακή ικανοποίηση. Καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής 

ικανοποίησης (Spector, 1997). 

Το Job in General Scale (JIG; Ironson, Smith, Brannick, Gibson & Paul, 1989) 

σχεδιάστηκε για να μετρήσει τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση και όχι 

επιμέρους διαστάσεις αυτής. Οι δημιουργοί του πιστεύουν ότι η συνολική 

επαγγελματική ικανοποίηση δεν είναι το άθροισμα των επιμέρους παραγόντων, αλλά 

ότι θα έπρεπε να μετριέται με τη δική τους κλίμακα (Spector, 1997). 
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Το Michigan Organizational Assessment Questionnaire (Cammann, Fichman, 

Jenkins & Klesh, 1979) περιλαμβάνει μία υποκλίμακα συνολικής ικανοποίησης τριών 

θεμάτων, απλή και μικρή, που το κάνει ιδανικό για χρήση σε ερωτηματολόγια με 

πολλές κλίμακες (Spector, 1997).  

 

II.I.III. Συνέπειες και Σημασία της Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

Η πιο ισχυρή απόδειξη ότι οι συνθήκες σε έναν οργανισμό έχουν χειροτερέψει 

είναι τα χαμηλά επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης. Η επαγγελματική 

ικανοποίηση είναι η συνθήκη που εγκαθιδρύει ένα υγιές οργανωσιακό περιβάλλον 

σε μια επιχείρηση (Kaya, 1995). H επαγγελματική ικανοποίηση είναι, επίσης, πολύ 

σημαντικός παράγοντας παρακίνησης και οδηγεί σε μεγαλύτερη συνεισφορά των 

εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία (Kahn, 1973). Ωστόσο η επαγγελματική 

ικανοποίηση δεν οδηγεί απαραίτητα σε υψηλή απόδοση. Μελέτες έχουν δείξει ότι η 

συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών είναι μάλλον μέτρια (Spector, 1997). 

Σε αντίθεση με την απόδοση της εργασίας, η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται 

θετικά με την οργανωσιακή συμπεριφορά (OCB), τη συμπεριφορά δηλαδή απέναντι 

στους συνεργάτες ή υφιστάμενους, η οποία ξεπερνάει τα όρια των τυπικών 

απαιτήσεων (Schnake, 1991).  

 Από οργανωσιακής άποψης η υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται 

με χαμηλούς δείκτες απουσιών από την εργασία, το κόστος των οποίων είναι μεγάλο 

για κάθε επιχείρηση (Balzer et al., 1997; Kreitner et al., 1995; Tsigilis, Koustelios, και 

Togia, 2004). Επίσης συνδέεται θετικά με χαμηλούς δείκτες κινητικότητας 

εργαζομένων (Hatton et al., 2001; Thoms, Dose και Scott, 2002). O Kahn (1973) 

υποστηρίζει ότι η επαγγελματική ικανοποίηση μειώνει τη μη κανονική προσέλευση 

στην εργασία, την κινητικότητα των εργαζομένων, ακόμη και τη συχνότητα των 

ατυχημάτων. Οι περισσότερες θεωρίες σχετικά με την κινητικότητα των 

εργαζομένων, την θεωρούν ως το αποτέλεσμα της χαμηλής εργασιακής ικανοποίησης 

(Bleudorn, 1982; Mobley, Griffeth, Hand και Meglino, 1979). Οι Balzer et al. (1997) 

προσθέτουν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση θεωρείται ως η αιτία ή το αποτέλεσμα 

κάποιων εργασιακών συμπεριφορών, όπως της συνεργασίας και της ποιότητας των 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Palmore, σε προσωπικό επίπεδο, η φυσική κατάσταση 

και η ψυχική υγεία των εργαζομένων επηρεάζονται αρνητικά σε περιπτώσεις ατόμων 
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που αντιπαθούν την εργασία τους. Ο Luthans (1995) αναφέρει επίσης, ως θετικές 

συνέπειες της επαγγελματικής ικανοποίησης, το ότι οι εργαζόμενοι μαθαίνουν τα 

καινούρια τους καθήκοντα ευκολότερα, εμφανίζουν λιγότερα εργατικά ατυχήματα 

και κάνουν λιγότερα παράπονα. Σύμφωνος με τα προηγούμενα και ο Lussier (1999), 

συνδέει επιπρόσθετα τη χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση με την υψηλή 

συχνότητα συμμετοχής σε απεργίες, και τη μείωση της παραγωγικότητας. 

 Οι Kreitner et al. (1995) συμπληρωματικά των προηγουμένων αναφέρουν ότι 

η υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται με τη σωστή συμπεριφορά του 

εργαζόμενου και το ενδιαφέρον του για την εταιρία, με την ισχυρή δέσμευση με την 

εταιρία και την ταύτιση με τους στόχους της, σχετίζεται αρνητικά με τη συμμετοχή σε 

συνδικαλιστικούς φορείς και, σε χαμηλό βαθμό, θετικά με την απόδοση (Αργυράκης, 

2006).  

 Σε ανθρωπιστικό επίπεδο η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται με τη 

γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή και τη φυσική και διανοητική υγεία (Crohan, 

Antonucci, Adelmann και Coleman, 1989). Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν και οι 

έρευνες των Judge και Watanabe, 1993, Lance, Lautenschlager, Sloan & Varca, 1989 

και άλλων (Spector, 1997). 

 

II.I.IV. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Οργανωσιακοί περιορισμοί: πρόκειται για τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες 

εμπλέκονται με την επαγγελματική ικανοποίηση και αφορούν τόσο στους 

ανθρώπους όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τους Peters, O’ Connor & 

Rudolf (1980), υπάρχουν οκτώ οργανωσιακοί περιορισμοί, ανάμεσα στους οποίους 

οι πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο εργασίας, εργαλεία, υλικά, 

προϋπολογισμός, κ.α., για τους οποίους έρευνες έδειξαν ότι όταν ένας εργαζόμενος 

βιώνει υψηλά επίπεδα αυτών, τείνει να έχει χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση 

(Spector, 1997).  

Σύγκρουση και ασάφεια ρόλων: πρόκειται για την κατάσταση στην οποία ένας 

εργαζόμενος λαμβάνει ασύμβατες εντολές και το βαθμό βεβαιότητας του 

εργαζομένου σχετικά με τις λειτουργίες και τις ευθύνες του αντίστοιχα. Αμφότεροι οι 

παράγοντες έχουν βρεθεί να έχουν μικρή σχέση με τη συνολική επαγγελματική 

ικανοποίηση σύμφωνα με τους Jackson και Schuler (1985). 
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Σύγκρουση εργασίας – οικογένειας: αναφέρεται στις περιπτώσεις που οι 

απαιτήσεις της δουλειάς και της οικογένειας μπλέκονται μεταξύ τους. Το πρόβλημα 

είναι πιο έντονο όταν εργάζονται αμφότερα τα μέλη του ζευγαριού (Spector, 1997). 

Πολυάριθμες έρευνες (Bedeian, Burke, & Moffett, 1988; Holahan και Gilbert, 1979; 

Lewis και Cooper, 1987; Rice, Forne, & McFarlin, 1992) έχουν δείξει ότι ο 

συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει σημαντικά την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Συγκεκριμένα, υψηλά επίπεδα σύγκρουσης εργασίας – οικογένειας οδηγούν σε 

χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση, με πιο μεγάλα ποσοστά στους άντρες αντί στις 

γυναίκες εργαζόμενες (Parasuraman, Greenhaus, & Granrose, 1992). 

Μισθός: η σχέση μεταξύ μισθού και επαγγελματικής ικανοποίησης είναι 

εκπληκτικά μικρή (Spector, 1985). Αντίθετα, είναι αρκετά σημαντική η δικαιοσύνη 

στην πολιτική μισθοδοσίας καθώς οι άνθρωποι δείχνουν να ενδιαφέρονται 

περισσότερο για το μισθό που παίρνει κάποιος που κάνει την ίδια δουλειά, παρά για 

το αν κάποιος που εργάζεται σε άλλο αντικείμενο κερδίζει περισσότερα (Rice, Phillips, 

& McFarlin, 1990). 

Το εργασιακό στρες, ο όγκος εργασίας, η αυτονομία, οι βάρδιες, είναι μερικοί 

ακόμα από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση (Spector, 1997). Η Fisher (2000) διαπίστωσε ότι η διάθεση και τα 

αρνητικά ή θετικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας σχετίζονται με τη 

γενικότερη επαγγελματική ικανοποίηση. Οι Sibbald και Young, (2001) υποστηρίζουν 

ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι υψηλότερη όταν ταιριάζουν οι προσδοκίες 

ενός ατόμου με τις ικανότητές του και τα χαρακτηριστικά της εργασίας του.  

   

II.I.V. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Σύμφωνα με την Clark (1997) οι γυναίκες φαίνονται περισσότερο 

ικανοποιημένες από την εργασία τους σε σχέση με τους άνδρες, πιθανότατα λόγω 

των χαμηλότερων προσδοκιών τους. 

 Μία καμπύλη σε μορφή U αποτυπώνει κατά τους Sloane και Ward (2001) τη 

σχέση μεταξύ ηλικίας και επαγγελματικής ικανοποίησης, η οποία αρχικά βαίνει 

φθίνουσα και ανακάμπτει από τη μέση ηλικία και μετά, ενώ αντίστοιχα οι Shields και 

Price (2002) βρήκαν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση αυξάνεται προοδευτικά με την 

ηλικία. 
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 Οι έρευνες δείχνουν, επίσης, ότι άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 

τείνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένα από την εργασία τους, λόγω των 

υψηλότερων προσδοκιών που έχουν από αυτήν (Clark, 1997; Sloane & William, 2000). 

Το φαινόμενο αυτό εξηγείται πιθανά από το ότι η ικανοποίηση εξαρτάται από τη 

διαφορά προσδοκιών-αποτελεσμάτων. 

 Τέλος, ο Kaya (1995) διαπιστώνει διαφορές στα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών, υπέρ των 

πρώτων. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι οι διαφορές οφείλονται στην έλλειψη πόρων, 

στους χαμηλότερους μισθούς, στις προαγωγές που βασίζονται σε μη αντικειμενικά 

κριτήρια και στην ανεπάρκεια σε κοινωνικές διευκολύνσεις. 

 

 

ΙΙ.ΙΙ. Ηγεσία 

 

Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την ηγεσία, ωστόσο ο 

διακεκριμένος καθηγητής της ηγεσίας W. Bennis συμπεραίνει ότι «η ηγεσία είναι το 

πλέον ορατό καθημερινό φαινόμενο στη γη που έχουμε κατανοήσει ελάχιστα» 

(Μπουρνατάς, 2006). Η ηγεσία δε ταυτίζεται απαραίτητα με τη διοίκηση ενός 

οργανισμού ή μιας επιχείρησης, αλλά με την ψυχή αυτής. Ο Μπουραντάς στο βιβλίο 

του «Ηγεσία – Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας» μεταφέρει τα λόγια ενός προέδρου 

μιας μεγάλης εταιρίας, ο οποίος υποστηρίζει: «Μπορείτε να αγοράσετε το χρόνο ενός 

ανθρώπου. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε τη φυσική παρουσία ενός ανθρώπου σε 

συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένο χρόνο. Μπορείτε ακόμη να αγοράσετε ένα 

ελάχιστο αριθμό μυϊκών κινήσεων – εργασιών του συγκεκριμένου ανθρώπου στο 

συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Αυτά μπορείτε να τα αγοράσετε. Αυτά όμως που δε 

μπορείτε να αγοράσετε και αυτά που εσείς χρειάζεστε, ως προϊστάμενοι, για να 

επιτυγχάνετε υψηλές επιδόσεις, είναι το κέφι, το μεράκι, ο ενθουσιασμός, η 

αφοσίωση, το πάθος των ανθρώπων σας. Αυτά δεν αγοράζονται. Αυτά κερδίζονται.» 

Σύμφωνα με τον Goleman, η ηγεσία δεν είναι κυριαρχία. Είναι η τέχνη να 

πείθεις τους άλλους να εργάζονται προς ένα κοινό σκοπό. Ο Max Weber μίλησε για 

το χαρισματικό ηγέτη που εμπνέει ενθουσιασμό και αφοσίωση πείθοντας τους 

άλλους να ακολουθήσουν το όραμά του. Αν προσπαθούσαμε να βγάλουμε έναν 



 

Π.Μ.Σ. Διπλωματική Εργασία  Όλγα Αγοραστού 

Page | 19 

ορισμό για την ηγεσία, συνθέτοντας στοιχεία από την πιο έγκυρη βιβλιογραφία, θα 

λέγαμε ότι πρόκειται για τη διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των 

συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, 

τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε 

εθελοντικά και πρόθυμα να συνεργάζονται δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για την 

επίτευξη αποτελεσματικών στόχων (Μπουραντάς, 2006). 

Η ηγεσία έχει να κάνει με το όραμα, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση, την 

πρόκληση και τη διαχείριση της αλλαγής. Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να διαθέτει ένας ηγέτης, αλλά και στο αν αυτά είναι 

έμφυτα ή επίκτητα. Ως σημαντικότερα στη βιβλιογραφία, καταγράφονται η 

ικανότητα επικοινωνίας, η αυτοπεποίθηση, η αυτογνωσία, ο ενθουσιασμός, η 

ικανότητα να βλέπει μακριά, η προσαρμοστικότητα, η δυνατότητα να μπαίνει στη 

θέση του άλλου, η ψυχική αντοχή να συνεχίζει όταν οι άλλοι εγκαταλείπουν, η 

ικανότητα δημιουργικής σκέψης, η αστείρευτη ροπή να μαθαίνει συνεχώς 

(Δαλακούρα, 2011). 

Όπως δήλωσαν οι Nohe, Bjom, Jochen, Zhen, & Karlheinz, (2013), όταν οι Max 

και Weber (1947) έγραψαν για τους χαρισματικούς ηγέτες, οραματίστηκαν άνδρες 

και γυναίκες με ειδικές σχεδόν μυστικές δυνάμεις που εμπνέουν τους ακολουθητές 

τους να τους υποστηρίζουν με ζήλο. Ομοίως, πρόσφατοι ερευνητές βλέπουν τους 

χαρισματικούς ηγέτες ως κάτι ξεχωριστό από τους κανονικούς ανθρώπους (Conger 

και Kanungo, 1988) και ικανούς να ενθαρρύνουν υψηλά επίπεδα ατομικών και 

ομαδικών αποδόσεων στους οργανισμούς (Dr. Ali Al Kahtani, 2013). 

 

II.II.I. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ή EQ (Emotional Intelligence, Emotional 

Quotient) είναι μια σχετικά νέα έννοια, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

έννοια της ηγεσίας. 

Μια μικρή ιστορική αναδρομή μας δείχνει ότι το ενδιαφέρον για τη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη ξεκίνησε από μία εργασία του McClelland το 1973, ο 

οποίος θεώρησε πως μια ομάδα ειδικών ικανοτήτων, μεταξύ των οποίων η 

ενσυναίσθηση, η αυτοπειθαρχία και η πρωτοβουλία, έκαναν τους πιο επιτυχημένους 
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εργαζόμενους να ξεχωρίζουν, από αυτούς που απλά ικανοποιούσαν τις απαιτούμενες 

αποδόσεις. 

Το 1990 οι Salovey και Mayer δημοσίευσαν την εργασία τους σχετικά με τη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη δίνοντας για αυτή τον ακόλουθο ορισμό: “η ικανότητα 

να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα δικά του συναισθήματα αλλά 

και αυτά των άλλων και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση”. 

Προσδιόρισαν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως ικανότητα αντίληψης, έκφρασης 

και ρύθμισης του συναισθήματος και διέκριναν πέντε κύριες δεξιότητες στους 

ανθρώπους που διαθέτουν υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη: 

 Τη γνώση των δικών τους συναισθημάτων 

 Την ικανότητα να διαχειρίζονται τα δικά τους συναισθήματα 

 Την ικανότητα να επιδεικνύουν ευαισθησία προς τα συναισθήματα των 

άλλων 

 Την ικανότητα να ανταποκριθούν και να διαπραγματευτούν με τους άλλους 

ανθρώπους συναισθηματικά 

 Την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους συναισθήματα για να 

υποκινήσουν τον εαυτό τους 

Ωστόσο,  η Συναισθηματική Νοημοσύνη έγινε ευρέως γνωστή από τον Danniel 

Goleman, ο οποίος εξέδωσε το πρώτο του σχετικό βιβλίο το 1995 και ακολούθησε 

ένα δεύτερο για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας (1998). Ο 

Goleman μιλά για τη “νοημοσύνη της καρδιάς” και ορίζει τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη ως “την ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και 

τα συναισθήματα των άλλων, να τα χειρίζεται αποτελεσματικά και να δημιουργεί 

κίνητρα για τον εαυτό του”. 

Αυτή η ικανότητα στηρίζεται σε τέσσερις βασικές δυνατότητες, οι  οποίες με τη 

σειρά τους  αποτελούνται από μια σειρά δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 

πάντα με τον Goleman, οι τέσσερις βασικές δυνατότητες είναι: 

 Self-Awareness (Η γνώση του εαυτού μας), η οποία περιλαμβάνει την 

αναγνώριση των συναισθημάτων μας, την ακριβή και ρεαλιστική αξιολόγηση των 

δυνατών και αδύνατων σημείων μας και την αυτοπεποίθηση. 
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 Self-Management (Η αυτοδιαχείριση), σημαντικά στοιχεία της οποίας είναι ο 

αυτοέλεγχος, η αξιοπιστία, η ευαισθησία, η προσαρμοστικότητα, ο οραματισμός και 

η πρωτοβουλία. 

 Social Awareness (Η γνώση των κοινών), δηλαδή η ενσυναίσθηση, η 

ικανότητα αντίληψης των αναγκών του οργανισμού και της χάραξης της αντίστοιχης 

πολιτικής και η ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών. 

 Social Skills (Κοινωνικές δεξιότητες), ανάμεσά τους η οραματική ηγεσία, η 

επιρροή, η ανάπτυξη των άλλων, η επικοινωνία, η δημιουργία νέων ιδεών, η 

διαχείριση κρίσεων, το χτίσιμο δεσμών και η συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας. 

 

II.II.II. Στυλ Ηγεσίας 

Ο Goleman υποστηρίζει ότι οι ηγέτες ανάλογα με τα στοιχεία της 

συναισθηματικής νοημοσύνης που διαθέτουν, υιοθετούν ένα διαφορετικό στυλ 

ηγεσίας ανάμεσα στα έξι που ακολούθως περιγράφονται: 

1. Coercive (Αυταρχικός ηγέτης). Απαιτεί άμεση συμμόρφωση, έχει αυτό-

έλεγχο και παίρνει πρωτοβουλίες, είναι καλός σε περιπτώσεις κρίσης και όταν 

υπάρχουν προβληματικοί υπάλληλοι. 

2. Authoritative (Αυθεντία). Κινητοποιεί τους ανθρώπους απέναντι σε 

ένα νέο όραμα, έχει αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και είναι καταλύτης αλλαγών, το 

στυλ αυτό εφαρμόζεται καλά σε περιπτώσεις αλλαγών, όπου ο ηγέτης εμπνέεται και 

εφαρμόζει ένα νέο όραμα. 

3. Affiliative (Προσφιλής). Δημιουργεί αρμονικό κλίμα και δεσμούς, έχει 

ενσυναίσθηση και καλή επικοινωνία, βοηθάει σε στρεσογόνες περιπτώσεις κι όταν η 

ομάδα είναι «πληγωμένη». 

4. Democratic (Δημοκρατικός). Πετυχαίνει τη συναίνεση μέσω της 

συμμετοχής, συνεργάζεται, επικοινωνεί και είναι κατάλληλος για να βγάλει το 

καλύτερο αποτέλεσμα από ικανούς υπαλλήλους. 

5. Pacesetting (Καθοδηγητικός). Θέτει υψηλούς στόχους απόδοσης, είναι 

ευσυνείδητος, παίρνει πρωτοβουλίες και μπορεί να επιτύχει γρήγορα αποτελέσματα 

με μια ομάδα ανταγωνιστική με ιδιαίτερα κίνητρα. 
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6. Coaching (Προπονητικός). Είναι ο τύπος ηγεσίας που αναπτύσσει 

άλλους, διαθέτει ενσυναίσθηση και γνώση του εαυτού του και είναι ιδανικός στο να 

βοηθάει τους υπαλλήλους να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και να 

ενδυναμώνουν. 

Η βιβλιογραφία αναγνωρίζει τρία είδη ηγεσίας ως τα πιο κοινά στους 

σύγχρονους καιρούς. Την μετασχηματιστική ηγεσία (transformational leadership), τη 

συναλλακτική ηγεσία (transactional leadership) και την ηγεσία laissez-faire, με τις δύο 

πρώτες να κατέχουν κυρίαρχη θέση (Mester, Visser, & Roodt, 2003).  

 

II.II.II.A. Η Μετασχηματιστική Ηγεσία 

Οι έρευνες τοποθετούν αυτό το είδος ηγεσίας ως το προτιμότερο για την 

τόνωση των επιπέδων απόδοσης των οργανισμών. Είναι προσανατολισμένο στους 

ανθρώπους, όπου ηγέτης και ακόλουθος αποκτούν συναισθηματικό δέσιμο (Mester, 

et al., 2003). Οι Nielsen, Yarker, Brenner, Randall, & Borg, (2008) υποστηρίζουν ότι οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες διευρύνουν και αυξάνουν το ενδιαφέρον των ακόλουθών 

τους, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη συνείδησή τους, καταφέρνοντας να μεταφέρουν 

το ενδιαφέρον αυτό στη βελτίωση του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Maxwell (2005), 

οι μετασχηματιστικοί ηγέτες καταφέρνουν να επηρεάσουν τους ακόλουθούς τους 

μέσω μιας διαδικασίας χτισίματος δεσμών και έτσι φαίνονται αξιόπιστοι και 

υποστηρικτικοί. Μεταδίδουν ξεκάθαρο όραμα, αξίες και την αποστολή του 

οργανισμού, αλλά και εμπνέουν και παρακινούν τους ακόλουθους, ώστε να 

επιδείξουν συμπεριφορές πέρα από το φυσιολογικό. Ο Ozaralli (2002) παρατηρεί ότι 

οι εργαζόμενοι ενεργοποιούνται και ενδυναμώνονται μέσα από τη συμμετοχή, ενώ 

οι Banerji και Krishnan (2000) εξηγούν πόσο απαραίτητο είναι αυτό το είδος ηγεσίας 

για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οργανισμών στο παγκόσμιο περιβάλλον. 

Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά αυτού του στυλ ηγεσίας είναι: 

Α. Ideolised Influence (Ιδεολογική επιρροή): Ο ηγέτης επιδεικνύει υψηλό ηθικό 

και ηθικές αξίες και ενισχύει την περηφάνεια, το σεβασμό και την εμπιστοσύνη στους 

ακόλουθους (Flynn, 2009). Μέσα από τα δικά του παραδείγματα, παίρνουν κουράγιο 

οι εργαζόμενοι και αναλαμβάνουν ρίσκα, ενώ παράλληλα γίνονται πιο υπεύθυνοι και 
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έχουν αυτοπεποίθηση. Σύμφωνα με τον Ozaralli (2002), πρακτικές «προπόνησης» και 

«συμβουλευτικές» επιτρέπουν αυτονομία στη λήψη αποφάσεων μέσα σε ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον. 

Β. Intellectual stimulation (Διανοητική τόνωση): Επικεντρώνεται στην 

προώθηση καινοτόμων ιδεών και δημιουργικότητας που θα βοηθήσουν τους 

ακόλουθους να βρουν νέους τρόπους να λύσουν παλιά – υπάρχοντα προβλήματα 

(Mester et al., 2003). Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) και οι τεχνικές λύσης 

προβλημάτων χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία προαγωγής καινοτόμας 

σκέψης. 

Γ. Individualised Consideration (Προσωποποιημένη σκέψη): η αναγνώριση και 

η κατεύθυνση των προσωπικών αναγκών των ακόλουθων μέσω της προπόνησης και 

της συμβουλευτικής βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του χαρακτηριστικού. Σύμφωνα 

με τους Mester et al., (2003), πρόκειται για μια διαδικασία, όπου ο ηγέτης 

αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα του κάθε εργαζόμενου, προσπαθεί να τη συνδέσει 

με τις ανάγκες του οργανισμού χρησιμοποιώντας τις παραπάνω τεχνικές. 

 

II.II.II.B. Η Συναλλακτική Ηγεσία 

Αυτό το είδος ηγεσίας είναι προσανατολισμένο στο καθήκον και σχετίζεται με 

κίνητρα απόδοσης τα οποία ανταμείβονται. Ο τρόπος παρακίνησης των εργαζομένων 

έχει να κάνει με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μέσα από ξεκάθαρους ρόλους 

εργασίας. Σύμφωνα με τους Naidu και Van De Walt (2005), δίνεται μεγάλη σημασία 

στην επίτευξη των στόχων συνδυαστικά με ένα λογικό σύστημα ανταμοιβής για την 

καλή απόδοση ή την τιμωρία στην αντίθετη περίπτωση. Οι Adler και Reid (2008) 

διαπιστώνουν ότι η σχέση ηγέτη και ακόλουθου στηρίζεται περισσότερο σε 

συμφωνίες συμβολαίων παρά στην εμπιστοσύνη. Ως εκ τούτου ο συναλλακτικός 

ηγέτης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρόσωπο το οποίο προσανατολίζεται κυρίως στο 

καθήκον και όχι στην προσωπική σχέση και επικεντρώνεται στις καθημερινές 

διοικητικές λειτουργίες που θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα. 

Σε αυτό το στυλ ηγεσίας βρίσκουμε επίσης τρία κύρια χαρακτηριστικά: 
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Α. Active Management by Exception (Ενεργητική διοίκηση κατά παρέκκλιση): 

ο ηγέτης παρακολουθεί ενεργά τους ακόλουθους, ψάχνοντας για λάθη ή 

παρεκκλίσεις από τα στάνταρτ που έχουν τεθεί. Σύμφωνα με τους Mester et al., 

(2003) πρόκειται για ένα προληπτικό στυλ διοίκησης, όπου ο ηγέτης παρακολουθεί 

στενά τους ακόλουθους και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφύγει πιθανά 

προβλήματα πριν αυτά εμφανιστούν. Εν κατακλείδι, ο ηγέτης παρεμβαίνει όταν η 

προσπάθεια που καταβάλλεται από τους ακόλουθους δεν είναι η αναμενόμενη και 

αυτό αντιμετωπίζεται ως παρέκκλιση. 

Β. Constructive transaction (Εποικοδομητική συναλλαγή): η σχέση ηγέτη-

ακόλουθου είναι προληπτική και δίνεται έμφαση στην ανταμοιβή όταν επιτευχθούν 

οι στόχοι. Συγκεκριμένα κριτήρια επιτυχίας συμφωνούνται εκ των προτέρων και από 

τα δύο μέρη, ενώ το αποτέλεσμα επιβραβεύεται ή τιμωρείται αντίστοιχα. Οι Mester 

et al., (2003) υποστηρίζουν ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παρακίνηση 

των εργαζομένων είναι η ανταμοιβή, ο έπαινος και οι υποσχέσεις. 

Γ. Passive Management by exception (Παθητική διοίκηση κατά παρέκκλιση): 

το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τους Andreassen, Hetland, J., Hetland, 

H., Notelaers, & Pallesen, (2011), αποτελεί κομμάτι μιας παθητικής ηγεσίας. 

Αντίστοιχα ο Xirasagar (2008) θεωρεί ότι πρόκειται για μια παθητική διαδικασία, 

όπου ο ηγέτης περιμένει να συμβεί το λάθος και να αντιδράσει εκ των υστέρων. Δεν 

αναγνωρίζεται η αξία της επιτυχούς προσπάθειας, υπάρχει αρνητική 

ανατροφοδότηση και επίπληξη με αντίστοιχες συνέπειες στη συμπεριφορά των 

ακόλουθων. 

 

II.II.II.Γ. Ηγεσία Laissez-Faire 

Σε αυτό το παθητικό επίσης στυλ ηγεσίας συναντάμε τα στοιχεία της αμέλειας, 

της αναποφασιστικότητας και της αδιαφορίας (McColl-Kennedy και Anderson, 2005). 

Ο Xirasagar (2008) προσθέτει την παραίτηση από τις ευθύνες, την καθυστέρηση στη 

λήψη αποφάσεων, την έλλειψη ανατροφοδότησης, χαρακτηριστικά που οδηγούν σε 

μια προσέγγιση «χέρια ψηλά». Πρόκειται για αδρανή ηγεσία που χρονοτριβεί, δεν 

ανταμείβει και δεν παρακινεί. Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και οι Jones και Rudd 
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(2007), προσθέτοντας ότι ο ηγέτης σε αυτή την περίπτωση θεωρεί πως οι εργαζόμενοι 

παρακινούνται εσωτερικά και θα πρέπει να αφήνονται μόνοι τους να ικανοποιήσουν 

τους στόχους τους.  

 

ΙΙ.ΙΙ.ΙΙΙ. Αποτελέσματα άλλων Ερευνών 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας μπορεί να χωριστεί 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες συμπεριφορών: τις συμπεριφορές getting along, οι 

οποίες συμπεριλαμβάνουν την ομαδική δουλειά και την ενδυνάμωση και τις getting 

ahead, οι οποίες αναφέρονται στο όραμα, την ενεργοποίηση, το σχεδιασμό και την 

ανταμοιβή. Οι Guillen και Treacy (2011) διαπίστωσαν ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη έχει σημαντική επίδραση στις συμπεριφορές συνεργασίας στο χώρο 

εργασίας, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την έμπνευση του ηγέτη. 

Επιπροσθέτως, οι getting along συμπεριφορές ρυθμίζουν πλήρως τη σχέση μεταξύ 

συναισθηματικής νοημοσύνης και συμπεριφορών getting ahead. 

Οι Posner και Kouzes (1988a), από έρευνα που διενήργησαν με χρήση 

ερωτηματολογίου, τόσο σε ηγέτες όσο και σε ακόλουθους στον ιδιωτικό και το 

δημόσιο τομέα, διαπίστωσαν ότι οι ηγετικές πρακτικές σχετίζονται σημαντικά με το 

στυλ ηγεσίας και την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. Οι ίδιοι (1988b), εξετάζοντας 

τις τρεις διαστάσεις της αξιοπιστίας (εμπιστοσύνη, δυναμισμός, κατάρτιση), βρήκαν 

ότι αυτές σχετίζονται θετικά με τις ασκούμενες πρακτικές από πλευράς ηγετών. 

Όσον αφορά στη μετασχηματιστική ηγεσία, βρέθηκε πως επηρεάζει θετικά την 

απόδοση στην επιχειρησιακή μονάδα (Howell και Avolio, 1993), την ικανοποίηση των 

εργαζομένων και την εμπιστοσύνη τους προς τους ηγέτες και την ανάπτυξη 

δέσμευσης προς τον οργανισμό (Podsakoff, MacKenzie & Bommer, 1996). Αντίστοιχα, 

οι Pillai, Schriesheim & Williams (1999) διαπίστωσαν την έμμεση επίδρασή της στην 

οργανωσιακή συμπεριφορά μέσω της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης στον ηγέτη, 

ενώ στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Jung και Avolio (2000).  

Σχετικά με τη συναλλακτική ηγεσία, τα ευρήματα δείχνουν αρνητική σχέση 

μεταξύ αυτής και της απόδοσης της επιχειρησιακής μονάδας (Howell & Avolio, 1993), 

ενώ η επίδραση μπορεί να είναι θετική μόνο έμμεσα, μέσω της εμπιστοσύνης στον 

ηγέτη Jung & Avolio (2000). Κατά τους Judge και Piccolo (2004), η μετασχηματιστική 
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ηγεσία σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση του ακόλουθου από τον ηγέτη, με την 

παρακίνηση αυτού και με την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. Η συναλλακτική 

ηγεσία σχετίζεται θετικά με τις ίδιες μεταβλητές, συν την εργασιακή απόδοση του 

ηγέτη.  

Σύμφωνα με τους Ramchandran και Krishnan (2009), ένας ηγέτης και το ηγετικό 

του στυλ θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες της δέσμευσης των εργαζομένων. 

Αντίστοιχα ευρήματα προέκυψαν από έρευνα των Yiing και Bin Ahmad, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι η ηγετική συμπεριφορά επηρεάζεται σημαντικά από την δέσμευση 

στον Οργανισμό, ενώ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση αυτής της σχέσης παίζει η 

οργανωσιακή κουλτούρα. Άλλοι ερευνητές όπως η Lee (2005) δήλωσαν ότι η 

μετασχηματιστική ηγεσία σχετίζεται σημαντικά με τη δέσμευση των οργανισμών, ενώ 

η συναλλακτική ηγεσία δεν έχει σημαντική σχέση με τη δέσμευση του οργανισμού. 

Στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης του προϊσταμένου όπως κοινωνικές 

δεξιότητες, παρακίνηση και ενσυναίσθηση σχετίζονται θετικά με τη 

μετασχηματιστική ηγεσία αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της ομάδας με τους 

υφισταμένους (Polychroniou, 2009). 

Σε αντίστοιχη έρευνα οι Hayward, Goss & Tolmay, (2004) υποστήριξαν ότι η 

μετασχηματιστική ηγεσία σχετίζεται μέτρια θετικά με τη συναισθηματική δέσμευση 

και λιγότερο με την κανονικότητα και τη συνέχεια. Τα ευρήματα έδειξαν επίσης, ότι 

δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της συναλλακτικής ηγεσίας και τα στοιχεία της 

οργανωσιακής δέσμευσης. 

 

ΙΙ.ΙΙΙ. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

 

Ο όρος αυτός εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1983, όταν οι Organ και Bateman 

θέλησαν να εξηγήσουν τη σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και την 

ποιοτική απόδοση στην εργασία. Σύμφωνα λοιπόν με τον Organ πρόκειται για «ένα 

ενδιαφέρον στην εργασία το οποίο είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργαζόμενου, 

δεν αναγνωρίζεται άμεσα ή ρητά από το επίσημο σύστημα ανταμοιβής του 

οργανισμού, ωστόσο στο σύνολό του προάγει την αποτελεσματική λειτουργία του 

οργανισμού». 
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Ένας άλλος ορισμός που δόθηκε από τους Borman και Motowildo (1993), 

αναφέρει: «η OCB μπορεί να παρέχει υποστήριξη για την προώθηση ενός ευρύτερου 

οργανωσιακού, κοινωνικού και ψυχολογικού περιβάλλοντος, μέσω εθελοντικών 

ενεργειών πέρα από τις επίσημες απαιτήσεις εργασίας, επιμονής και ενθουσιασμού 

για την ολοκλήρωση σημαντικών καθηκόντων, βοήθειας στους άλλους, της τήρησης 

των κανόνων και τέλος μέσω της υπεράσπισης των αντικειμενικών σκοπών του 

Οργανισμού». 

Το 2006 ο Organ επανήλθε με ένα νέο ορισμό θέλοντας να δώσει έμφαση στο 

κομμάτι της διακριτικής ευχέρειας του εργαζομένου υποστηρίζοντας ότι πρόκειται 

για «τη συνεισφορά που ξεπερνάει την αυστηρή περιγραφή και δεν έρχεται σε 

αντίθεση με τη συμβατική ανταμοιβή του επίσημου συστήματος ανταμοιβών του 

Οργανισμού». 

Κατά καιρούς έχουν προταθεί και άλλοι παραπλήσιοι στην OCB ορισμοί, όπως: 

pro-social organizational behavior, organizational spontaneity, contextual 

performance. Ο πρώτος δόθηκε από τους Brief και Motowidlo το 1986 και 

αναφέρεται στη συμπεριφορά που επιδεικνύεται από ένα μέλος ενός οργανισμού, 

απευθύνεται σε ένα άτομο, ομάδα ή οργανισμό, με το οποίο αλληλοεπιδρά κατά την 

εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων και σκοπός της είναι να προάγει την 

ευημερία στο άτομο, την ομάδα ή τον οργανισμό στον οποίο απευθύνεται. Σύμφωνα 

με τον δεύτερο ορισμό των George και Brief (1992), ο «οργανωσιακός 

αυθορμητισμός» αναφέρεται στη βοήθεια των συναδέλφων, στην προστασία του 

οργανισμού, στην κατάθεση εποικοδομητικών προτάσεων, στην προσωπική 

ανάπτυξη και στη διάδοση καλής φήμης. Τέλος, ο ορισμός της «συναφούς 

απόδοσης» αναφέρεται σε συμπεριφορές οι οποίες συνεισφέρουν στο κλίμα και την 

κουλτούρα του οργανισμού και ως τέτοιες χαρακτηρίζονται η εθελοντική επιπλέον 

εργασία, η επιμονή με ενθουσιασμό, η βοήθεια και συνεργασία με άλλους, η τήρηση 

κανόνων και διαδικασιών αλλά και η υποστήριξη και υπεράσπιση του οργανισμού 

(Motowidlo και Smith, 1999). 

Εμπειρικές και ερευνητικές μελέτες έχουν προτείνει δύο ευρείες κατηγορίες 

του όρου: την OCBO, που περιλαμβάνει συμπεριφορές ευνοϊκές για τον Οργανισμό, 

όπως την έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας, την προσκόλληση σε άτυπους 

κανόνες που τηρούν την τάξη και την OCBI, στην οποία συγκαταλέγονται 
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συμπεριφορές που ευνοούν τους εργαζόμενους ατομικά και μέσω αυτών 

επωφελείται ο Οργανισμός, π.χ. βοήθεια στους απόντες, προσωπικό ενδιαφέρον για 

τους συναδέλφους, κ.α. (Williams και Anderson, 1991). Σύμφωνα με τους μελετητές 

(Organ και Konovsky, 1989; Smith, Organ, & Near, 1983), η OCBO διάσταση 

χαρακτηρίζεται ως γενικευμένη συμμόρφωση, ενώ η OCBI διάσταση χαρακτηρίζεται 

ως αλτρουιστική. Η ανωτέρω διάκριση κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι τις 

διαχωρίζει όσον αφορά το κομμάτι της ανταμοιβής, που στη μεν περίπτωση του 

αλτρουισμού, οι συμπεριφορές δεν αναμένεται να ανταμειφθούν, ενώ στη 

συμμόρφωση υπάρχει το στοιχείο της ανταμοιβής και της αποφυγής τιμωρίας. 

 

II.III.I. Άλλες κατηγορίες της OCB 

ERB (Extra role Behavior): ο όρος προτάθηκε από τους Van Dyne, Cummings & 

McLean Parks, (1995) και αναφέρεται στις εθελοντικές και σκόπιμες συμπεριφορές 

των εργαζομένων, οι οποίες είναι ευεργετικές για τον οργανισμό. Τις διακρίνουν στις 

affiliative (προσφιλείς), που συμπεριλαμβάνουν τις διαπροσωπικές και συνεργατικές 

σχέσεις και στις challenging (προκλητικές), αναφερόμενοι στα πιθανά ρίσκα που 

μπορεί να βλάψουν μια επαγγελματική σχέση. 

Compulsory Citizenship Behavior (Υποχρεωτική OCB συμπεριφορά): με τη 

χρήση αυτού του όρου, ο Eran Vigoda-Gadot (2006) θέλησε να ερμηνεύσει 

φαινόμενα, όπου οι εργαζόμενοι εμπλέκονται και δεσμεύονται μεν σε συμπεριφορές 

έξω από τα επίσημα καθήκοντά τους, πλην όμως οι λόγοι που τους οδηγούν σε αυτές 

τις ενέργειες είναι η συνεχώς αυξανόμενη πίεση εκ μέρους του οργανισμού για 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών – πολιτών και η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας. Ως εκ τούτου λείπει το στοιχείο του «εθελοντισμού», ενώ 

κάποιοι από αυτούς θα είχαν αποφύγει την εμπλοκή τους λόγω της απουσίας της 

ανταμοιβής.  

Rewarded and Unrewarded OCB (Ανταμοιβόμενη και μη ανταμοιβόμενη): η 

διάκριση αυτή, σύμφωνα με τους Korsgaard, Meglino, Lester & Jeong, (2010), 

αναφέρεται στα διαφορετικά κίνητρα του καθενός για να προσφέρει την έξτρα 

εργασία. Πιο συγκεκριμένα, όταν κάποιος παρακινείται από προσωπικά 

ενδιαφέροντα, θα επιδείξει ανάλογες συμπεριφορές που θα εκτιμηθούν και θα τον 
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βοηθήσουν στο μέλλον. Αντίθετα, ένας εργαζόμενος που παρακινείται από «άλλα 

ενδιαφέροντα» θα το κάνει ακόμα και όταν «κανείς δεν κοιτάει».  

Μια πιο πρόσφατη μελέτη του Zahng και των συνεργατών του το 2011, 

αναφέρει τέσσερις κατηγορίες OCB, ανάλογα με το βαθμό εθελοντισμού των 

υπαλλήλων. Συναντάμε λοιπόν την αλτρουιστική, που στηρίζεται αποκλειστικά στην 

προσωπικότητα των υπαλλήλων και δεν επηρεάζεται από εξωτερικές συμβατικές 

μεταβλητές, την υπεύθυνη, βάση της οποίας είναι η αμοιβαιότητα και η υποχρέωση 

ανταπόδοσης χαρών, την instrumental, αυτή δηλαδή που χρησιμοποιείται ως μέσο 

για επίτευξη προσωπικών στόχων των εργαζομένων και τέλος την υποχρεωτική, η 

οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι ενσωματώνουν στα βασικά 

τους καθήκοντα τις έξτρα εργασίες προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους. 

 

ΙΙ.ΙΙΙ.ΙΙ. Αποτελέσματα άλλων Ερευνών 

Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές μελέτες με σκοπό να αναδείξουν τη σχέση 

ανάμεσα στο είδος της ηγεσίας που ακολουθείται και στην ικανοποίηση των 

στελεχών, τα οποία με τη σειρά τους θα εμπλακούν περισσότερο σε ρόλους έξω από 

τα στενά όρια του περιγράμματος θέσης τους. Σε γενικές γραμμές έχει επιβεβαιωθεί 

η επίδραση της συμπεριφοράς ενός μετασχηματιστικού ηγέτη στη συμπεριφορά των 

εργαζομένων, στις προσπάθειές τους και στην εργασιακή απόδοσή τους, όσον αφορά 

τα στενά όρια του ρόλου τους. Παράδειγμα πολλών τέτοιων ερευνών μνημονεύει ο 

Bass (1985), δείχνοντας ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται θετικά με την 

εργασιακή ικανοποίηση των στελεχών, την «αυτοπροσπάθεια» και την εργασιακή 

απόδοση. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν και από τους Howell και Frost 

(1989), οι οποίοι βρήκαν ότι η χαρισματική ηγεσία, σε αντίθεση με την καθοδηγητική, 

προάγει καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη ικανοποίηση και ενισχύει την καλύτερη 

αντίληψη του εργασιακού ρόλου (λιγότερη σύγκρουση ρόλων). Οι Boal και Bryson 

(1988) σημειώνουν ότι το κύριο χαρακτηριστικό των μετασχηματιστικών ηγετών είναι 

ότι «σηκώνουν συνηθισμένους ανθρώπους σε ασυνήθιστα ύψη», ο Bass (1985) ότι 

τους κάνει να «αποδίδουν πέρα από τις απαιτήσεις» και ο Yukl (1989) ότι προκαλεί 

τους ακόλουθους «να κάνουν περισσότερα από όσα αναμένεται να κάνουν». Με 

άλλα λόγια η πιο σημαντική επίδραση των μετασχηματιστικών ηγετών θα έπρεπε να 
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παρατηρείται στην εργασιακή απόδοση έξω από τους ρόλους αντί σε αυτήν μέσα 

στους ρόλους (Graham, 1988). Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Katz και Kahn (1978) 

θεωρούν ότι οι μετασχηματιστικοί ηγέτες πρέπει να παρακινούν τους ακόλουθους να 

αποδίδουν σε ένα επίπεδο «πάνω και πέρα από τη μηχανική συμμόρφωση με τις 

οδηγίες ρουτίνας του Οργανισμού». 

Τα χαρακτηριστικά, τα οποία φαίνεται να αναγνωρίζονται ως τα πιο σημαντικά 

σε ένα μετασχηματιστικό ηγέτη και τα οποία εμπνέουν τους ακόλουθους να 

υιοθετήσουν συμπεριφορές πέρα από τις απαιτούμενες, σύμφωνα με τις έρευνες 

που έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί είναι η εμπιστοσύνη και η πίστη (Boal & Bryson, 

1988), ο σεβασμός (Yukl, 1989), η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα (Kouzes & Posner, 

1987).  

 

ΙΙ.ΙΙΙ.ΙΙΙ. Οφέλη και Επιπτώσεις της OCB 

Οι μάνατζερ τείνουν να αναγνωρίζουν την OCB σαν ένα ισχυρό κλειδί του 

οργανισμού δεδομένου ότι δύσκολα αντιγράφεται και υπό αυτή την έννοια είναι 

ευνοϊκή για τον οργανισμό λόγω των σχέσεων που χτίζονται ανάμεσα στους πολίτες 

και στους υπαλλήλους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα (Morrison 

1994). Επίσης, την θεωρούν ως το βασικό αποτέλεσμα της εργασίας που έχει 

επιτευχθεί με προσπάθειες και συνεργασία σύμφωνα με τους Cooper και Thatcher 

(2010), ως τη συμπεριφορά που είναι ευνοϊκή για αυτούς χωρίς να την απαιτούν 

(Motowidlo, 2000), ενώ τέλος, η επιτυχής εφαρμογή και ανάπτυξή της στηρίζεται σε 

αντιλήψεις ισότητας και δικαιοσύνης μέσα στον εργασιακό χώρο (Messer και White, 

2006). 

Σχετικά με τα προσωπικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι εργαζόμενοι, 

έχουν καταγραφεί από μελέτες μεταξύ άλλων, καλύτερη βαθμολογία στην 

αξιολόγηση, εκτίμηση από τον προϊστάμενο, υλικές και άυλες ανταμοιβές, αυξημένη 

θετική παρουσία στο χώρο εργασίας (MacKenzie, Podsakoff & Fetter, 1993; Van 

Scotter, Motowidlo & Cross, 2000; Ozer, 2011). Οι Spitzmüller, Dyne & Ilies, (2008) 

διαπίστωσαν επίσης ότι άτομα που εφαρμόζουν συμπεριφορές OCB παρουσιάζουν 

καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, αυτοαξιολόγηση, αυτοεκτίμηση και 

προσωπική ανάπτυξη, ενώ κατά τους Deckop, Cirka & Anderson, (2003), άτομα που 
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έχουν δεχθεί από συναδέλφους τους τέτοιες συμπεριφορές, είναι πιο πιθανό να 

ανταποκριθούν με τον ίδιο τρόπο όταν χρειαστεί.  

Θετικές συμπεριφορές OCB εκφράζουν πίστη και ταύτιση των υπαλλήλων με 

τους στόχους του οργανισμού παρατηρούν οι Chahal και Mehta (2010), υπάλληλοι 

με χαμηλά επίπεδα OCB επιδεικνύουν πιο υψηλές τάσεις φυγής από τον οργανισμό 

σε αντίθεση με αυτούς που έχουν υψηλά επίπεδα (Chen, Hui & Sego, 1998). 

Όσον αφορά στην επίδραση της OCB στο ομαδικό επίπεδο, οι έρευνες έδειξαν 

ότι όσο περισσότερη OCB συμπεριφορά επιδεικνύεται από ένα άτομο προς τους 

συναδέλφους του, τόσο περισσότερο η ομαδική OCB συμπεριφορά εκτείνεται στον 

οργανισμό (Bommer et al., 2003). Σημαντικό ρόλο στη λειτουργικότητα της ομάδας 

θεωρούν ο Nielsen και οι συνεργάτες του (2009) ότι παίζει η OCB καθώς 

δημιουργούνται ουσιαστικές και θετικές σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις συμπεριφορές 

και στην απόδοση της ομάδας. Παρόμοια, ο Kidwell (1997), μελετώντας τη σχέση της 

OCB με την επαγγελματική ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση, 

παρατήρησε ότι ομάδες που είχαν συνοχή επεδείκνυαν μεγαλύτερα ποσοστά OCB 

και ότι υπήρχε δυνατότερη σχέση μεταξύ OCB και επαγγελματικής ικανοποίησης.  

Επίσης, μελετήθηκε η σχέση της OCB με τις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων (HRM practices), αποδεικνύοντας ότι όταν οι υπάλληλοι αντιλαμβάνονται ότι 

αυτές οι πρακτικές συνδέονται στενά με τη στήριξη του οργανισμού, επιδεικνύουν με 

τη σειρά τους συμπεριφορές συμμόρφωσης και αλτρουισμού (Snape και Redman, 

2010; Podsakoff, N.P., Whiting, Podsakoff, P.M. & Mishra, 2011).  
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΙΙΙ.Ι. Δείγμα 

Η έρευνα διενεργήθηκε σε εκατόν εβδομήντα  (170) εργαζομένους του 

ευρύτερου και του στενού Δημόσιου Τομέα (υπάλληλοι ΑΑΔΕ, Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Υπουργείου Παιδείας, Δ.Ε.Η., κ.α.) με μόνιμη σχέση εργασίας. Το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε χειρόγραφα και ηλεκτρονικά. Κατά μέσο όρο οι 

συμμετέχοντες ήταν 45,51 ετών και εργάζονταν για τον Οργανισμό 13,94 έτη. Η 

συμμετοχή όλων στην έρευνα ήταν εθελοντική, ενώ τονίστηκε η τήρηση της 

ανωνυμίας. 

 

ΙΙΙ.ΙΙ. Όργανα μέτρησης 

Για τη διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης ESI (Employee 

Satisfaction Inventory, Koustelios και Bagiatis, 1997; Koustelios, 1991), το οποίο 

περιείχε συνολικά 24 ερωτήσεις. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο εξετάζει την 

επαγγελματική ικανοποίηση ως πολυδιάστατη έννοια και έχει χρησιμοποιηθεί και 

ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητά του σε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα 

(Koustelios και Kousteliou, 1998). Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης 

χρησιμοποιήθηκε μία 5βάθμια κλίμακα, από το «διαφωνώ πλήρως» (1), έως το 

«συμφωνώ πλήρως» (5). Εξετάζονται έξι διαστάσεις της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, συγκεκριμένα των συνθηκών εργασίας (5 ερωτήσεις, π.χ. οι συνθήκες 

εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα ποτέ), του μισθού (4 ερωτήσεις, π.χ. 

πληρώνομαι όσο πρέπει για τη δουλειά που προσφέρω), της προαγωγής (3 

ερωτήσεις, π.χ η πείρα που απέκτησα αυξάνει τις προοπτικές μου για προαγωγή), της 

φύσης της δουλειάς (4 ερωτήσεις, π.χ. η δουλειά μου είναι μονότονη), του 

προϊσταμένου (4 ερωτήσεις, π.χ. ο προϊστάμενός μου κατανοεί τα προβλήματά μου) 

και του οργανισμού γενικά (4 ερωτήσεις, π.χ. είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχω 

δουλέψει ποτέ). 

Για τη διερεύνηση της OCB, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Larry J. 

Williams και Stella E. Anderson (Job Satisfaction and Organizational Commitment as 

Predictors of Organizational Citizenship and In-Role Behaviors, 1991), το οποίο 

μετράει τρεις διαφορετικές συμπεριφορές υπαλλήλων και περιλαμβάνει συνολικά 21 
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ερωτήσεις. Χρησιμοποιήθηκε 5βάθμια κλίμακα, από το «διαφωνώ απόλυτα» (1), έως 

το «συμφωνώ απόλυτα» (5). Πιο αναλυτικά, εξετάζεται η IRB (in-role behaviour), 

δηλαδή η συμπεριφορά που αναφέρεται στα προαπαιτούμενα της εργασίας (7 

ερωτήσεις, π.χ. ανταποκρίνομαι στις επίσημες απαιτήσεις απόδοσης της εργασίας), 

η OCBI συμπεριφορά, δηλαδή αυτή που απευθύνεται σε άλλους συνεργάτες μέσα 

στον οργανισμό (7 ερωτήσεις, π.χ. βοηθώ άλλους που έχουν βαρύ φορτίο) και η 

OCBO συμπεριφορά, δηλαδή αυτή που έχει θετικές επιπτώσεις στον Οργανισμό (7 

ερωτήσεις, π.χ. διατηρώ και προστατεύω την περιουσία του Οργανισμού). 

Όσον αφορά στο στυλ ηγεσίας, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των 

Podsakoff et al. (1990) TLI, το οποίο, μέσα από 22 ερωτήσεις, μετράει έξι 

διαφορετικές συμπεριφορές που συνδέονται με τον μετασχηματιστικό ηγέτη. 

Χρησιμοποιήθηκε 7βάθμια κλίμακα, από το «διαφωνώ πλήρως» (1), έως το 

«συμφωνώ πλήρως» (7). Οι συμπεριφορές που διερευνήθηκαν είναι: ο Ηγέτης που 

αναγνωρίζει και καλλιεργεί ένα όραμα (5 ερωτήσεις, π.χ. εμπνέει τους άλλους με τα 

σχέδιά του για το μέλλον), ο Ηγέτης που παρέχει ένα κατάλληλο μοντέλο για μίμηση 

(3 ερωτήσεις, π.χ. ηγείται με παραδείγματα), ο Ηγέτης που προωθεί την αποδοχή των 

ομαδικών στόχων (4 ερωτήσεις, π.χ. προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες), 

ο Ηγέτης που έχει υψηλές απιτήσεις απόδοσης (π.χ. επιμένει μόνο στην καλύτερη 

απόδοση), ο Ηγέτης που σέβεται τα προσωπικά αισθήματα και ανάγκες των 

ακόλουθων (4 ερωτήσεις, π.χ. δείχνει σεβασμό για τα αισθήματά μου) και ο Ηγέτης 

που διεγείρει διανοητικά τους υφισταμένους του (3 ερωτήσεις, π.χ. με έχει 

παρακινήσει να σκεφτώ για παλιά προβλάματα με νέους τρόπους).  

Η πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου περιλάμβανε κάποια γενικά 

δημογραφικά στοιχεία, ήτοι φύλλο (άνδρας – γυναίκα) και την ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο σε μια 3βάθμια κλίμακα (Απόφοιτος Λυκείου, Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι. ή Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος), τα χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, στη συγκεκριμένη 

Υπηρεσία και στη συγκεκριμένη θέση εργασίας και τέλος μία ερώτηση σχετικά με το 

αν ο ερωτώμενος καταλαμβάνει θέση προϊσταμένου ή όχι.  

 

ΙΙΙ.ΙΙΙ. Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

Από το σύνολο των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα (Ν = 170) οι 59 ήταν 

άνδρες (34,7%) και οι 111 γυναίκες (65,3%) (σχήμα 1). Ο μέσος όρος ετών εργασίας 
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στο Δημόσιο ήταν 17,61 έτη και ο μέσος όρος εργασίας στη συγκεκριμένη θέση ήταν 

8,25 έτη.  

Σχήμα 1 
 

 
 

Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν 45,51 έτη. Σχετικά με το 

εκπαιδευτικό τους επίπεδο, οι 12 (7,1%) ήταν απόφοιτοι Λυκείου, οι 107 (62,9%) 

απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι. και οι 51 (30%) κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (σχήμα 

2). 

Σχήμα 2 
 

 

 
 

Σχήμα κατανομής Φύλλου

Άνδρες Γυναίκες

Σχήμα κατανομής εκπαιδευτικού επιπέδου

Απόφοιτοι Λυκείου Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. Μεταπτυχιακοί
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Από τους ερωτηθέντες, οι 52 (30,6%) έχουν υπό την επίβλεψή τους άλλους 

εργαζόμενους, ενώ οι 118 (69,4%) όχι (σχήμα 3).  

 

Σχήμα 3 
 

 

 

Στον πίνακα 1 εμφανίζονται οι μέσοι όροι, η μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή 

αλλά και η τυπική απόκλιση για την ηλικία, τη διάρκειας της εργασιακής σχέσης του 

δείγματος με το Δημόσιο, τη συγκεκριμένη Υπηρεσία και τη συγκεκριμένη θέση στον 

οργανισμό. 

Πίνακας 1 
 

Παράγοντας Δείγμα Μικρ. τιμή Μεγ. τιμή Μ. όρος Τ. απόκλιση 

Ηλικία 170 27 62 45,51 7,712 

Χρόνια εργ. στο Δημόσιο 170 2 36 17,62 7,599 

Χρόνια εργ. στην Υπηρεσία 170 1 36 13,94 9,143 

Χρόνια εργ. στη συγκεκριμένη 

θέση στον Οργανισμό 
170 1 33 8,26 7,649 

 

  

Σχήμα κατανομής σε θέση ευθύνης

Προϊστάμενοι Απλοί Υπάλληλοι
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ΙΙΙ.ΙV. Διερεύνηση εσωτερικής συνοχής 

Oι περιγραφικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS v.23, ενώ οι υποθέσεις ελέγχθηκαν με το SmartPLS 3.0 software. Κάθε 

παράγοντας του ερωτηματολογίου εξετάσθηκε ως προς την αξιοπιστία του με τους 

συντελεστές α του Cronbach. Όσον αφορά στο ερωτηματολόγιο Καταγραφής της 

Επαγγελματικής Ικανοποίησης (ESI) οι συντελεστές α βρέθηκαν να είναι .532 για την 

υποκλίμακα «μισθός», .554 για την υποκλίμακα «προαγωγή», .554 για «το 

αντικείμενο εργασίας», .894 για τον «προϊστάμενο» και .810 για τον «οργανισμό». 

Αντίστοιχα οι συντελεστές α για την «IRB» ήταν .920, για την «OCBI» .863 και για την 

«OCBO» .790.  Τέλος, οι συντελεστές α για τα στυλ ηγεσίας βρέθηκαν .970 για τον 

«οραματικό ηγέτη», .967 για τον «ηγέτη – μοντέλο», .979 για τον «ηγέτη που προωθεί 

την ομάδα», .979 για τον «ηγέτη υψηλών απαιτήσεων», .889 για τον «ηγέτη με 

συναισθηματική νοημοσύνη» και .942 για τον «ηγέτη που διεγείρει διανοητικά». Με 

εξαίρεση τους συντελεστές για τις υποκλίμακες «μισθός», «προαγωγή» και 

«αντικείμενο εργασίας», τα αποτελέσματα αξιοπιστίας είναι ικανοποιητικά και 

δηλώνουν την αξιοπιστία της κλίμακας. Παρά ταύτα, επιλέχθηκε να συμπεριληφθούν 

οι δύο παράγοντες στις περαιτέρω αναλύσεις, καθώς η μελέτη σχετικών ερευνών, 

στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το ESI, δείχνει ότι παράγοντες με παρόμοια ή και 

χαμηλότερη εσωτερική συνοχή δεν αποκλείστηκαν (Γουλιμάρης και συν., 2003; 

Koustelios et al., 2004; Tsigilis et al., 2004). Όσον αφορά στον παράγοντα «συνθήκες 

εργασίας» η εσωτερική του συνοχή βρέθηκε χαμηλή, ως εκ τούτου δε 

συμπεριλήφθηκε στην έρευνα. 

Οι αναλύσεις αξιοπιστίας παρουσιάζονται πίνακα 2. 
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Πίνακας 2: Ανάλυση αξιοπιστίας α του Cronbach 
 
 

Παράγοντας Cronbach’s Alpha 

Επαγγελματική ικανοποίηση 

Μισθός (4 ερωτήσεις) ,532 
Προαγωγή (3 ερωτήσεις) ,554 
Αντικείμενο εργασίας (3 ερωτήσεις) ,554 
Προϊστάμενος (4 ερωτήσεις) ,894 
Οργανισμός (4 ερωτήσεις) ,810 

OCB 

IRB (5 ερωτήσεις) ,920 
OCBI (7 ερωτήσεις) ,863 
OCBO (5 ερωτήσεις) ,790 

Στυλ ηγεσίας 

Ηγέτης – Όραμα (5 ερωτήσεις) ,970 
Ηγέτης – Μοντέλο (3 ερωτήσεις) ,967 
Ηγέτης που προωθεί ομάδα (4 ερωτήσεις) ,979 
Ηγέτης υψηλών απαιτήσεων (4 ερωτήσεις) ,979 
Ηγέτης με συναισθηματική νοημοσύνη (2 ερωτήσεις) ,889 
Ηγέτης που διεγείρει διανοητικά (3 ερωτήσεις) ,942 
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IV. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

IV.I. Αποτελέσματα 

Η ανάλυση των υποθέσεων του μοντέλου όπως αυτό απεικονίζεται στο 

σχήμα 6, μέσω του SmartPLS software μας έδειξε ότι το στυλ ηγεσίας σχετίζεται 

θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση και με την OCB και η τελευταία σχετίζεται 

επίσης θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση. Ωστόσο, ενώ η πρώτη σχέση είναι 

στατιστικά σημαντική, η δεύτερη δεν είναι. Μια περίληψη των path coefficients και 

της σημαντικότητάς τους παρουσιάζεται στον πίνακα 3 και στο σχήμα 4. 

 

Πίνακας 3: Σύνοψη path coefficients και σημαντικότητας 

Υπόθεση και αντίστοιχο μονοπάτι Path coefficient T-Statistics P-Value 

Leadership -> OCB 0.123 1.120 0.263 

OCB -> Job_Satisfaction 0.179 1.252 0.211 

Leadership -> Job_Satisfaction 0.523 8.324 0.000 

 

Σχήμα 4 

 

  



 

Π.Μ.Σ. Διπλωματική Εργασία  Όλγα Αγοραστού 

Page | 39 

Εξετάζοντας σε δεύτερη φάση αν η OCB λειτουργεί ως ρυθμιστικός 

παράγοντας της επαγγελματικής ικανοποίησης προκύπτουν τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στο σχήμα ….. και στον αντίστοιχο Πίνακα …. Και τα οποία μας 

δείχνουν ότι η σχέση της επαγγελματικής ικανοποίησης ενώ εξακολουθεί να 

επηρεάζεται από το στυλ ηγεσίας, δεν δείχνει να επηρεάζεται καθόλου από την OCB 

καθώς η σχέση που προκύπτει είναι στατιστικά ασήμαντη.  

Πίνακας 4: Σύνοψη path coefficients και σημαντικότητας 
 

Υπόθεση και αντίστοιχο μονοπάτι Path coefficient T-Statistics P-Value 

Leadership -> Job_Satisfaction 0.528 8.419 0.000 

Leadership -> OCB 0.123 1.150 0.251 

Moderating Effect 1 -> Job_Satisfaction 0.034 0.512 0.609 

OCB -> Job_Satisfaction 0.180 1.295 0.196 

 

 

Σχήμα 5 

 

 

 

Από την παραπάνω παράθεση των αποτελεσμάτων της στατιστικής 

ανάλυσης προκύπτει ότι εκτός από την πρώτη ερευνητική υπόθεση, η δεύτερη και η 

τρίτη δεν ικανοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η επαγγελματική ικανοποίηση 
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επηρεάζεται θετικά από το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας, δεν ισχύει το ίδιο και για 

την OCB, η οποία δεν φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση σε αυτήν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρέχοντας το μοντέλο με διαχωρισμό του αντρικού 

από το γυναικείο δείγμα του πληθυσμού, δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην 

αποτίμηση που αποκομίζουν τα δύο φύλλα από την εργασία τους. Ωστόσο τρέχοντάς 

το ξανά με διαχωρισμό των ατόμων που κατέχουν θέση ευθύνης σε σχέση με αυτούς 

που δεν κατέχουν, ενώ δεν αλλάζουν σημαντικά οι σχέσεις που προκύπτουν, 

φαίνεται πως η ικανοποίηση των απλών υπαλλήλων από την εργασία τους είναι 

αρκετά σημαντική σε σχέση με αυτή που αποκομίζουν οι προϊστάμενοι. 

Όσον αφορά στις υπόλοιπες σχέσεις του μοντέλου, δε φαίνεται να 

προκύπτουν σημαντικές αλλαγές ούτε στις σχέσεις, ούτε στη σημαντικότητά τους. 

Οι παραπάνω σχέσεις και τα αντίστοιχα path coefficients απεικονίζονται 

στον Πίνακα 5. 
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Πίνακας 5: Path coefficients για Προϊστάμενους και υπαλλήλους 

 

Υπόθεση και αντίστοιχο μονοπάτι 

Path coefficient 
(Προϊστάμενος) 

Path 
coefficient 

(Υπάλληλος) 

T-Statistics 
(Προϊστάμενος) 

T-Statistics 
(Υπάλληλος) 

P-Value 
(Προϊστάμενος) 

P-Value 
(Υπάλληλος) 

Leadership -> Job_Satisfaction 0.616 0.465 1.436 7.025 0.151 0.000 

Leadership -> OCB 0.195 0.154 0.805 0.997 0.421 0.319 

OCB -> Job_Satisfaction 0.142 0.112 0.453 0.800 0.651 0.424 
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Σχήμα 6: (Μοντέλο ανάλυσης)
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IV.II. Συμπεράσματα και συζήτηση 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία ικανοποιούν τις 

ερευνητικές υποθέσεις μόνο κατά το 1/3, προκύπτουν κάποιες ενδιαφέρουσες 

παρατηρήσεις. Ξεκινώντας από την επαγγελματική ικανοποίηση, αξίζει να 

σημειώσουμε ότι αυτή δε δείχνει να σχετίζεται σημαντικά με παράγοντες όπως ο 

μισθός, οι συνθήκες εργασίας, η προαγωγή και το αντικείμενο εργασίας. Όλοι οι 

ανωτέρω παράγοντες θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο σταθεροί από τους δημόσιους 

υπαλλήλους (ειδικά ο μισθός, είναι μια σταθερά που ο δημόσιος υπάλληλος δύσκολα 

μπορεί να μεταβάλλει, λόγω της έλλειψης μπόνους σχετιζόμενων με την 

αποδοτικότητα ή την επίτευξη στόχων). Αναλογιζόμενοι εξάλλου την οικονομική 

κατάσταση στη χώρα μας σήμερα, αποτέλεσμα της οποίας είναι και τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, οι υπάλληλοι φαίνεται να μη θεωρούν σημαντική την 

ικανοποίηση που λαμβάνουν από έναν υψηλό μισθό ή από ένα περιβάλλον εργασίας 

με καλές φυσικές συνθήκες και από το αντικείμενο εργασίας τους, ακόμα και από τις 

πιθανότητες που έχουν για προαγωγή, καθώς πιθανά έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε 

σχέση με το ενδεχόμενο να μην έχουν καθόλου εργασία. Αυτή η αντίληψη προφανώς 

ενισχύθηκε με τις διαδικασίες κινητικότητας που εφαρμόστηκαν στον ευρύτερο και 

στενό Δημόσιο Τομέα τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τη μόνιμη «απειλή» της 

κατάργησης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, που δείχνει να επανέρχεται 

συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων και των αιτημάτων των Ευρωπαίων Ομολόγων 

μας. 

Ωστόσο, δείχνει να βαραίνει αρκετά την ικανοποίηση που αντλούν οι 

υπάλληλοι, ο ρόλος του προϊστάμενου – ηγέτη αλλά και ο Οργανισμός. Από αυτή τη 

διαπίστωση προκύπτει αφενός η δύναμη που έχει η ιεραρχία στο Δημόσιο και οι 

απαιτήσεις που αναμένονται στην εκπλήρωση των καθηκόντων των υψηλά 

ιστάμενων προσώπων και αφετέρου η προσμονή εκ μέρους των υπαλλήλων για έναν 

Οργανισμό δίκαιο και ποιοτικό, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις, όχι 

μόνο απέναντι στους πολίτες αλλά και στους ίδιους τους υπαλλήλους. Το 

συμπέρασμα αυτό είναι αρκετά λογικό, αν αναλογιστεί κανείς, τον τρόπο και το 

ρυθμό με τον οποίο έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια οι αξιολογήσεις στο Δημόσιο, 
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όπου τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα κρίνονται πλέον με πολύ αυστηρές 

διαδικασίες, αποκλείοντας από θέσεις ευθύνης μια μεγάλη μερίδα εργασιακού 

πληθυσμού, αλλά και επιβραβεύοντας οικονομικά αυτούς που τα κατέχουν. 

Όσον αφορά στη συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι 

αναλαμβάνοντας καθήκοντα πέρα από τα οριζόμενα στο καθηκοντολόγιό τους (OCB), 

φαίνεται πως το μεγαλύτερο όφελος αποκομίζει πάλι ο Οργανισμός. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα της έρευνας, οι εργαζόμενοι  δείχνουν να σέβονται και να τιμούν την 

Υπηρεσία τους, δίνοντας προτεραιότητα σε άτυπους κανόνες που διέπουν τις 

εργασιακές σχέσεις, ακολουθεί η επίτευξη των καθηκόντων τους 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν καθορίζονται από το περίγραμμα θέσης 

και τελευταία δείχνει να τους ενδιαφέρει η σχέση με τους συναδέλφους τους. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα τείνουν να 

αισθάνονται την Υπηρεσία «σαν το σπίτι τους» και να ενεργούν με υπευθυνότητα και 

σεβόμενοι το χώρο εργασίας τους, αντικατοπτρίζοντας έτσι την οργανωσιακή 

κουλτούρα του εκάστοτε Οργανισμού. Αυτό πιθανότατα πηγάζει τόσο από την 

στερεοτυπική αντίληψη των Ελλήνων ότι «η δουλειά μας είναι το σπίτι μας» (οι 

συνέπειες της οποίας έχουν να κάνουν μάλλον με συμπεριφορές πιο «οικογενειακές» 

εντός του χώρου εργασίας), όσο και από τις αξιόλογες προσπάθειες των τελευταίων 

δεκαετιών, να αποκτήσουν οι Δημόσιοι φορείς ένα πρόσωπο πιο αξιοπρεπές (σε 

σχέση με το παρελθόν) και αντάξιο των αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού, 

υιοθετώντας πρότυπα και συμπεριφορές που σταδιακά ενσωματώνονται στην 

κουλτούρα του Οργανισμού και αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση από νέους 

αλλά και γηραιότερους υπαλλήλους.  

Σχολιάζοντας τέλος τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας ενός μετασχηματιστικού 

ηγέτη, τα οποία μπορεί να εφαρμόσει ανάλογα με τις περιστάσεις και να τα 

εναλλάσσει προσαρμοζόμενος στις εκάστοτε καταστάσεις, η έρευνα έδειξε ότι 

μεγάλο μέρος της ικανοποίησης από την εργασία συνδέεται με τον ηγέτη ο οποίος 

αποτελεί πρότυπο / μοντέλο προς μίμηση, καταδεικνύοντας την ανάγκη των 

εργαζομένων για ταύτιση με ανθρώπους που σέβονται και θαυμάζουν. Ακολουθεί, η 

εκτίμηση στον ηγέτη που καταφέρνει να εμψυχώσει και να αναπτύξει ομαδικό 

πνεύμα, γεγονός που δείχνει τη σημασία της σωστής ομαδικής εργασίας και πόσο 



 

Π.Μ.Σ. Διπλωματική Εργασία  Όλγα Αγοραστού 

Page | 45 

αυτή συμβάλλει στην αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των υπαλλήλων. Εξίσου 

σημαντικό κρίνουν οι υπάλληλοι τον ηγέτη που οραματίζεται και εμπνέει με τα 

σχέδιά του, τονίζοντας έτσι την προσδοκία που υπάρχει για αλλαγές στο Δημόσιο, οι 

οποίες θα εμπνευστούν και υλοποιηθούν με τη βοήθεια ικανών στελεχών. Ο 

σεβασμός στα αισθήματα των εργαζομένων από έναν ηγέτη εξοπλισμένο με το 

χάρισμα της συναισθηματικής νοημοσύνης, φαίνεται να απασχολεί τους 

ερωτηθέντες, δίνοντας το μήνυμα ότι η εργασία είναι μεν ένας χώρος όπου οι 

εργαζόμενοι καλούνται να εκπληρώσουν συγκεκριμένα καθήκοντα που προφανώς 

τους έχουν ανατεθεί λόγω των ιδιαίτερων δεξιοτήτων του καθενός, πλην όμως η 

προσωπική ζωή και η καθημερινότητα που την φορτίζει, δεν μπορεί να μην αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα της αποδοτικότητας ενός εργαζόμενου και θα πρέπει 

οπωσδήποτε να γίνεται αντιληπτή και φυσικά να λαμβάνεται υπόψη από έναν ικανό 

ηγέτη. Αντίστοιχα, ένας ηγέτης που θα καταφέρει να διεγείρει την νοημοσύνη των 

υπαλλήλων του και να τους δείξει νέους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων, 

φαίνεται πως θα χαίρει της εκτίμησής τους, γεγονός που σηματοδοτεί πάλι την 

ανάγκη για κάλυψη των υψηλά ιστάμενων θέσεων από πρόσωπα που θεωρούνται 

ότι έχουν να προσφέρουν κάτι παραπάνω και αυξάνονται οι απαιτήσεις της 

απόδοσής τους. Τελευταία σε σημασία κρίθηκε η ικανότητα ενός ηγέτη να «ζητάει 

πολλά» και να είναι απαιτητικός, εξηγώντας προφανώς την αντίληψη που θέλει την 

υπερβολική πίεση να μη φέρνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

Η βαρύτητα των ανωτέρω παραγόντων στην επαγγελματική ικανοποίηση της 

εργασίας των στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση εξηγείται προφανώς από όλους τους 

λόγους που ήδη προαναφέρθηκαν, δηλαδή την προσδοκία των σημερινών δημόσιων 

υπαλλήλων για ένα πιο ευέλικτο, πρωτοπόρο, αξιόπιστο δημόσιο, έτοιμο να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σημερινής εποχής, στελεχωμένο και διοικούμενο 

από καταρτισμένο προσωπικό, διατεθειμένο να εφαρμόσει νέες μεθόδους και 

τρόπους λειτουργίας, οι οποίες θα παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

Η επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να καταστεί εφικτή μέσα από μια 

σειρά μέτρων που θα έχουν ως σκοπό την πλήρη αλλαγή της οργανωσιακής 

κουλτούρας και τον προσανατολισμό αυτής στην εφαρμογή νέων ιδεών, οραμάτων, 

στόχων και κατάρτισης προγραμμάτων επίτευξής τους. Ενδεικτικά προτείνονται 
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αλλαγές στον τρόπο προσλήψεων, με μεθόδους που λαμβάνουν υπόψη τόσο τα 

τυπικά προσόντα όσο και άλλες δεξιότητες (επικοινωνία, ικανότητα για συνεργασία, 

αποδοτικότητα σε συνθήκες πίεσης, κ.α.), αλλά και ακριβής περιγραφή της εκάστοτε 

θέσης εργασίας ώστε να αποφεύγεται η κατάληψη θέσεων εργασίας από άτομα που 

δεν πληρούν τις προδιαγραφές, πλην όμως έχουν επιτύχει σε ένα μαζικό διαγωνισμό. 

Ακολουθεί επιτακτικά η ανάγκη για συνεχή και δια βίου εκπαίδευση των 

δημοσίων υπαλλήλων τόσο σε θέματα που άπτονται του καθαρού αντικειμένου 

εργασίας τους, όσο και σε θέματα Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οι Ευρωπαϊκές οδηγίες 

στις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται η χώρα μας αλλάζουν με γρήγορους 

ρυθμούς), ενώ εξίσου σημαντική πρέπει να είναι και η εξοικείωσή τους με τη 

σύγχρονη τεχνολογία. Οι περισσότερες Δημόσιες Υπηρεσίες λειτουργούν πλέον με 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία εφόσον χρησιμοποιούνται 

σωστά από τους χρήστες, έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων σε 

ανθρώπινο δυναμικό αλλά και υλικό. 

Αντίστοιχα, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος 

αξιολόγησης απαλλαγμένου από προσωπικές συμπάθειες και κριτήρια που δε 

σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας (συνδικαλισμός), συνδεδεμένο με 

επίτευξη ρεαλιστικών στόχων αλλά και με συστήματα δίκαιων ανταμοιβών, τα οποία 

μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κίνητρο στην ενεργοποίηση και την παρακίνηση 

των εργαζομένων. 

Η διοίκηση με στόχους (MBO) μπορεί επίσης να συμβάλλει στην 

αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω, αρκεί οι στόχοι που τίθενται να είναι 

s.m.a.r.t. και να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του προσωπικού, λαμβάνοντας 

υπόψη παράγοντες όπως ο αριθμός των εργαζομένων (τα τελευταία χρόνια έχει 

ελαττωθεί πολύ), τα μέσα που παρέχει η υπηρεσία για την επίτευξη των στόχων (είναι 

κοινό μυστικό ότι οι δημόσιες υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν έντονα 

προβλήματα ανανέωσης και συντήρησης του εξοπλισμού τους, διαχείρισης των 

ελάχιστων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ πολλές υπηρεσίες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης ή ακόμη και του στοιχειώδους θέματος της 

καθαριότητας) και τις γενικότερες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να 

λειτουργήσουν. 
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Στη σύγχρονη Ελλάδα, αφενός λόγω της κουλτούρας που επικρατεί στη 

Διοίκηση των οργανισμών, αφετέρου λόγω της αναγκαστικής συμμόρφωσης της 

χώρας μας στις ευρωπαϊκές οδηγίες, τείνει να επικρατεί η τάση εφαρμογής 

προγραμμάτων (με σκοπό την επίτευξη ριζικών αλλαγών), τα οποία συνήθως έχουν 

εφαρμοστεί με κάποια σχετική επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς όμως την 

προηγούμενη προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα και συνθήκες, με 

αποτέλεσμα την ανεπιτυχή εφαρμογή τους και κατά συνέπεια την αποθάρρυνση των 

συμμετεχόντων. Μια πιο καλά μελετημένη, μακροπρόθεσμα (και όχι μόνο 

βραχυχρόνια) οργανωμένη προσπάθεια εφαρμογής νέων τεχνικών, συντονισμένη 

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία δε θα λειτουργήσει με το μοντέλο 

“copy/paste”, αναμένεται να φέρει πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα και να 

βοηθήσει στην ενσωμάτωση των επιδιωκόμενων στόχων στην κουλτούρα του 

οργανισμού.  
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VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
VI.I.Ερωτηματολόγιο 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ Ο.Δ.Ε. 

Η επίδραση της ηγεσίας στην ικανοποίηση της εργασίας των 
στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση 

 

 

ΟΛΓΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές.  
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Η συμμετοχή σας στη διεξαγωγή της έρευνάς μου μέσω της συμπλήρωσης του 
παρόντος κρίνεται πολύτιμη. Σε μια εποχή που καθημερινά όλοι βιώνουμε συνεχείς 
πιέσεις,  ο ρόλος του ηγέτη φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικός στη δέσμευση των 
εργαζομένων να υπερβάλλουν εαυτόν προς το συμφέρον του Οργανισμού. 

 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας και την έμπρακτη υποστήριξή σας στη 
διεξαγωγή της έρευνας. 
 
 
Ερωτηματολόγιο 
Μέρος Α’ 
Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν προσωπικά/δημογραφικά και 
επαγγελματικά στοιχεία. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάλυση 
των δεδομένων και την εκπόνηση της εργασίας, και για κανέναν άλλο σκοπό εκτός 
αυτών. 
1. Φύλλο: 

Άνδρας 
 

 

Γυναίκα 
 

 

 

2. Ηλικία: 
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3. Μορφωτικό επίπεδο: 

Απόφοιτος Λυκείου 
 

 

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι. 
 

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
 

 

 
4. Πόσα χρόνια εργάζεστε: 

Στο Δημόσιο; 
 

 

Στη συγκεκριμένη υπηρεσία; 
 

 

Στη συγκεκριμένη θέση εργασίας; 
 

 

5. Έχετε υπό την επίβλεψή σας άλλους εργαζόμενους 

ΝΑΙ 
 

 

ΟΧΙ 
 

 

 
 
 
 

Μέρος Β' 
Παρακάτω υπάρχει μια σειρά από προτάσεις με τις οποίες θέλουμε να δηλώσετε 
κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Παρακαλώ σημειώστε με κύκλο την απάντηση 
που σας αντιπροσωπεύει επιλέγοντας από ένα (διαφωνώ πλήρως) έως πέντε 
(συμφωνώ πλήρως).  

                                                                                                 Διαφωνώ πλήρως            Συμφωνώ 
πλήρως 

1 Οι συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα ποτέ. 1 2 3 4 5 
2 Ο χώρος της εργασίας μου είναι ευχάριστος. 1 2 3 4 5 
3 Οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για την υγεία μου. 1 2 3 4 5 
4 Ο εξαερισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου. 1 2 3 4 5 
5 Ο φωτισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου. 1 2 3 4 5 
6 Πληρώνομαι όσο πρέπει για τη δουλειά που προσφέρω. 1 2 3 4 5 
7 Αισθάνομαι ανασφάλεια με τέτοιο μισθό. 1 2 3 4 5 
8 Ίσα-ίσα που μπορώ και επιβιώνω μ’ αυτό το μισθό. 1 2 3 4 5 
9 Πληρώνομαι λιγότερο από ότι αξίζω. 1 2 3 4 5 
10 Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για προαγωγή. 1 2 3 4 5 
11 Η πείρα που απέκτησα αυξάνει τις προοπτικές μου για προαγωγή. 1 2 3 4 5 
12 Οι προοπτικές για προαγωγή είναι πολύ περιορισμένες. 1 2 3 4 5 



 

Π.Μ.Σ. Διπλωματική Εργασία  Όλγα Αγοραστού 

Page | 57 

13 Η δουλειά μου είναι αξιόλογη. 1 2 3 4 5 
14 Η δουλειά μου με ικανοποιεί. 1 2 3 4 5 
15 Η δουλειά μου είναι μονότονη (ρουτίνα). 1 2 3 4 5 
16 Η δουλειά μου είναι βαρετή. 1 2 3 4 5 
17 Ο προϊστάμενος μου με υποστηρίζει όταν τον χρειάζομαι. 1 2 3 4 5 
18 Ο προϊστάμενος μου κατανοεί τα προβλήματά μου. 1 2 3 4 5 
19 Ο προϊστάμενος μου είναι αγενής. 1 2 3 4 5 
20 Ο προϊστάμενος μου είναι ενοχλητικός. 1 2 3 4 5 
21 Η Υπηρεσία φροντίζει τους εργαζομένους της 1 2 3 4 5 
22 Είναι η καλύτερη Υπηρεσία που έχω δουλέψει ποτέ 1 2 3 4 5 
23 Υπάρχει ευνοιοκρατία (έλλειψη αξιοκρατίας) στην Υπηρεσία 1 2 3 4 5 
24 Η Υπηρεσία κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους εργαζομένους της 1 2 3 4 5 

 
Παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό που συμφωνείτε / διαφωνείτε με κάθε διατύπωση 
σημειώνοντας ΜΟΝΟ ένα κουτί για κάθε πρόταση, βάσει της ακόλουθης κλίμακας: 

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ουδέτερος/η Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 

 

1 Εκπληρώνω επαρκώς τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί 1 2 3 4 5 

2 Ικανοποιώ τις ευθύνες που προσδιορίζονται στο περίγραμμα 
θέσης 

1 2 3 4 5 

3 Αποδίδω στα καθήκοντα που αναμένονται από μένα 1 2 3 4 5 

4 Ανταποκρίνομαι στις επίσημες απαιτήσεις απόδοσης της 
εργασίας 

1 2 3 4 5 

5 Δεσμεύομαι σε δραστηριότητες που θα επηρεάσουν άμεσα 
την αξιολόγηση της απόδοσής μου 

1 2 3 4 5 

6 Αμελώ τομείς της δουλειάς που είμαι υποχρεωμένος να 
εκτελέσω 

1 2 3 4 5 

7 Αποτυγχάνω να εκτελέσω βασικά καθήκοντα 1 2 3 4 5 

8 Βοηθώ άλλους που είναι απόντες 1 2 3 4 5 

9 Βοηθώ άλλους που έχουν βαρύ φορτίο 1 2 3 4 5 

10 Βοηθώ τον προϊστάμενό μου στην εργασία του (χωρίς να μου 
ζητηθεί) 

1 2 3 4 5 

11 Αφιερώνω χρόνο να ακούσω τα προβλήματα και τις 
ανησυχίες των συναδέλφων μου 

1 2 3 4 5 

12 Προσπαθώ να βοηθήσω νέους συναδέλφους 1 2 3 4 5 

13 Έχω προσωπικό ενδιαφέρον για τους άλλους υπαλλήλους 1 2 3 4 5 

14 Διαχέω πληροφορίες στους συναδέλφους 1 2 3 4 5 

15 Η παρουσία μου στη δουλειά είναι πάνω από το φυσιλογικό 1 2 3 4 5 

16 Ενημερώνω εγκαίρως για απουσίες από την εργασία μου 1 2 3 4 5 

17 Κάνω μεγάλα διαλείμματα 1 2 3 4 5 

18 Περνάω πολύ χρόνο σε προσωπικά τηλεφωνήματα 1 2 3 4 5 

19 Παραπονιέμαι για ασήμαντα πράγματα στη δουλειά 1 2 3 4 5 

20 Διατηρώ και προστατεύω την περιουσία του Οργανισμού 1 2 3 4 5 
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21 Τηρώ ανεπίσημους κανόνες σχεδιασμένους για να τηρηθεί η 
τάξη 

1 2 3 4 5 

 
Παρακάτω ακολουθεί μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες μπορεί να περιγράφουν ή 
όχι τη συμπεριφορά του προϊσταμένου σας στη δουλειά. Χρησιμοποιώντας την 
ακόλουθη κλίμακα, παρακαλώ δηλώστε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε ότι κάθε μια από τις προτάσεις ταιριάζει στη συμπεριφορά του 
προϊσταμένου σας, επιλέγοντας από ένα (διαφωνώ πλήρως) έως επτά (συμφωνώ 
πλήρως): 

1 
Ψάχνει πάντα για νέες ευκαιρίες για την ομάδα/τμήμα/ 
οργανισμό 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Σχηματίζει μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το μέλλον της ομάδας 1 2 3 4 5 6 7 

3 Έχει πλήρως κατανοήσει πού πάμε 1 2 3 4 5 6 7 

4 Εμπνέει τους άλλους με τα σχέδιά του/της για το μέλλον 1 2 3 4 5 6 7 

5 
Είναι ικανός να κάνει τους άλλους να δεσμευτούν στα όνειρά 
του/της για το μέλλον 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Ηγείται με τις «πράξεις» του παρά με τα «λόγια» του 1 2 3 4 5 6 7 

7 Παρέχει ένα καλό μοντέλο για να ακολουθήσω 1 2 3 4 5 6 7 

8 Ηγείται με παραδείγματα 1 2 3 4 5 6 7 

9 Προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες εργασίας 1 2 3 4 5 6 7 

10 Εμψυχώνει τους υπαλλήλους να είναι «ομαδικοί παίκτες» 1 2 3 4 5 6 7 

11 Καταφέρνει την ομάδα να εργαστεί για ένα κοινό σκοπό 1 2 3 4 5 6 7 

12 
Αναπτύσει ομαδικό πνεύμα και συμπεριφορές ανάμεσα στους 
εργαζόμενους 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Μας δείχνει ότι περιμένει πολλά από εμάς 1 2 3 4 5 6 7 

14 Επιμένει μόνο στην καλύτερη απόδοση 1 2 3 4 5 6 7 

15 Δε θα καθησυχάσει με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 1 2 3 4 5 6 7 

16 Ενεργεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα αισθήματά μου 1 2 3 4 5 6 7 

17 Δείχνει σεβασμό για τα αισθήματά μου 1 2 3 4 5 6 7 

18 
Συμπεριφέρεται με τρόπο που δείχνει ότι σκέφτεται τις 
προσωπικές μου ανάγκες 

1 2 3 4 5 6 7 

19 
Μου συμπεριφέρεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα 
προσωπικά μου αισθήματα 

1 2 3 4 5 6 7 

20 
Μου έχει δείξει νέους τρόπους να βλέπω τα πράγματα που 
παλιότερα ήταν πρόβλημα για μένα 

1 2 3 4 5 6 7 

21 
Έχει ιδέες οι οποίες με έκαναν να ξανασκεφτώ κάποιες από τις 
δικές μου ιδέες, τις οποίες παλαιότερα δεν αμφισβητούσα 

1 2 3 4 5 6 7 

22 
Με έχει παρακινήσει να σκεφτώ για παλιά προβλήματα με 
νέους τρόπους 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 
 


