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                        ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ εγεζία ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο απνηειεί έλα θιέγνλ δήηεκα θαζψο ε 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ έρεη απνηειέζεη δηαρξνληθά 

ζεκείν ελδηαθέξνληνο ζε δηεπηζηεκνληθφ επίπεδν. Ο John Kennedy, ν Martin Luther King Jr 

θαη ν SteveJobs αλαθέξνληαη σο ραξηζκαηηθνί εγέηεο. Απηφ πνπ ηνπο θάλεη μερσξηζηνχο 

είλαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ηα νπνία δελ ηα θαηέρνπλ φινη. Ο 

House (1977), ζηε ζεσξία ηνπ πεξί ραξηζκαηηθήο εγεζίαο ππνζηεξίδεη πσο νη αθφινπζνη 

αλαγλσξίδνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά φηαλ παξαηεξνχλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο. O Weber, 

ππνζηήξημε πσο ε ραξηζκαηηθή εγεζία είλαη έλαο απφ ηνπο ηδαληθνχο ηχπνπο εγεζίαο. 

Παξαδνζηαθά, νη κειέηεο γηα ηελ εγεζία επηδηψθνπλ λα εληνπίζνπλ ηηο αηνκηθέο θαη 

πεξηζηαζηαθέο κεηαβιεηέο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμνπλ ηελ απφδνζε ηνπ εγέηε ζηνπο 

αθνινχζνπο (Mumford et al, 2009). Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

πεξίπνπ, αξθεηνί ζπγγξαθείο δήηεζαλ ηαθηηθά ηε ρξήζε ελφο πιαηζίνπ πνιιαπιψλ επηπέδσλ 

ζηελ έξεπλα εγεζίαο, δειαδή ηελ πηνζέηεζε κηαο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο πξννπηηθήο 

(Dansereau, Hall & Klein, 1994; Yammarino et al., 2005; Dansereau & Yammarino, 2009). 

Απηή ε πξνζπάζεηα γηα ελζσκάησζε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ εγεζία 

αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλα ηηο αλεζπρίεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ νδεγνχληαη θαη 

παξαθηλνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν φρη κφλν απφ ηα άηνκα αιιά θαη απφ ηηο νκάδεο σο 

ζχλνιν αηφκσλ (Kozlowski & Bell, 2003).  

Γηα ηνπο Dansereau θαη Yammarino (2009), ε εγεζία είλαη πάλσ απ 'φια έλα 

θαηλφκελν πνιιαπιψλ επηπέδσλ πνπ είλαη εγγελέο ζηελ ίδηα ηελ έλλνηα, επνκέλσο είλαη 

ζεκαληηθφ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα δεηήκαηα εγεζίαο ζε έλα πιαίζην πνιιαπιψλ επηπέδσλ. 

Γηάθνξνη παξάγνληεο σζνχλ ηνπο εξεπλεηέο λα εμεηάζνπλ έλα πνιπεπίπεδα πιαίζηα. Όπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Klein et al (1999), ε πνιπεπίπεδε έξεπλα νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πιαηζίσλ κεκνλσκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν πνπ απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζψο επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ κεκνλσκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ ζηεξίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ην 

νξγαλσζηαθφ επίπεδν. Σέινο, ππνγξακκίδνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ νη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

πξέπεη λα αλαιάβνπλ κεκνλσκέλα θαη ζπιινγηθά γηα λα επηηχρνπλ νξγαλσζηαθά νθέιε. 

Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Yammarino et al (2005), παξά ηε δεζπφδνπζα ζέζε 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηε βηβιηνγξαθία (Lowe & Gardner, 2000), ηκήκα ηεο 
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νπνίαο απνηειεί θαη ε ππφ εμέηαζε ραξηζκαηηθή εγεζία, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ 

δηεμαρζεί ζε αηνκηθφ επίπεδν αλάιπζεο. Έηζη, αλ θαη ε κεηα-αλάιπζε ηνπ Lowe et al (1996) 

έδεημε ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο απφδνζεο ζε 

επίπεδν νκάδαο, απηή ε κειέηε δελ δηεμήρζε ζε κηα "αιεζηλή" πνιπεπίπεδε πξννπηηθή 

(Yammarino et al. 2005) θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη κφλν εμεξεπλεηηθή εμνπζία (House, 1995). 

Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο, θαζψο 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζε κία άκεζε ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε εγέηε θαη 

αθνινχζνπ, πξνζήισζε ησλ αθνινχζσλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ πξνηείλεη ν εγέηεο ζηελ 

νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αθνινχζσλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα απηνζεβαζκφο, απηνεθηίκεζε θαη άιια. Όια απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε νξγαλσζηαθά νθέιε φπσο γηα παξάδεηγκα ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε 

ελίζρπζε ηεο αληηιακβαλφκελεο νξγαλσζηαθήο ππνζηήξημεο. 

Πξάγκαηη, ε εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ απφδνζε 

ζε επίπεδν νκάδαο δεκηνπξγεί ζεκαληηθά εξσηήκαηα, φπσο ην πψο απηά ηα απνηειέζκαηα 

επεξεάδνπλ ηελ αηνκηθή απφδνζε θαη ηνπο πηζαλνχο ζπκβηβαζκνχο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζε κηα δηαρείξηζε ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, ηφζν ζηα άηνκα φζν θαη ζηηο νκάδεο 

(Chen et al, 2007; Chen & Kanfer, 2006; Kirkman & Rosen, 1999). Έηζη, γηα ηνπο Cohen θαη 

Bailey (1997), είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ μεθάζαξα ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάιπζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ, επεηδή ε απφδνζε ζε έλα επίπεδν κπνξεί λα επεξεάζεη ή λα ζπγθξνπζηεί κε 

έλα άιιν επίπεδν. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζθνπφο ηεο κειέηεο καο είλαη λα ζπκβάινπκε ζηε βηβιηνγξαθία γηα 

ηελ ραξηζκαηηθή εγεζία σο θνκκάηη εο κεηαζρεκαηηζηηθήο πηνζεηψληαο έλα πιαίζην 

πνιιαπιψλ επηπέδσλ θαη κειεηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νη εγέηεο παξάγνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηά ηνπο (Yukl, 1999; Avolio & Bass, 1995; Yammarino, Dionne, 

Chun & Dansereau, 2005). Γηα ηνπο Mumford et al (2009), ε εγεζία ζην πην βαζηθφ ηεο 

επίπεδν πεξηιακβάλεη ηελ επαθή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο εγέηε θαη ελφο 

αθνινχζνπ. Τπάξρνπλ ηφζεο πνιιέο κεηαβιεηέο ζε αηνκηθφ επίπεδν πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ελεξγνχλ σο πηζαλνί 

κεζνιαβεηέο ηεο ζρέζεο κε ηελ νξγαλσζηαθή απφδνζε (Shamir et al, 1993). χκθσλα κε ην 

Bass (1985), ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα επεξεάδεη ηνπο πθηζηακέλνπο ππφ αγρσηηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ν 

Yukl (1998) πξνηείλεη φηη νη κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο κε ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ 
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ζπλαηζζεκάησλ κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο ζε επθαηξίεο αλάπηπμεο 

ελψ παξάιιεια παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηαδηθαζία επίδνζεο (Bass, 

1998; Godshalk & Sosik, 1998).  

Μηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία έρεη κειεηεζεί θαηά θαηξνχο θαη ηεο έρνπλ 

απνδνζεί πνηθίινη νξηζκνί είλαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. χκθσλα κε ηνλ Cohen (2003), ε 

δέζκεπζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ νξγαληζκφ αθνξά κία δχλακε ε νπνία ζπλδέεη ην άηνκν κε 

-κία ζεηξά απφ ελέξγεηεο θαη ζηφρνπο. Ο Miller (2003), αλαθέξεη πσο ε δέζκεπζε ζπλδέεηαη 

κε ηελ ηαχηηζε πνπ αληηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη κε ηνλ θνξέα. Έρνπλ γίλεη πνιιέο 

κειέηεο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κε ηελ ραξηζκαηηθή εγεζία θάηη πνπ 

απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη ν νπνίνη είλαη ζπλαηζζεκαηηθά αθνζησκέλνη ζηνλ νξγαληζκφ 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο επηδφζεηο, κεησκέλε απνπζία θαη κεησκέλε πηζαλφηεηα 

εγθαηάιεηςεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Mathieu & Zajac,1990; Meyer&Allen, 1997; Mowday, 

Porter & Steers, 1982). Ο ξφινο ηεο αληηιακβαλφκελεο νξγαλσζηαθήο ππνζηήξημεο θαηέρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Βέβαηα, πνιιέο κειέηεο έρνπλ σο αληηθείκελν ηε ζπζρέηηζε ηνπ φξνπ κε ηε ραξηζκαηηθή 

εγεζία. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο ραξηζκαηηθήο 

εγεζίαο κε ηελ αληηιακβαλφκελε νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε θαη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1. ΗΓΕΙΑ  
 

ηνλ θφζκν ησλ γξήγνξσλ εμειίμεσλ θαη αιιαγψλ ζηνλ νπνίν δνχκε, ε απνηειεζκαηηθή 

πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο απηέο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία, ηδηαίηεξα ζηνλ 

θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εγεζία είλαη απηή ε νπνία ρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο , είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη θαηά πφζν επηηπρεκέλνο είλαη ν εγέηεο 

θαη ην βαζκφ επηηπρίαο θαη απφδνζεο ηεο νκάδαο ηνπ. Ζ εγεζία ινηπφλ νξίδεηαη σο κία 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αζθεί επηξξνή ζε κία νκάδα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Ζγέηεο δειαδή, είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη θάπνηα 

άηνκα θαη λα ηα θάλεη ηνλ αθνινπζήζνπλ «εζεινληηθά».  Ο νξηζκφο ηνπ εγέηε κπνξεί λα 

γίλεη απφ ηελ ίδηα ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ αλάζεζε δηθαησκάησλ (ηππηθή 

εγεζία) ή απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα ε νπνία αλαγλσξίδεη ζην πξφζσπν ηνπ αηφκνπ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ αλαδεηθλχνπλ εγέηε (άηππε εγεζία).  

Ζ εγεζία είλαη έλα θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη, παξαηεξείηαη, αλαιχεηαη, δηαρσξίδεηαη, 

ειέγρεηαη απφ ηελ επνρή ησλ κεγάισλ Διιήλσλ θηινζφθσλ. Πξηλ θαη κεηά ηελ σθξαηηθή 

παξάδνζε, νη θηιφζνθνη επηθεληξψζεθαλ ζηελ παξνπζία ηνπ εγέηε θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

εγεζίαο ζηηο κάδεο. Ζ αλαδήηεζε ηεο ιέμεο "εγεζία" ζε έλα ιεμηθφ ζα πεξηιακβάλεη 

απνηειέζκαηα φπσο "εγεηηθή ζέζε", "εληνιή", "θαηεχζπλζε", "θπξηαξρία" θαη νχησ 

θαζεμήο.  

 Οη επηζηεκνληθέο εξκελείεο πνπ δφζεθαλ ζην θαηλφκελν ηεο εγεζίαο έρνπλ εμειηρζεί 

απφ ηελ θιαζζηθή ειιεληθή θηινζνθία. ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, ε εγεζία 

δελ αθνξά κφλν ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ Α λα επεξεάζεη θαη λα θάλεη θάηη ζε άιιν άηνκν 

Β (ή ζε πνιιά άιια άηνκα) αιιά θαη λα δηακνξθψζεη πεπνηζήζεηο, επηζπκίεο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο γηα λα επεξεαζηνχλ νη άιινη λα αλαιάβνπλ δξάζε (Haslam et al., 2011). Ζ 

εγεζία ζεσξείηαη σο έλα θαηλφκελν πνπ δίλεη έλαλ ζηφρν, έλα λφεκα ζηηο ζπιινγηθέο 

ελέξγεηεο (House, 1995). Δπνκέλσο, ε πίζηε ζε θάηη ζα ζήκαηλε θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

θαζνδήγεζε. Ζ έκπλεπζε ησλ αλζξψπσλ ζα ζήκαηλε ηε κεηάδνζε ελφο θηλήηξνπ πνπ 

εμνκνηψλεηαη ζηηο αηνκηθέο πεπνηζήζεηο ηεο νκάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε 

δξάζε. Έηζη, απηή είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εγέηε πνπ πξνηάζζεη θαη ηνπ εθπαηδεπηή πνπ 

εθηειεί θαη ηνπ εγέηε ν νπνίνο εθθξάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πνπ πείζεη ηελ νκάδα λα 
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αθνινπζήζεη έλα ηειηθφ ζθνπφ. Έηζη ε εγεζία είλαη αλαλεψλεηαη δηαξθψο (Haslam et al., 

2011). Δπνκέλσο, ε εγεζία επηθεληξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πεηζνχο θαη ζηελ επηξξνή ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ εγέηε πνπ αζθεί ζηνπο αθνινχζνπο. 

 Έλα παξάδεηγκα επηξξνήο πεξηβάιινληνο ζηελ εγεζία είλαη ε κειέηε πεηξακάησλ ζην 

ηάλθνξλη (Haney et al., 1973, πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνπο Haslam et al., 2011,). θνπφο 

απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα απνδείμεη φηη ην πεξηβάιινλ θαζνξίδεη ηνλ νξηζκφ θαη ηνλ ηξφπν 

δξάζεο ηνπ εγέηε. Αλαπηχρζεθε ζε κηα θαληαζηηθή θπιαθή, πνπ εδξεχεη ζην ηκήκα 

ςπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηάλθνξλη, ζηε κειέηε απηή ζπκκεηείραλ καζεηέο 

ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε είηε ν ξφινο ηνπ θχιαθα είηε ν ξφινο ησλ θπιαθηζκέλσλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ε νπνία έπξεπε λα ζηακαηήζεη κεηά απφ έμη εκέξεο εμαηηίαο ηεο 

αχμεζεο ηεο βίαο, δείρλεη πψο ηα άηνκα πνπ επηιέγνληαη ζην ξφιν ηνπ εγέηε 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ εμνπζία ηνπο πάλσ ζηνπο θξαηνχκελνπο γηα λα ηνπο ηαπεηλψζνπλ. 

Δπηπιένλ, ην άηνκν πνπ είρε επηιεγεί σο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ησλ θξνπξψλ έδεημε ηελ 

κεγαιχηεξε επραξίζηεζε ζηελ ηαπείλσζε ησλ θξαηνπκέλσλ. Έηζη, ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

ηα άηνκα αλαιακβάλνπλ ξφινπο πνπ ηνπο δίλεη ε εμνπζία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο απηψλ ησλ αηφκσλ. 

 ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία ε απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη ην είδνο εγεζίαο πνπ μέξεη 

πψο λα πείζεη (Haslam & Reicher, 2012). Ζ πεηζψ θαη ε επηξξνή ησλ άιισλ κέζσλ ζέηνπλ ζε 

εθαξκνγή ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο κε ζηφρν νη εγέηεο «λα είλαη ζε ζέζε λα πείζνπλ» ηνπο 

άιινπο. Ο Kant απφ ην 1787 νξίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ πεηζνχο θαη πεπνίζεζεο. Ζ πεηζψ 

είλαη κηα ςεπδαίζζεζε πνπ εθδειψλεηαη ζην αληηθεηκεληθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ. Έρεη 

αηνκηθή εγθπξφηεηα, ηζρχεη κφλν γηα ην άηνκν πνπ θξίλεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ εγέηε. Γηα λα 

πεηζζεί ην άηνκν δελ είλαη αξθεηφ κφλν λα πηζηεχεη ζε θάηη αιιά θαη λα απνθηήζεη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κε ην άηνκν ην νπνίν ηνπ κεηαδίδεη απηή ηε πεηζψ κέζσ 

απνδείμεσλ ή καξηπξηψλ. Απηφ απνηειεί θνκκάηη ηεο νξζνινγηθήο έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζηελ 

νκάδα. Γηαθέξεη απφ ηελ πεηζψ ζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθή ηεο ηζρχ, ε νπνία, παξά ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ αηφκσλ, είλαη ην απνηέιεζκα ζπκθσλίαο φισλ ησλ 

απνθάζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

 Παξνκνίσο, κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ πεηζνχο θαη πεπνίζεζεο, ππάξρεη ε δηαθνξά 

κεηαμχ απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο θαη θαιήο εγεζίαο. Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν εγέηεο θηλεηνπνηεί ππνζηεξηθηέο θαη πξνσζεί ηελ νκαδηθή 

ηαπηφηεηα σο θνηλσληθή δχλακε (Haslam et al., 2011). Ζ εγεζία είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ 
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ε θηλεηνπνίεζε απηήο ηεο θνηλσληθήο δχλακεο γίλεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο 

επεξγεηηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ θνηλσλία ή ηελ νκάδα (Burns & Sorensen, 2006, φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Haslam et al., 2011, ζει. 175-176) ή γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αηφκσλ. 

Μπνξνχκε επνκέλσο λα έρνπκε ραξηζκαηηθνχο εγέηεο πνπ αζθνχλ απνηειεζκαηηθή εγεζία, 

αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ θαθή εγεζία θαη εγέηεο πνπ δελ είλαη απνηειεζκαηηθνί αιιά 

αζθνχλ θαιή εγεζία. Δπνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη εθείλε πνπ ιεηηνπξγεί πξνο 

ηελ επίηεπμε θάπνησλ ζηφρσλ, φπνπ ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο θαηαθέξλεη λα πείζεη θαη λα 

δεζκεχζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο αθνινχζνπο ηνπ. 

Ζ ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγεηψλ μεθίλεζε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, φηαλ αλαδεηήζεθαλ αηνκηθά γλσξίζκαηα πνπ ζα θαζηζηνχζαλ 

ηνλ εγέηε μερσξηζηφ θαη ζα εμαζθάιηδαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Οη 

ππάξρνπζεο κειέηεο έιαβαλ ππφςε ηελ ειηθία, ην χςνο, ην βάξνο, ηελ ελεξγεηηθφηεηα, ηελ 

πγεία, ηελ εκθάληζε θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ αηφκσλ πνπ αζθνχζαλ εγεηηθέο ζέζεηο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά εμεηάζηεθαλ θαη ζηνηρεία φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε λνεκνζχλε, ηα θίλεηξα, ε ιεθηηθή ηθαλφηεηα, ε δηαίζζεζε, ε 

ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, ε αθξηβήο 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε ηαρχηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, ε θπξηαξρία, ε εκπηζηνζχλε, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε αληνρή, νη ζθνπνί θαη ε θηινδνμία (Bass, 1990). Χζηφζν, κηα 

ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ έγηλε απφ ην Stodgill ήδε απφ ην 1948 (Stodgill, 

1974) έδεημε φηη είλαη αδχλαην λα επηιεγνχλ αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά εγεζίαο ησλ νπνίσλ ε 

θαηνρή ζα νδεγνχζε ζε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε. 

 Σα κεηαβιεηά ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθνινχζσλ, ηα νπνία επίζεο είλαη κεηαβιεηά θαη 

βαζίδνληαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπνπ εθδειψλεηαη ε εγεζία. Οη αθφινπζνη, σο νκάδα 

αηφκσλ πνπ πξνζθνιιάηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αηηία ή δξαζηεξηφηεηα, είλαη νη ίδηνη 

κεηαβιεηέο πνπ πξνζαξκφδνπλ ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Σν 

θαηλφκελν απηήο ηεο αληηζηαζκηζηηθήο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη φρη κφλν θαηαλνεηφ, 

αιιά θαη λα κειεηάηαη δηαξθψο γηα λα θαηαλνεζεί ην θαηλφκελν ηεο εγεζίαο.  

 Οη Lord θαη Maher (1992) νξίδνπλ ηελ εγεζία σο κία δηαδηθαζία φπνπ ηα άηνκα 

ζεσξνχληαη σο εγέηεο απφ ηνπο άιινπο. Ο Rost (1991) πεξηγξάθεη ηελ εγεζία σο κηα ζρέζε 

επηξξνήο κεηαμχ ησλ εγεηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ επηδηψθνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο ακνηβαίνπο ζθνπνχο ηνπο, ελψ νη Kouzes θαη Posner (1991) ζεσξνχλ 
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φηη ε εγεζία είλαη ε ηέρλε ηεο θηλεηνπνίεζεο άιισλ λα ζέινπλ λα αγσληζηνχλ γηα θνηλέο 

θηινδνμίεο. Απφ απηνχο θαη άιινπο νξηζκνχο πξνθχπηνπλ θνηλά ζέκαηα επηξξνήο, αιιαγήο 

θαη ζπλεξγαζίαο εγέηε-νπαδνχ. Οη Senge et al (1999), γηα παξάδεηγκα, πεξηγξάθνπλ ηελ 

εγεζία σο ηελ ηθαλφηεηα κηαο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο λα κνηξαζηεί ην κέιινλ ηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα λα ππνζηεξίμεη ηηο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο αιιαγήο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ην 

πξάμεη. 

ην παξαπάλσ πιαίζην ν εγέηεο πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά (π.ρ. ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά) γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο 

αθνινχζνπο, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφο σο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο θαη σο εθ ηνχηνπ σο 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο (Lord & Maher, 1992). Οη αθφινπζνη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

θαζνξίδνπλ ηνλ εγέηε, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, επεηδή ηνπ δίλνπλ ηελ 

επζχλε λα ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά θαη λα θαηλνηνκεί.  

 ε κία δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε, ε εγεζία δελ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηε ζρέζε ελφο 

εγέηε θαη ησλ νπαδψλ ηνπ, αιιά απφ ηηο πξάμεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα πνπ εθηειεί 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα (Drath & Palus, 1994). Ζ ακνηβαία εκπηζηνζχλε ησλ κεξψλ είλαη 

ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε ζηε δηαδηθαζία εγεζίαο. Δπηδξά ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο (Dirks & Ferrin, 2001) κέζσ ηεο πνηφηεηαο ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο (Dirks, 1999). Μπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο επεηδή είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθεί απφ άιινπο (Jones&George, 1998). 

Οη εγέηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηελ νηθνδφκεζε απηήο ηεο εκπηζηνζχλεο (Creed, 

Miles, 1996; Shaw, 1997). Ζ εγεζία θαη ε δηνίθεζε δελ είλαη ην ίδην αιιά νη επηρεηξήζεηο 

ρξεηάδνληαη θαη ηα δχν γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα λα παξνπζηάζνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ εγεζίαο θαη δηνίθεζεο. Ζ εγεζία 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ 

θαη ε δηνίθεζε επηηξέπεη ζπζηεκαηηθά απνηειέζκαηα ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Δπηπιένλ, ε 

δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγεζία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζηεκαηηθέο αιιαγέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηαπηφηεηαο, ελψ ε εγεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηνίθεζε επηηξέπεη ηε 

δηαηήξεζε ελφο θαηάιιεινπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. 
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Πίνακασ 1. Διαφορζσ ανάμεςα ςτην ηγεςία και τη διοίκηςη (ςύνθεςη από Bass, 1990) 

Γξάζε Μάλαηδεξ Ζγέηεο 

ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε 

ηεο επηρείξεζεο 

ρεδηαζκφο θαη θαηάξηηζε 

πξνυπνινγηζκνχ, 

θαζνξηζκφο ιεπηνκεξψλ 

βεκάησλ θαη 

ρξνλνδηαγξακκάησλ, 

θαηαλνκή ησλ 

απαξαίηεησλ πφξσλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

Καζνξηζκφο ηεο θαηεχζπλζεο, ηνπ 

νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

αιιαγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ νξάκαηνο 

Άλζξσπνη ηεο 

επηρείξεζεο 

Οξγάλσζε θαη 

απαζρφιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, δεκηνπξγία 

ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο 

θαη ζηειέρσζή ηεο, 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη 

ηεξαξρηθήο δνκήο 

Παξνπζηάδνληαο ζηνπο αλζξψπνπο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δξάζεο, επεξεάδνληαο 

ηε δεκηνπξγία νκάδσλ πνπ ζα 

θαηαλνήζνπλ, ζα απνδερζνχλ ην φξακα 

θαη ηε ζηξαηεγηθή, θαζψο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξν-αλαπηπμηαθήο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

εθηέιεζε Έιεγρνο θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ιεπηνκεξήο 

παξαηήξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζην 

πιαίζην ησλ ζρεδίσλ, 

εληνπηζκφο απνθιίζεσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα εμάιεηςή 

ηνπο, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ην 

κέιινλ 

Δλζαξξχλνληαο θαη εκπλένληαο, 

απειεπζεξψλνληαο ηελ ελέξγεηα ζηνπο 

αλζξψπνπο, πξνζειθχνληαο ζπρλά 

αλεθπιήξσηεο αλζξψπηλεο αλάγθεο, 

αλαπηχζζνληαο ππαγφκελν πξνζσπηθφ 
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Απνηειέζκαηα Έλα νξηζκέλν εχξνο 

πξνβιεςηκφηεηαο, ηάμεο 

θαη θαλνληθφηεηαο 

Μηα αιιαγή, ζπρλά δξαζηηθή, αιιά 

ηαπηφρξνλα πνιχ ρξήζηκε. δελ είλαη 

απνιχησο πξνβιέςηκε 

 

   2.2 ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ ΚΑΙ ΗΓΕΙΑ 
 

Έλα ιάζνο πνπ γίλεηαη ζπρλά είλαη φηη ην κάλαηδκελη ηαπηίδεηαη κε ηελ εγεζία. Πνιιέο 

θνξέο νη ιέμεηο εγεζία θαη κάλαηδκελη ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο. ηε πξαγκαηηθφηεηα φκσο, 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο. Απηφ ζεκαίλεη πσο έλαο κάλαηδεξ δελ είλαη θαη εγέηεο απαξαίηεηα 

θαη ην αληίζεην δειαδή, έλαο εγέηεο δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη κάλαηδεξ. Πνιινί άλζξσπνη 

πηζηεχνπλ πσο δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά κέζα ζε απηέο ηηο δχν έλλνηεο θαη θάπνηνη άιινη 

φηη νη δχν έλλνηεο έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθή έλλνηα. Πνιιέο έξεπλεο αλαθέξνπλ πσο ην 

κάλαηδκελη θαη ε εγεζία είλαη δπν ιεηηνπξγίεο μερσξηζηέο θαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο. Δπίζεο, 

ππάξρεη θαη άπνςε πσο ην κάλαηδκελη απνηειεί κέξνο ηεο εγεζίαο. 

χκθσλα  κε ηνλ Πήηεξ Νηξάθεξ θαη ηνλ Γνπφξελ Μπέλληο , <<κάλαηδκελη ζεκαίλεη λα 

θάλεηο ηα πξάγκαηα ζσζηά θαη εγεζία λα θάλεηο ηα ζσζηά πξάγκαηα>>. Σν παξάδεηγκα ηνπ 

Stephen R. Covey βνεζάεη ζην λα ζπιιάβνπκε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν φξνπο:  Αο 

ζθεθηνχκε κηα νκάδα παξαγσγψλ ζηε δνχγθια. Απηνί αλνίγνπλ δξφκν θφβνληαο θιαδηά θαη 

μχια κε καηζέηε. Οη κάλαηδεξο , ηνπο αθνινπζνχλ αθνλίδνπλ ηα καηζέηε, ζπληάζζνπλ 

εγρεηξίδηα πνιηηηθήο, εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα κπτθήο αλάπηπμεο, θαλνλίδνπλ ην 

πξφγξακκα , ηηο ακνηβέο. Ο εγέηεο αληίζεηα, παίξλεη πξσηνβνπιία, αλεβαίλεη ζην ςειφηεξν 

δέληξν θαη θσλάδεη : “Λάζνο δνχγθια‟‟.  Ο φξνο ηνπ κάλαηδκελη αλαθέξεηαη δειαδή, ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο θαη ειέγρνπ γηα λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη ελφο νξγαληζκνχ. Ο φξνο εγεζία, αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

εγείηαη, λα επεξεάδεη θαη λα θαηεπζχλεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ. 

ην βηβιίν ηνπ : “ 21 απαξάβαηνη Νφκνη ηεο Ζγεζίαο”, ν Σδνλ Μάμγνπει αλαθέξεη πσο “  ην 

κνλαδηθφ κέηξν εγεζίαο είλαη ε επηξξνή. Σίπνηα ιηγφηεξν, ηίπνηα πεξηζζφηεξν”. Έλαο 

κάλαηδεξ, ν νπνίνο δελ δηαζέηεη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο  <<ππνρξεψλεη>>  ηνπο πθηζηακέλνπο 

ηνπ λα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο αλαζέηεη  ιφγσ ηεο πςειφηεξεο ζέζεο ηνπ ζηελ ηεξαξρία. Ο 

εγέηεο ζε απηή ηε πεξίπησζε δε ζα ρξεηαδφηαλ λα ππνρξεψζεη, αιιά ε νκάδα ηνπ ζα ήηαλ 
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πξφζπκε λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηεο απφ κφλε ηεο. Οη ζπκπεξηθνξέο θαη ν ηξφπνο πνπ 

θηλείηαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ έλαο κάλαηδεξ θαη έλαο εγέηεο δηαθέξνπλ ζε πνιιά ζεκεία. Ο 

εγέηεο εκπλέεη ηνπο αλζξψπνπο , είλαη θαιφο καδί ηνπο, ραξάζζεη ηνλ δξφκν θαη πξσηνπνξεί. 

Δπίζεο, παίξλεη ξίζθα, πνηέ δελ κέλεη ζηάζηκνο θαη ζε θάζε πξφβιεκα εληνπίδεη κία λέα 

επθαηξία. ε αληίζεζε κε ηνλ εγέηε, ν κάλαηδεξ, δέρεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί 

θαη ην δηαρεηξίδεηαη, είλαη θαιφο κε ηνπο αξηζκνχο θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ζηφρσλ ζε 

λνχκεξα, νδεγεί ηελ νκάδα ηνπ αιιά ζχκθσλα κε θαλφλεο θαη εληνιέο απφ ηελ αλψηεξε 

δηνίθεζε. Δπίζεο, πξνζπαζεί απιά λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα κεηψλνληαο ηηο ζπλέπεηεο θαη 

κπνξεί λα αξθεζηεί ζην λα αλαζέηεη ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ θαζήθνληα. 

2.3 ΣΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΤ ΗΓΕΣΗ 
 

Κάζε νκάδα γηα λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο ρξεηάδεηαη ηε ζσζηή θαζνδήγεζε απφ ηνλ εγέηε 

ηεο. ηηο κέξεο καο, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε εγεηψλ κε φξακα, λέεο θαη πξσηνπφξεο ηδέεο 

νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ έκπλεπζε γηα ηα άηνκα πνπ ηνπο αθνινπζνχλ. Σν θχξνο, ε θαιή 

θαη «αθξηβή» εκθάληζε , ε απζηεξφηεηα θαη ε αθακςία δελ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

αλαδείμνπλ έλαλ εγέηε. Αληίζεηα, ν ζσζηφο εγέηεο νθείιεη λα εκπλέεη ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ηνπ, λα πεξλάεη φξακα, λα έρεη ελζνπζηαζκφ θαη λα έρεη απηνπεπνίζεζε. Οθείιεη λα είλαη 

ζίγνπξνο γηα ηελ πεπνηζήζεηο ηνπ, γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Ζ απηνπεπνίζεζε θαη ε ζηγνπξηά, 

είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη λα ιακβάλεη ζνβαξέο απνθάζεηο φηαλ 

ρξεηάδεηαη. Φπζηθά, νη απφςεηο ηνπ πξέπεη λα είλαη εζηθέο. Ο ζσζηφο εγέηεο είλαη 

απαξαίηεην λα δηαθαηέρεηαη απφ ηηκηφηεηα θαη δηθαηνζχλε, λα είλαη αθέξαηνο θαη λα κελ 

αζρνιείηαη κε κηθξφηεηεο αιιά λα είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζηνλ ζηφρν ηνπ. Δθφζνλ δνχκε ζε 

κία επνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξεο εμειίμεηο, ν εγέηεο είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζαξκφδεηαη εχθνια θαη λα αλαθάκπηεη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά απφ πεξηφδνπο 

θξίζεο. Έλαο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο, πξνζπαζεί λα ελζαξξχλεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ θαη 

λα ηα εκςπρψλεη ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο. Ο ζσζηφο εγέηεο πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπλερή 

έκπλεπζε, λα κελ θνβάηαη ηηο αιιαγέο. Ο ζσζηφο εγέηεο , νθείιεη λα δείρλεη θαηαλφεζε ζηα 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα ηα βνεζάεη νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά, λα ηα 

θαηεπζχλεη πξνο ηνλ ζσζηφ δξφκν γηα λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο πην εχθνια θαη 

απνδνηηθά. Ζ ζέζε ηνπ εγέηε βαζίδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηνπ 
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γηα λα γίλεη ζσζηή αλάζεζε θαζεθφλησλ θαη έπεηηα ζσζηφο έιεγρνο ηεο πνξείαο θαη ηελ 

απφδνζεο ηνπο.  

Τπάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νθείιεη λα έρεη έλαο εγέηεο ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο θαη απνδνηηθφο. Σν κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο είλαη ε ηζνξξνπία. Ο ζσζηφο 

εγέηεο πξέπεη λα έρεη απηνπεπνίζεζε θαη λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ αιιά θαη λα 

δείρλεη ζηα κέιε ηνπ πσο ππνινγίδεη ηελ θξίζε ηνπο θαη ηε γλψκε ηνπο. Δπίζεο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ιακβάλεη γξήγνξεο απνθάζεηο θαη λα πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα αιιά νθείιεη λα 

ην θάλεη ζπλεηδεηά θαη φρη βηαζηηθά. Ο εγέηεο, απνηειεί πξφηππν γηα ηελ νκάδαο ηνπ, άξα 

νθείιεη λα αθνινπζεί θαη λα ζέβεηαη ν ίδηνο ηνπο θαλφλεο πξψηα θαη λα κελ εμαηξείηαη. 

Δπίζεο, νη αμίεο ηηο νπνίεο πξνσζεί νθείιεη λα ηηο ζέβεηαη θαη λα ηηο έρεη γλψκνλα θαη ν ίδηνο 

ψζηε λα ηηο πεξάζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ νκάδα ηνπ. 

2.4  ΣΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΜΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΤ ΗΓΕΣΗ 
 

Ο εγέηεο κπνξεί λα είλαη μη ικανός. Απηφ ζεκαίλεη πσο νξηζκέλνη αξρεγνί-εγέηεο δελ 

δηαζέηνπλ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εξγαζία ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ νκάδα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο εγέηεο κπνξεί λα 

κελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε ηερλνινγία θαη απηφ ζηελ επνρή ηελ νπνία δηαλχνπκε είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα κία επηρείξεζε αλ ζέιεη λα επηβηψζεη. Ζ νκάδα ηνπ εγέηε κπνξεί λα 

είλαη δπζιεηηνπξγηθή θαη λα κε πεηπραίλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ιφγσ έιιεηςεο 

ηθαλνηήησλ ηνπ αξρεγνχ-εγέηε. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν θάπνηνο απφ ηελ νκάδα 

λα εθκεηαιιεπηεί απηή ηελ αδπλακία ή θαη λα κελ απνδίδεη ην κέγηζην ιφγσ ηνπ φηη ν 

αξρεγφο δελ είλαη ηθαλφο λα εκπλεχζεη θαη λα θαζνδεγήζεη. Οπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην 

πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ, ζα έρεη θπζηθά αξλεηηθή επίδξαζε ζε φιε 

ηελ νκάδα θαη θαη επέθηαζε ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηηο εηαηξείαο. 

Έλαο κε απνηειεζκαηηθφο εγέηεο κπνξεί λα είλαη άκαμπηος. Μεξηθνί εγέηεο είλαη 

αλππνρψξεηνη θαη ηφζν ηζρπξνγλψκνλεο ζε βαζκφ πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί ε νκάδα. Όηαλ 

ν αξρεγφο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ελεξγεί κφλν γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο θαη βάδεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ επηηπρία πάλσ απφ απηή, δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα. „Έλαο αλππνρψξεηνο κε 

απνηειεζκαηηθφο εγέηεο δελ είλαη πξφζπκνο λα εμειηρζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί γηα ην θαιφ 

ηεο νκάδαο ηνπ. Παίξλεη απηφο ηα εχζεκα θαη απνθαζίδεη κφλνο αθφκα θαη ζε δεηήκαηα ηα 

νπνία αθνξνχλ ηελ νκάδα. ηε πεξίπησζε ηελ νπνία ν εγέηεο είλαη απζηεξφο θαη άθακπηνο 
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ζε κεγάιν βαζκφ, ζπλήζσο ε νκάδα ηνπ δελ είλαη δεκηνπξγηθή θαζψο γλσξίδεη πσο ε γλψκε 

ησλ κειψλ ηεο δελ κεηξάεη θαη ζην ηέινο ζα γίλεη φηη έρεη απνθαζίζεη ν άθακπηνο εγέηεο. 

Όια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα θαθφ θιίκα νκάδαο, κε έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

αιιεινεθηίκεζεο κεηαμχ εγέηε-νκάδαο. 

Έλαο κε απνηειεζκαηηθφο εγέηεο κπνξεί λα είλαη εζωζηρεθής.  ε απηή ηε πεξίπησζε, ν 

εγέηεο δελ ελζαξξχλεη ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη αλνηρηή 

ειεχζεξε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νκάδα. Απηφ θπζηθά κπνξεί λα παξεμεγεζεί σο κέζν 

απφθξπςεο πιεξνθνξηψλ γηα πξνζσπηθφ φθεινο. Δίλαη ζεκαληηθφ ε νκάδα λα γλσξίδεη ηηο 

ζθέςεηο ησλ κειψλ θαη ηνπ εγέηε γηα λα ππάξρεη ζπλελλφεζε. 

Έλαο κε απνηειεζκαηηθφο εγέηεο κπνξεί λα κελ έρεη απηνέιεγρν. Τπάξρεη ε πεξίπησζε λα 

δηαζέηεη εμαηξεηηθέο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο παξφια απηά λα κελ κπνξεί λα ειέγμεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ή ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ. Να παξαζχξεηαη δειαδή, απφ επηζπκίεο, λεχξα, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Έλαο ηέηνηνο εγέηεο ζπλήζσο, βαζίδεηαη κφλν ζηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο δηθηέο ηνπ επηζπκίεο θαη ζέζε εμνπζίαο πνπ ην δίλεηαη λα εμππεξεηεί 

κφλν πξνζσπηθφ φθεινο. Σν απνηέιεζκα θπζηθά κπνξεί λα είλαη πνιχ θαθφ γηα ηελ νκάδα 

θαζψο ππάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε επηθνηλσλίαο. 

Έλαο κε απνηειεζκαηηθφο εγέηεο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα αγενής. Σν ζηνηρείν απηφ ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ εγέηε είλαη ηθαλφ λα θαηαζηξέςεη ην θαιφ θιίκα ζηελ νκάδα θαζψο θάζε 

θαιή ζέιεζε ηεο νκάδαο ζα εμαθαληζηεί καδί κε ηελ επγέλεηα. Ζ αγέλεηα ζα νδεγήζεη ζε 

θαηαθεξκαηηζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο θαη έηζη ε νκάδα δελ ζα δχλεηαη λα πξννδεχζεη θαη λα 

εμειηρζεί. Σα κέιε ηεο νκάδαο, γηα λα δξνπλ απνηειεζκαηηθά, πξέπεη λα λνηψζνπλ άλεηαλα 

εθθξαζηνχλ θαη πρ λα πξνηείλνπλ κηα ηδέα θαη φρη λα θνβνχληαη ηε πηζαλή αγέλεηα θαη ηε 

πεξηθξφλεζε ηνπ εγέηε ηνπο. 

Έλαο κε απνηειεζκαηηθφο εγέηεο κπνξεί λα είλαη διεθθαρμένος. ε απηή ηε πεξίπησζε ν 

εγέηεο εμαπαηά ή ςεχδεηαη γηα πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο. Δίλαη κία πνιχ επηθίλδπλε πεξίπησζε 

θαζψο ηα δηάθνξα κέιε ηεο νκάδαο κπνξεί λα αληηδξάζνπλ δηαθνξεηηθά. Γειαδή, θάπνηα 

κέιε κπνξεί λα θαηαθξίλνπλ ηειείσο απηή ηε θαηάζηαζε, λα απνζηαζηνπνηεζνχλ κε θφβν 

ηνπ αλ κηιήζνπλ λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Τπάξρεη θαη ε άιιε πιεπξά, δειαδή θάπνηα 

κέιε λα ζέινπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα πξνβνχλ ζε παξφκνηεο 

ζπκπεξηθνξέο δεκηνπξγψληαο ζπγθξνχζεηο. 
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Έλαο κε απνηειεζκαηηθφο εγέηεο κπνξεί λα έρεη προβλημαηικά οράμαηα. ε απηή ηε 

πεξίπησζε κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε δηάθνξα είδε πξνβιεκαηηθψλ νξακάησλ. Τπάξρεη ε 

πεξίπησζε ηνπ αιαδφλα-εγσηζηή εγέηε, ν νπνίνο νξακαηίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα δηθφ ηνπ 

ζπκθέξνλ θαη γηα λα θαιχςεη δηθηέο ηνπ αλάγθεο. Δπίζεο, κπνξεί λα ηα νξάκαηα ελφο εγέηε 

λα είλαη κε ξεαιηζηηθά, δειαδή ν εγέηεο λα είλαη ππεξβνιηθά θηιφδνμνο θαη έηζη ηα νξάκαηα 

ηνπ λα είλαη νπηνπηθά θαη θαζφινπ ξεαιηζηηθά.  

2.5 Η ΗΓΕΙΑ ΣΟ ΚΑΙΡΟ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ-ΔΙΕΘΝΗ ΗΓΕΙΑ 
 

Ο ηειεπηαίνο αηψλαο εθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνκέα, έθεξε θαη 

πνιιέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ηεξαξρηθφ κάλαηδκελη, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ 

θαη ηηο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ, έπαςε λα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ζηπι δηνίθεζεο. Καζψο 

ην ζέκα ηεο ηζφηεηαο άξρηζε λα απαζρνιεί φιεο ηηο θνηλσλίεο ηεο γεο, νη αξρέο ηνπ απζηεξνχ 

ηεξαξρηθνχ κάλαηδκελη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηζφηεηα θαη παξαρψξεζε κεγαιχηεξνπ 

κέξνπο ηεο εμνπζίαο ζηνπο πθηζηακέλνπο απφ ηα αλψηεξα κέιε. Οη εξγαδφκελνη, είλαη ίζνη 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, κπνξνχλ λα έρνπλ άπνςε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη φρη λα δξνχλ 

κεραληθά. Βέβαηα, νη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο αλά ηνλ θφζκν αληηιακβάλνληαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά ηελ εμνπζία. Γηα παξάδεηγκα, ζηε νπεδία νη καζεηέο κπνξνχλ λα απνθαινχλ 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπο κε ην κηθξφ ηνπο φλνκα θαη λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πιεζπληηθφ 

επγελείαο ρσξίο λα ζεσξεζεί πξνζβνιή. Δπίζεο, ζε ρψξεο ηηο Αθξηθή φπσο ε Νηγεξία, φηαλ 

εηζέξρεηαη έλα άηνκν κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζην ρψξν, ηα παηδηά νθείινπλ λα γνλαηίδνπλ σο 

έλδεημε ζεβαζκνχ. Μέζα απφ ηα παξαδείγκαηα κπνξεί λα γίλεη εχθνια αληηιεπηφ ην γεγνλφο 

φηη ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο εμνπζίαο γελλάεη θαη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη ΖΠΑ 

απνηεινχλ κία κνλαδηθή θαη μερσξηζηή πεξίπησζε πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί θαζψο ε 

θνπιηνχξα ηεο ηφζν πνιηηηζκηθά φζν θαη επηρεηξεζηαθά ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα, παξφια 

απηά νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θεληξηθά. Γελ ιακβάλνπλ κέξνο φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, παξφια απηά κπνξεί ν εγέηεο ή ν κάλαηδεξ λα δεηήζεη λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. ηηο ρψξεο κε παξφκνηα θνπιηνχξα, φπσο 

Ηλδία, Ηηαιία, Μαξφθν, Ρσζία, Μεμηθφ, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηνλ αλψηεξν 

δηνηθεηηθά θαη δελ αθνινπζείηαη ηξφπνο εγεζίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ελεξγά, ε απφθαζε δελ είλαη πνηέ δεζκεπηηθή. Αληίζεηα, ζηε Γεξκαλία, ηελ Ηαπσλία, ηελ 

νπεδία θαη ηελ Οιιαλδία, ε θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί θαη νη ηξφπνη εγεζίαο πνπ 

επηιέγνληαη είλαη πην ζπλαηλεηηθνί, θαη νη απνθάζεηο δεζκεπηηθέο.   
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Όπσο παξαηεξήζακε κέζα απφ ηα παξαδείγκαηα ησλ ρσξψλ, ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο 

ζηηο θνπιηνχξεο ησλ ρσξψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ δηαθνξεηηθή επηινγή ηξφπσλ εγεζίαο, δηφηη ν 

θάζε ιαφο ηελ εγεζία ηελ αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά. Έηζη, πξέπεη λα γίλεηαη ε θαηάιιειε 

επηινγή ησλ κνξθψλ εγεζίαο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο. Δπίζεο, επεηδή ζηελ επνρή ηελ 

νπνία δνχκε ζηειέρε απφ κία ρψξα είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ ζε κία άιιε ζηνλ ίδην ή 

θαη δηαθνξεηηθφ νξγαληζκφ, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ην άηνκν είλαη ν εγέηεο 

ζηελ νκάδα, νθείιεη λα κάζεη γηα ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα ηεο ρψξαο πνπ επηζθέπηεηαη. 

Απηφ, πξέπεη λα ζπκβεί ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνζαξκφζεη ηε κνξθή εγεζίαο πνπ αθνινπζεί 

ψζηε λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθφο. 

2.6 ΘΕΩΡΙΕ ΗΓΕΙΑ 
 

Ζ εγεζία είλαη απηή πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη θαη λα θαηεπζχλεη κία νκάδα ψζηε λα επηηχρεη 

ηνλ ζηφρν ηεο ρσξίο δπζθνιίεο θαη αληηδξάζεηο. Καζψο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα έλαλ 

νξγαληζκφ, έρνπλ αλαπηπρζεί πάξα πνιιέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε απηή. Οη θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ νη ζεσξίεο ηεο εγεζίεο είλαη νη εμήο: 

 Θεσξίεο Υαξαθηεξηζηηθψλ (Trait theories) 

 πκπεξηθνξηθέο Θεσξίεο (Behavioral theories) 

 Δλδερνκεληθέο ζεσξίεο ( Contingency theories) 

 χγρξνλεο ζεσξίεο εγεζίαο 

2.6.1 ΘΕΩΡΙΕ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 
 

Οη ζεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ βαζίδνληαη ζηα πξνζσπηθά γλσξίζκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αηφκσλ. Γειαδή, αλαθέξνληαη ζη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγεηψλ φπσο είλαη ε 

απηνπεπνίζεζε, ε επθπία, ην ζάξξνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηα νπνία ηα έρεη έλα άηνκν, 

ζπκβάιινπλ ζην λα μερσξίζνπλ ην άηνκν απηφ θαη λα ηνλ αλαδείμνπλ εγέηε. χκθσλα κε ηηο 

ζεσξίεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε εμσζηξέθεηα απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

Αθνινπζνχλ ε επζπλεηδεζία θαη ε δεθηηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία καδί κε ηελ 

εμσζηξέθεηα ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δνπιεηά ηνπ εγέηε. Δπίζεο, 

έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκβάιιεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθή εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. 
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Τπνζηεξίδνπλ κάιηζηα πσο έλα άηνκν ην νπνίν θαηέρεη πςειή κφξθσζε θαη ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλε επθπΐα δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφο εγέηεο ρσξίο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε. Απηφ αηηηνινγείηαη θαζψο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

είλαη ε ελζπλαίζζεζε. Με απηή ν εγέηεο κπνξεί λα αθνπγθξαζηεί, λα λνηψζεη ηνπ 

πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα θαηαιάβεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Γλσζηέο 

ζεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ηνπ Likert θαη Blake-Mouton. 

 

ΘΔΧΡΗΑ LIKERT 

Ο  Ρέλζηο Λίθεξη ήηαλ έλαο Ακεξηθάλνο ςπρνιφγνο θαη παηδαγσγφο ν νπνίνο αζρνιήζεθε κε 

ην ζέκα ηεο εγεζίαο ζηνπο νξγαληζκνχο. Ζ θεληξηθή ηνπ ζεσξία βαζηδφηαλ ζην γεγνλφο πσο 

νη εξγαδφκελνη ήηαλ ιηγφηεξν παξαγσγηθή φηαλ ππήξρε ζπλερήο θαη απζηεξή επίβιεςε. Σν 

απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ πεξί εγεζίαο ηνλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε δεκνθξαηηθή ε 

ζπκκεηνρηθή εγεζία είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή. Σε ζεσξία ηνπ, ηελ αλέπηπμε κε βάζε 

ηέζζεξα ζπζηήκαηα εγεζίαο: 

 Σν απηαξρηθφ εθκεηαιιεπηηθφ 

 Σν θαινπξναίξεην απηαξρηθφ 

 Σν ζπκβνπιεπηηθφ 

 Σν ζπκκεηνρηθφ 

ην απηαξρηθφ εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα εγεζίαο, νη ζηφρνη θαζνξίδνληαη απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε. ηνπο εξγαδνκέλνπο, ε πιεξνθνξία θηάλεη κε κνξθή δηαηαγήο θαη νη ζρέζεηο 

πθηζηακέλσλ-πξντζηακέλσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη ηππηθέο. Ζ ππνθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο επηβνιήο «ηηκσξίαο», ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη ζα 

ππνζηνχλ εάλ δελ εθηειέζνπλ ζσζηά ην έξγν ηνπο. 

Καηά ην θαινπξναίξεην απηαξρηθφ ζχζηεκα εγεζίαο, ππάξρεη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ πθηζηακέλσλ-πξντζηακέλσλ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ εγέηε ζεσξείηαη παηεξλαιηζηηθφο, 

δειαδή πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο πθηζηακέλνπο φηη παξά ηνλ απηαξρηθφ ηνπ ραξαθηήξα, 

ελεξγεί  απνθιεηζηηθά γηα ην ζπκθέξνλ ηνπο. Γελ θπξηαξρεί ν θφβνο ηεο «ηηκσξίαο», αιιά ε 

παξαθίλεζε ζε απηφ ζην ζχζηεκα εγεζίαο γίλεηαη κέζσ νηθνλνκηθψλ ακνηβψλ-θηλήηξσλ. 
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ην ζπκβνπιεπηηθφ ζχζηεκα εγεζίαο, ν εγέηεο έρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ, ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ, αθνχ 

ηηο αμηνινγήζεη πξψηα, θαη ππάξρεη εκπηζηνζχλε ζηα κέιε ηεο νκάδαο. 

Καηά ην ζπκκεηνρηθφ ζχζηεκα, ππάξρεη κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηα κέιε ηεο νκάδαο. 

Τπάξρνπλ κφλν δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο απνθάζεσλ θαη ηα κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ. Ζ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο θπξηαξρεί θαη ε ζπιινγηθή εξγαζία είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ.  

Ο Λίθεξη, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη  ην πιένλ θαηάιιειν ζχζηεκα εγεζίαο είλαη ην 

ζπκκεηνρηθφ ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο ηχπνπο νξγαληζκνχ. Δπίζεο, 

ππνζηήξημε  πσο δελ ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζηπι εγεζίαο θαη ηνπ βαζκνχ 

απφδνζεο ηεο νκάδαο αιιά ππάξρεη κία θαηεγνξία κεηαβιεηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζηε 

ζπζρέηηζε απηή. Οη κεηαβιεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ε πξψηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη ηηο αηηηαηέο ή αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία ηηο 

εμαξηεκέλεο. Οη αηηηαηέο-αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ειέγρνληαη απφ ηνλ εγέηε θαη νη 

εμαξηεκέλεο απφ απηέο ηεο πξνεγνχκελεο νκάδαο(πρ παξαθίλεζε, ζηάζεηο). 

πλνςίδνληαο, έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο επηηπρεκέλεο  δξάζεο ηνπ εγέηε είλαη ε ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σν νκαδηθφ πλεχκα είλαη 

απαξαίηεην λα ην δηαθαηέρεη ε νκάδα θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, ε παξαθίλεζε είλαη απηή πνπ σζεί ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

είλαη απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά θαη έηζη είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο νκάδαο. 

Αθφκε, νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ε νκάδα είλαη ζεκηηφ λα είλαη πςεινί θαζψο απμάλεηαη ην 

αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο . Σέινο είλαη ζεκαληηθφ ν εγέηεο λα ζπληνλίδεη ηελ νκάδα αιιά 

θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ. 

 

ΘΔΧΡΗΑ BLAKE MOUTON 

Ζ Θεσξία πνπ αλέπηπμαλ νη BLAKE-MOUTON, καο δείρλεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

εγεζίαο αλάινγα κε ην πνπ πξνζαλαηνιίδεη παξαπάλσ ν εγέηεο ην ελδηαθέξνλ ηνπ, ζηνλ 

εξγαδφκελν-κέινο ηεο νκάδαο ηνπ ή ζηελ παξαγσγή. Γεκηνχξγεζαλ έηζη έλα πιέγκα-ζράξα 

κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη ε πεξηγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηπι εγεζίαο. χκθσλα κε ηνλ 

πξψην πξνζαλαηνιηζκφ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ εγέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαγσγή θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ δεχηεξν ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. 
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Σα ηεηξάγσλα, δείρλνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζηπι εγεζίαο. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ, ην 

ηεηξάγσλν 1,1 ην νπνίν βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά ν εγέηεο είλαη πξνβιεκαηηθφο, δελ κπνξεί 

λα βαζηζηεί ζε θαλέλαλ απφ ηνπο δχν άμνλεο. Δίλαη αδχλακνο θαη δελ έρεη ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ παξαγσγή νχηε γηα ηνλ άλζξσπν. Γειαδή, θάπνηνο εγέηεο πνπ αθνινπζεί απηνχ ηνπ 

είδνπο ηελ εγεζία πηζηεχεη πσο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζπαζήζεη νχηε λα έρεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Απηφ ην ζηπι εγεζίαο δελ είλαη θαζφινπ απνηειεζκαηηθφ. Σν 

ηεηξάγσλν 9,1 ην νπνίν βξίζθεηαη θάησ δεμηά, δείρλεη πσο ν εγέηεο έρεη πνιχ πςειφ 

ελδηαθέξνλ θαη πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ παξαγσγή θαη θαζφινπ πξνο ην κέινο ηεο νκάδαο 

ηνπ- εξγαδφκελν. Φαλεξά, απηφο πνπ αθνινπζεί απηφ ην ζηπι εγεζίαο δείρλεη κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη φρη γηα ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο ηνπ. Πηζηεχεη 

πσο ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ε θαιή δνπιεηά είλαη αξθεηή θαη δε ρξεηάδεηαη λα εκπιέθεηαη ε 

δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν ηεηξάγσλν 1,9 ην νπνίν βξίζθεηαη επάλσ αξηζηεξά θαλεξψλεη 

πσο ν εγέηεο πνπ αθνινπζεί απηφ ην ζηπι εγεζίαο δείρλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο θαη κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή. ε απηή ηε κνξθή εγεζίαο, νη αλάγθεο 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ. Γίλεηαη δειαδή, πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο θαη λα 

απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία θαθνχ θιίκαηνο ζηελ νκάδα. ην ηεηξάγσλν 9,9 ην νπνίν 

βξίζθεηαη πάλσ αξηζηεξά βξίζθεηαη ην ζπλεξγαηηθφ ζηπι κάλαηδεξ-εγέηε. Γίλεηαη ίζε 

ζεκαζία θαη ζηηο δχν δηαζηάζεηο δειαδή, θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηε παξαγσγή 

δίλεηαη ίζε βαξχηεηα. Ο εγέηεο πνπ αθνινπζεί απηή ηε κνξθή εγεζίαο, πηζηεχεη πσο ε 

παξαγσγή θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο ή ηνπ νξγαληζκνχ είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ-εξγαδνκέλσλ. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ζηπι εγεζίαο θαζψο ζεσξείηαη θαη ην πην απνηειεζκαηηθφ. ε απηή ηε 
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κνξθή εγεζίαο, θπξηαξρνχλ νη έλλνηεο φπσο : ζπλεξγαζία, αιιειεμάξηεζε, ππνζηήξημε θαη 

θπζηθά ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηε ζέζε 

5,5 πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο ζράξαο. ε απηή ηε ζέζε παξαηεξνχκε πσο ν εγέηεο δείρλεη 

ίζν ελδηαθέξνλ θαη ζηηο δχν δηαζηάζεηο. Ο εγέηεο πνπ αθνινπζεί απηή ηε κνξθή εγεζίαο, 

πηζηεχεη πσο ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο απνθηά έλα βαζκφ απφδνζεο αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ φηαλ θαη νη αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο-εξγαδνκέλσλ θαη ε αλάγθε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηθαλνπνηεζνχλ ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Παξαηεξνχκε πσο ζηε ζράξα ππάξρνπλ θαη ελδηάκεζεο ζέζεηο. Απηέο κπνξνχλ λα 

αλαιπζνχλ θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ κε βάζε ηελ απφζηαζε πνπ θαηέρνπλ απφ ηηο παξαπάλσ 

δηαθξίζεηο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζε θάζε επηρείξεζε θαη έηζη ζε θάζε νκάδα, ν εγέηεο 

αθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζηπι εγεζίαο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο ν εγέηεο κεηαθηλείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ζεκείσλ ζε έλα άιιν. Απηφ γίλεηαη 

δηφηη θάζε θνξά ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ζηφρνη πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαη δηαθνξεηηθνί 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηνί επηηπγράλνληαη. Έηζη, φπσο θάζε απνηειεζκαηηθφο εγέηεο 

νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί αλαινγα κε ηηο ζπλζήθεο γηα ην θνηλφ θαιφ. 

 

2.6.2 ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΙΚΕ ΘΕΩΡΙΕ 
 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο ζηεξίδνληαη ζην γεγνλφο πσο ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα 

δηδαρηεί. Οη ζεσξίεο απηέο, ήξζαλ λα θαιχςνπλ ηηο αδπλακίεο ησλ ζεσξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη πνιινί εγέηεο ππνζηήξημαλ πσο είλαη αλψηεξεο. Μειέηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Οράην 

έδεημαλ πσο ν εγέηεο νθείιεη λα δίλεη ηζάμηα ζεκαζία θαη ζηνλ νξγαληζκφ θαζαπηφ δειαδή, 

ζηελ δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ θνπιηνχξα αιιά θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Μειέηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μίζηγθαλ έδεημαλ πσο ν εγέηεο νθείιεη λα δίλεη κεγαιχηεξν 

βάξνο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο νκάδαο ηνπ. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο είλαη ηνπ Mc 

Gregor (X,Y) ,  William Ouchi ( X,Y,Z), Hersey, Blanchard, Argyris. 

 

Ζ ΘΔΧΡΗΑ Υ ΚΑΗ Y ΣΟΤ Mc GREGOR 

H Θεσξία ηνπ D. Mc Gregor (Stodgill,1974) βαζίδεηαη ζηελ εξκελεία ησλ επηηπρεκέλσλ 

εγεηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο νη νπνίνη θηλνχληαη ζε κία βαζηθή γξακκή θαη 
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αθνινπζνχλ κία θνηλή πνξεία φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Απηνί νη εγέηεο, έρνπλ απνδνηηθφ ηξφπν θαη είλαη ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπλ έλα επράξηζην 

εξγαζηαθφ θιίκα. 

 

 

 

 

 

ΘΔΧΡΗΑ Υ 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθνπλ νη απηαξρηθνί εγέηεο. Σν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηνπλ 

αληηπαζεί ηελ εξγαζία, πξνζπαζεί ηελ απνθχγεη θαη εξγάδεηαη αλαγθαζηηθά. Δάλ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα κελ εξγαζηεί, ζα ην έθαλε. Δμαλαγθάδεηαη δειαδή, λα εξγαζηεί ιφγσ 

ζπλζεθψλ. Απηνί νη εξγαδφκελνη, ιεηηνπξγνχλ ππφ ζθιεξή θαζνδήγεζε θαη πίεζε. Πξέπεη 

λα ππάξρεη ζηελή παξαθνινχζεζε θαη επηηήξεζε θαζψο εάλ ρξεηαζηεί αθφκα θαη απεηιή. Ο 

εξγαδφκελνο δελ έρεη θηινδνμίεο θαη δελ ηνλ ελδηαθέξεη ε εμέιημε, εξγάδεηαη κφλν γηα 

βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο. Δπίζεο, ηείλεη λα απνθεχγεη ηηο επζχλεο. Γηα λα απνδψζνπλ 

απνηειεζκαηηθά απηνχ ηνπ είδνπο νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα δέρνληαη απεηιέο θαη ηηκσξίεο. 

Μηα επηρείξεζε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηνλ βαζκφ πνπ ζέιεη, νθείιεη λα πξνβέη ζε 

• Αυταρχικόσ θγζτθσ

• Αυςτθρόσ ζλεγχοσ

• Δθμιουργία πιεςμζνου κλίματοσ 

• Μικρι θ κακόλου ανάπτυξθ

• Οι εργαηόμενοι χρειάηονται πίεςθ

Θεωρία 
Χ

• Δθμοκρατικόσ θγζτθσ

• υνεχισ βελτίωςθ

• Παρζχονται ευκαιρίεσ

• Οι εργαηόμενοι αποδίδουν χωρίσ 
να χρειαςτεί πίεςθ

Θεωρία 
ψ
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δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ επηρείξεζε θαη φρη ζηνλ 

άλζξσπν. 

ΘΔΧΡΗΑ Φ 

Ζ θαηεγνξία απηή, πεξηιακβάλεη ηνπο δεκνθξαηηθνχο εγέηεο. ηνπο εξγαδφκελνπο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο αξέζεη ε δνπιεηά. Δίλαη δεκηνπξγηθνί, αμηφπηζηνη θαη φρη αληηδξαζηηθνί. 

Δπηδεηνχλ επζχλεο θαη έρνπλ απηνέιεγρν θαη είλαη αθνζησκέλνη. Θέινπλ λα εμειηρζνχλ θαη 

εξγάδνληαη φρη κφλν γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε. Οη 

πξαθηηθέο πνπ παξαιακβάλνπλ πίεζε, απεηιέο θαη ηηκσξία δελ είλαη απνδεθηέο απφ ηνπο 

δεκνθξαηηθνχο εγέηεο θαζψο πηζηεχνπλ πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ αξλεηηθά ζηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο. Πηζηεχνπλ επίζεο 

πσο δηαζέηνληαο έλα επέιηθην θαη ελδηαθέξνλ πξφγξακκα εξγαζίαο ην νπνίν δελ είλαη 

βαξεηφ, ζα δψζνπλ θίλεηξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηελ 

επηρείξεζε. Έηζη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επηρείξεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο κε ηξφπν πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ άλζξσπν. 

Ο  Mc Gregor βαζίζηεθε ζην κνληέιν αλαγθψλ ηνπ Maslow o oπνίνο θαηαηάζζεη ηηο 

αλάγθεο ζε πέληε θαηεγνξίεο ηνπνζεηεκέλεο ζε κία ππξακίδα. ηε βάζε (νη βηνινγηθέο δελ 

πεξηιακβάλνληαη) βξίζθνληαη νη ςπρνινγηθέο αλάγθεο, αθνινπζνχλ νη αλάγθεο αζθάιεηαο 

θαη πξνζηαζίαο. ην επάλσ επίπεδν αλήθνπλ νη αλάγθεο γηα αγάπε θαη ε αίζζεζε φηη 

αλήθνπλ θάπνπ, αθνινπζνχλ νη αλάγθε γηα απηνεθηίκεζε θαη ηέινο ε απηνπξαγκάησζε. Ο 

mc Gregor νκαδνπνίεζε ηηο αλάγθεο ζε «Αλάγθεο θαηψηεξεο ηάμεο» θαη «Καηψηεξεο 

ηάμεο». Οη αλάγθεο θαηψηεξεο ηάμεο αλήθνπλ ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο αλαγθψλ ηνπ  

Maslow δειαδή, ζηηο ςπρνινγηθέο αλάγθεο θαη αλάγθεο γηα αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. Οη 

ππφινηπεο ηξεηο θαηεγνξίεο (αλάγθε γηα αγάπε θαη αίζζεζε φηη αλήθνπλ θάπνπ, αλάγθε 

απηνεθηίκεζεο θαη αλάγθε απηνπξαγκάησζεο) αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία αλαγθψλ πςιφηεξεο 

ηάμεο. O εγέηεο ηεο ζεσξίαο Υ δηαρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθφ επεξεαζκέλνο απφ ηηο αλάγθεο 

θαηψηεξεο ηάμεο θαη αληίζηνηρα ν εγέηεο ηεο ζεσξίαο Φ δηαρεηξίδεηαη ηα άηνκα πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο αλάγθεο πςειφηεξσλ επηπέδσλ. 

 

ΘΔΧΡΗΑ ΖΓΔΗΑ HERSEY ΚΑΗ BLANCHARD 

Ζ ζεσξία εγεζίαο ησλ Hersey θαη Blanchard ππνζηεξίδεη πσο ε επηηπρεκέλε εγεζία 

ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηεο θαηαλφεζεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ εγέηε, ηνπ βαζκνχ 
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εηνηκφηεηαο ηεο νκάδαο. Σν θαηά πφζν κία νκάδα ζεσξείηαη έηνηκε, έγθεηηαη ζε ζπλδπαζκφ 

ηξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ : γλψζε, πξνζπκία θαη απηνπεπνίζεζε. Tα επίπεδα εηνηκφηεηαο ηα 

νπνία δηαθξίλνληαη ζηε ζεσξία εγεζίαο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε είλαη ηέζζεξα. ην 

πξψην επίπεδν ε νκάδα δελ έρεη ηηο γλψζεηο ή ηε πξνζπκία ή ηελ απηνπεπνίζεζε γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ελφο έξγνπ. ην επφκελν επίπεδν, δελ ππάξρνπλ νη γλψζεηο  αιιά ππάξρεη ε 

πξνζπκία ή ε απηνπεπνίζεζε. ην ηξίην επίπεδν, ππάξρεη ε ηθαλφηεηα αιιά δελ ππάξρεη ε 

πξνζπκία ή ε απηνπεπνίζεζε. ην ηειεπηαίν επίπεδν, ππάξρνπλ φια. Τπάξρεη δειαδή θαη ε 

γλψκε θαη ε πξνζπκία θαη απηνπεπνίζεζε γηα ηελ αλάιεςε θαη δηεθπεξαίσζε ελφο έξγνπ. Ο 

εγέηεο, αλάινγα κε ηα παξαπάλσ επίπεδα εηνηκφηεηαο αθνινπζεί θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο. 

Σν πξψην είδνο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε θαηεπζπληηθή ζπκπεξηθνξά (telling) . Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε ζπκπεξηθνξά εθαξκφδεηαη ζην πξψην επίπεδν σξηκφηεηαο ζην νπνίν ε νκάδα δελ 

δηαζέηεη ηηο γλψζεηο ή ηε πξνζπκία ή ηελ απηνπεπνίζεζε. ε απηή ηε πεξίπησζε ν εγέηεο 

νξίδεη ηνπο ξφινπο, δηακνηξάδεη θαζήθνληα θαη δίλεη ζαθείο νδεγίεο ζηελ νκάδα. ε απηφ ην 

είδνο ζπκπεξηθνξάο ππάξρεη κεγάινο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ην έξγν θαη ρακειφ πξνο ηηο 

ζρέζεηο. 

Σν δεχηεξν είδνο ζπκπεξηθνξάο (selling) εθαξκφδεηαη ζην δεχηεξν επίπεδν σξηκφηεηαο ζη 

νπνίν δελ ππάξρνπλ νη γλψζεηο αιιά ππάξρεη ε πξνζπκία ή ε απηνπεπνίζεζε. Ζ 

ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ εγέηε έρεη πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζην έξγν θαη ζηηο ζρέζεηο. 

Σν ηξίην είδνο ζπκπεξηθνξάο (participating) εθαξκφδεηαη ζην ηξίην επίπεδν σξηκφηεηαο ζην 

νπνία ππάξρνπλ νη γλψζεηο αιιά δελ ππάξρεη ε επηζπκία ή ε απηνπεπνίζεζε. Έρεη πςειφ 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηηο ζρέζεηο ηεο νκάδαο. 

Σν ηέηαξην είδνο ζπκπεξηθνξάο (delegating) εθαξκφδεηαη ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν επίπεδν 

σξηκφηεηαο ζην νπνίν ππάξρνπλ θαη νη γλψζεηο θαη ε επηζπκία θαη ε απηνπεπνίζεζε. Δίλαη ε 

ζπκπεξηθνξά εθρψξεζεο θαζψο ε νκάδα είλαη ηθαλή θαη αξθεηά ψξηκε γηα λα ηεο εθρσξεζεί 

έλα έξγν. 

Φπζηθά, αλάινγα κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο νκάδαο ηα είδε ζπκπεξηθνξάο 

πξνζαξκφδνληαη . 
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2.6.3 ΕΝΔΕΦΟΜΕΝΙΚΕ ΘΕΩΡΙΕ 
 

Κάπνηεο θαηαζηάζεηο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο δελ ήηαλ αξθεηά ζηνηρεία ηα νπνία ήηαλ απφ κφλα ηνπο ηθαλά γηα λα ιπζεί κία 

θαηάζηαζε. χκθσλα κε ηηο ελδερνκεληθέο ζεσξίεο, πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο πνπ έρεη κηα νκάδα λα αληηκεησπίζεη. Δπίζεο, πξέπεη 

λα δίλεηαη έκθαζε θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, ηνπ θιάδνπ, ηνπ νξγαληζκνχ φπσο πρ. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ν αληαγσληζκφο, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Σέηνηεο 

ζεσξίεο είλαη ηνπ Fielder, Vroom-Yetton, Οξγαλσηηθφ θιίκα. 

 

Πξφηππν εγεζίαο FIELDER 

Ο Fred Fielder αλέπηπμε έλα κνληέιν εγεζίαο ην νπνίν  ππνζηεξίδεη πσο ε ζσζηή εγεζία 

ζπλδέεηαη κε ην ζηπι ηνπ εγέηε θαη ηνλ βαζκφ ζην νπνίν ν εγέηεο ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε 

θαη ην πφζν απαηηεηηθή είλαη. Γηα ηνλ Fielder, ην ζηπι εγεζίαο ηνπ αηφκνπ παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Γεκηνχξγεζε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην LCP(least 

preferred co-worker). Δίλαη έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηνλ ιηγφηεξν πξνηηκψκελν ζπλάδειθν 

θαη κεηξάεη θαηά πφζν έλα άηνκν είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε ζρέζε ή ηελ εξγαζία. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ, δεηά απφ ην άηνκν πνπ ην απαληάεη λα ζθεθηεί θαη λα πεξηγξάςεη ην 

άηνκν κε ην νπνίν απνιάκβαλε λα δνπιέςεη ιηγφηεξν, θαηαηάζζνληαο ην ζε κία θιίκαθα. 

Μεηά, ην εξσηεκαηνιφγην, ε εθηίκεζε ηνπ ζηπι εγεζίαο ζπλδπάδεηαη κε θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο. Απηέο νη θαηαζηάζεηο-κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηνλ Fielder είλαη 

νη εμήο ηξείο: 

 Ζ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εγέηε-κέινπο. 

 Ζ δνκή ησλ θαζεθφλησλ. 

 Ζ πνζφηεηα ηεο εμνπζίαο ηεο ζρέζεο. 

Ζ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ πνπ έρνπλ ηα 

κέιε κεηαμχ ηνπο. Ζ δνκή ησλ θαζεθφλησλ αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ ηνλ νπνίνλ νη ζηφρνη θαη 

νη νδεγίεο είλαη μεθάζαξεο θαη ζαθείο. Σέινο, ε πνζφηεηα ηεο εμνπζίαο κεηξά ηνλ βαζκφ ηεο 

δχλακεο πνπ έρεη ν εγέηεο γηα λα πξνζιάβεη, απνιχζεη, αληακείβεη, ηηκσξεί. 
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Με ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην κνληέιν πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ζε πνην ζηπι 

εγεζίαο βξηζθφκαζηε πνην θνληά, ζην ζηπι ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ή ζηπι 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνπο αλζξψπνπο ή ζην ζηπι πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηα θαζήθνληα. Σν 

ζηπι αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ δίλεη έκθαζε ζηηο θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλνπ-

πθηζηακέλνπ θαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Αληίζεηα, ην ζηπι πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηα 

θαζήθνληα είλαη έλα απηαξρηθφ ζηπι. πλήζσο ζπλαληάηαη ζε πνιχ θαιέο θαηαζηάζεηο ή ζε 

πνιχ δπζκελείο ζπλζήθεο. 

ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΧΝ VROOM-YETTON 

Οη Vroom-Yetton ζηελ έξεπλα ηνπο δηαπίζησζαλ πσο θαλέλα κνληέιν κέρξη ζηηγκήο δελ 

δηαηχπσλε θακία ζρέζε πνπ λα ζπλδέεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη. Σν κνληέιν απηφ πνπ αλέπηπμαλ αλαθέξεηαη ζηελ εγεζία ζε ζπλάξηεζε κε 

κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε δειαδή, δέρεηαη πσο ν εγέηεο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θάζε θαηάζηαζεο πξνζαξκφδεηαη θαη βξίζθεη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 

κνληέιν ππνζηεξίδεη πσο δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηπι εγεζίαο πνπ κπνξεί λα 

ηαηξηάμεη ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. Δπνκέλσο, νθείιεη λα μέξεη λα αλαγλσξίζεη πφηε πξέπεη 

λα αιιάμεη ζηπι θαη λα πξνζαξκνζηεί. Αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ή φρη ησλ αηφκσλ ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ, νη Vroom-Yetton, αλέπηπμαλ  πέληε ζηπι εγεζίαο, δχν απηαξρηθνχ 

ηχπνπ, δχν ζπκβνπιεπηηθνχ θαη έλα νκαδηθνχ ηχπνπ. Απηά είλαη : 

 Σν πρώηο μονηέλο ασηαρτικού ηύποσ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εγέηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ήδε ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο έρεη απηφο ιακβάλεη ηελ 

απφθαζε ,ρσξίο λα ξσηήζεη θαλέλαλ, θαη έπεηηα ηε δηαβηβάδεη ζηνπο πθηζηακέλνπο 

ηνπ. 

 Σν δεύηερο μονηέλο ασηαρτικού ηύποσ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εγέηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο πνπ ήδε έρεη αιιά θαη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο 

ζπγθεληξψλεη απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, ιακβάλεη κφλνο ηνπ ηηο απνθάζεηο. 

 Σν πρώηο ζσμβοσλεσηικό ζησλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εγέηεο ιακβάλεη ηηο 

απνθάζεηο κφλνο ηνπ αιιά αθνχ πξψηα ζπκβνπιεπηεί θαη ζπδεηήζεη κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ, έρνληαο ζπκβνπιεπηεί δειαδή, ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζε αηνκηθφ 

επίπεδν. 
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 Σν δεύηερο ζσμβοσλεσηικό ζησλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εγέηεο ιακβάλεη ηηο 

απνθάζεηο κφλνο ηνπο αιιά αθνχ έρεη δεηήζεη ηε γλψκε ησλ νκάδσλ. Σν ζέκα 

δειαδή, παξνπζηάδεηαη ζηελ νκάδα θαη φρη ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

 Σν ομαδικό ζησλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην δήηεκα ηίζεηαη ζε φιε ηελ νκάδα, ν 

εγέηεο ιεηηνπξγεί ζαλ ζπληνληζηήο-πξφεδξνο ηεο νκάδαο θαη ε απφθαζε ιακβάλεηαη 

απφ θνηλνχ. 

Γηα λα απνθαζίζεη ν εγέηεο, πνην ζηπι εγεζίαο ζα εθαξκφζεη, πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο 

θαηαηνπηζηηθέο εξσηήζεηο γηα λα επηιερζεί ην πιένλ θαηάιιειν. Έρνπλ επηιερζεί απφ ηνπο 

Vroom-Yetton, εθηά εξσηήζεηο γηα λα βνεζεζνχλ νη εγέηεο ζηελ επηινγή ηνπο γηα ηε πνηα 

κνξθή εγεζίαο ζεσξνχλ θαηάιιειε ζε θάζε πεξίπησζε θαη πξέπεη λα ηελ εθαξκφζνπλ.  

Οη πξψηεο ηξεηο εξσηήζεηο είλαη νη αθφινπζεο θαη αλαθέξνληαη ζηε πνηφηεηα ηεο απφθαζεο: 

1) Τπάξρνπλ θάπνηεο απνθάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ πνηνηηθά θαιχηεξεο 

απφ θάπνηεο άιιεο; Απηή ε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο απφθαζεο. 

2) Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα ιεθζεί ε ζσζηή απφθαζε; Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εξψηεζε απηή αλαθέξεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ν εγέηεο ζηε 

δηάζεζε ηνπ ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. 

3) Γλσξίδεη ν εγέηεο ηη πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο; 

Οη επφκελεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ απνδνρή ηεο απφθαζεο: 

4) Ζ απνδνρή ηεο απφθαζεο πνπ έρεη παξζεί απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο-πθηζηακέλνπο 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο; 

5) Σα κέιε ηεο νκάδαο - πθηζηάκελνη ζαο ζα απνδερφηαλ κηα απφθαζε εάλ έπξεπε λα 

ηελ πάξεηε κφλνο ζαο ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπο; Με ηελ εξψηεζε απηή θαίλεηαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλαίλεζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθή 

θαη απαηηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο απφθαζεο. 

6) Μπνξείηε σο ν εγέηεο ηεο νκάδαο λα εκπηζηεπηείηε ηα κέιε ηεο γηα ην γεγνλφο φηη ζα 

πάξνπλ κία απφθαζε βαζηδφκελνη ζε ππνινγηζκνχο θαη ζα ζηνρεχνπλ ζην θνηλφ θαιφ 

ηεο επηρείξεζεο; Απηή ε εξψηεζε θαλεξψλεη ην θαηά πφζν νη πθηζηάκελνη-κέιε ηεο 

νκάδαο έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ελεξγνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπο. 

7) Τπάξρεη πεξίπησζε λα εκθαληζηεί κία ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα 

ην πνηα απφθαζε είλαη πξνηηκφηεξν λα παξζεί, πνηα δειαδή απφθαζε είλαη θαιχηεξε; 
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Ζ εξψηεζε απηή θαλεξψλεη ηε πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο θαη αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ησλ κειψλ. 

Ζ επηινγή γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή κνξθή εγεζίαο γίλεηαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο 

παξαπάλσ εθηά εξσηήζεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εγεζίαο, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

απινπζηεπκέλν αιιά θπζηθά εθφζνλ ν εγέηεο είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ζσζηά ηηο 

εξσηήζεηο θαη λα κπνξέζεη λα δψζεη ηηο θαηάιιειεο-ζσζηέο απαληήζεηο ρσξίο λα ππνθξχςεη 

ζηνηρεία. Πξέπεη ν εγέηεο δειαδή, λα γλσξίδεη ηα πάληα γηα ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζαλ κνλάδεο αιιά θαη ζαλ 

νκάδα. 

2.6.4 ΤΓΦΡΟΝΕ ΘΕΩΡΙΕ ΗΓΕΙΑ 
 

Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο πεξί εγεζίαο είλαη ε Υαξηζκαηηθή εγεζία, ε Μεηαζρεκαηηζηηθή 

εγεζία, ε πλαιιαθηηθή εγεζία, ε Ζζηθή εγεζία, ε Τπεξεηηθή εγεζία θαη ε Πλεπκαηηθή 

εγεζία. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ ραξηζκαηηθή εγεζία. 

 

ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία αλαθέξεηαη ζε φιν ην ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ θαη θαλφλσλ 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν εγέηεο σζεί ηνπο πθηζηακέλνπο λα πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ 

κεγαιχηεξνπο ζηφρνπο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαη λα απνθηνχλ βιέςεηο γηα ην κέιινλ. Ο 

Jaworski είρε πεη πψο «ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία αθνξά ζην λα καζαίλεη θαλείο πψο λα 

δηακνξθψλεη ην κέιινλ θαη λα δεκηνπξγεί λέεο πξαγκαηηθφηεηεο». Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο 

εγέηεο πξνζπαζεί λα θάλεη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ 

αθνινπζψληαο έλα ζηφρν θαη θπζηθά έρνληαο θαη ππεξεηψληαο έλα φξακα. Ο ίδηνο 

ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα, ηνπο πξνζθέξεη δηαλνεηηθά εξεζίζκαηα θαη ηξφπνπο λα 

αλαδσππξψζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ δήιν ηνπο. Όια απηά ηα πξάηηεη κε έμππλνπο κεζφδνπο 

θαη φρη πίεζε. Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο έρεη πάζνο, δίλεη θίλεηξα θαη δηαθαηέρεη 

ραξηζκαηηθή επηξξνή, φξακα θαη θπζηθά εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηελ νκάδα ηνπ. Βξίζθεηαη 

πάληα απηφο ζην επίθεληξν, ρσξίο λα επηζθηάδεη θαλέλα κέινο αιιά απηφ πνπ θάλεη είλαη λα 

κεηαδίδεη ην πάζνο ηνπ θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ. Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο είλαη ηδεαιηζηήο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν, δείρλεη 

ελδηαθέξνλ ζηα άηνκα ηεο νκάδαο ηνπ , ηα παξαθηλεί θαη ηα παξαθνινπζεί ζηελά. 
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Αλαπηχζζεη έλα φξακα ζην νπνίν πξνζαξκφδεη ηηο ηαθηηθέο ηνπ θαη αλ ρξεηαζηεί λα 

αλαζεσξήζεη, ην θάλεη ρσξίο ελδνηαζκνχο. χκθσλα κε ηνλ Blase ην κνληέιν απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκκεηνρηθφηεηα θαζψο ν εγέηεο ζέιεη λα κελ αζθεί ηελ εμνπζία πάλσ 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ νκάδα ηνπ αιιά καδί κε απηνχο. Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

έρεη θάπνηεο νκνηφηεηεο κε ηε ραξηζκαηηθή εγεζία. ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

θαηαλεκεζνχλ νη θνηλέο αξρέο φζνλ αθνξά ηνπο ξφινπο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Παξφια 

απηά έρνπλ κία πνιχ κεγάιε δηαθνξά πνπ μερσξίδεη απηά ηα δχν είδε εγεζίαο. Απηή ε 

δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νκάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εγέηεο ηεο 

πεηπραίλεη ηνπο επηζπκεηνχο ηεο ζηφρνπο. Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία ζεσξείηαη έλα πξφηππν 

εγεζίαο ην νπνίν δελ ζηεξίδεηαη ζηηο αιιαγέο ζε αληίζεζε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

εζηηάδεη ζε απηέο. 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή κνξθή εγεζίαο έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά, ζηεξίδεηαη ζηελ 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ εγέηε θαη νκάδαο θαη ν ίδηνο πεξλάεη πνιχ ρξφλν κε ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ηνπ ζπδεηψληαο φηη ηνπο απαζρνιεί θαη παξαθηλψληαο ηνπο θαζψο επίζεο ηνπο δίλεη ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη ηνπο ζπκβνπιεχεη. Μέζα απφ απηφ, δεκηνπξγνχληαη ηζρπξνί 

δεζκνί θαη πξνζπαζνχλ φινη κέζα απφ απηφ λα γίλνπλ θαιχηεξνη θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

αιιά θαη γηα ηελ νκάδα. Φπζηθά ν ίδηνο ν εγέηεο πξνζπαζεί λα εμειηρζεί κέζα απφ ηελ 

νκάδα ηνπ γηα ηελ ίδηα, γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία δνπιεχεη. 

Παξφια απηά, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθαηαιερζνχλ 

ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Αξρηθά, απηφ ην είδνο εγεζίαο κπνξεί λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφ κφλν ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία νη πθηζηάκελνη δηαζέηνπλ ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα κέιε ηεο νκάδαο, γηα ηνλ ιφγν φηη ηα 

απνηειέζκαηα αξγνχλ λα θαλνχλ, πξέπεη λα εκπηζηεπηνχλ ηνλ εγέηε λα κπνξνχλ λα 

απνδψζνπλ ρσξίο άκεζα θίλεηξα θαη λα έρνπλ ππνκνλή θαη φξακα. Με ηε ζεηξά ηνπ ν 

εγέηεο νθείιεη λα επελδχζεη ρξφλν γηα λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο νκάδαο ηνπ θαη λα 

ηνπο κεηαδψζεη ην φξακα ηνπ. Δπίζεο, ν εγέηεο είλαη πάληα ζην επίθεληξν θαη νθείιεη λα 

εκπλέεη θαη λα μερσξίδεη κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. ηελ πεξίπησζε φκσο 

πνπ δελ δηαζέηεη ην ράξηζκα λα επεξεάδεη θαη λα επηθνηλσλεί απηά πνπ ζέιεη, ην κνληέιν ζα 

είλαη δπζιεηηνπξγηθφ. 

Σν κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο βαζίδεηαη ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα λα έρεη .Αξρηθά ν κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο νθείιεη λα δείρλεη 

ελδηαθέξνλ ζηελ νκάδα ηνπ θαη λα είλαη πάληα θνληά ζηα κέιε ηεο. Δπίζεο, νθείιεη λα 
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ζπλαλαζηξέθεηαη εχθνια κε θφζκν, λα είλαη εηιηθξηλήο, αθέξαηνο θαη ζπλεπήο. Πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο μερσξηζηά. Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο 

εγέηεο πξέπεη λα απνθαζηζηηθφο. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εζηηάδεη ζηελ νκαδηθή 

πξνζπάζεηα θαη λα αλαπηχζζεη θνηλφ φξακα θαη λα κε θνβάηαη λα ην εκπινπηίδεη. Μάιηζηα, 

ν κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο νθείιεη λα κπνξεί λα επηιχεη πεξίπινθα δεηήκαηα θαη θπζηθά 

λα είλαη αλνηρηφο ζηηο ηπρφλ αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 

 

ΤΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ 

Ζ ζπλαιιαθηηθή εγεζία είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή εγεζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. πλήζσο 

εθαξκφδεηαη ζε θαζήθνληα ηα νπνία αθνξνχλ εξγαζίεο ξνπηίλαο. ην ζπλαιιαθηηθφ ζηπι 

εγεζίαο πξέπεη λα νξίδνληαη νη ζηφρνη , πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εγέηε θαη νκάδαο θαη θπζηθά ηα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα αληακείβνληαη. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο εξγάδνληαη γηα ηνλ πθηζηάκελν ηνπο θαη απηφο νθείιεη λα ηνπο ην αληακείςεη 

θαιχπηνληαο ηηο πιηθέο ηνπ αλάγθεο. ηε πξαγκαηηθφηεηα, ν εγέηεο βιέπεη ηηο αλάγθεο ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηηο θαιχςεη κε αληάιιαγκα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

Υαξαθηεξίδεηαη σο κία κνξθή εγεζίαο κε ππξήλα ηελ αληαιιαγή αθνχ, ν εγέηεο ηνπο 

αλαζέηεη ηα θαζήθνληα ηνπο, ηνπο θαζνδεγεί θαη ζην ηέινο ηνπο αληακείβεη αλ απηνί ην 

αμίδνπλ. Φπζηθά, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ε νκάδα δελ είλαη απνδνηηθή θαη 

«ηηκσξείηαη». Σππηθά ε άηππα δειαδή, εγέηεο θαη κέιε νκάδαο, έρνπλ έλα είδνο ζπκβνιαίνπ 

γηα αληαιιαγή ππεξεζηψλ. Ο εγέηεο, ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη θαη 

επέθηαζε ηεο εηαηξείαο θαη φρη ηφζν ζηνλ άλζξσπν.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεζαη ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία, ν εγέηεο δελ έρεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο εγεζίαο. Σα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ ζπκθσλήζεη 

εμαξρήο ηη πνζφ ζα ιάβνπλ αλάινγα κε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Έηζη, ν 

εγέηεο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ επηβιέπνληα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηελ επηηήξεζε ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο ηφζν γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο αιιά θαη γηα ην θαιφ 

ηεο επηρείξεζεο.  

Απηή ε κνξθή εγεζίαο έρεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: 

 H ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ νπνία νη εγέηεο ζέηνπλ 

μεθάζαξνπο ζηφρνπο, θαηαλέκνπλ θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ζηα κέιε ηεο νκάδαο 
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θαη θπζηθά αλαθνηλψλνπλ θαη ζπκθσλνχλ ζηηο ακνηβέο θαη ζηηο πηζαλέο θπξψζεηο ζε 

πεξίπησζε πνπ θάηη δελ γίλεη ζσζηά. 

 Ζ παζεηηθή δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ νπνία θαίλνληαη ηα ιάζε θαη 

θπζηθά ν εγέηεο έρεη κεξίδην επζχλεο θαζψο δελ πξφιαβε λα επέκβεη έγθαηξα. 

 εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε αληακνηβέο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπκβφιαηα πνπ 

νξίδνπλ ηηο αληακνηβέο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα κεγαιχηεξεο επηδφζεηο απφ φηη 

πεξίκελαλ εθφζνλ αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

 Σέινο, ππάξρεη θαη ε πην ειεχζεξε κνξθή δηάζηαζεο ζηελ νπνία ν εγέηεο δελ είλαη 

ζην επίθεληξν, δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη δελ αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο. 

 

Ζ ζπλαιιαθηηθή εγεζία, ζαλ κηα κνξθή εγεζίαο επξέσο απνδεθηή θαη πνιχ ζπλεζηζκέλε 

ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά, είλαη έλα ξεαιηζηηθφ 

κνληέιν ν νπνίν αληαπνθξίλεηαη κε πνιχ κεγάιε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζήκεξα ηφζν 

εγρψξηα φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ν ζπλαιιαθηηθφο 

εγέηεο αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη πξνζπαζεί λα ηηο ηθαλνπνηήζεη. 

Δπίζεο, ζην ζηπι ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο ππάξρεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ νξίδνληαη 

θαη ηεξείηαη θαζνιηθά απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηνλ εγέηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

ζρέζεηο κεηαμχ νκάδαο θαη εγέηε είλαη μεθάζαξεο θαη ππάξρεη ηζνξξνπία. Γειαδή, νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο είλαη ζπκθσλεκέλεο θαη πξνθαζνξηζκέλεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα κε 

ην νπνίν νξίδνληαη νη ακνηβέο νη εξγαδφκελνη είλαη αμηνθξαηηθφ. Γειαδή, νη ακνηβέο 

νξίδνληαη εμαξρήο εθφζνλ φια ηα κέιε είλαη ζχκθσλα κε απηφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο 

ηπρφλ «πνηλέο» πνπ πξέπεη λα ππνζηεί θάπνην κέινο ή θαη φιε ε νκάδα ζε πεξίπησζε κε 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ε πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία βιάπηεη ηελ νκάδα. 

Σα αξλεηηθά ζηνηρεία απηνχ ηνπ κνληέινπ εγεζίαο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη 

είλαη έλα ζχζηεκα αληακνηβήο πεδφ ζην νπνίν ν  εγέηεο απιά πξνζθέξεη πιηθά αγαζά θαη ν 

εξγαδφκελνο σο αληάιιαγκα πξνζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν εγέηεο δελ 

εκβαζχλεη ζηα πξνβιήκαηα ηεο νκάδαο ηνπ δηφηη δελ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Έρεη έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ξφιν θαη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, δειαδή νξίδεη ηα έξγα, δηακνηξάδεη ηηο 

εξγαζίεο, ειέγρεη ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηέινο ηνπ αληακείβεη ή ηνπο ηηκσξεί. Δπίζεο, είλαη 

μεθάζαξν πσο ππάξρεη κεγάιε πίεζε πξνο ηνλ εξγαδφκελν θαζψο έρεη πιηθά θίλεηξα. Σέινο, 
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ζην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο ν εγέηεο δελ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν θαη ηα ραξίζκαηα 

θαζψο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ δελ κεηξάλε. 

Γεληθφηεξα, ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι είλαη απνδεθηφ θαζψο κέζα απφ απηφ φια είλαη 

μεθάζαξα θαη δελ ππάξρεη εληάζεηο θαζψο φια είλαη πξνζπκθσλεκέλα. Σν γεγνλφο ηνπ αλ 

ηεξεζεί ηζνξξνπία ζηε ζρέζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ηνπ εγέηε, θαζνξίδεηαη απφ ην 

βαζκφ ηήξεζεο ησλ ζπκθσληψλ. 

 

ΤΠΖΡΔΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ 

Ζ ππεξεηηθή εγεζία είλαη κία ζπάληα κνξθή εγεζίαο θαη γηα λα εθαξκνζηεί ρξεηάδνληαη 

εηδηθέο ζπλζήθεο. ε απηή ηε κνξθή εγεζίαο, ν εγέηεο νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη δηθηέο ηνπο αλάγθεο θαη θαη επέθηαζε ηνπ εγέηε θαη 

ηνπ νξγαληζκνχ. Γειαδή, ν εγέηεο «ππεξεηεί» ηα  κέιε ηεο νκάδαο ηνπ κε γλψκνλα ην θνηλφ 

ζπκθέξνλ θαη ηελ επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ-ζηφρνπ. Ο Σζάθσλαο (2014) αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά πσο ν εγέηεο πνπ αθνινπζεί ηελ ππνζηεξηθηηθή κνξθή εγεζίαο εληζρχεη θαη 

αλαηξνθνδνηεί ζεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ. Ο 

εγέηεο δειαδή, έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ θαη χζηεξα ηελ 

εγεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Δδψ αμίδεη να αναφερκεί το γεγονόσ ότι μζχρι το πρϊτο μιςό του 20ου 

αιϊνα, θ πνευματικότθτα δεν ςυνδεόταν ςε καμία περίπτωςθ με τον κόςμο των επιχειριςεων, τον 

υλιςτικό δθλαδι κόςμο. Φαινομενικά αυτζσ οι δφο πλευρζσ ιταν αντικρουόμενεσ. 

Ο ππεξεηηθφο εγέηεο νθείιεη λα έρεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαζψο απηή ε κνξθή 

εγεζίαο είλαη ηδηαίηεξα πλεπκαηηθή θαη βαζίδεηαη πνιχ ζηα πλεπκαηηθά ραξίζκαηα ηνπ. 

Αξρηθά νθείιεη λα λνηάδεηαη γηα ηνπο άιινπο πξαγκαηηθά θαη λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο. 

Πξέπεη λα είλαη εηιηθξηλήο, δίθαηνο θαη επζχο. Δπίζεο, νθείιεη λα είλαη εζηθφο, λα κε βάδεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληαη πάλσ απφ ην θνηλφ θαιφ θαη λα επηζπκεί ηελ εμέιημε ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη λα ραίξεηαη γηα ηελ εμέιημε ηνπο. Δπεηδή, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

είλαη κία ηδηαίηεξα πλεπκαηηθή κνξθή εγεζίαο ν εγέηεο πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ ζνθία 

θαη επγελή ραξαθηεξηζηηθά. Ο εγέηεο νθείιεη λα έρεη φξακα θαη λα κπνξεί λα ην επηθνηλσλεί 

φπσο επίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηνπ. 

Αθφκα, νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξέπεη λα είλαη αιεζηλέο. Έλα 

αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ νθείιεη λα έρεη ν εγέηεο είλαη ε ηαπεηλνζχλε. 

Σέινο, ν απνηειεζκαηηθφο ππεξεηηθφο εγέηεο πξέπεη λα είλαη πηζηφο ζηηο δηθέο ηνπ αξρέο. 
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Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κνξθήο εγεζίαο βαζίδνληαη θπξίσο ζηα πλεπκαηηθά ραξίζκαηα 

πνπ δηαζέηεη ν εγέηεο. Γειαδή, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε κία επηρείξεζε ή ζε έλαλ νξγαληζκφ 

ν εγέηεο κηαο νκάδαο λα έρεη εζηθέο αμίεο θαη λα ηηο ππεξεηεί θαζεκεξηλά ρσξίο λα βάδεη 

πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ πάλσ απφ απηά. Δπίζεο, ν εγέηεο πξαγκαηηθά λνηάδεηαη γηα ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ηνπ. Θέηεη ζηνλ ππξήλα ηνλ άλζξσπν ζαλ νληφηεηα θαη κεηά ζαλ εξγαδφκελν. 

Με φια απηά λα γίλνληαη πξάμε, δεκηνπξγείηαη έλα επράξηζην θιίκα ζηελ νκάδα κε ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ππεξεηηθή κνξθή εγεζίαο είλαη κία πνιχ ζπάληα κνξθή εγεζίαο θαη 

εηδηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηε ζπλαληήζεηο. Δπίζεο, είλαη αξθεηά 

δχζθνιν λα βξεζεί έλαο εγέηεο κε ηφζα πλεπκαηηθά ραξίζκαηα, αξρέο θαη αμίεο πνπ λα είλαη 

εγεηηθφ κπαιφ αιιά λα δηαζέηεη θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα επηβιεζεί. 

 

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ 

Ζ πλεπκαηηθή εγεζία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πλεπκαηηθή επεμία. ηεξίδεη απνθιεηζηηθά ζηηο 

αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο δσήο. Απηή ε κνξθή εγεζίαο, ελψλεη ηηο απιέο θαη επλφεηεο αλάγθεο 

ηνπ εγέηε θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κε αλάγθεο αλψηεξεο, δειαδή πνιηηηζηηθέο, 

νξγαλσζηαθέο , απηνπξαγκάησζεο. Ο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο κνξθήο εγεζίαο 

είλαη λα θαιιηεξγήζεη ηα άηνκα θαη παξάιιεια λα ελδπλακψζεη ηνπο δεζκνχο ηνπο γηα λα 

επηηεπρζνχλ πνιχ πςειά επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

Δίλαη θάπνηεο έλλνηεο ηηο νπνίεο ν πλεπκαηηθφο εγέηεο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο νθείιεη 

λα ηηο έρεη έκθπηεο θαη λα ηηο θαιιηεξγεί ζπλερψο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη: ηφικε, 

θνπξάγην, γελλαηνδσξία, ηαπεηλφηεηα, ςπρηθή δχλακε θαη πλεπκαηηθφηεηα. Ο πλεπκαηηθφο 

εγέηεο, έρεη φξακα ην νπνίν μεθεχγεη απφ ηα απιά φξηα ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Δπίζεο, 

πξέπεη λα είλαη πηζηφο ζε απηά πνπ πξεζβεχεη, λα κελ παξαζχξεηαη θαη λα είλαη αθέξαηνο. Ν 

αθνζηψλεηαη ζην φξακα ηνπ, λα πηζηεχεη ζηελ αιεζηλή αγάπε θαη αιιειεγγχε θαη λα είλαη 

δεθηηθφο. Ζ ςπρηθή ηνπ δχλακε λα είλαη κεγάιε θαη λα έρεη νξζή θξίζε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ιεηηνπξγεί θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα ηεο νκάδαο ηνπ. Μεξηθά απφ απηά ηα 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρεη ν εγέηεο ηεο πλεπκαηηθήο εγεζίαο πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζε 

άιιεο κνξθέο εγεζίαο πνπ αλαθέξζεθαλ φπσο ζηελ ππεξεηηθή. Παξφια απηά, ζε απηή ηε 

κνξθή εγεζίαο-φπσο πξνδίδεη θαη ε νλνκαζία ηεο- φια απηά νινθιεξψλνληαη θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θάησ απφ ηελ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθφηεηαο.  
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2.7 ΦΑΡΙΜΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ 
 

Ζ ιέμε ράξηζκα αλαθέξεηαη ζε κηα ηδηφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία ηνλ 

θάλεη λα δηαθέξεη απφ ηνπο ππφινηπνπο. Δίλαη κία θπζηθή ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη θάπνηνο 

θαη έρεη ζεηηθή ζεκαζία. Απφ ηελ αξραηφηεηα ππήξραλ πνιιέο πξνζσπηθφηεηεο νη νπνίνη κε 

ηνλ ιφγν θαη ηηο πξάμεηο ηνπο θαηάθεξαλ λα αιιάμνπλ νιφθιεξεο θνηλσλίεο. Ο Νέιζνλ 

Μαληέια, ν Γθάληη, ν Ναπνιέσλ θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ πνιιά ιφγσ ηεο ραξηζκαηηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαζψο θαηάθεξαλ λα επεξεάζνπλ ηεξάζηην θχκα αλζξψπσλ. Απηά ηα 

άηνκα είλαη ραξηζκαηηθνί εγέηεο. Ο Robert House, ήηαλ ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ 

αζρνιήζεθε κε ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζεκαζία ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο ζε 

απηή. χκθσλα κε ηελ ζεσξία πνπ αλέπηπμε, νη εγέηεο γηα λα είλαη ραξηζκαηηθνί πξέπεη νη 

πθηζηάκελνη ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ζε απηνχο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο λα 

έρνπλ φξακα, λα είλαη πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ θηλδχλνπο, λα είλαη επαίζζεηνη θαη λα 

θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο. ε εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ 

ηνπο  Joyce E. Bono θαη Remus Ilies, έρεη δηαπηζησζεί ην γεγνλφο φηη φηαλ νη εγέηεο δείρλνπλ 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο είλαη ζεηηθά. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ επίζεο πσο ε χπαξμε ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε ζηε ραξηζκαηηθή εγεζία. Οη κειέηεο ησλ δχν εξεπλεηψλ 

είραλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαζψο επηθεληξψζεθαλ κφλν ζηελ χπαξμε ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηελ ραξηζκαηηθή εγεζία. Γελ δηεξεπλήζεθε θαζφινπ ην γεγνλφο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε θαη πσο απηά ζα 

επεξεάδνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο.  

 Σν «ράξηζκα» είλαη έλα θαηλφκελν πνπ κειεηήζεθε απφ ηελ αξραία Διιάδα θαη νη 

ζεσξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμεγήζνπλ απηφ ην θαηλφκελν, πξψηα απφ ηνπο 

θηινζφθνπο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο παξνπζηάδνπλ έθηνηε 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Οη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνλ φξν 

ράξηζκα μεθηλάλε νπζηαζηηθά απφ ηνλ Max Weber γηα ηε ραξηζκαηηθή εμνπζία (Lepsius, 

2017). Ζ ζπκβνιή ηνπ γεξκαλνχ θνηλσληνιφγνπ θαη νηθνλνκνιφγνπ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή 

γηα ηελ πξσηνπνξηαθή ρξήζε ηνπ φξνπ ράξηζκα ζηελ πνιηηηθή. Ήηαλ επίζεο επηηπρήο ράξε 

ζηελ πεξίνδν έληνλεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έδεζε ε θνηλσλία εθείλεο ηεο 

επνρήο. Πξάγκαηη, ην ράξηζκα ζα κπνξνχζε λα βξεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα γηα 

λα πξνσζήζεη ηελ αλαλέσζε θαη ηελ πξφνδν ηεο νξγάλσζεο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα. 



35 
 

 Οη πξψηεο κειέηεο γηα ην ράξηζκα είλαη απηέο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο Έιιελεο 

θηιφζνθνπο έσο ηνλ Weber, πνπ είδε ην ράξηζκα σο εγγελή πνηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Ο 

Πιάησλαο ζεσξνχζε ηνλ εγέηε σο άηνκν αλψηεξν ησλ άιισλ πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηηο αξεηέο 

ηνπ, ηα πλεπκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ έρεη απφ ηε γέλλεζή 

ηνπ δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη έκθπηα (Haslam et al., 2011). Πνιχ πξηλ απφ ηνλ 

Πιάησλα (422 - 347 π.Υ.), ν Ζξάθιεηηνο (535-475 π.Υ.) έγξαςε γηα ηε ζεκαζία ηνπ εγέηε 

ζηηο κάδεο. Ο εγέηεο έρεη ηε δχλακε θαη ηελ αμία ησλ δέθα ρηιηάδσλ θπζηνινγηθψλ αηφκσλ 

φηαλ εθθξάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ θαιχηεξε ηνπ θαηάζηαζε (Ζξάθιεηηνο, 500 π.Υ., 

αλαθεξφκελνο απφ ηνλ Harter, 2008, ζει.69). Ο σθξάηεο δήισζε φηη κφλν έλαο 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο αηφκσλ έρεη ην φξακα θαη ηα θπζηθά θαη πλεπκαηηθά ραξίζκαηα πνπ 

απαηηνχληαη απφ έλαλ εγέηε γηα λα ηνπνζεηεζεί πάλσ απφ ηνπο πνιίηεο (Haslam & Reicher, 

2012). Ο σθξάηεο έδσζε κηα ζεηξά γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ 

γηα λα εθηηκεζεί ν εγέηεο γηα ην ράξηζκα ηνπ φπσο ηαρχηεηα εθκάζεζεο, θαιή κλήκε, 

αλνηρηφ κπαιφ, φξακα αιιά θαη δηαξθή θπζηθή παξνπζία θαη ζεκαληηθά επηηεχγκαηα 

(Haslam et al., 2011). 

 Ο Weber (1920) ραξαθηήξηζε ην ράξηζκα σο κηα εμαηξεηηθή πνηφηεηα ηδηφκνξθε γηα 

ηνλ εγέηε, αλαγλσξηζκέλε σο έρνπζα εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεδφλ ππεξθπζηθέο 

δπλάκεηο. χκθσλα κε ηνλ Weber, ην ράξηζκα μεπεξλά ηε ζπλεζηζκέλε αλζξψπηλε 

θαηαλφεζε. Πξνθαιεί κηα αθνζησκέλε παξαθνινχζεζε απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ εγέηε 

πνπ εθθξάδεηαη κέζσ κηαο ζηάζεο πνπ πεγαίλεη απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ πίζηε θαη 

δεκηνπξγεί απηφ πνπ νλνκάδεηαη ιαηξεία ηνπ εγέηε. 

 Απηή ε πεξηγξαθή ηεο έλλνηα ηνπ ραξίζκαηνο έρεη ζπρλά κεηαθξαζηεί ζην θαηλφκελν 

ηεο πξνζσπνπνίεζεο. Οη ππνζηεξηθηέο αξρίδνπλ λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ εγέηε 

κίαο νξγάλσζεο θαη φρη ζηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε. Ο εγέηεο γίλεηαη ε κνλαδηθή έθθξαζε 

νιφθιεξνπ ηνπ θηλήκαηνο, ησλ ηδαληθψλ, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ κέιινληνο ηνπ. Σν θαηλφκελν 

ηεο πξνζσπνπνίεζεο έρεη βξεη έλα γφληκν έδαθνο ζην ζχγρξνλν πνιηηηθφ θφζκν φπνπ, ράξε 

θπξίσο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ε εηθφλα θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ εγέηε έρνπλ 

πξνηηκεζεί ζηελ επηθνηλσλία. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ αθνινπζήζεθε 

απφ ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνζπάζεζαλ λα θαιχςνπλ ηα θελά. Οη ζχγρξνλεο κειέηεο 

εζηηάζηεθαλ ζε κηα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ παξαηήξεζε ηνπ εγέηε, ησλ 

ππνζηεξηθηψλ αιιά θαη ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εγεζία.  
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 Ζ πξνζέγγηζε ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε ιαηξεία ηνπ εγέηε θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αληηκεησπίδεη δχν κεγάια πξνβιήκαηα. Απφ ηε κηα πιεπξά, νη Έιιελεο 

θηιφζνθνη αιιά θαη ν Weber, πνπ πίζηεπαλ ζηηο εγγελείο πνηφηεηεο ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε, 

δελ πξνζθέξνπλ ιεπηνκεξείο αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο γηα απηέο ηηο εμαηξεηηθέο πνηφηεηεο 

πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. Απηφ ην ράζκα ζα θαιπθζεί, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, απφ 

ηελ έξεπλα πνπ είρε θαη ζπλερίδεη λα έρεη σο ζηφρν λα θαζνξίζεη θαη λα πεξηγξάςεη ηα απηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε. 

 Σν ράξηζκα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα ελεξγνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά 

εληνπηζκνχ θαη κίκεζεο κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ (Bass, 1985). Έλαο ραξηζκαηηθφο εγέηεο 

πξνθαιεί ην ζαπκαζκφ, ην ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε (Avolio &Bass 1995).Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε αληίιεςε ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο αγλνεί εληειψο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

κεηαδίδεηαη ην ράξηζκα, δειαδή ην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο αθνινχζνπο. Ο Weber 

αλαγλσξίδεη, ηνπιάρηζηνλ ζησπεξά, ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ραξηζκαηηθνχ εγέηε θαη νπαδψλ θαη θαζνξίδεη ηε κνλαδηθή ζεκαζία ηνπ ζηελ -+ 

αληίιεςε ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο απφ ηνπο αθνινχζνπο (Haslam & Reicher, 2012). Οη 

αθφινπζνη αλαγλσξίδνπλ ηνλ εγέηε επεηδή ηνλ ζεσξνχλ αλψηεξν. Ο εγέηεο είλαη ζπλεπψο 

ραξηζκαηηθφο απφ πξνεπηινγή. 

 Ο εγέηεο θαη νη ςπρνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα εθθξάζεη ηελ 

εγεζία ηνπ πνηθίιινπλ ζε ζρέζε κε ην πιαίζην κε ην νπνίν βξίζθεηαη αληηκέησπνο. Απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εγεζία πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Ζ 

θπξίαξρε κεηαβιεηή, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηηο παξαιιαγέο πνπ δίδνληαη απφ ην 

πεξηβάιινλ κε ηα ζηνηρεία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο γιψζζαο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηνπ εθάζηνηε εγέηε, πξνζαξκφδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε φια ηα πεξηβάιινληα 

ζηα νπνία εθηίζεηαη. Ο εγέηεο ζα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ρξφλν θαη 

ζην πιαίζην. Ο Lewin (1951) παξαηεξεί φηη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ εγέηε είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θαηαλφεζε ηεο εγεζίαο 

ζα ζήκαηλε λα έρνπκε σο αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ελφο 

κεκνλσκέλνπ εγέηε θαη ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν εθδειψλεηαη ε εγεζία. 
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2.8 ΦΑΡΙΜΑΣΙΚΟ ΗΓΕΣΗ 
 

Απφ ηηο απαξρέο ηεο εδξαίσζεο ηνπ φξνπ  «ραξηζκαηηθή εγεζία» σο δηεζλήο θαη επξέσο 

απνδεθηφο φξνο , έρνπλ κειεηεζεί ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνπλ έλαλ εγέηε σο 

ραξηζκαηηθφ. ηελ αξρή, φιεο νη έξεπλεο επηθεληξσλφηαλ ζηα γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ εγέηε, ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαη ζηηο πξάμεηο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, νη εξεπλεηέο έδσζαλ 

πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην θνηλφ πνπ είρε ν εγέηεο. Οη Klein & House (1995), 

ρξεζηκνπνίεζαλ κία κεηαθνξά γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ν φξνο «ραξηζκαηηθή εγεζία» πην 

θαηαλνεηφο:  Θεψξεζαλ πσο απηή απνηειείηαη απφ ηε ζπίζα (ηνλ εγέηε), ην εχθιεθην πιηθφ 

(ηνπο νπαδνχο) θαη ην νμπγφλν ( ην ζπγθείκελν). Έηζη, άλνημε έλαο λένο νξίδνληαο έξεπλαο 

πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο εγεζίαο θαζψο ζηελ αξρή επηθεληξσλφηαλ κφλν ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε θαη φρη ζηνπο νπαδνχο. Σν ράξηζκα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

αιιά δελ αξθεί. Ο ραξηζκαηηθφο εγέηεο είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε πνιχ λσξίο ηνλ 

Weber. Πίζηεπε πσο ππήξραλ θάπνηεο ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο, θάπνηα ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα δηαθνξεηηθά απφ ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ κε απνηέιεζκα λα αζθνχλ επηξξνή , λα 

ειθχνπλ θαη λα εκπλένπλ ηνπο άιινπο δεκηνπξγψληαο ηε ζρέζε εγέηε-πθηζηακέλνπ 

(νπαδνχ) αβίαζηα. Σαπηφρξνλα πεξλάεη φξακα θαη αζθεί επηξξνή ζηνπο αθφινπζνχο ηνπ. 

Έηζη, έλαο ραξηζκαηηθφο εγέηεο έρεη απηνπεπνίζεζε, πηζηεχεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ θαη έρεη επίγλσζε ησλ δπλάκεσλ αιιά θαη ησ αδπλακηψλ ηνπ. Δπίζεο, 

δηακνξθψλεη έλαλ ζηφρν ζχκθσλα κε ηα δηθφ ηνπ φξακα θαη βξίζθεη ηξφπνπο λα ηνλ πεηχρεη. 

Δίλαη πνιχ ηθαλφο ζην λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο θαη λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε πηζαλέο 

αιιαγέο. Ο ραξηζκαηηθφο εγέηεο, γηα λα θαηαθέξεη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, βιέπεη 

κπξνζηά θαη πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα εμαιείςεη ηα ηπρφλ εκπφδηα. Δίλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηαζεξφο, έρεη απηνέιεγρν θαη ςπρξαηκία. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο είλαη πνιιαπιά θαη ζεκαληηθά γηα έλαλ 

νξγαληζκφ. Μέζα απφ ηελ άζθεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ, δεκηνπξγνχληαη ηζρπξνί δεζκνί. Ο 

εξγαδφκελνο είλαη πην ήξεκνο θαη ραιαξφο θαη έηζη πην απνδνηηθφο. Ο άλζξσπνο είλαη ζην 

επίθεληξν απηνχ ηνπ κνληέινπ θαη ε επηθνηλσλία είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Δπίζεο, ν εγέηεο 

έρεη φξακα ην νπνίν πξνζπαζεί λα ην επηηχρεη θαη ην επηθνηλσλήζεη. 
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Όζνλ αθνξά ηα κεηνλεθηήκαηα απηνχ ην κνληέινπ εγεζίαο, ζηεξίδνληαη θπξίσο ζην γεγνλφο 

φηη απηφ πνπ πξεζβεχεη ην κνληέιν είλαη ζε έλαλ βαζκφ ηδεαηφ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη 

ξεαιηζηηθά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ φζν εγρψξηα ηφζν θαη δηεζλή. Δπίζεο, 

έλαο δηνξαηηθφο εγέηεο κε πάζνο θαη φξακα ην νπνίν ζέιεη λα ην πεξάζεη θαη ζηελ νκάδα 

είλαη δχζθνιν λα είλαη θαη ηαπεηλφο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα κελ μεθχγεη ε 

θαηάζηαζε. 

2.9 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΤ ΣΤΛ ΗΓΕΙΑ 
 

Όπσο θαίλεηαη, ππάξρεη κηα κεγάιε πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ εγεζίαο απφ ηηο νπνίεο 

ν εγέηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ πιένλ θαηάιιειε. Καλέλα ζηπι εγεζίαο δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ. Δπνκέλσο ν εγέηεο 

πξέπεη λα αμηνινγήζεη θαη λα δηαιέμεη ην θαηάιιειν ζηπι γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

πνπ ππάξρνπλ θάζε θνξά. Γειαδή, πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηηο ζπλζήθεο, ηνπο ραξαθηήξεο 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη λα θαηαλνήζεη ηνπ ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηχρεη. Ο εγέηεο, 

νθείιεη  επίζεο λα αληηιεθζεί ηφζν ηηο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ φζν θαη ηηο 

δηθηέο ηνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα θαηέρεη γηα λα κπνξέζεη λα 

πάξεη ηε ζσζηή απφθαζε. Όηαλ ε θαηάζηαζε θαη νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ, ν εγέηεο πξέπεη λα 

κπνξεί λα ην θαηαλνεί θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο θαη λα αιιάδεη ην ζηπι εγεζίαο αλ 

ρξεηάδεηαη. Όια ηα ζηπι εγεζίαο έρνπλ ηα ζεηηθά ηνπο ζηνηρεία παξφια απηά θαλέλα δελ 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. Όηαλ έλα ζηπι εγεζίαο θέξλεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε κία θαηάζηαζε κπνξεί ζε κία άιιε έζησ θαη παξφκνηα λα κελ επηθέξεη. 

Απηφ δειαδή ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ νθείιεη λα έρεη ν εγέηεο γηα λα αληεπεμέιζεη είλαη ε 

επειημία. Παξφια απηά, ν θάζε εγέηεο πξέπεη λα μέξεη πην θπξίαξρν ζηπι ηνπ ηαηξηάδεη θαη 

ππεξεηεί ψζηε λα κπνξεί λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία πιεχζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ρξεηάδεηαη παξέκβαζε θαη πξνζαξκνγή λα επεκβαίλεη εγθαίξσο θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ζεσξίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηιερζεί ην θαηάιιειν ζηπι 

εγεζίαο θάζε θνξά, αιιά ε πην γλσζηή θαη ε πιένλ θαηάιιειε είλαη απηή ησλ Tanneubaum 

θαη Schmidt. Απηνί νη δχν ππνζηεξίδνπλ πσο εάλ ηνπνζεηήζνπκε ηα δηάθνξα ζηπι εγεζίαο 

απφ ην πην απηαξρηθφ ζην πην δεκνθξαηηθφ, παξαηεξείηαη κία ζπλέρεηα πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο δηαθνξέο ηνπ. Γειαδή, φηαλ ν εγέηεο αιιάδεη κηα κνξθή εγεζίαο θαη πξνηηκάεη λα 

εθαξκφζεη κία άιιε κεηψλεηαη ην ζεκείν ηεο κίαο δηάζηαζεο θαη απμάλεηαη ηεο άιιεο. Οη 
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δχν δηαζηάζεηο είλαη ε εμνπζία απφ ηνλ εγέηε θαη ε άιιε ε ειεπζεξία ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο-εξγαδνκέλσλ. Αλάκεζα ζηα δχν απηά ζηπι, ππάξρνπλ πάξα πνιιά ελδηάκεζα ζηπι. 

Οη δεκηνπξγνί ηεο ζεσξίαο απηήο ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρνπλ ηξία θξηηήξηα δπλάκεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηπι εγεζίαο. 

Απηέο νη δπλάκεηο είλαη: 

1) Forces in the leader - Οη δπλάκεηο ηνπ εγέηε. Απηή ε θαηεγνξία δπλάκεσλ 

πεξηιακβάλεη ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηνπ εγέηε δειαδή, ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, ηηο 

αμίεο ηνπ, ηελ χπαξμε εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Αθφκα 

πεξηιακβάλεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ θαη ηα πηζηεχσ ηνπ εγέηε ζε φηη αθνξά ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

αλαζθάιεηα ηνπ εγέηε. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο. 

2)  Forces in the subordinate -  Οη δπλάκεηο ησλ πθηζηακέλσλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο είλαη 

θπζηθφ λα επεξεάδνπλ θαη λα επεξεάδνληαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη 

κεηαβιεηέο. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πθηζηακέλσλ-κειψλ ηεο νκάδαο είλαη ε 

επίγλσζε ηνπ έξγνπ, ν βαζκφο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, νη αλάγθεο ηνπο, ε πξνζπκία 

ηνπο. Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε εκπεηξία ηνπο θαη ην 

πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ – ζηφρνπ. Δάλ ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο ζε κεγάιν βαζκφ, ηφζε κεγαιχηεξε 

αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία κπνξεί λα ηνπο παξέρεη ν εγέηεο. 

3)  Forces in the situation – Οη δπλάκεηο ηεο θαηάζηαζεο,  Οη δπλάκεηο ηεο θαηάζηαζεο 

αλαθέξνληαη ζηε γεληθή θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ θαη ζην πεξηβάιινλ κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο, δειαδή ηηο δπλαηφηεηεο ηεο φπσο ε επηθνηλσλία, ε 

σξηκφηεηα, ε ζπλεξγαζία θαη γεληθφηεξα ε παηδεία πνπ έρνλ ηα κέιε ηεο. 

  

Μέζα απφ φια απηά πξνθχπηεη ην γεγνλφο φηη νη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο πνπ έρνπλ 

απηνγλσζία θαη πιήξε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο είλαη επέιηθηνη, 

δειαδή πξνζαξκφδνληαη εχθνια θαη γλσξίδνπλ  λα ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά ζε θάζε 

θαηάζηαζε. 
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Γελ είλαη εχθνιε ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζηπι εγεζίαο. Σν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη 

ν εγέηεο αθνξά ην πνην ζηπι ζα επηιέμεη ψζηε λα είλαη ηθαλνπνηεκέλα ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ηνπ (πθηζηάκελνη) θαη ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα ειέγρεη θαη λα δηαηεξεί ηελ εμνπζία ηνπ. Ο 

θάζε άλζξσπνο θαη έηζη ν θάζε εγέηεο, αληηκεησπίδεη επίζεο πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην πψο 

πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζεί θαη λα αληηκεησπίζεη ηνπ ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη ζηε πεξίπησζε 

ηνπ εγέηε ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθήλεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη άιιεο θνξέο πηζηεχεη φηη 

απηφ είλαη πνιχ κεγάιν ιάζνο θαη πηζηεχεη πσο πξέπεη ν ίδηνο λα πάξεη ηηο απνθάζεηο κφλνο 

ηνπ. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα γλσξίδεη ν εγέηεο ζε θάζε πεξίπησζε πνην είλαη ην πιένλ 

θαηάιιειν ζηπι πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη, πνην είλαη δειαδή ην πνην απνηειεζκαηηθφ ζηπι 

πνπ ζα απνθέξεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Έηζη, ππάξρνπλ θάπνηεο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο 

νθείιεη λα έρεη ν εγέηεο γηα λα κπνξεί λα επηιέμεη ην ζσζηφ ζηπι εγεζίαο ζε θάζε πεξίπησζε 

θαη λα γλσξίδεη πφηε πξέπεη λα ην αιιάδεη ή λα ην ηξνπνπνηεί. Δίλαη πνιχ δχζθνιν επίζεο, ν 

εγέηεο λα θαηαθέξεη λα δηαρεηξίδεηαη φια ηα κέιε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαζψο φινη νη άλζξσπνη 

είλαη δηαθνξεηηθνί  κεηαμχ ηνπο θαη ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο. 

Αξρηθά, ην πην βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ επηθνηλσλία είλαη ε εηιηθξίλεηα. Όιεο νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ηεο νκάδαο πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ εηιηθξίλεηα θαη θπζηθά απφ εκπηζηνζχλε. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ην ηη γλψκε 

ζα έρνπλ νη ππφινηπνη γηα απηφλ θαη επίζεο ην πψο ζα αληηδξνχλ θαη ζα ηνλ αληηκεησπίδνπλ. 

Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ νθείιεη λα έρεη ν εγέηεο ηνλ βνεζάλε λα θαηαιάβεη αξρηθά πνην 

είλαη ην πιένλ θαηάιιειν ζηπι εγεζίαο αιιά θαη λα πξνβιέςεη πσο ζα αληηδξάζνπλ θαη αλ 

ζα αληεπεμέιζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Ο εγέηεο, γηα λα κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα 

θαη λα θαηαθέξεη λα επηιέμεη ην πιένλ θαηάιιειν ζηπι εγεζίαο αξρηθά πξέπεη λα κπνξεί λα 

αλαιχζεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Γειαδή, λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφ ην δήηεκα-ζηφρνο 

θαη λα βνεζεζεί ν εγέηεο ζρεηηθά κε ην πνηεο κεηαβιεηέο πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ θαη ηη 

βαξχηεηα λα δψζεη ζηε θάζε κία. Δπίζεο, πξέπεη λα κπνξεί λα ζέηεη ζηφρνπο ξεαιηζηηθνχο 

θαη μεθάζαξνπο ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηνί απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Οη ζηφρνη πξέπεη 

λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, εθηθηνί, ξεαιηζηηθνί θαη θπζηθά λα είλαη ρξνληθά 

δεζκεπηηθνί. Δίλαη ζεκαληηθφ νη ζηφρνη λα δειψλνπλ μεθάζαξα θάπνηνλ ρξνληθφ 

πξνζδηνξηζκφ- πιαίζην ζην νπνίν ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα 

γλσξίδεη ηνλ ίδην θαη λα κπνξεί λα ειέγρεη ηηο δηθηέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο αιιά 

θαη ησλ άιισλ. Ο εγέηεο ν νπνίνο είλαη ηθαλφο λα ειέγμεη ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απνθεχγεη ηηο λεπξηθέο θαη παξνξκεηηθέο απνθάζεηο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 
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ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνλ ζηφρσλ ηνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ζπκπεξηθέξεηαη ν ίδηνο ν 

εγέηεο παξαθηλεί θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Αλ ν εγέηεο είλαη ζπγθξνηεκέλνο, ζνβαξφο 

θαη επγεληθφο εκπλέεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ λα απνθηνχλ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά θαη έηζη 

θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ηνλ ζεβαζκφ ηνπο. Αθφκα θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, φηαλ ν 

εγέηεο παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο ζπκπεξηθνξέο φισλ ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηεο δηθηάο 

ηνπ, κπνξεί λα βξεη κία ιχζε ε νπνία ζα είλαη θάπνπ ζηε κέζε. 

Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη ηξείο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν  ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ζηπι εγεζίαο. Απηνί είλαη: 

1) Ζ θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν ηη είδνο πξφβιεκα αληηκεησπίδεη ε νκάδα ζηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

πιένλ θαηάιιεινπ ζηπι εγεζίαο. Ο εγέηεο θπζηθά πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ γηα λα κπνξεί λα ιάβεη ηελ απφθαζε κε 

ζηγνπξηά θαη λα κελ έρεη ελδνηαζκνχο. Αλ έλα πξφβιεκα είλαη γηα παξάδεηγκα 

πνιχπινθν, δελ ζεκαίλεη φηη δε κπνξεί λα ηεζεί ζηελ νκάδα πξνο ζπδήηεζε. Όκσο, ν 

εγέηεο νθείιεη λα γλσξίδεη εάλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε 

θαη εκπεηξία ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ην επηιχζνπλ. 

2) Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ – Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη λα ιεθζεί κία 

απφθαζε. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ είλαη επίζεο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

θαζψο δελ πξνζθέξεη ηε πνιπηέιεηα ηεο ελδειερνχο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο. 

Δπίζεο, έλα άηνκν είλαη πνιχ πην εχθνιν λα ιάβεη κηα απφθαζε κφλν ηνπ θαη πην 

γξήγνξν θαη άκεζν θαζψο ην λα ηεζεί ην πξφβιεκα ζηελ νκάδα, λα ζπδεηεζεί θαη λα 

αλαιπζεί απαηηεί ρξφλν. Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην πξφβιεκα 

είλαη εχθνιν θαη ν δξφκνο ηεο ιχζεο ηνπ μεθάζαξν θαη έηζη δελ ππάξρεη ιφγνο λα 

ηεζεί ην ζέκα ζηελ νκάδα θαη έηζη ζεσξείηαη ζπαηάιε ρξφλνπ ην λα ζπδεηεζεί ελψ ε 

ιχζε ηνπ είλαη απιή θαη ελλνείηαη. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη έλα πεξίπινθν δήηεκα θαη ε απφθαζε πξέπεη λα ιεθζεί άκεζα, έλα ζηπι 

εγεζίαο φπσο ην ζπκκεηνρηθφ ην νπνίν ζέηεη ην ζέκα ζηελ νκάδα , ζπαηαιάεη 

πνιχηηκν ρξφλν θαζψο ε αλάιπζε ηνπ ζα είλαη ρξνλνβφξα. 

3) Σν είδνο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ηεο νκάδαο. Γειαδή, εάλ ζηελ νκάδα ην θάζε 

κέινο έρεη κία δηαθνξεηηθή εξγαζία λα ηειέζεη θαη απηφ γίλεηαη επεηδή ε θχζε ηνπ 

έξγνπ ην απαηηεί είλαη δχζθνιν ν εγέηεο λα ζπλελψζεη ηα κέιε θαη λα αζθεί έιεγρν 

ζε απηά. 
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Μεηά απφ φια απηά, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρνπλ πάξα πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά ζηπι εγεζίαο γηα ηνλ εγέηε λα επηιέμεη. Ο εγέηεο νθείιεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ δηαζέηεη, ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα αμηνινγεί ηελ θάζε θαηάζηαζε θαη λα 

επηιέμεη κέζα απφ απηά ην πιένλ θαηάιιειν. 

 

2.10 ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΙΑ 
 

  ηηο απαξρέο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εγεζίαο, ππήξραλ πνιιέο 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Τπήξραλ 

πνιιέο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηνπο εγέηεο. Φπζηθά, ζηε ζεκεξηλή επνρή 

φια απηά έρνπλ θαηαθεξκαηηζηεί θαη είλαη θνηλψο απνδεθηφ πιένλ πσο ηα κνληέια εγεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη πεηπρεκέλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείινπλ λα έρνπλ νη εγέηεο 

ηνπο είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα θαη δίλνπλ αβαληάδ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πνιινχο 

αληαγσληζηέο. Δίλαη ινγηθφ, ραξαθηεξηζηηθά εγέηε φπσο ε εμσζηξέθεηα, ε εζηθή, ε 

δεθηηθφηεηα θαη ε δηνξαηηθφηεηα λα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο 

νκάδαο θαη θαη επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Φπζηθά, ν εγέηεο δελ είλαη ε αξρή θαη ην ηέινο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή αιιά ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο νκάδαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά απνηέιεζκα κφλν ηεο δηθήο ηνπ εξγαζίαο. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο νκάδαο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ φπσο θαη ηα ίδηα ηα 

κέιε, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ο εγέηεο νθείιεη λα δηακνηξάδεη ηα θαζήθνληα, λα επηβιέπεη 

ηα κέιε  ηεο νκάδαο ηνπ θαη λα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ επηηπρία 

κηαο νκάδαο εμαξηάηαη θπζηθά θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ εγέηε αιιά θαη ηεο ζσζηήο θαη απνδνηηθήο εξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο. Όπσο θαίλεηαη 

δειαδή, ε επηηπρία έγθεηηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ. 

 Δθφζνλ, ε επνρή ε νπνία δηαλχνπκε ζηεξίδεηαη ζηελ εμέιημε, ν ξφινο ηεο εγεζίαο πξέπεη λα 

αλαιεθζεί απφ άηνκν δεκηνπξγηθφ κε φξακα ψζηε λα κπνξέζεη λα αθνινπζήζεη . Όιεο νη 

νκάδεο πνπ ππάξρνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη γεληθά, 
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πεξλάλε πνιιέο δηαδηθαζίεο αιιαγψλ ηηο νπνίεο πξέπεη κε ηε θαζνδήγεζε ηνπ εγέηε λα ηηο 

αθνκνηψλνπλ. 

Κάζε θνξά πνπ αλαιακβάλεηαη έλα λέν έξγν πξνο πινπνίεζε, ππάξρνπλ θάπνηα βήκαηα πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηνλ εγέηε. Απηή είλαη ε ιεγφκελε κεηαβαηηθή πεξίνδνο. Αξρηθά, 

γίλεηαη ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο. Δπηιέγνληαη απφ ηνλ θαηάιιειν ηα θαηάιιεια άηνκα γηα λα 

απαξηίζνπλ ηελ νκάδα. Απηά δειαδή πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο. Όηαλ νξίδεηαη ε 

νκάδα, νξίδεηαη θαη ε απνζηνιή ηεο. Γειαδή, πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη θαη νη πξνζδνθίεο 

ηεο. Δπίζεο, ν εγέηεο παξνπζηάδεη ε δνκή θαη ην ζρέδην. Δθφζνλ έρεη νξηζηεί ε νκάδα θαη 

έρνπλ γίλεη γλσζηνί νη ζηφρνη ηεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ζα ηνπο επηηχρεη, αθνινπζεί ε 

εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο. Πξέπεη δειαδή, λα δσζνχλ ηα κέζα θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ. Σέινο, παξέρνληαη ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο ζπλνιηθά ζηα κέιε ηεο 

νκάδαο αιιά θαη ζε θάζε κέινο μερσξηζηά.  

Σν επφκελν βήκα, είλαη απηφ ηεο δξάζεο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ εγέηε ζε απηή ηε θάζε είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθέο θαη θαζνξηζηηθέο. Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο νκάδαο, ειέγρεη ηηο 

πξάμεηο θαη εμεηάζεη ηελ απφδνζε ηεο θάζε ζηηγκή. Ο ίδηνο ζπκκεηέρεη ζηελ εθπιήξσζε ηνλ 

ζηφρσλ θαη είλαη πάληα δηαζέζηκνο γηα λα επηιχζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη απνξίεο. Δίλαη 

ππεχζπλνο γηα ηνλ δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ φηαλ ρξεηάδεηαη θαη νπνηνδήπνηε πφξσλ 

κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Δλζαξξχλεη ηελ νκάδα θαη δείρλεη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζπλερψο. Αλάινγα θπζηθά κε ηελ κνξθή εγεζίαο πνπ ππεξεηεί εκθαλίδεη θαη 

ηα αληίζηνηρα ζηνηρεηα. 

 

2.11 ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 

Ζ έλλνηα ηεο Αληηιακβαλφκελεο Οξγαλσζηαθήο Τπνζηήξημεο (Perceived 

Organizational Support - POS) απνηέιεζε ην αληηθείκελν πνιιψλ εξγαζηψλ ηηο ηειεπηαίεο 

δχν δεθαεηίεο, ηφζν απφ ηελ άπνςε ησλ πξνγελέζηεξσλ κεηαβιεηψλ φζν θαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Οξίδεηαη σο ε πεπνίζεζε ή αληίιεςε φηη ε νξγάλσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ «εθηηκά ηηο εηζθνξέο ηνπο θαη λνηάδεηαη γηα ηελ επεκεξία ηνπο» 

(Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986, ζει. 503). Ζ Αληηιακβαλφκελε 

Οξγαλσζηαθή Τπνζηήξημε ζεσξείηαη βαζηθφ ζηνηρείν κηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο 
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αληαιιαγήο (Blau 1964; Cropanzano & Mitchell, 2005). χκθσλα κε ηνπο Eisenberger θαη 

ζπλεξγάηεο (Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch & Rhoades, 2001; Eisenberger et al, 

1986), ε Αληηιακβαλφκελε Οξγαλσζηαθή Τπνζηήξημε ζα δεκηνπξγήζεη κηα αίζζεζε 

ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο ηελ νξγάλσζε, ε νπνία πξνδηαζέηεη λα νδεγήζεη, 

αθνινπζψληαο κηα αξρή ακνηβαηφηεηαο (Gouldner, 1960),  ζε αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπ 

ζηελ εξγαζία ή λα αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε αθνζίσζε ζηνλ εξγνδφηε ηνπ. Αξθεηέο αλαθνξέο 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ Αληηιακβαλφκελε Οξγαλσζηαθή Τπνζηήξημε 

επηβεβαηψλνπλ κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ηεο αχμεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ 

έξγνπ πνπ ζα πξνθχςεη (Aselage & Eisenberger, 2003; Baran, Shanock, Rhoades & Miller, 

2012; Rhoades & Eisenberger, 2002; Shore & Shore, 1995). 

Ζ Αληηιακβαλφκελε Οξγαλσζηαθή Τπνζηήξημε πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη φηη ν νξγαληζκφο ηνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, εθηηκά 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ επέλδπζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επεμία, κέζσ 

απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Eisenberger, Fasolo, Davis-LaMastro, 

1990; Eisenberger, Huntington, Hutchison, Sowa, 1986; Eisenberger, Stinglhamber, 

Vandenberghe, Sucharski, Rhoades, 2002). Οη Eisenberger et al. (1986, 1990) εηζήγαγαλ 

αξρηθά ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο ππνζηήξημεο γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα θίλεηξα 

πνπ νδεγνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα επελδχζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

Απηή ε πξνζπάζεηα είλαη απνηέιεζκα θξηηηθήο ηεο έλλνηαο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

Πάλησο, ζχκθσλα κε ηνπο Eisenberger et al., είλαη δχζθνιν λα εθηηκήζνπκε κε αθξίβεηα ηηο 

ςπρνινγηθέο θαη νξγαλσζηαθέο πεγέο ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ νξγαληζκφ 

πνπ ηνπο απαζρνιεί. 

Όπσο θαη ν Carroll, ν Wood (1991) ζα απνζπλζέζεη επίζεο ην πξφηππν θνηλσληθήο 

απφδνζεο ζε ηξία επίπεδα. Χζηφζν, ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ αξρψλ, ν ηχπνο αληίδξαζεο 

θαη νη επηπηψζεηο είλαη δηαθνξεηηθνί. Σν κνληέιν ηνπ Wood εκπινπηίδεη ηε κνληεινπνίεζε 

ηνπ Carroll θαη ε πξνζέγγηζή ηνπ είλαη πην ιεηηνπξγηθή. Ο Wood δειψλεη πξψηα φηη νη ηξεηο 

αξρέο ηεο θηλεηνπνίεζεο ζα αιιειεπηδξνχλ (Wood, 1991). Δθθξάδνληαη δηαθνξεηηθά 

αλάινγα κε ην αλ ε εηαηξεία ζεσξείηαη σο θνηλσληθφο ζεζκφο (αξρή λνκηκφηεηαο), 

παξαγσγηθή νξγάλσζε (αξρή δεκφζηαο ινγνδνζίαο) ή θνηλφηεηα αηφκσλ (εζηθή αξρή).ηε 

ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο ηεο 

εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ: πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηέο ηεο, ηη 

αληηθαηνπηξίδνπλ νη αμίεο ηεο; πψο ρεηξίδεηαη ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο, ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο 
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ελδηαθεξφκελνπο; Ο ζπγγξαθέαο ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αθνξά 

ηελ θνηλσληθή επζχλε αιιά θαη ηελ θπξηαξρία ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο. 

 

2.12 ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΔΕΜΕΤΗ  
 

Απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεσξίαο θνηλσληθήο αληαιιαγήο ηνπ Blau (1964), νη εξγαδφκελνη 

νηθεηνζειψο ζπκκεηέρνπλ ζε ακνηβαία ζπκπεξηθνξά κε (θαη πξνο φθεινο) ηνλ εξγνδφηε 

ηνπο, φηαλ ζεσξνχλ φηη ν ηειεπηαίνο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπο, αιιά θαη φηαλ εθηηκά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ζην πιαίζην 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Απηή ε δηαδηθαζία σθειεί ηφζν ηνλ εξγαδφκελν 

φζν θαη ηνλ νξγαληζκφ. χκθσλα κε ηνπο Eisenbergeretal. (1986), φζν πεξηζζφηεξν νη 

εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη φηη ε νξγάλσζή ηνπο ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, 

ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ν 

εξγνδφηεο κπνξεί λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά νθέιε φηαλ ν εξγαδφκελνο εηζέιζεη ζε κηα 

δηαδηθαζία ακνηβαηφηεηαοε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα ηνλ δεζκεχζεη ζηνλ νξγαληζκφ. 

Ζ ζπκβνιή ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέιημε ηεο νξγαλσζηαθήο 

ηαπηφηεηαο ζηελ νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη απνδεηρζεί ζε δηάθνξεο κειέηεο 

(MacKensie, Podsakoff, Ahearne, 1998; Organ & Ryan, 1995). Απφ πξαθηηθή άπνςε, ην 

ελδηαθέξνλ απηψλ ησλ εξεπλψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη πξαγκαηνπνηνχλ 

εζεινληηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο δελ απαηηνχλ ζεζκνζεηεκέλα πξνγξάκκαηα θηλήηξσλ ή 

αληακνηβψλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε φηη 

ε παξαγφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα δελ ζρεηίδεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ηηο πσιήζεηο. Σα θέξδε απφ ηελ 

απνδνηηθφηεηα πξνθχπηνπλ απφ έλα πγηέο εξγαζηαθφ θιίκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο 

νξγαλσζηαθήο ηαπηφηεηαο. 

Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ην Organ (1988), έλα νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζηελ πςειή πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, έρεη άκεζε ζπλέπεηα λα 

ελζαξξχλεη ηνπο ππαιιήινπο λα αληαπνθξηζνχλ παξνπζηάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

«θαιψλ πνιηηψλ» πξνο ηελ νξγάλσζή ηνπο (γηα παξάδεηγκα, νκαδηθφ πλεχκα θ.ιπ.) ή πξνο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα ζηειέρε είηε γηα άηνκα ζηελ ίδηα ζέζε ηεο 

ηεξαξρίαο (γηα παξάδεηγκα, απηνβνήζεηα θ.ιπ.). Δληζρχνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
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εξγαδνκέλσλ, νη ζπκπεξηθνξέο ηεο νξγαλσζηαθήο ηαπηφηεηαο δεκηνπξγνχλ ζπλνρή κεηαμχ 

ησλ ίδησλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, αιιά θαη εληφο ηεο ηεξαξρίαο. 

Όπσο δείρλνπλ νη πξφζθαηεο έξεπλεο, ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε πξνο ηνλ νξγαληζκφ 

είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο νξγαλσζηαθήο 

ηαπηφηεηαο(LePine, Erez, &Johnson, 2002;Paille, 2006;Podsakoffetal., 2000). Πνιιέο 

κνξθέο δέζκεπζεο έρνπλ δηεξεπλεζεί κέρξη ζηηγκήο ζηε βηβιηνγξαθία (Meyer&Herscovitch, 

2001). Απφ απηέο, ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε θαίλεηαη λα είλαη απηή πνπ έρεη εξεπλεζεί 

πεξηζζφηεξν ελψ δχν πεξαηηέξσ έλλνηεο εμεηάδνληαη. Ζ πξψηε αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Mowday, Steers&Porter (1974, 1979) πνπ νξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε σο ην 

γεγνλφο φηη έλα άηνκν ηαπηίδεη ηηο αμίεο ηνπ κε ηηο αμίεο ηεο νξγάλσζήο ηνπ, θάλεη 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζην έξγν ηνπ γηα λα ζπκβάιεη ζηελ επηηπρία ηνπ θαη ηέινο επηζπκεί 

λα παξακείλεη κέινο ζηελ νξγάλσζε γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν.  

Ζ δεχηεξε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο είλαη λεφηεξε. χκθσλα κε ηνπο 

Meyer θαη Allen (1996), αλαθέξεηαη ζην «ζπλαηζζεκαηηθφ ζπζρεηηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νξγάλσζε ηνπ». Αληίζηνηρεο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο Mowdayetal. (1982) θαη Meyer&Allen(1997) θαηαιήγνπλ ζε 

παξφκνηα απνηειέζκαηα.  
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

3.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Ζ επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ βαζίδεηαη ζε αξθεηέο 

πξνυπνζέζεηο. Πξψηνλ, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε ηη αθξηβψο είλαη ε εγεζία θαη πψο 

δηαθέξεη απφ ηε δηνίθεζε θαη πνηα εμέιημε έρεη ππνζηεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Απηφ ζα 

βνεζήζεη ζην λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηειεπηαίεο ηάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο θαη ζπλεπψο λα 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη κία νξγάλσζε ζηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. Γεχηεξνλ, 

αμίδεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ε εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία απφ ηε κία πιεπξά, αιιά 

απφ ηελ άιιε είλαη θαη κηα ηδηφηεηα (Grint, 2005; 2008). Χο δηαδηθαζία, ζπλεπάγεηαη κε 

άζθεζε επηξξνήο ρσξίο πξνζθπγή ζε θαηαλαγθαζηηθά κέηξα, ελψ σο ηδηφηεηα είλαη έλα 

ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνδίδνληαη ζε άηνκα πνπ ζεσξνχληαη εγέηεο.  

 Χο εθ ηνχηνπ, ηζρχεη φρη κφλν γηα φζνπο αζθνχλ δηεπζπληηθέο ιεηηνπξγίεο, αιιά ζηελ 

πξάμε επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη ζηηο 

κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Tichy (1997). Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε 

θχζε ηεο εγεζίαο πξνυπνζέηεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

λα απνθέξνπλ κεηξήζηκα νθέιε ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Σξίηνλ, φηαλ έλαο νξγαληζκφο έρεη εγεηηθά ζηειέρε ζηε δνκή ηνπ, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε έλλνηεο θαη κνληέια εγεζίαο πνπ ζα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα 

ζηνλ νξγαληζκφ. Έηζη, ε εγεζία πνπ εμεηάδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν απαηηεί ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ εγεζίαο θαη ηελ εθηίκεζε πνην απφ απηά κπνξεί λα είλαη 

πην απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ νξγαληζκφ. 

 πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη παξαθνινπζψληαο 

πξνζεθηηθά ηηο δηάθνξεο απφςεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ηελ αλαθνξά 

ηνπο ζηελ πξαθηηθή εκπεηξία, θαίλεηαη φηη ε πξνζσπηθφηεηα είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ζηελ εγεζία. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη επνκέλσο λα δνζεί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

αλζξψπσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηελ αλάπηπμή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο εγεζίαο, 

φπσο επίζεο θαη ζην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο νξγαλσζηαθήο ηαπηφηεηαο. Θα πξέπεη 

επίζεο λα δεισζεί ζαθψο φηη έλα πξφγξακκα βειηίσζεο ηθαλνηήησλ εγεζίαο απφ κφλν ηνπ 

δελ είλαη αξθεηφ εθηφο εάλ νη ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 
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γλσξίζκαηα. Απηά ηα γλσξίζκαηα ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα 

νδεγήζνπλ ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ αθνινχζσλ-εξγαδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ο Shamir (1992), αλαιχνληαο απνηειεζκαηηθνχο εγέηεο, επέζηξεςε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Παξάιιεια κε ηε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη 

ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο - ή ίζσο ππφ ηελ επηξξνή ηεο - ν Bass (1997, ζει. 130-139) αλέπηπμε 

έλα εγεηηθφ κνληέιν ζην νπνίν εληφπηζε δηαθνξεηηθά ζχλνια ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ απαηηνχληαη ζε θαηαζηάζεηο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαη ζηαζεξφηεηαο.  

 

3.2. ΦΑΡΙΜΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 

Ζ βηβιηνγξαθία παξαζέηεη κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ραξηζκαηηθή εγεζία. Σν ράξηζκα ζεσξείηαη έλα απφ ηα έκθπηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. ηελ πξάμε, έλαο ραξηζκαηηθφο άλζξσπνο αζθεί επηξξνή κέζσ 

πνιιψλ παξαγφλησλ. Δηδηθφηεξα, έλα ραξηζκαηηθφ άηνκν κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεγάιε βεβαηφηεηα, ζσζηή (θαηάιιειε γηα ηελ θαηάζηαζε) εμσηεξηθή ζηάζε, ψξηκε 

εζσηεξηθή ζηάζε, ζπγθέληξσζε ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπλνκηιεηή, ιεθηηθή δχλακε ππνβνιήο, 

επηκνλή θαη επηξξνή. Οη ραξηζκαηηθνί άλζξσπνη έρνπλ επίζεο ηα δηθά ηνπο φλεηξα, έλα 

φξακα γηα ην κέιινλ θαη γλσξίδνπλ φηη ηα φλεηξα ηνπ ζήκεξα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

αχξην. Απηφ ηνπο δίλεη έλα θίλεηξν λα ελεξγνχλ θαη λα θηλεηνπνηνχλ φρη κφλν ηνπο εαπηνχο 

ηνπο, αιιά θαη ηνπο άιινπο.  

Μφιηο ν εγέηεο ζπκβάιιεη ζηελ θαηλνηνκία, ζηε δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ ζχκθσλα κε 

ηηο πξνζδνθίεο ηεο νκάδαο, ηφηε νη αθφινπζνη κπνξνχλ λα πάξνπλ ηελ θπξηφηεηα θαη λα 

δεζκεπηνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αιιαγήο (Bennis, 2000; Riggio 2008). 

Δπηζπκνχλ, παξάιιεια, λα δείμνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα ζρέδηα πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ν εγέηεο. Ο ηειεπηαίνο, αλ είλαη έλαο αιεζηλφο ραξηζκαηηθφο εγέηεο, θεξδίδεη 

ηελ ππνζηήξημε θαη ην ζεβαζκφ ησλ αθνινχζσλ κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εγεζίαο σο έλα θαηλφκελν πνπ εμεηάδεη "εκάο" θαη φρη "εκέλα" (Haslam & Reicher, 2012, 

ζει. 44). 
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ηελ κεηα-αλάιπζε ηνπο, νη Rhoades θαη Eisenberger (2002) ζεκεηψλνπλ φηη ν 

εξγαδφκελνο κπνξεί λα αληιήζεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ηξέρνπζα δνπιεηά ηνπ 

απφ κηα ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαηφηεηα θαη γεληθά λα έρεη θαιχηεξε δηάζεζε ζηελ 

εξγαζία. ε αληάιιαγκα, ν νξγαληζκφο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ, ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επηδφζεσλ 

θαη ζηε κείσζε ησλ απνρσξήζεσλ. Άιιεο εκπεηξηθέο έξεπλεο δείρλνπλ κηα ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηηο καθξνρξφληεο απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία (Eisenberger et al., 1990). Σέινο, 

ζχκθσλα κε ηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο, απνδεηθλχεηαη ε επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο 

Αληηιακβαλφκελεο Οξγαλσζηαθήο Τπνζηήξημεο. χκθσλα κε ηνλ Organ (1989, ζει. 4), νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο ηαπηφηεηαο 

αληηζηνηρνχλ ζε "αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη άκεζα απφ ην επίζεκν 

ζχζηεκα αληακνηβήο θαη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.  

Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ξφινπ ή πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα θαζήθνληα ηεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ, δειαδή απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο κεηαμχ ελφο εξγαδνκέλνπ θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπ, είλαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθήο 

επηινγήο, νπφηε ε παξάιεηςή ηνπο δελ ζπλεπάγεηαη κε θάπνηα πνηλή απφ ηελ εξγνδνζία. Σν 

γεγνλφο φηη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο δελ εκπίπηνπλ ζην θαζνξηζκέλν πιαίζην ηεο εξγαζίαο πνπ 

θαηέρνπλ νη εξγαδφκελνη εμεγεί γηαηί εθηηκνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο εηαηξείαο, 

ηδίσο επεηδή επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο νξγάλσζεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην πξφβιεκα ηεο εγεζίαο ζην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο ηαπηφηεηαο, αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε εδψ ηα κνληέια πνπ εκθαλίζηεθαλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, εηδηθά αθνχ ε ζχγρξνλε άπνςε ηεο εγεζίαο έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο. Αξρηθά, ε επηζηεκνληθή έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Ζ ζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ρξνλνινγείηαη απφ ηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 (Higgs, Rowland, 2000, ζει. 116-131). Ήηαλ κηα πξνζέγγηζε 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ εγέηε, αιιά δελ νδήγεζε ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα (Fiedler, 1984) 

γηα ην ξφιν ηεο ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν. Οη ζπκπεξηθνξηθέο θαη πεξηζηαζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ εγεζία παξέκεηλαλ πεξηζζφηεξν ζην επίπεδν ηεο ζεσξίαο. ε ζχγθξηζε κε 

ηε ζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, απηέο νη έλλνηεο έδσζαλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε ην ηη θαζνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εγέηε. Οη εθπξφζσπνη απηψλ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ήηαλ νη Blake θαη Mouton (2004, ζει. 435-451), παξφιν πνπ ηάζζνληαλ ζηελ 

άπνςε φηη ππάξρεη έλα θαιχηεξν εγεηηθφ ζηπι (Alimo-Metcalfe, 1995, ζει. 3-8). 
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Μηα άιιε επηινγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε 

ιεγφκελε ζεσξία ηνπ θχθινπ δσήο πνπ ππνδειψλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ελφο εγέηε εμαξηάηαη 

απφ ηελ σξηκφηεηα ησλ νπαδψλ ηνπ. Καζψο γίλνληαη πην ψξηκνη, ν εγέηεο πξέπεη λα θηλεζεί 

απφ ηνλ πςειφ ζε ρακειφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα, ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα αξρίζεη ζε ρακειφ επίπεδν, λα απμάλεηαη κε κέηξην ξπζκφ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηψλεηαη μαλά. Οη Hersey θαη Blanchard (1993) πεξηγξάθνπλ απηή ηε 

ζεσξία ζην εγεηηθφ ηνπο πιέγκα, αιιά δελ έιαβαλ επαξθή επηβεβαίσζε ζηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα (Yukl, 1989, ζει. 5). 

 πλνςίδνληαο, ην ζηπι εγεζίαο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο 

Αληηιακβαλφκελεο Οξγαλσζηαθήο Τπνζηήξημεο (Rhνades & Eisenberger, 2002). ε 

ζχγθξηζε κε άιια ζηπι εγεζίαο, έλα θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ραξηζκαηηθήο 

εγεζίαο είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεη ζην ξφιν ησλ εξγαδνκέλσλ (Zhang et al., 2013). Οη 

παξαδνζηαθέο ζεσξίεο εγεζίαο ζπλήζσο ζεσξνχλ ηνπο πθηζηακέλνπο σο παζεηηθνχο 

απνδέθηεο επηξξνήο εγεζίαο, ελψ ε ραξηζκαηηθή εγεζία πξνζπαζεί λα παξαθηλήζεη ηηο 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κνηξάδνληαο ην κεγάιν φξακα ησλ εγεηψλ καδί 

ηνπο. Δπηπιένλ, ε ραξηζκαηηθή εγεζία είλαη πηζαλφ λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα παξέρνπλ 

πνιχηηκε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σέινο, νη εξγαδφκελνη είλαη πην 

πηζαλφ λα αληηιακβάλνληαη πςειφηεξν επίπεδν νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο φηαλ αθνινπζνχλ 

έλαλ ραξηζκαηηθφ εγέηε. 

 Σν παξαπάλσ απνηειεί θαη ηελ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο 

δειαδή: 

H1: Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ Αληηιακβαλόκελε Οξγαλωζηαθή 

Τπνζηήξημε.  

 

3.3. ΦΑΡΙΜΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΔΕΜΕΤΗ 
 

 Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε νξίδεηαη σο "κηα γεληθή δχλακε πνπ νδεγεί ην άηνκν ζηελ 

απηνδηάζεζε θαη ηελ αθνζίσζε ζηελ νξγάλσζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη 

(Mowday et al., 1982, ζει. 27). Έλαο απφ ηνπο νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη 

θαζνξίδνπλ ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ην ζηπι εγεζίαο ηνπ εγέηε (Mathieu & 
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Zajac, 1990; Mowday et al., 1982). Τπάξρεη έλα ζεκαληηθφ πιήζνο εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ραξηζκαηηθήο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα (Bono & Judge, 2003). 

Όπσο επηζεκαίλεη ν Bass (2006), ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα έρνπλ απνδεηρζεί ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ απφδνζε ζε πνιιά πιαίζηα. Έηζη, 

νη κεηα-αλαιχζεηο ησλ Lowe et al (1996) θαη Fuller et al (1996) έρνπλ επηζεκάλεη 

ζεκαληηθνχο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο θαη αξθεηψλ αηνκηθψλ θαη 

ζπιινγηθψλ δνκψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο. Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Bass (1985), εκπλεπζκέλε απφ ην έξγν ηνπ Burns (1978), σο κία 

ζπλαιιαθηηθή εγεζία ησλ, σο ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ψζηε λα ηνπο παξαθηλήζεη πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίηεπμε 

επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ, ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη ζε επίπεδν νξγάλσζεο. 

Ζ έξεπλα ζπζρεηίδεη γεληθά ηέζζεξηο δηαζηάζεηο κε απηή ηε κνξθή εγεζίαο (Judge θαη 

Piccolo, 2004): ράξηζκα, εκπλεπζκέλν θίλεηξν, πλεπκαηηθή δηέγεξζε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

εθηίκεζε. 

Δηδηθφηεξα γηα ηε ραξηζκαηηθή εγεζία, σο κέξνο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, 

απηφ πνπ έρνπλ θνηλφ νη παξαπάλσ ζεσξίεο είλαη φηη εζηηάδνπλ ζε εμαηξεηηθνχο εγέηεο πνπ 

έρνπλ εμαηξεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο αθνινχζνπο ηνπο. Δπηπιένλ, απηνί νη εγέηεο πξνθαινχλ 

ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ απνζηνιή ηνπ εγέηε θαη ηεο νξγάλσζεο (McCann et al., 

2006). Μεηαμχ απηψλ, δχν εξεπλεηηθά πεδία έρνπλ απνθηήζεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ. 

Καηαξράο, ε ραξηζκαηηθή εγεζία (Conger & Kanungo, 1998) πεξηγξάθεη γηαηί νη νπαδνί 

ηαπηίδνληαη κε ηνλ αληίζηνηρν εγέηε ηνπο. Γεχηεξνλ, ζην πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο, νη εγέηεο ηνλίδνπλ ηελ πςειφηεξε αλάπηπμε ησλ θηλήηξσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εληζρχνληαη ηα θίλεηξα ησλ αθνινχζσλ δεκηνπξγψληαο έλα εκπλεπζκέλν φξακα γηα ην 

κέιινλ (Bass, 1997). Έηζη, πνιιέο θνξέο, ε βηβιηνγξαθία ηεο εγεζίαο ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

φξνπο κεηαζρεκαηηζηηθή θαη ραξηζκαηηθή εγεζία ρσξίο λα ηηο δηαρσξίδεη φπσο αλαθέξεη ν 

Yukl (1999). Ο Shamir et al., (1993, 1998) ππνδειψλνπλ φηη νη κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο 

επεξεάδνπλ ηελ νξγαλσηηθή δέζκεπζε απμάλνληαο ην επίπεδν ηεο εγγελνχο αμίαο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θαη δεκηνπξγψληαο έλα πςειφηεξν επίπεδν 

πξνζσπηθήο δέζκεπζεο εθ κέξνπο ησλ αθνινχζσλ γηα έλα θνηλφ φξακα, απνζηνιή θαη 

νξγαλσζηαθνχο  ζηφρνπο. 
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χκθσλα κε ηνπο Shamir et al. (1998), νη κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο είλαη ζε ζέζε λα 

επεξεάζνπλ ηνλ ηχπν ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ αθνινχζσλ ηνπο δηαδίδνληαο έλα 

πςειφ επίπεδν εγγελψλ αμηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Πξάγκαηη, 

πνιιέο κειέηεο απνθαιχπηνπλ ζεκαληηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

νη Kent θαη Chelladurai (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη νη «εμαηνκηθεπκέλεο εθηηκήζεηο» 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Οη Shamir et al 

(1993) παξνπζηάδνπλ ηνπο κεραληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηελ απφδνζε δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ θηλεηήξηα επίδξαζε πνπ αζθεί ηφζν ζε κεκνλσκέλεο φζν θαη ζε ζπιινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο.  

Γηα ηνπο Katz θαη Kahn (1966), δεκηνπξγείηαη έλα θαηαζθεχαζκα ην νπνίν "έρεη 

πξνέιεπζή ηνπ ζηε γλψζε, ζηελ επηξξνή, ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζε άιια αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ην νπνίν εληζρχεηαη απφ αιιειεπηδξάζεηο θαη εθδειψλεηαη ζην πςειφηεξν 

επίπεδν σο ζπιινγηθφ θαηλφκελν" δειαδή είλαη έλα δπλακηθφ θαηλφκελν (Klein & 

Kozlowski, 2000).  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Schneider et al (2002), ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

εμνκνησζεί κε ηελ έλλνηα ηνπ θιίκαηνο. Πξάγκαηη, νη Schneider et al (2002) νξίδνπλ ην θιίκα 

σο κηα πεηξακαηηθή πεξηγξαθή ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο θαλφλεο θαη ηηο επίζεκεο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο ηεο 

νξγάλσζεο. Γηα ηνπο Schulte et al (2006), πξφθεηηαη γηα δηάθξηζε ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο 

θαη ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο. 

Οη González-Roma, Peiró θαη Tordera (2002) επηβεβαίσζαλ φηη φζν πεξηζζφηεξν ν 

εγέηεο δίλεη πιεξνθνξίεο ζηνπο αθνινχζνπο ηνπ, ηφζν ηζρπξφηεξνη είλαη νη ζπζρεηηζκνί κε 

ηελ πνηφηεηα ηνπ θιίκαηνο ζηα ηξία ζηνηρεία πνπ κειεηήζεθαλ (ππνζηήξημε, θαηλνηνκία, 

πξνζαλαηνιηζκφο). Γηα ηνπο Zohar θαη Luria (2005), νη εγέηεο είλαη ε θχξηα πεγή ηεο 

εξκελείαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πθηζηακέλνπο ζην νξγαλσζηαθφ θιίκα. Έηζη, 

ζπκθσλνχλ κε ηνπο Kozlowski θαη Doherty (1989) φηη ν εγέηεο ελεξγεί σο «ην βαζηθφ 

θίιηξν ζηελ εξκελεία πνπ δίλεη ζηνπο πθηζηακέλνπο γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θιίκαηνο» (ζει. 547). 

Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ραξηζκαηηθήο εγεζίαο ζε δηάθνξα 

νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ ηε ζπλάθεηα ηνπο (Bass, 1998, Yammarino et al., 
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1993), ελψ απηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ απνδεηρζεί ζε έλα επξχ θάζκα πιαηζίσλ 

(Dumdum et al., 2002; Judge & Piccolo, 2004; Lowe et al., 1996). Απηέο νη ζεσξίεο 

εμεηάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εγεηψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ ππνζηήξημε ζηνπο αθνινχζνπο ηνπο θάηη ην νπνίν ζπρλά νδεγεί ζε 

εμαηξεηηθή παξαγσγηθφηεηα, ηθαλνπνίεζε γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε (Tejeda et al., 2001). Οη ραξηζκαηηθνί εγέηεο επηθνηλσλνχλ κε πςειέο πξνζδνθίεο 

ηνπο αθνινχζνπο ηνπο θαη δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο απηψλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Ο αληίθηππνο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο απμάλεη ηελ αίζζεζε 

ηθαλφηεηαο θαη απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αθνινχζσλ (Avolio & Gibbons, 1998) πνπ 

κε ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. 

Έλα απφ ηα θξίζηκα ζπζηαηηθά ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο είλαη ε εγεζία. Ο 

Rowden (2000) δηαπίζησζε φηη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε, φπσο ε επαηζζεζία 

ζηηο αλάγθεο ησλ κειψλ θαη ην ζαθέο φξακα, ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Barling et al., 1996). Γηα παξάδεηγκα, γεληθά, ηα ζηπι 

δηνίθεζεο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ επεξεάδνπλ βαζηά ηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ 

δέζκεπζε ζηηο νξγαλψζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζηειερψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ αλαγλσξίδνληαη ζαθψο σο ηζρπξέο επηξξνέο ζηελ πίζηε ησλ αθνινχζσλ 

(Nijhof et al., 1998). ε κηα άιιε κειέηε, ν εξεπλεηήο δηαπίζησζε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηεπζπληή (Coladarci, 1992), νη δηαρεηξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Zeffane, 1994) θαη ην ζηπι 

δηνίθεζεο (Nijhof et al., 1998) έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο.  

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ κειεηψλ δείρλνπλ φηη νη 

εγέηεο πνπ αζθνχλ ραξηζκαηηθέο/κεηαζρεκαηηζηηθέο εγεηηθέο πξαθηηθέο πηζαλφηαηα ζα 

βηψζνπλ πςειφηεξεο ηάζεηο γηα νξγαλσζηαθή δέζκεπζε απφ ηνπο αθνινχζνπο. 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο απνθαιχπηνπλ φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ηχπσλ εγεζίαο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ αθνινχζσλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο 

νξγαλσηηθήο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή επεηδή ζπλδέεηαη κε ηνλ 

κεησκέλν θχθιν εξγαζηψλ (Mathieu & Zajac, 1990), ηελ αχμεζε ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ 

(Alvesson, 2001), ηελ απμεκέλε ζπκπεξηθνξά ηεο νξγαλσζηαθήο ηαπηφηεηαο (Meyer et al., 

2002) θαη ηε κεησκέλε απνπζία (Eby et al., 1999). 
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Έηζη, δηακνξθψλεηαη ε δεχηεξε ππφζεζε πνπ ζα εμεηαζηεί ζην επφκελν θεθάιαην θαη 

εηδηθφηεξα: 

Ζ2: Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ νξγαλωζηαθή δέζκεπζε. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

4.1 ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, επηιέρζεθαλ θάπνηεο εηαηξείεο κε 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνπο δηαλεκήζεθε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηε 

ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. πλνιηθά, δηακνηξάζηεθαλ 125 εξσηεκαηνιφγηα 

θαη επεζηξάθεζαλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα ηα 99. Σν 63,6% ησλ εξσηεζέλησλ αληηζηνηρεί ζε 

άληξεο(63 άληξεο) θαη ην 36,4% ζε γπλαίθεο(36 γπλαίθεο).Ο κέζνο φξνο ειηθίαο είλαη ηα 43 

έηε. Οη ηξεηο εηαηξείεο είραλ εκπνξηθφ ραξαθηήξα θαη νη δχν ήηαλ βηνκεραλίεο. 

4.1.1 ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ- ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ζην εξσηεκαηνιφγην ππάξρνπλ  2 

εξσηήζεηο. Ζ κία αθνξά ην θχιν, ζηελ νπνία ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο γηα ηνλ άλδξα 

θαη ηελ γπλαίθα θαη ε άιιε ηελ ειηθία φπνπ ν θάζε εξσηψκελνο κπνξεί λα γξάςεη ηνλ 

αξηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπ ζε έλα πιαίζην. Δπίζεο, γηα λα δειψζνπλ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ηνπο νη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε: Απφθνηηνο γπκλαζίνπ/Λπθείνπ, 

Απφθνηηνο ΣΔΗ, Απφθνηηνο ΑΔΗ θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ/Γηδαθηνξηθνχ. Σέινο, γηα λα 

δειψζνπλ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ επηιέγνπλ αλάκεζα ζε Γηεπζπληή, 

Πξντζηάκελν, Δξγαδφκελν ή ζπκπιεξψλνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ ζην πιαίζην πνπ βξίζθεηαη 

θάησ απφ ηελ εξψηεζε. 

4.1.2 ΕΡΓΑΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Όζνλ αθνξά, ηελ εξγαζία, ππάξρνπλ 3 εξσηήζεηο. ηελ πξψηε δειψλεηαη ην 

θαζεζηψο ηεο εξγαζίαο ηνπ εξσηψκελνπ κε ηελ επηινγή αλάκεζα ζε Μφληκν, πκβαζηνχρν 

θαη Δθπαηδεπφκελν θαη ππάξρεη θαη ην πιαίζην γηα λα ζπκπιήξσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηζρχεη θάηη δηαθνξεηηθφ. ηε δεχηεξε εξψηεζε, δεηείηαη ν ρξφλνο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ζηελ ηξίηε ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ πνπ εξγάδνληαη ηψξα. 
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4.2 ΚΛΙΜΑΚΕ ΜΕΣΡΗΗ 

4.2.1 ΦΑΡΙΜΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο , ρξεζηκνπνηήζεθε κία θιίκαθα κέηξεζεο 

κε εξσηήζεηο φπσο : «O πξντζηάκελνο κνπ είλαη θαιφο  ζην λα καο εκπλέεη θνηλφ φξακα», «ν 

πξντζηάκελνο κνπ καο εκπλέεη αθφκα θαη ζε δχζθνιεο κέξεο». Γηα ηε βαζκνιφγεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε 5-βαζκε θιίκαθα Likert φπνπ : 1= Γηαθσλψ, 2= Μάιινλ δηαθσλψ, 3= 

Οχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ, 4= Μάιινλ ζπκθσλψ, 5= πκθσλψ. 

4.2.2 ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο αληηιακβαλφκελεο νξγαλσζηαθήο ππνζηήξημεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο ησλ Eisenberger, Huntington, Hutchison & Sowa, (1986) κε 

θιίκαθα κέηξεζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κία εξψηεζε είλαη ε αθφινπζε: «Ζ δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απφςεηο κνπ». Γηα ηε βαζκνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθε 5-

βαζκε θιίκαθα Likert φπνπ : 1= Γηαθσλψ, 2= Μάιινλ δηαθσλψ, 3= Οχηε ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ, 4= Μάιινλ ζπκθσλψ, 5= πκθσλψ. 

4.2.3 ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΔΕΜΕΤΗ 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο κε 

θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ  Mowday, Steers, & Porter (1979). Έλα παξάδεηγκα εξψηεζεο είλαη: 

«Ο νξγαληζκφο πνπ εξγάδνκαη έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα εκέλα». Γηα ηε βαζκνιφγεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε 5-βαζκε θιίκαθα Likert φπνπ : 1= Γηαθσλψ, 2= Μάιινλ δηαθσλψ, 3= 

Οχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ, 4= Μάιινλ ζπκθσλψ, 5= πκθσλψ. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

O παξαπάλσ πίλαθαο πξνέθπςε κεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ 

απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS. O δείθηεο πνπ επηιέγνπκε είλαη ν 

Pearsoncorrelation θαζψο καο δείρλεη ηελ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ. ηνλ πίλαθα 

θαίλνληαη ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο Pearson correlation πνπ δηεμήρζε. 

χκθσλα κε απηά, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο κε ηελ 

αληηιακβαλφκελε νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε (r=0,21, p<0,05) θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

ραξηζκαηηθήο εγεζίαο κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ( r=0,4, p<0,01). 
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ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΝ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

-,207* ,556 -,059 ,190 -,337 ,678     

ΥΑΡΗΜΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ ,066 -,033 ,277 ,101 ,077 -,019 -,066    

ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

,116 -,047 ,123 ,104 ,201 ,002 ,006 ,210*   

ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ ,117 ,015 ,381 -,032 ,122 ,009 -,052 ,400 ** ,536 **  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

6.1 ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΤΖΗΣΗΗ 

 Χο θνηλσληθφ θαηλφκελν, ε ραξηζκαηηθή εγεζία έρεη ιάβεη κεγάιε πξνζνρή ζηηο 

δπηηθέο κειέηεο (Zhang et al., 2013), ελ κέξεη επεηδή ε ζεκεξηλή θνηλσλία απαηηεί ηελ 

απνηειεζκαηηθή εγεζία πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. Ζ παξνχζα κειέηε πξνζθέξεη κία εκπεηξηθή 

αλάιπζε γηα ηνπο κεραληζκνχο ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη ζχκθσλα κε απηή νη δχν ππνζέζεηο εξγαζίαο επηβεβαηψλνληαη. Γειαδή, ε ραξηζκαηηθή 

εγεζία έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ηελ αληηιακβαλφκελε νξγαλσζηαθή ζηήξημε φζν θαη 

κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηβεβαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ηελ εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηεο ραξηζκαηηθήο 

εγεζίαο ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. πγθεθξηκέλα, ε ραξηζκαηηθή εγεζία ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ην εξγαζηαθφ πάζνο ελψ φζν απμάλεηαη ε 

ραξηζκαηηθή εγεζία ηφζν απμάλεηαη θαη ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κεραληζκφ ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο, ε κειέηε καο δίλεη 

έκθαζε ζηε ζεψξεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ εγέηε-αθνινχζνπ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηηο 

ςπρνινγηθέο αληηιήςεηο ησλ αθνινχζσλ. Σν «ςπρνινγηθφ θεθάιαην» ζηελ νξγάλσζε 

αληηπξνζσπεχεη ζεηηθνχο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο θαη κπνξεί λα έρεη πνηθίιεο ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ εξγαζία θαη ζηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν βειηησκέλν ςπρνινγηθφ 

θεθάιαην ζα πξνσζήζεη ηελ θαιχηεξε απφδνζε θαη πεξηζζφηεξεο ζπκπεξηθνξέο ηχπνπ 

πνιηηψλ.  

 Ζ επίδξαζε ηεο Αληηιακβαλφκελεο Οξγαλσζηαθήο Τπνζηήξημεο ππνδεηθλχεη έλαλ 

πξσηαξρηθφ ξφιν εγεζίαο ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο νξγαληζκφο είλαη κηα κε 

εμαηνκηθεπκέλε νληφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα, ζηε δνκή, ζηελ πνιηηηθή 

θαη νχησ θαζεμήο. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ε αληίιεςε φηη ε ππνζηήξημε απφ έλαλ νξγαληζκφ 

δελ είλαη εχθνιε. Χο εθ ηνχηνπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη εξγαδφκελνη ζα 

αληηιεθζνχλ ηνλ εγέηε σο πιεξεμνχζην ηεο νξγάλσζεο θαη ζα εθηηκήζνπλ ζε πνην βαζκφ ν 

εγέηεο ππνζηεξίδεη ηηο εξγαζηαθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

 ην ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

γίλεηαη πην ζεκαληηθή, εηδηθά φηαλ ε λέα γεληά ζα είλαη ε πιεηνςεθία ηνπ εξγαηηθνχ 
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δπλακηθνχ (Nohe et al., 2013). Ζ έξεπλά καο κπνξεί λα πξνζθέξεη νξηζκέλεο ρξήζηκεο 

θαηεπζχλζεηο ζε επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Πξψηνλ, νη εγέηεο 

πξέπεη λα επελδχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο θξνληίδαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δεκηνπξγψληαο θαηαζηάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζεηηθψλ ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Γεχηεξνλ, νη 

εγέηεο πξέπεη λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξε ελζάξξπλζε, αλαγλψξηζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπο. Ζ ππνζηήξημε ηνπ εγέηε δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο πφξνπο, 

αιιά θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ζηε ζηήξημε ησλ ζρέζεσλ θαη κε ηνπο άιινπο, 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία δειαδή ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο. 

6.2 ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 Τπάξρνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζηελ παξνχζα έξεπλα, νη νπνίνη πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζε κειινληηθέο κειέηεο. Πξψηνλ, νη θιίκαθεο καο είλαη φιεο αλαπηπγκέλεο 

ζηηο δπηηθέο ρψξεο, ελψ κηα ειιεληθή εθδνρή ηεο ραξηζκαηηθήο θιίκαθαο εγεζίαο 

εμαθνινπζεί λα ιείπεη απφ ηε βηβιηνγξαθία. ηελ Διιάδα, ην δήηεκα ηεο ραξηζκαηηθήο 

εγεζίαο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ε νπνία θαη 

απαζρνιεί επί ην πιείζηνλ ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Γεχηεξνλ, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

έξεπλαο καο πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή αηηηαθψλ επηρεηξεκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζε 

κειινληηθέο κειέηεο, ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί έλαο δηαρξνληθφο ζρεδηαζκφο θαη νη 

κεηαβιεηέο ζα πξέπεη λα κεηξεζνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. 

Γειαδή, ε παξνχζα έξεπλα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεγαιχηεξν δείγκα 

ζπκκεηερφλησλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κία δπλακηθή επηβεβαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. 

 Ζ δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο ραξηζκαηηθήο 

εγεζίαο κπνξεί λα εξκελεπηεί σο κηα επελδπηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη ραξηζκαηηθνί 

εγέηεο εκπιέθνληαη ζε ςπρνινγηθέο επελδχζεηο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. Σν απνηέιεζκα 

κηαο ηέηνηαο επέλδπζεο, θαηά ζπλέπεηα, είλαη απμεκέλν ςπρνινγηθφ θεθάιαην θαη θαιχηεξε 

απφδνζε. 
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