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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα Κα Φαθαιηνχ 

Δηξήλε γηα ηε ζσζηή θαζνδήγεζή ηεο θαη ην άξηην θιίκα ζπλεξγαζίαο πνπ 

αλαπηχρζεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, νθείισ επραξηζηίεο ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πιεζπζκφ έξεπλαο 

θαζψο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ πξνζσπηθή ζηήξημε θαη 

ηελ ππνκνλή πνπ επέδεημαλ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ εγεζία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαηαλννχλ 

ηελ ζεκαζία ηεο,  παξφια απηά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ 

κφλν ζην απνηέιεζκα ρσξίο λα δίλνπλ ζεκαζία ζην αληίθηππν πνπ έρεη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμή 

ηνπ. Απηφ, νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout). θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο  εγεζίαο  πνπ αζθείηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα θαη ηεο 

ακθίδξνκεο ζρέζεο ηεο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη εμνπζέλσζε. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο θαη εκπεηξηθήο κειέηεο, κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζε 5 ηκήκαηα κεζαίαο επηρείξεζεο θαη θαηφπηλ γηα 

εμαγσγή απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. Ζ 

έξεπλα έδεημε ηζρπξή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαζψο θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εγεζίαο θαη 

ηθαλνπνίεζεο φηαλ ην ζηπι εγεζίαο έρεη πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνπο αλζξψπνπο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: εγεζία, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

(burnout)  
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ABSTRACT 

Leadership is one of the most important factors in order to achieve goals. 

During the last years many businesses have understood its importance, yet in many 

cases businesses focus only on the outcome without paying attention to the impact to 

employees. This leads to reduced job satisfaction and exhaustion (burnout). The 

purpose of this thesis is to define the meaning of leadership and its relation to job 

satisfaction and burn out. This has been achieved through a review in scientific 

articles and books and through an empirical study by using a questionnaire to 

investigate the relevance of the above. The questionnaire was provided to 5 

departments of a medium sized company and then SPSS statistical software was used 

to extract the results. The research has shown a strong negative relationship between 

job satisfaction and job burnout, as well as a positive relationship between leadership 

and satisfaction under the condition that the leadership style is human oriented.  

 

 

Λέξειρ κλειδιά: leadership, job satisfaction, job exhaustion (burnout) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Δηζαγσγή 
 

  1.1. θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο  εγεζίαο  

πνπ αζθείηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα θαη ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηεο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη εμνπζέλσζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί κεγάιε 

έκθαζε ζηελ επηξξνή ηνπ εγέηε σο πξνο ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

κειεηνχληαη ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη εθείλνο ψζηε λα 

κπνξέζεη ε νκάδα πνπ δηνηθεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ εγεζία ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη απηέο νη έλλνηεο 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο.  

 

1.2. Πνην είλαη ην πξόβιεκα (δήηεκα); 

 

 Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη λα θαηαλννχλ ηελ ζεκαζία ηεο 

εγεζίαο παξφια απηά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ κφλν ζην 

απνηέιεζκα ρσξίο λα δίλνπλ ζεκαζία ζην αληίθηππν πνπ έρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ε 

δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. Απηφ νδεγεί 

ζηελ κείσζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε (burnout) , πνπ έρεη γίλεη έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζηηο κέξεο καο.  

 

 

1.3.  Πνην είλαη ην θίλεηξν ηνπ εξεπλεηή λα ην δηεξεπλήζεη; 

 

  Ζ εξεπλήηξηα νινθιεξψλνληαο ην Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

«Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη 

δηαπηζηψλνληαο ηε ζεκαζία ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο εγεζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ην 

πψο επηδξά ζε δηάθνξνπο ηνκείο κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φζν αθνξά ηνπο 

εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ηελ πινπνίεζε έξγνπ, επηρεηξεί λα ζθηαγξαθήζεη θαη λα 

εξεπλήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο εγεζίαο κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη 

εμνπζέλσζε . 
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1.4.  Πνηα είλαη ηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα; 

 

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαινχληαη λα απαληεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

● Πσο ζρεηίδεηαη ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε; 

● Πνηα κνξθή εγεζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί πην απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή; 

● Πσο ζρεηίδεηαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε; 

 

1.5. Με πνηα κέζνδν απηά ζα δηεξεπλεζνύλ; 

 

ρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία, αξρηθά έγηλε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε γηα επηζηεκνληθά άξζξα, ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ φπσο ην Google Scholar, πνπ κειεηνχλ ην ζέκα αιιά θαη ζπγγξάκκαηα . 

Έπεηηα έγηλε πνζνηηθή έξεπλα, έξεπλα πεδίνπ, κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

κεζαία ηδησηηθή επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί πεξίπνπ 200 άηνκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζε 5 ηκήκαηα απηήο πνπ απνηεινχληαλ απφ 51 άηνκα. Ζ εηαηξεία  δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ ρψξν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ςεθηαθήο 

βηνκεραλίαο ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ κήλα 

επηέκβξην ηνπ 2019, φπνπ κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ ζηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε θαηφπηλ 

ειέγρνπ πνιιψλ αληίζηνηρσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη έγηλε έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ 

ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

ρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS, πξψηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή δειαδή εμαγσγή πνζνζηψλ θαη 

δηαγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνινχζεζε έιεγρνο αλεμαξηεζίαο κε βάζεη ηνλ ζπληειεζηή Spearman, έηζη ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ε ζπζρέηηζε  ησλ εξσηεκάησλ πνπ εξεπλψληαη. 
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1.6. Πνηα είλαη ε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο; 

 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ 4 θεθάιαηα. πγθεθξηκέλα, 

ζην πξψην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη 

κέζσ απηήο θαη ηα θίλεηξα ηνπ εξεπλεηή. Έπεηηα αλαθέξνληαη ηα βαζηθά εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο ελψ παξνπζηάδεηαη θαη ε κέζνδνο δηεξεχλεζεο απηψλ. Σν 

δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεη κέζσ βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ηελ εγεζία, ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη εμνπζέλσζε αιιά αλαθέξεηαη θαη ζηηο έλλνηεο ηεο 

παξαθίλεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά ηελ 

εκπεηξηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε φπνπ έπεηηα απφ ηελ κεζνδνινγία πνπ 

παξνπζηάδεηαη, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζπζρεηίζεηο ψζηε λα 

απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σέινο, ην ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα θαη κειινληηθέο εξεπλεηηθέο δπλαηφηεηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε  
 

Δηζαγσγή  

 

Αλακθίβνια ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλερψο θαη απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηνπο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Μέζα ζηνπο παξάγνληεο έρεη δηαπηζησζεί ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εγεζίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε, ηεο παξαθίλεζεο, ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη εμνπζέλσζεο.   

ην παξφλ θεθάιαην, αλαιχνληαη νη παξαπάλσ έλλνηεο θαη ε επίδξαζε ηνπο 

θαζψο θαη ην πψο απηέο εληζρχνπλ ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

2.1. Ζγεζία  

 

2.1.1. Έλλνηα- νξηζκόο 

 

Ζ εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία επίδξαζεο πνπ έρεη σο ζηφρν ηνλ επεξεαζκφ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πξάμεσλ κηαο νκάδαο, κηθξήο ή κεγάιεο, ηνπ αηφκνπ, κηαο 

ηππηθήο ή άηππεο νξγάλσζεο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο,  

Μεξηθνί ζεκαληηθνί νξηζκνί γηα ηελ εγεζία:  

● Οη Katz θαη Kahn, αλαθέξνπλ φηη ε νπζία ηεο εγεζίαο βξίζθεηαη ζηελ 

ζπκκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ . 

● Οε Coots θαη O’Donnell αλαθέξνπλ φηη  εγεζία είλαη ην λα επεξεάδεη θάπνηνο 

άηνκα θαη λα ηα θάλεη λα ηνλ αθνινπζνχλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θνηλνχ 

ζηφρνπ (Εαβιαλφο,1998, Rahim M.A., 1983 ). 

● Οη Hersey θαη Blanchard (1969), αλαθέξνπλ φηη ν ζθνπφο ηεο εγεζίαο είλαη λα 

επεξεάζεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ αηφκνπ ή νκάδαο ζηελ πξνζπάζεηα λα πεηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο κηα επηρείξεζεο φηαλ είλαη δεδνκέλε ε θαηάζηαζε θαη νη 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζ’ απηή ηελ επηρείξεζε.  
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2.1.2.  Ζγέηεο 

 

Ζγέηεο είλαη απηφο πνπ θαηαθέξλεη έπεηηα απφ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο λα 

θάλεη ηα άιια άηνκα λα ηνλ αθνινπζνχλ πξφζπκα θαη λα ηνπ έρνπλ εκπηζηνζχλε .Γηα 

λα είλαη πεηπρεκέλνο έλαο κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα είλαη θαη εγέηεο.  

Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο δε ζπλδέεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο επηξξνήο, ηεο δχλακεο 

θαη ηεο εμνπζίαο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα απφ ηνλ εγέηε ψζηε λα 

θαζνδεγήζεη, παξαθηλήζεη θαη επεξεάζεη.  

Αξρηθά έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε πρ 

δίθαηνο, απνθαζηζηηθφο, δπλακηθφο. Όκσο γξήγνξα δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ 

εγέηεο κε πνιχ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο. Γειαδή μεθίλεζε λα 

κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε θαη ην πψο ελεξγεί ψζηε λα αλαδεηρζεί.  

 

 

 

2.1.3. Γηαθνξέο κεηαμύ πξντζηάκελνπ (manager) θαη εγέηε (leader) 

  

Πξντζηάκελνο 

● Γηνξίδεηαη 

● Διέγρεη 

● Δκπλέεη θφβν 

● ηεξίδεηαη ζηελ ηππηθή εμνπζία 

Ζγέηεο 

● Αλαδεηθλχεηαη  

● Πείζεη  

● Πεξλά φξακα  

● Μηιά ζηελ θαξδηά 

● Καηλνηνκεί 

● Δκπλέεη 

 

Ο εγέηεο γλσξίδεη πνιχ θαιά απφ πνχ αληιεί ηε δχλακε θαη ηελ εμνπζία . Οη 

βαζηθέο πεγέο άληιεζεο είλαη: 

● Ζ δχλακε ηεο αληακνηβήο θαη ηεο ηηκσξίαο. Απηή ε πεγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ εγέηε λα ηθαλνπνηεί ηεο αλάγθεο ηεο νκάδαο ή ηνπ αηφκνπ αιιά θαη λα 

επηβάιιεη πνηλέο. 
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● Ζ δχλακε ηεο αλαθνξάο (πξνηχπνπ): ε δπλαηφηεηα λα θάλεη ηα άηνκα λα 

ζέινπλ λα ηαπηηζηνχλ καδί ηνπ ιφγσ ραξηζκάησλ πνπ πξνθαινχλ 

εληππσζηαζκφ  

● Ζ δχλακε ησλ εηδηθψλ: απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ πείξα θαη ηηο εηδηθέο γλψζεηο 

πνπ κπνξεί λα έρεη ν εγέηεο 

● Ζ δχλακε ησλ πιεξνθνξηψλ: ε θαηνρή πιεξνθνξηψλ θαη ν έιεγρνο 

κεηαβίβαζεο απηψλ  

Πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εγέηεο ε δχλακε ηεο αλαθνξάο, ηνπ εηδηθνχ 

θαη ηεο αληακνηβήο θαη ιηγφηεξν ηεο ηηκσξίαο. (Εαβιαλφο,1998, Rahim M.A., 1983 ).  

 

2.1.4. Πξόηππα εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο  

 

Σξία είλαη ηα βαζηθά πξφηππα εγεζίαο κε θξηηήξην ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ: 

 

● Απηαξρηθφ πξφηππν. Ο εγέηεο παίξλεη ηηο απνθάζεηο κφλνο ηνπ θαη ηηο 

αλαθνηλψλεη γηα εθηέιεζε. Απηφο ν ηξφπνο εθαξκφδεηαη φηαλ νη εξγαδφκελνη 

πξέπεη λα κάζνπλ γξήγνξα ην έξγν ηνπο θαη φηαλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε 

άιινπο ηξφπνπο εγεζίαο. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη πνιιά φπσο φηη ε παξαγσγή 

είλαη θαιή κφλν φηαλ ν εγέηεο είλαη παξψλ θαη  νη εξγαδφκελνη δελ 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ην απνηέιεζκα. 

● Γεκνθξαηηθφ πξφηππν. Ο εγέηεο εθζέηεη ην πξφβιεκα, δέρεηαη ηδέεο, 

θαζνξίδεη ην πιαίζην επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δεηά απφ ηελ νκάδα λα 

απνθαζίζεη ή ν εγέηεο θαη νη πθηζηάκελνη παίξλνπλ απφ θνηλνχ ηηο 

απνθάζεηο. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε εξγαδνκέλνπο πςειψλ βαζκίδσλ κε 

κφξθσζε, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία, φπνπ ην αίζζεκα επζχλεο είλαη 

αλαπηπγκέλν θαη είλαη αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο θαη αιιαγέο.  

● Δμνπζηνδνηηθφ πξφηππν. Ο ξφινο ηνπ εγέηε είλαη πεξηνξηζκέλνο θαζψο δίλεη 

ην δηθαίσκα ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα απνθαζίδνπλ ζε πνιιά ζέκαηα κφλνη 

ηνπο .  

 

Ζ δηάθξηζε ησλ πξνηχπσλ εγεζίαο γίλεηαη θαη κέζα απφ ηνλ ζπλνιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε. Με βάζε απηφ, πξνζδηνξίζηεθαλ δχν 

βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο: 

● Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηνπο αλζξψπνπο, φπνπ ν άλζξσπνο ζεσξείηαη ν πην 

ζπνπδαίνο ζπληειεζηήο παξαγσγήο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε ζηεξίδεηαη 

θπξίσο ζηελ αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ζηε 

δηαηήξεζε αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ εγέηε θαη ζπλαδέιθσλ. 



15 
 

● Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηα θαζήθνληα, φπνπ ε κεγαιχηεξε πξνζνρή δίλεηαη 

ζηνλ θαζνξηζκφ ξφισλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Οη 

ζρέζεηο κεηαμχ εγέηε θαη πθηζηακέλσλ είλαη ηππηθέο. 

Δξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εμεηάζνπλ πνην πξφηππν εγεζίαο είλαη πην 

θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ αιιά έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη φια είλαη 

απνηειεζκαηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηάιιειε πεξίπησζε. Ο εγέηεο 

πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο εμνπζίαο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δηακνξθψλνπλ έλα 

νξηζκέλν ζηπι εγεζίαο είλαη νη αθφινπζνη:  

● Σν πεξηβάιινλ θαη ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο ππεξεζίαο 

Όζν έλαο νξγαληζκφο ή κηα ππεξεζία εμειίζζεηαη θαη γίλεηαη πην πνιχπινθνο, 

απνηειψληαο έλα θνηλσληθφ ζεζκφ, ηφζν ν ηχπνο εγεζίαο γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

δηνηθεηηθν-απηαξρηθφο. Ο νξγαληζκφο βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε γξαπηή παξά ζηελ 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία. 

● Ζ πξνζσπηθφηεηα ησλ ζηειερψλ 

Οη πθηζηάκελνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηχπνπο εγεζίαο είλαη 

απηνί πνπ δελ ππνθηλνχληαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

● Ζ ζπκβαηφηεηα ησλ ζηφρσλ 

Όηαλ νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ζπκβαηνί κε ησλ ζηειερψλ ηνπ πξνβάιιεηαη ε 

εθαξκνγή ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο ζε έλα ιηγφηεξν ηππηθφ νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

2.1.5. Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ εγέηε  

 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Peterson, Smith, Martorana, Owens (2003) θαίλεηαη πσο ε 

απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε. Ζ γεληθή 

ππφζεζε φπνπ  ζηεξίδεηαη ε έξεπλα είλαη πσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε ζρεηίδεηαη 

ζεκαληηθά κε ην πψο ηα πςειά ζηειέρε αιιειεπηδξνχλ θαη πσο ην είδνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

Οη εηδηθέο επηκέξνπο ππνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ ηελ ππφζεζε 

είλαη:  

● Ζ επζπλεηδεζία ηνπ εγέηε ζρεηίδεηαη κε ηα ζηειέρε πνπ ηνπ επηηξέπνπλ ηελ 

θαηά γξάκκα ηήξεζε ηνπ λφκνπ, ηε ζπγθέληξσζε δχλακεο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

πεξηβάιινληνο.   
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● Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ εγέηε ζρεηίδεηαη κε ηα ζηειέρε φπνπ  

παίξλνπλ ξίζθα θαη έρνπλ απζηεξφ πλεχκα.   

● Ζ θηιηθφηεηα ηνπ εγέηε ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλνρή θαη ηελ απνθέληξσζε ησλ 

ζηειερψλ 

● Ζ εμσζηξέθεηα ηνπ εγέηε ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ ζηειερψλ γηα ηελ 

θπξηαξρία ηνπ εγέηε 

● Ζ θηινκάζεηα ησλ εγεηψλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ πλεπκαηηθή επθακςία θαη ηελ 

αλάιεςε ξίζθσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πςειψλ ζέζεσλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φπνπ ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ εγέηε επεξεάδεη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο ησλ ζηειερψλ νπφηε θαη ηελ απφδνζε 

ηνπ νξγαληζκνχ. Παξάιιεια, απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε λα επαιεζεχνληαη νη 

ππνζέζεηο, εθφζνλ φλησο ππάξρεη κηα ζρέζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ εγέηε θαη ηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

2.1.6. Ζ επίδξαζε ηεο εγεζίαο ζηελ απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

 Αξρηθά ππήξρε ε αληίιεςε φηη νη εγέηεο «γελληνχληαη θαη δε γίλνληαη». Μεηά 

απφ έξεπλεο δηακνξθψζεθε ε αληίιεςε φηη νη εγέηεο είλαη πξντφλ κηαο θαηάζηαζεο 

θαη φηη πέξα απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε, ην πεξηβάιινλ είλαη απηφ πνπ επλνεί 

ηε δηακφξθσζε κηαο κνξθήο εγεζίαο.  

 Οη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα έρεη ν εγέηεο ψζηε λα πείζεη ηνπο 

πθηζηακέλνπο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο είλαη νη εμήο:  

● Ζ ηθαλφηεηα λα εκπλέεη θαη λα εκςπρψλεη 

● Ζ ηθαλφηεηα λα δξα κε ηξφπν φπνπ ζα δεκηνπξγείηαη θιίκα παξαθίλεζεο ησλ 

πθηζηακέλσλ  

● Ζ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη φηη ηα άηνκα επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο θαη έηζη λα εθαξκφδεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ψζηε λα 

πξνθαιεί επηζπκεηέο αληηδξάζεηο 

 

Άιινη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ελδν-επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη : 

● Οη πθηζηάκελνη: αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο επηδηψμεηο 

εθαξκφδνληαη δηάθνξα κνληέια εγεζίαο θαη έηζη δίλεηαη πξνζνρή ζηνλ 

παξάγνληα εξγαδφκελνη ή παξάγνληα έξγν αλάινγα κε ην αλ έρνπλ 

αλεμάξηεηε πξνζσπηθφηεηα θαη επηζπκία γηα εμέιημε ή ρξεηάδνληαη 

θαζνδήγεζε, αληίζηνηρα 
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● Ζ θχζε ηνπ έξγνπ: φπνπ ε εγεζία είλαη ζηξακκέλε πρ πξνο ηνλ εξγαδφκελν  

γηα έξγα πνπ απαηηνχλ δεκηνπξγηθφηεηα, ελψ δηαθνξεηηθά είλαη ζηξακκέλε 

πξνο ην έξγν 

● Σν νξγαλσηηθφ θιίκα: ν εγέηεο επεξεάδεηαη απφ ην θιίκα ηεο νκάδαο θαη έηζη 

επεξεάδεηαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Υνιέβαο, 1995) 

2.2. Παξαθίλεζε  

 

2.2.1.Έλλνηα – νξηζκόο 

 

Παξαθίλεζε είλαη ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ πνπ ην θάλεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ (Κνπηνπδήο, 

1999). Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απαηηνχληαη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε. 

Ζ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ αλάιεςε επζπλψλ, 

ζηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο, ζηελ αληαπφθξηζε ζηα θαζήθνληα, θαη ζηελ απφδνζε 

γεληθά. Σα θίλεηξα ινηπφλ είλαη απαξαίηεηα ψζηε νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ δηάζεζε 

γηα πςειφηεξε απφδνζε.  

εκαληηθφ είλαη λα κε παξαιεθζεί ε δπζθνιία πνπ εκπεξηέρεη ε δηαδηθαζία 

ηεο ππνθίλεζεο. Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα θαηαιαβαίλεη ηηο αλάγθεο θαη ηα θίλεηξα πνπ 

θηλεηνπνηνχλ δηφηη ε κνξθή παξαθίλεζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην ηη απνηειεί θίλεηξν 

γηα θάζε εξγαδφκελν. 

Ζ ππνθίλεζε ζεσξείηαη αλαγθαία, ηδίσο φηαλ ν εγέηεο θαηαιάβεη φηη ν 

εξγαδφκελνο δηζηάδεη λα νινθιεξψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ελψ έρεη ηηο 

ηθαλφηεηεο. 

Ζ κνξθή ηεο παξαθίλεζεο-ππνθίλεζεο εμαξηάηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζηπι πνπ 

επηιέγεη ν εγέηεο.  Τπνζεηηθά, ζε κηα κεγάιε θαη θαιά νξγαλσκέλε επηρείξεζε ην 

ζηπι δηνίθεζεο κε ηα θαιχηεξα ζπλήζσο απνηειέζκαηα είλαη ην ζπκκεηνρηθφ.  

 

2.2.2. Βαζηθέο ζεσξίεο 

 

2.2.2.1.  Θεσξία ησλ αλαγθώλ ηνπ Α. Maslow  

 

Ο Maslow πνπ είλαη ν εηζεγεηήο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο εηζήγαγε έλα 

ζχζηεκα ηεξάξρεζεο ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ  θαη θηλήηξσλ. Τπνζηήξημε ινηπφλ 

φηη νη αλάγθεο παίξλνπλ ηε κνξθή ππξακίδαο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Ζ Θεσξία 

ηνπ Maslow ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ. χκθσλα κε απηή ηα άηνκα 
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πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο εξγάδνληαη ή αλαπηχζζνπλ 

νπνηαδήπνηε άιιε δξάζε. Κίλεηξν είλαη ε επηζπκία ηνπο. Έηζη θαη νη επηρεηξήζεηο γηα 

λα παξαθηλήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα 

ζπλδένπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Οη αλάγθεο 

γηα ηεο νπνίεο ηα άηνκα εξγάδνληαη είλαη νη εμήο: 

● Φπζηνινγηθέο αλάγθεο. Δίλαη νη πξψηεο αλάγθεο πνπ ζέιεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ην άηνκν θαη αθνξνχλ ηελ  αλάγθε γηα νμπγφλν, ηξνθή, 

λεξφ, θαηνηθία, έλδπζε.  

● Αλάγθεο γηα αζθάιεηα. Αθνξά ην αίζζεκα ζηγνπξηάο ζρεηηθά κε ηελ  

θάιπςε ησλ θπζηνινγηθψλ αλαγθψλ ζην κέιινλ, ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο φζν αθνξά θηλδχλνπο φπσο αλεξγία θ.ά. Μεηά ινηπφλ απφ 

ηελ θάιπςε ησλ θπζηνινγηθψλ αλαγθψλ ην άηνκν πξνζπαζεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο γηα αζθάιεηα, κφληκε απαζρφιεζε, 

θαηνηθία, ζχληαμε θιπ. 

● Κνηλσληθέο αλάγθεο.  Σα άηνκα έρνπλ ηελ αλάγθε λα αλήθνπλ θαη λα 

γίλνληαη απνδεθηά ζε θνηλσληθέο νκάδεο. Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

θνηλσληθέο αλάγθεο πξέπεη λα έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη δχν 

πξνεγνχκελεο: θπζηνινγηθέο θαη αζθάιεηαο. 

● Αλάγθεο νινθιήξσζεο. Απνηειεί ηελ ηειεπηαία αλάγθε απφ άπνςε 

πξνηεξαηφηεηαο. Αθνξά ηα φλεηξα θαη ηεο πξνζδνθίεο ηνπ θάζε 

αηφκνπ.  

O άλζξσπνο έρεη σο ζηφρν ηελ δηαξθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Ζ 

αλάγθε γηα ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ δελ ηειεηψλεη πνηέ θαη φζν πην πνιχ ηθαλνπνηείηαη 

κηα αλάγθε ηφζν ιηγφηεξν παξαθηλεί. Όηαλ ηθαλνπνηεζεί θαηά θάπνην ηξφπν πιήξσο, 

ηφηε δελ πξνθαιεί θακία παξαθίλεζε θαη αληηθαζίζηαηαη απφ άιιε αλάγθε. Απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη ε αλάγθε εμαθαλίδεηαη, απιά ράλεη ηελ παξαθηλεηηθή ηεο δχλακε. 
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Δηθφλα 1, www.google.gr 

 

 

ην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Maslow, ε αλάγθε γηα 

απηνπξαγκάησζε απνηειεί ην πςειφηεξν θίλεηξν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε, εθφζνλ φιεο 

νη άιιεο αλάγθεο έρνπλ θαιπθζεί. Απηή ε άπνςε απνηειεί πφξηζκα πνιιψλ εξεπλψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ, θαζψο βξέζεθε φηη φλησο ε λέα 

γεληά εξγαδνκέλσλ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε ηεο απηνπξαγκάησζεο ηελ νπνία ζεσξεί σο 

ηε βαζηθφηεξε αηηία ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο  

 

2.2.2.2. Ζ ζεσξία ησλ δύν παξαγόλησλ ηνπ F. Herzberg  

Δηζεγεηήο απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη ν Herzberg θαη πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία 

θηλήηξσλ θνληά ζε απηή ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηνπ Maslow. Χζηφζν εδψ νη  

παξάγνληεο είλαη δχν. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία νη 

αλάγθεο θαηψηεξνπ επηπέδνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο θαηά έλα βαζκφ θαη κφλν νη 

αλάγθεο αλψηεξνπ επηπέδνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε. χκθσλα κε 

απηή ηε ζεσξία ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πξνζδηνξίδνπλ ηε δηάζεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα απφδνζε :  

http://www.google.gr/
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● Παξάγνληεο ‘πγηεηλήο΄ ή ‘δηαηήξεζεο’. Όηαλ δελ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα. Αληίζεηα φηαλ θαηαθέξλνπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε κε δπζαξέζθεηα ηφηε δελ δεκηνπξγνχλ θακία παξαθίλεζε 

γηα πςειή απφδνζε θαη θακία επραξίζηεζε Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη : 

- ζηαζεξέο ακνηβέο-κηζζφο 

- ζπλζήθεο εξγαζίαο πρ σξάξην 

- εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

- πνιηηηθέο επηρείξεζεο 

- ηξφπνο επνπηείαο 

 

● Κίλεηξα . Σα νπνία δεκηνπξγνχλ επραξίζηεζε θαη παξαθίλεζε ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο γηα φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε απφδνζε. Σέηνηνη παξάγνληεο 

είλαη : 

- Αλαγλψξηζε πξνζπάζεηαο 

- Πεξηερφκελν εξγαζίαο 

- Διεπζεξία πξσηνβνπιηψλ θαη ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο 

- Αλάπηπμε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, πξνζσπηθφηεηαο 

- Πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο-πξναγσγψλ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ  

 

 

2.2.2.3.Ζ ζεσξία ησλ πξνζδνθηώλ 

 

Αθνξά ηε δηαδηθαζία παξαθίλεζεο: 

- Ζ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα, απφ 

ηελ ηθαλφηεηα απφδνζεο θαη απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη 

απφ ηελ επηρείξεζε 

- Γηα λα έρεη δηάζεζε λα απνδψζεη ζα πξέπεη λα πηζηεχεη φηη ζα 

αληακεηθζεί γηα ην απνηέιεζκα  

Οπφηε ε παξαθίλεζε εξγαδνκέλνπ πξνυπνζέηεη : 

- Σε ζχλδεζε απφδνζεο θαη αληακνηβήο 

- Αλάζεζε εξγαζηψλ πνπ μέξεη θαη κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο 

- Καηαλφεζε εξγαδνκέλνπ γηα ην ηη αθξηβψο πεξηκέλνπλ νη άιινη 

απφ εθείλνλ  

- Γίθαηε κεηαρείξηζε  

- Πξνζαξκνγή αληακνηβψλ ζηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδνκέλνπ 
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2.2.3. Μέζνδνη θαη ηερληθέο παξαθίλεζεο   

Οη ζεσξίεο ηεο παξαθίλεζεο νδήγεζαλ ζηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ. Σέηνηεο κέζνδνη είλαη νη εμήο: 

- Οη πξφζζεηεο ακνηβέο γηα παξαγσγηθφηεηα  

- Οηθνλνκηθά βξαβεία (bνnus) γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ  

- Οη κηζζνινγηθέο πξναγσγέο 

- Ζ ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο 

- Σα κε νηθνλνκηθά βξαβεία πρ έπαηλνη 

- Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ψζηε λα κεηψλεηαη ε ξνπηίλα θαη ε κνλνηνλία 

- Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ  

- Ζ αλάζεζε δειεαζηηθψλ ζηφρσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο 

- Οη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

 

2.2.4. Σερληθέο παξαθίλεζεο από ηνλ εγέηε  

  

- Ζ αλαγλψξηζε ηεο θαιήο πξνζπάζεηαο 

- Ζ δεκηνπξγία θαινχ θιίκαηνο  

- Ζ εθηίκεζε θαη ν ζεβαζκφο πνπ δείρλεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο  

- Ζ ελδπλάκσζε ηεο απηνεθηίκεζεο  

- Ζ ζπλερήο εμέιημε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

- Ζ ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ 

 

 

2.3. πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε  

2.3.1. Έλλνηα – νξηζκόο  

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία πξνυπνζέηεη θαη ηνλ πςειφ δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ εγέηε.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, απνηειεί έλα ζχλνιν απφ ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο θαηέρεη ην άηνκν θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα δηαρεηξίδεηαη δηάθνξεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ 

ηφζν ην ίδην ην άηνκν, φζν θαη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ. Ο ζθνπφο θαη ζηφρνο, απφ 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ ηθαλνηήησλ, είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ε θαιχηεξε 

δηεπζέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ  . 
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηακάηεζε λα ζεσξείηαη ε λνεηηθή λνεκνζχλε σο ην 

κφλν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο αλζξψπηλεο επθπΐαο θαη αλαδεηήζεθαλ άιιεο 

αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο δξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο επηηπρίαο. 

Δπνκέλσο ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ν ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο, ε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θιπ απέθηεζαλ κεγάιε ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε 

ηνπ αηφκνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ.  

Ζ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο θαη ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαζψο ζεσξείηαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

επηηπρίαο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο πρ. ζπνπδέο, θαξηέξα. Γελ κπνξεί θαλείο λα 

ακθηβάιιεη, φηη ηα άηνκα κε πςειφ δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο βξίζθνληαη 

ζε πιενλεθηηθή ζέζε, ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ηνπο. Οη άλζξσπνη απηνί ζεσξείηαη, φηη 

είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο, ζπλεπψο θαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί ζηελ εξγαζία, δείρλνληαο ηθαλνί θαη ψξηκνη λα θζάζνπλ ζε πςειά 

ζηάδηα απφδνζεο θαη επίδνζεο. 

Σα άηνκα κε πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο δηαρεηξίδνληαη ζσζηά θαη 

απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, πεξηνξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο παξνξκήζεηο 

θαζψο θαη αιιειεπηδξνχλ νκαιά κε ηα ππφινηπα άηνκα, απνθεχγνληαο ζπγθξνχζεηο, 

επηδεηθλχνληαο ππνκνλή .  

Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ: 

● Σελ απηνεπίγλσζε: ε ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα θαηαλννχλ  ζπλαηζζήκαηα, 

αλάγθεο, ζθέςεηο. Ζ πξνζσπηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ 

καο, έλα άηνκν πνπ έρεη επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαγλσξίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη πρ ζπκφ, κπνξεί πην εχθνια λα ηα ρεηξηζηεί 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ψζηε λα κελ επεξεάζνπλ αξλεηηθά.  Οη 

επηηπρεκέλνη εγέηεο θαίλεηαη φηη έρνπλ ηελ αθξηβή απηναμηνιφγεζε 

αλαπηπγκέλε.  

● Σελ απηνδηαρείξηζε: ε ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη γεληθφηεξα ηελ εζσηεξηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σα άηνκα 

κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ απηνειέγρνπ κπνξνχλ λα απνθεχγνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθξήμεηο θαη δηαθπκάλζεηο πνπ έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα εθείλα θαη 

ηνλ πεξίγπξφ ηνπο.  

● Σελ ελζπλαίζζεζε: ε ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα αληηιακβάλνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα ηα θαηαλννχλ. Οη εγέηεο πνπ θαηέρνπλ απηή 

ηελ ηθαλφηεηα απνθεχγνπλ εληάζεηο πνπ θαηαζηξέθνπλ ην θιίκα, ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.  

● Σελ δηαρείξηζε ζρέζεσλ: ε ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα επηθνηλσλεί κε άιια 

άηνκα, λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο θαη λα πξνθαιεί επηζπκεηέο αληηδξάζεηο. 

Πξνυπνζέηεη λα είλαη θάπνηνο αλνηρηφο λα αθνχεη ηνπο άιινπο θαη λα ζηέιλεη 

μεθάζαξα θαη πεηζηηθά κελχκαηα. (Goleman, 2001, Goleman, 1998, Goleman, 

1999, Shimazu et. al., 2004, Ferres, Connell, 2004)  
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2.3.2. Θεσξεηηθά κνληέια θαη ηξόπνη κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο  

 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ κειεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ηαμηλνκνχληαη κε βάζε: 

1. Σνλ ηνκέα πνπ επηθεληξψλνληαη νη δηάθνξεο ζεσξίεο 

2. Σα εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ γηα λα αμηνινγήζνπλ έξεπλεο θαη λα εληνπίζνπλ 

ηηο δηαθνξέο   

 

 

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε γλώκνλα ηνλ νξηζκόο ηεο Ν 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν Mayer κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ήηαλ ν πξψηνο, 

πνπ νξηνζέηεζε ηα δηάθνξα κνληέια ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Όζνλ αθνξά 

ηα κνληέια γλσζηηθψλ-ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ή κνληέια ηθαλφηεηαο, ζα 

κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη είλαη κνληέια πνπ αλαιχνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε κε κηα πην θιαζηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. Δπίζεο νη ζεσξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα κνληέια απηά, αλαθέξνπλ, φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

είλαη εμαξηψκελε απφ ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ, νη νπνίεο έρνπλ σο 

ζηφρν ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαηζζήκαηα.  

 Σα κηθηά κνληέια ή θνηλσληθά-ζπλαηζζεκαηηθά κνληέια, επεμεγνχλ ηελ 

έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

θάζε αηφκνπ. πκπεξαζκαηηθά, ηα κηθηά κνληέια αληηιακβάλνληαη ηελ Ν σο κηα 

ζπζρέηηζε απφ γλσζηηθέο ή θαιχηεξα ζπλαηζζεκαηηθέο θαη παξάιιεια θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο, αιιά θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ ζε λέα δεδνκέλα. Οη 

παξαπάλσ ηθαλφηεηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο, ζην πσο  

δηαρεηξίδνληαη ηηο θαζεκεξηλέο αληημνφηεηεο ή θαιχηεξα πσο δηαρεηξίδνληαη ηηο 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, 

(Bar-On, 2000, Goleman, 1998, 2000, Kafetsios and  Zampetakis, 2008, Mayer and 

Salovey, 1993). 

 Πνιιέο έξεπλεο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο παξαπάλσ απφςεηο κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ελψλνληαο φιεο ηηο ππάξρνπζεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Οη Petrides θαη Furnham (2000), 

ζεσξνχλ, φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη βαζηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν 

ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Γειαδή, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, επεξεάδεη 

θάζε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο θαη αλαιχεηαη απφ 

πνιιέο ηερληθέο, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ζηε γεληθφηεξε πξνζέγγηζε ηεο λνεκνζχλεο απφ ςπρνινγηθήο πιεπξάο (Mayer et. al., 

1999, Bar-On, 1997, Goleman, 1998) 
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Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε γλώκνλα ςπρνκεηξηθέο κεζόδνπο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλε 

Οη πνιιέο πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο Ν έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηελ εκθάληζε πνιιψλ εξγαιείσλ γηα ηελ κειέηε ηεο. Δηδηθφηεξα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

κεραληζκνί κέηξεζεο ηεο Ν, ηεο απηναλαθνξάο ηνπ αηφκνπ, φπνπ απνβιέπνπλ ζην 

λα αληηιεθζνχλ ηα άηνκα απφ κφλα ηνπο ην επίπεδν ηεο Ν ηνπο (αληηιεπηή ή 

αληηιακβαλφκελε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε), θαζψο θαη κεραληζκνί ζρεηηθά κε 

ηελ κέγηζηε απφδνζε ησλ αηφκσλ (Ciariochi et. al., 2002, Πιαηζίδνπ, 2004).  

Όια απηά ζπγθξίλνληαη, κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνπο 

εηδηθνχο, ψζηε λα ππάξμνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα (Mayer et. al., 1999). Έηζη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, πνπ πξνθχπηεη απφ απηφλ ηνλ ηξφπν ιέγεηαη 

αληηθεηκεληθή. Μηα αθφκε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο Ν φπνπ ππάξρνπλ κέζνδνη 

απηναμηνιφγεζεο είλαη ηα ηεζη ή νη κέζνδνη 3600 . Απηά ηα ηεζη, ζηεξίδνληαη ζηνλ 

πεξίγπξν ηνπ ππφ εμέηαζε αηφκνπ πρ ζηελ νηθνγέλεηα, (Πιαηζίδνπ, 2004, Boyatzis 

et. al., 2000) .  

χκθσλα κε ηνπο  Mayer θαη Cobb (2000), θαιφ είλαη ε κέηξεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο λα πξνέξρεηαη κέζσ ηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ ηα ίδηα ηα 

άηνκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ψζηε ν εμεηαδφκελνο λα αλαιχεη κφλνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

λα πξαγκαηνπνηεί έξεπλα ζε βάζνο, αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, χζηεξα απφ έξεπλεο νη Mayer, Caruso, θαη Salovey, (1999). 

κπφξεζαλ λα νξηνζεηήζνπλ ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπο, ε έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, απνηειεί έλα είδνο λνεκνζχλεο, πνπ απνηειείηαη απφ 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο. Δπίζεο ε άπνςε απηή πεξηιακβάλεη ηνκείο φπσο ηελ 

θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ εξκελεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ηέινο ηελ νξζή ρξήζε ηνπο 

 

 

 

2.3.2.1.Σν κνληέιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο – θνηλσληθήο λνεκνζύλεο ηνπ 

Reuven Bar-On   

 

Ο Bar-On (1997), ζεκαληηθφο εξεπλεηήο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, 

έδσζε βαξχηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

Ν. χκθσλα κε εθείλνλ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη δηαρεηξίδνληαη πξνβιήκαηα θαη αγρσηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ κειέηε ηνπ, απνηειείηαη, απφ πνιιέο κε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, νη 

νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ο Bar-On, 

ζπλνςίδεη ηηο ρξήζηκεο, θαηά εθείλνλ, ηθαλφηεηεο, πνπ ν άλζξσπνο θαιφ είλαη λα 

δηαζέηεη, ζε πέληε θαηεγνξίεο:  
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● Οη ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ αηφκνπ, θαη 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηελ απηνεθηίκεζε.   

●  Οη δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ λα ζπλάπηνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

● Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ δηαζέηεη ην άηνκν, θαζψο θαη ε επρέξεηα 

ηνπ, ψζηε λα επηιχεη ζπγθξνχζεηο κε ζπλεξγάηεο, θίινπο θαη κέιε ηεο 

νηθνγέλεηεο ηνπ.   

●  Ζ απηνθπξηαξρία ηνπ αηφκνπ, ψζηε λα κελ παξαζχξεηαη απφ έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα.   

●  Ζ ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δσήο θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο  

(Πιαηζίδνπ, 2004).    

Ο Bar-On (1997) είλαη ν πξψηνο απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε, κία επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε κέζνδν 

ππνινγηζκνχ ηεο θαη ππήξμε πξσηνπφξνο ζηελ αλαθάιπςε ηνπ φξνπ, 

πλαηζζεκαηηθφ Πειίθν (EQ) ηεο Γεληθήο Ννεκνζχλεο. Δπίζεο, ζπλέρηζε λα ηνλίδεη 

ηε ζεκαζία ηνπ δείθηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ζε αληηζηνηρία κε ην δείθηε 

λνεκνζχλεο, κε ζθνπφ ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο γλσζηηθήο λνεκνζχλεο, 

δεκηνπξγψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ, ηνλ Καηάινγν πλαηζζεκαηηθνχ Πειίθνπ (EQ-I, 

Emotional Quotient Inventory).    

 

 

2.3.2.2.Σν κνληέιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επάξθεηαο ηνπ Daniel Goleman  

 

Ο  Golemam (1998), έδσζε ζε επίπεδν δηαπξνζσπηθφ αιιά θαη ελδναηνκηθφ, 

έκθαζε ζηε ζπλεηδεηή θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  Ο ίδηνο είρε αλαθέξεη «ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επεξεάδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο δσήο ελφο 

αηφκνπ θαη απηφ θαη’ επέθηαζε βνεζά θαη ζην λα κπνξεί ην άηνκν λα επηιχεη φια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ». Απφ εθεί πξνθχπηνπλ πέληε θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ, 

πνπ είλαη ε απηνεπίγλσζε, ε ελζπλείδεζε αιιά θαη θαηά πφζν κπνξεί ην άηνκν λα 

ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

Δπίζεο ηα θίλεηξα ζηφρσλ θαη θαηά πφζν ηα άηνκα έρνπλ ηε ζέιεζε γηα λα επηηχρνπλ 

θάπνηνπο  ζηφρνπο, αιιά θαη πφζν αηζηφδνμα αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

ηε ζπλέρεηα είλαη, ε ελζπλαίζζεζε φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα θαηαλνεί, αιιά θαη λα 

βνεζά ηνπο γχξσ ηνπ θαη λα δέρεηαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηε δηθή ηνπ. 

Σειεπηαία θαηεγνξία, είλαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ελφο αηφκνπ.(Πιαηζίδνπ, 2004). 
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3.2.2.3. Σν κνληέιν ηνπ Cooper 

 

 Ο Cooper (1997), ππνζηήξημε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, δελ έρεη 

κφλν ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη κε ην γεληθφηεξν 

πεξηβάιινλ ηεο δσήο ηνπ φπσο  ε ηθαλνπνίεζε ηνπ άηνκνπ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε, φρη κφλν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ αιιά θαη 

ησλ δηθψλ καο, ε αληαγσληζηηθφηεηα, νη πξνζδνθίεο (Πιαηζίδνπ, 2004). Οη Cooper 

θαη Sawaf (1997), έθηηαμαλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ράξηε, κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ, λα 

αμηνινγεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο πξνζσπηθφηεηαο θαη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα 

αλαιχζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ (Cooper θαη Sawaf, 1997). 

 

 

2.3.3. Γηαθνξέο λνεηηθήο λνεκνζύλεο (IQ) θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο (EQ) 

Μηα άπνςε πνπ είρε ππνζηεξίμεη ν Goleman (2000) είλαη φηη κπνξεί έλα 

άηνκν κε κέηξην IQ θαη πςειφηεξν EQ λα έρεη πην επηηπρεκέλε πνξεία ζηε δσή θαη 

λα μεπεξλά δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε άηνκα κε πςειφηεξν IQ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρή πνξεία 

ηεο δσήο ζε πξνζσπηθφ, επαγγεικαηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν, κε επηξξνή απφ ηελ 

γλσζηηθή λνεκνζχλε. 
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Πίλαθαο 1: Γηαθνξέο κεηαμύ IQ θαη EQ 

Γηαθνξέο κεηαμχ IQ θαη EQ 

IQ EQ 

Αθνξά πην πνιχ ηνκείο 

γλσζηηθνχο/κνξθσηηθνχο 

Αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα, θαη ζηε δχλακε 

απηψλ  

 

Αθνξά ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο, πνπ 

είλαη θαζνξηζκέλνη απφ ηε ζηηγκή πνπ 

γελληέηαη ην άηνκν, ελψ νη ηθαλφηεηεο 

εμειίζζνληαη κέρξη θάπνηα ειηθία θαη απφ 

έλα ζεκείν θαη κεηά ζηακαηνχλ 

Αθνξά ηθαλφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζε φιν 

ην δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ 

 

Αθνξά πεξηζζφηεξν ηε ινγηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ 

Αθνξά ζπλαηζζήκαηα πνπ δηέπνπλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αιιά θαη 

ζπλαηζζήκαηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ 

εζσηεξηθφ θαη ςπρηθφ θφζκν ηνπ αηφκνπ 

Ζ λνεηηθή λνεκνζχλε, επηδξά ζε κηθξφ 

βαζκφ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επεξεάδεη 

θαζνξηζηηθά ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κε ηνλ πεξίγπξν 

Ζ λνεηηθή λνεκνζχλε, είλαη πνιχ ρξήζηκε 

ζηε δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθψλ εξγαζηψλ 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ 
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Παξφιν πνπ έρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο νη δχν απηέο έλλνηεο, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε κία ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε.   

Οη άλζξσπνη κε πςειφ δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο έρνπλ ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο: 

● Μπνξεί λα δηαβιέπνπλ θηλδχλνπο θαη επθαηξίεο  αιιά θαη λα ειέγρνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, κε βάζε ηε ινγηθή 

● Έρνπλ ακεξφιεπηε θξίζε 

● Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ θαιφ θιίκα ζηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ πεξίγπξν ηνπο θαη δελ ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα ζηνπο πθηζηακέλνπο 

ηνπο.  

● Γηαθαηέρνληαη απφ επγελή αηζζήκαηα 

 

Σα νθέιε, πνπ ζα έρεη ν άλζξσπνο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα απμήζεη ηα 

επίπεδα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ λνεκνζχλεο (Herkenhoff, 2004): 

● Αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ  

● Καιχηεξε αληίιεςε ηνπ ηη πξέπεη λα θάλεη, ψζηε λα βειηησζεί ε 

επαγγεικαηηθή απφδνζε  

● Παξαθίλεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ ζε δχζθνιεο ζηηγκέο θαη ζπλζήθεο πίεζεο θαη λα 

ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ πξνο φθειφο ηνπ 

● Κπξηαξρία αηζζήκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο  θαη ην άηνκν ζα είλαη 

ζε ζέζε λα θαζνδεγεί ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ θαη λα ηελ παξαθηλεί.  

Δπίζεο ην άηνκν κε πςειή Ν : 

● Θα κπνξεί λα αλαιακβάλεη ππεχζπλεο εξγαζίεο.  

● Θα είλαη ηνικεξφ θαη αηζηφδνμν ζε επαγγεικαηηθφ θαη πξνζσπηθφ 

επίπεδν.  

● Θα έρεη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζε απηά πνπ κπνξεί λα θάλεη.   

● Θα αμηνινγεί ζσζηά ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο 

● Θα δξα κε ζχλεζε, ζε πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ κε ηνλ πεξίγπξν  

● Θα έρεη πεηζψ, φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ηνπ θαη ζα είλαη επηθνηλσληαθφ σο 

άηνκν. 

 (Wong and Law, 2002) 
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2.4. Ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία  

 

Αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί ε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη 

ε θπξίαξρε αληίιεςε είλαη φηη ζπλδέεηαη ζηελά κε ην βαζκφ εθπιήξσζεο ζηφρσλ θαη 

θάιπςεο αλαγθψλ. Δίλαη γλσζηφ φηη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα κπνξνχζε λα 

νξηζηεί σο ε ζεηηθή ζηάζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο ην επαγγεικαηηθφ έξγν θαη είλαη 

απφξξνηα ησλ εξγαζηαθψλ πξνζδνθηψλ (Υαξαιακπίδνπ, 1996). 

χκθσλα κε ηνλ Καληά (1993) ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη σο ε 

κεηαβιεηή ε νπνία έρεη δχν παξακέηξνπο, ηελ αλεμάξηεηε θαη ηελ εμαξηεκέλε. Χο 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή έρεη επίδξαζε:  

● ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απφδνζε θπξίσο κε ηελ θαηεχζπλζε φηη ε 

παξαγσγηθφηεηα νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη φρη απαξαίηεηα 

αληηζηξφθσο 

● ηηο απνπζίεο θαζψο παξαηεξείηαη κεησκέλνο αξηζκφο απνπζηψλ φζν 

απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε 

● ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζεσξείηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο απνηέιεζκα 

άιινπ θαηλνκέλνπ.  

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ 

δηαθξίλνληαη ζε ελδνγελή θαη εμσγελή.  Αξρηθά επηθξαηνχζε ε ζεσξία φηη ππάξρεη 

κηα ζπλνιηθή αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο πιένλ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα επηκέξνπο θνκκάηηα ηεο εξγαζίαο πρ ηελ ακνηβή, ηε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θ.ά. Ζ ελδνγελήο ηθαλνπνίεζε αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο 

εξγαζίαο θπξίσο φηη αθνξά ηελ εθηέιεζε απηήο πρ ηξφπν νινθιήξσζεο έξγνπ, βαζκφ 

ππεπζπλφηεηαο, επνπηεία, ειεπζεξία ιήςεο απνθάζεσλ . Ζ εμσγελήο αθνξά ην 

σξάξην, ηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο ακνηβέο.   

Πιένλ ινηπφλ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ ζεσξείηαη ζαλ κνλνδηάζηαηε 

έλλνηα αιιά σο έλα πνιχπινθν ζχλνιν θαη απνηειεί επίθαηξν ζέκα ζηελ 

βηνκεραληθή/νξγαλσηηθή ςπρνινγία θπξίσο γηαηί έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (Κάληαο, 

1998). 

 Πέληε είλαη νη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο : 

● Ζ ίδηα ε εξγαζία  

● Ζ ακνηβή. Ζ ρακειή ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ, 
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 νδεγεί ζε δπζαξέζθεηα ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζε ρακειφηεξεο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο. 

● Ζ πξναγσγή, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο θαζψο ν 

εξγαδφκελνο ληψζεη φηη νη θφπνη ηνπ αληακείβνληαη θαη παξαθηλείηαη 

γηα λα πξνζπαζήζεη πεξηζζφηεξν.  

● Ζ επνπηεία . Ζ ζηελή επνπηεία θαη ε κε ειεπζεξία θηλήζεσλ πξνθαιεί 

έλα αίζζεκα δπζθνξίαο θαη νδεγεί ζε εθλεπξηζκφ θαη κε ηθαλνπνίεζε.  

● Οη ζπλεξγάηεο. Ζ θαθή επηθνηλσλία νδεγεί ζε άιπηα πξνβιήκαηα πνπ 

δηαησλίδνληαη κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  

(Warr, Cook and Wall, 1979) 

Πιήζνο εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρνπλ δείμεη φηη ηθαλνπνηεκέλνο 

εξγαδφκελνο είλαη απηφο πνπ δίλεη ηνλ θαιχηεξφ ηνπ εαπηφ, ζεσξεί ηελ εξγαζία ηνπ 

ελδηαθέξνπζα θαη ζεκαληηθή, εηζπξάηηεη αλαγλψξηζε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ, 

αληηκεησπίδεηαη κε δίθαην ηξφπν, ππάξρνπλ θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη έρεη 

κηα ειεπζεξία θηλήζεσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  

 Παξάιιεια πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ιφγσ ηεο αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ δχν.  Ζ έιιεηςε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο  κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιήξε 

ςπρηθή θαη ζσκαηηθή εμάληιεζε . Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

πξνο ηελ εξγαζία  

 Σα πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ζπλδένληαη κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη ραίξνπλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ 

πνηφηεηαο δσήο θαη ιηγφηεξνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο. Αληηζέησο ηα ρακειά επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηελ πξφζεζε εγθαηάιεηςεο ηεο εξγαζίαο θαζψο 

θαη ηελ απμεκέλε ζπζηεκαηηθή απνρή. Δπνκέλσο ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

απνηειεί ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε. 

(Παληνπβάθεο, 2012) 

 

 

2.5. Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burn out) 

2.5.1. Έλλνηα-νξηζκόο  

 

Ο φξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout)», πξσηνεκθαλίζηεθε 

βηβιηνγξαθηθά ην 1974 ζηηο Ζ.Π.Α. φπνπ θαη άξρηζαλ νη πξψηεο έξεπλεο γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη έγηλε εληνπηζκφο, 

πεξηγξαθή θαη θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ Maslach (1982) 

«Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο θάπνηνο εξγάδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζσκαηηθήο εμάληιεζεο 
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θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε φπνπ ν επαγγεικαηίαο δελ έρεη 

πιένλ θαζφινπ ζεηηθά αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο ή ζεβαζκνχ γηα πειάηεο ή αζζελείο». 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout) απνηειεί έλα ζχλδξνκν 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο φπνπ αλαπηχζζνληαη αηζζήκαηα 

απνπξνζσπνπνίεζεο, δπζθνξίαο, ππάξρεη κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα, κεησκέλν 

θίλεηξν, δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αίζζεκα κεησκέλεο πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο. Ζ κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε εκθαλίδεηαη θπξίσο κεηαμχ αηφκσλ πνπ 

εξγάδνληαη κε αλζξψπνπο θαη αλαθέξεηαη ζηε κε αίζζεζε πιεξφηεηαο θαη επηηπρνχο 

επίηεπμεο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα εθδεισζνχλ ζπλαηζζήκαηα φπσο απηά ηεο 

απνηπρίαο, ηεο απψιεηαο απηνεθηίκεζεο, ηεο αλεπάξθεηαο, αθφκα θαη ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο.   

 

 

2.5.2. Θεσξεηηθά κνληέια επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

 

Σα ζεσξεηηθά κνληέια είλαη ηα εμήο:  

A. Σν κνληέιν ηεο Maslach (1982) ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ  

● Πξψηε δηάζηαζε: «ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε» 

● Γεχηεξε δηάζηαζε: «απνπξνζσπνίεζε» 

● Σξίηε δηάζηαζε: «έιιεηςε πξνζσπηθήο επίηεπμεο» 

 

B. Σν κνληέιν ησλ Edelwich θαη Brodsky (1980) . Οη Edelwich θαη Brodsky, 

πεξηέγξαςαλ κε ηέζζεξηο θαηαζηάζεηο ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε: 

● ν ελζνπζηαζκφο 

● ε ακθηβνιία θαη ε αδξάλεηα 

● ε απνγνήηεπζε θαη ε καηαίσζε  

● ε απάζεηα 

 

C. Σν δηαδξαζηηθφ κνληέιν ηνπ Cherniss (1980). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αθνινπζεί ηξεηο θάζεηο :  

● Φάζε εξγαζηαθνχ ζηξεο 

● Φάζε εμάληιεζεο 

● Φάζε ακπληηθήο θαηάιεμεο 

 

D. Σν κνληέιν ηεο Pines (Pines & Aronson, 1988) 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πεξηγξάθεηαη σο κηα 

θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο εμάληιεζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ καθξνρξφληα έθζεζε ζε ζπλαηζζεκαηηθά απαηηεηηθέο 

ζπλζήθεο. 
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2.5.3. Αίηηα/παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

 

Πνιιέο ζεσξίεο  πνπ πεξηγξάθνπλ ηα αίηηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, βαζίδνληαη ζηηο έλλνηεο ηεο «δήηεζεο» θαη ηεο 

«πξνζθνξάο». Ο εξγαδφκελνο αξρηθά θέξλεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ, γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα έρεη θάπνηεο πξνζσπηθέο αλάγθεο, πξνζδνθίεο 

θαη απαηηήζεηο θ.ά.. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έρεη απαηηήζεηο απφ ηνλ 

εξγαδφκελν θαη πξνζδνθίεο εθφζνλ ακείβεηαη γηα ηελ πξνζθνξά ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

Όηαλ φκσο δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ζε απηά πνπ δεηά θαη δίλεη ν εξγαδφκελνο 

κε απηά πνπ δεηά θαη απαηηεί ε εξγαζία ηφηε δεκηνπξγείηαη ράζκα θαη αληζνξξνπία 

θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ επέξρεηαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.  

 

 

Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαιείηαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζεο : 

● Πξνζδνθίεο/θίλεηξα 

● ρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

● Φφξηνο εξγαζίαο 

● Γξαθεηνθξαηία 

● Πεξηνξηζκνί απφ νξγαλσηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο  

● ηελή επνπηεία 

● Αλεπαξθείο πφξνη 

● Έιιεηςε αληακνηβήο 

Ζ θιίκαθα πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηελ κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν είλαη ε θιίκαθα Maslach Burnout 

Inventory (MBI).  

Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ 

αηηψλ θαη φρη ελφο κεκνλσκέλα αιιά θάπνηεο απφ ηηο αηηίεο ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν 

θαη άιιεο ιηγφηεξν. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο.  

 

(Αιεμηάο, Αλαγλσζηφπνπινο, Πηιάηεο, 2010:109-136, Huibers, Beurskens, Prins, 

Kant, Bazelmans, Van  Schayck, Knottnerus, Bleijenberg, 2003,  Ρνχπα, 

Ραθηφπνπινο, Σδαβέιαο, απνπληδή-Κξέπηα, Κνηξψηζηνπ, 2008). 
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2.5.4. Μέηξα πξόιεςεο  

Αλ νη επηρεηξήζεηο δελ αξρίζνπλ λα ιακβάλνπλ κέηξα, ηα πνζνζηά 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο νινέλα θαη ζα απμάλνληαη. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

εμάληιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ επεξεάδεη ηφζν ηνλ ίδην ηφζν θαη ηελ επηρείξεζε. 

Πνιινί εξγαδφκελνη ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ππεχζπλν γηα ηελ απνγνήηεπζή ηνπο θαη 

ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο απνηπρεκέλν. Όηαλ ζπλδπάδεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε ηφηε, ηα ζπλαηζζήκαηα ρακειήο πξνζσπηθήο επίηεπμεο κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ηα θίλεηξα ζε έλα ζεκείν φπνπ ε απφδνζε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κεησκέλε. Τπάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ κεηψλεηαη ε πνζφηεηα ηεο απφδνζεο ελφο 

ππαιιήινπ αιιά ε πνηφηεηα.  

 Οη νξγαληζκνί είλαη ινηπφλ απηνί πνπ ζα πξέπεη λα απνηξέςνπλ ηελ 

εμάληιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Αξρηθά νη αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο 

νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο πνπ εληζρχνπλ ην πξφβιεκα. πρλά νη δηαδηθαζίεο θαη νη 

ζπλζήθεο  έρνπλ ξίδεο ζε κηα πην παιηά επνρή θαη δελ αιιάδνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ θαη κε ηελ αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ. πλήζσο νη λένη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο 

δεκηνπξγνχληαη απφ αλζξψπνπο ζηα πςειφηεξα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηβάιινληαη ζε εθείλνπο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα. Μεξηθέο θνξέο νδεγνχλ 

ζε βειηίσζε θαη άιιεο φρη αιιά αλεμάξηεηα απφ απηφ νη εξγαδφκελνη ησλ θαηψηεξσλ 

ζηξσκάησλ  κπνξεί λα ην εθιάβνπλ σο έλα λέν νξγαλσηηθφ γεγνλφο ην νπνίν δελ 

είραλ θαλέλαλ έιεγρν. 

Οη αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ηελ έλαξμε παξνρήο ελδερφκελσλ 

αληακνηβψλ βάζεη επηδφζεσλ θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ψζηε νη 

εξγαδφκελνη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα απμεζεί ε 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζπλεπψο, ε 

αχμεζε ηεο άζθεζεο ειέγρνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα 

ηελ πξφιεςε ηεο εμάληιεζεο. Δπίζεο ε ζπκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαίλεηαη 

λα είλαη κηα πνιχ ειπηδνθφξα ζηξαηεγηθή, θαζψο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα κεηψζνπλ νξηζκέλεο ζπγθξνχζεηο ξφισλ πνπ αληηκεησπίδνπλ φζνη 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ εμάληιεζε. Δηδηθφηεξα, έλα πςειφ επίπεδν αζάθεηαο ηνπ 

ξφινπ νδεγεί ζε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη αηζζήκαηα ρακειήο επίηεπμεο.  

Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ νη λένη ππάιιεινη λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

πσο ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη νη εξγνδφηεο λα πξνζπαζνχλ λα ηνπο θέξνπλ θνληά 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε νη πξνζδνθίεο ηνπο λα βξίζθνληαη ζηα ίδηα επίπεδα. 

Γειαδή νη εξγνδφηεο λα παξέρνπλ κηα ξεαιηζηηθή γξακκή αλαθνξάο θαηά ηελ νπνία 

ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηε κειινληηθή ηνπο επηηπρία ή απνηπρία. 

 Θεηηθφ ζα ήηαλ επίζεο νη νξγαληζκνί λα εξεπλνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ  ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζσ έξεπλαο ψζηε λα γλσξίδνπλ πνπ 

πξέπεη λα εζηηάζνπλ . (Αιεμηάο et.al., 2010:109-136, Jackson, Schuler, 1983) 
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Αλαθεθαιαίσζε  

 

 Οινθιεξψλνληαο απηφ ην θεθάιαην, δηαπηζηψλεηαη φηη ε εγεζία είλαη 

ζεκέιηνο παξάγνληαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Ο εγέηεο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο είλαη απηφο 

πνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο εγεζίαο αλάινγα κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα ε επζπλεηδεζία ηνπ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

λνεκνζχλε, ε εμσζηξέθεηά ηνπ, ε ηθαλφηεηα εκςχρσζεο θαη παξαθίλεζεο 

επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο θαη απφ πνιιέο έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη  

ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέηε θαη ηεο 

απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ζ εγεζία θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη φιεο απηέο νη έλλνηεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ςπρηθή πγεία θαη απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη φηαλ δελ ππάξρεη απηή αξρίδεη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κηα έλλνηα πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί ζπρλφ 

αληηθείκελν κειέηεο.  Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ 

παξαγφλησλ θαη φρη ελφο κεκνλσκέλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Δκπεηξηθή Έξεπλα 
  

 

Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο πνπ πξνέθπςαλ απφ πνζνηηθή έξεπλα κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Αξρηθά, 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη 

ηα απνηειέζκαηα .   

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο  εγεζίαο  πνπ 

αζθείηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη εμνπζέλσζε. Σν θίλεηξν γηα έξεπλα πξνήιζε απφ ην 

γεγνλφο φηη ελψ πνιιέο επηρεηξήζεηο πιένλ θαηαλννχλ ηελ ζεκαζία ηεο εγεζίαο 

παξφια απηά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ κφλν ζην απνηέιεζκα 

ρσξίο λα δίλνπλ ζεκαζία ζην αληίθηππν πνπ έρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ε δηαδηθαζία 

θαη ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. Απηφ νδεγεί ζηελ κείσζε 

ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burn out) 

, πνπ έρεη γίλεη έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζηηο κέξεο καο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε ζε επηζηεκνληθά άξζξα 

θαη βηβιία θαη έπεηηα πνζνηηθή έξεπλα, έξεπλα πεδίνπ, κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS. Ζ έξεπλα φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κεζαία ηδησηηθή επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί πεξίπνπ 

200 άηνκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε 5 ηκήκαηα απηήο πνπ απνηεινχληαλ απφ 51 

άηνκα. Ζ εηαηξεία  δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο ςεθηαθήο βηνκεραλίαο ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ κήλα επηέκβξην ηνπ 2019, φπνπ κνηξάζηεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε θαηφπηλ ειέγρνπ πνιιψλ αληίζηνηρσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη έγηλε έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

ρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS, πξψηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή δειαδή εμαγσγή πνζνζηψλ θαη 

δηαγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνινχζεζε έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Ο έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ έγηλε κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή Spearman . 
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Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη : 

● Πσο ζρεηίδεηαη ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε; 

● Πνηα κνξθή εγεζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί πην απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή; 

● Πσο ζρεηίδεηαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε; 

 

3.1. ρεδηαζκόο θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα ήηαλ πνζνηηθή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κεζαία ηδησηηθή 

επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί πεξίπνπ 200 άηνκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε 5 ηκήκαηα 

απηήο πνπ απνηεινχληαλ απφ 51 άηνκα. Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ςεθηαθήο βηνκεραλίαο ζηελ 

πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ κήλα επηέκβξην ηνπ 2019, 

φπνπ κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε θαηφπηλ ειέγρνπ πνιιψλ αληίζηνηρσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη έγηλε έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζηελ αξρή (θχιν, ειηθία, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), δηεξεπλά ηε ζπκπεξηθνξά-ηξφπν εγεζίαο ησλ  

πξντζηακέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ην βαζκφ 

ζπγθξνχζεσλ, θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε .  

Έπεηηα έγηλε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή κε εμαγσγή πνζνζηψλ θαη 

δηαγξακκάησλ γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη έιεγρνο 

ζπζρεηίζεσλ ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Ο έιεγρνο 

ζπζρεηίζεσλ έγηλε κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή Spearman .  
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3.2. Πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ  

 

Πίλαθαο 2: ηαηηζηηθά 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ                                                                         ΤΥΝΟΣΖΣΑ(N)        

                                                                                                    ΠΟΟΣΟ (%) 

                                                                                              

Φχιν Άλδξαο 23 

46,9% 

Γπλαίθα 28 

54,9% 

Άιιν 0 

0 

Ζιηθία 18-30 14 

27,5% 

31-45 12 

23,5% 

46-60 12 

23,5% 

61 θαη άλσ  13 

25,5% 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Έγγακνο 28 

54,9% 

Άγακνο 15 

29,4% 

Γηαδεπγκέλνο 3 

5,9% 

Άιιν 5 

9,8% 

Ο πξντζηάκελνο ζπλήζσο 

δίλεη νδεγίεο; 

Πάληα 6 

11,8% 

πρλά 9 

17,6% 

Κάπνηεο θνξέο  23 

45,1% 

Καζφινπ 13 

25,5 

Ο πξντζηάκελνο ζπλήζσο 

δείρλεη πψο λα εθηειέζεηε 

θάηη θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά 

 

Πάληα 6 

11,8% 

πρλά 9 

17,6% 

Κάπνηεο θνξέο  29 

56,9% 
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Πνηέ 7 

13,7 

Πηζηεχεηε φηη ν 

πξντζηάκελνο εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηα ιάζε πνπ 

γίλνληαη; 

 

Ναη  3 

5,9% 

Όρη 10 

19,6% 

Κάπνηεο θνξέο 25 

49% 

Πνηέ 13 

25,5% 

Πηζηεχεηε φηη πνιινί απφ 

ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε 

εηαηξεία ζαο θάλνπλ ηε 

δνπιεηά ζαο πην δχζθνιε; 

Ναη  12 

23,5% 

Όρη 15 

29,4% 

Ίζσο 24 

47,1% 

Ο πξντζηάκελφο ζαο, δείρλεη 

ελδηαθέξνλ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ 

πθηζηακέλσλ; 

 

Πάξα πνιχ 0 

0 

Αξθεηά 17 

33,3% 

Λίγν  30 

58,8% 

Καζφινπ 4 

7,8% 

Τπάξρνπλ δηαπιεθηηζκνί θαη 

ζπγθξνχζεηο ζηελ εξγαζία 

ζαο; 

Πάξα πνιχ 4 

7,8% 

Αξθεηά 10 

19,6% 

Λίγν 25 

49% 

Καζφινπ 12 

23,5% 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξεη ε 

εξγαζία ζαο; 

 

Πάξα πνιχ 6 

18,8% 

Αξθεηά 13 

40,6% 

Λίγν 8 

25% 

Καζφινπ 5 

15,6% 

Πηζηεχεηε φηη ε δνπιεηά πνπ 

θάλεηε εθηηκάηαη; 

 

Πάξα πνιχ   0 

0 

Αξθεηά 30 

58,8% 

Λίγν 12 

23,5% 

Καζφινπ 9 

17,6% 

Αηζζάλεζηε ηθαλνπνηεκέλνη Πάξα πνιχ 6 
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απφ ηηο κηζζνινγηθέο 

απμήζεηο; 

 

11,8% 

Αξθεηά 26 

51% 

Λίγν 13 

25,5% 

Καζφινπ 6 

11,8% 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ εξγαζία ζαο; 

 

Πάξα πνιχ 9 

17,6% 

Αξθεηά 21 

41,2% 

Λίγν 10 

19,6% 

Καζφινπ 11 

21,6% 

Νηψζεηε 

εμαληιεκέλνη/εμνπζελσκέλνη 

ςπρνινγηθά απφ ηε δνπιεηά 

ζαο 

Πάξα πνιχ 8 

15,7% 

Αξθεηά 4 

7,8% 

Λίγν 27 

52,9% 

Καζφινπ 12 

23,5% 

Νηψζεηε εμαληιεκέλνη φηαλ 

μππλάηε ην πξσί θαη έρεηε λα 

πάηε ζηε δνπιεηά; 

 

Πάξα πνιχ 4 

7,8% 

Αξθεηά 8 

15,7% 

Λίγν 22 

43,1% 

Καζφινπ 17 

33,3% 
 

 

 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 51 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 23 (46,9%) είλαη άληξεο 

θαη 28 γπλαίθεο (53,9%).  ρεηηθά κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 14 άηνκα (27,5%) είλαη 

ειηθίαο 18-30 , 12 άηνκα (23,5%) είλαη ειηθίαο 31-45, επίζεο 12 άηνκα (23,5) είλαη 

ειηθίαο 46-60 θαη 13 άηνκα (25,5%)  είλαη ειηθίαο 61 θαη άλσ. Απφ ηα 51 άηνκα, 28 

είλαη έγγακα (54,9%), 15 άγακα (29,4%), 3 δηαδεπγκέλα (5,9%) θαη 5 άιιν (9,8%). 

ηελ εξψηεζε ‘Ο πποφζηάμενορ ζςνήθυρ δίνει οδηγίερ;’ 6 άηνκα (11,8%) απάληεζαλ 

«πάληα», 9 άηνκα 17,6% απάληεζαλ «ζςσνά», 29 άηνκα (56,9%)  απάληεζαλ 

«θάπνηεο θνξέο» θαη 7 άηνκα (13,7%) απάληεζαλ πνηέ.  ηελ εξψηεζε ΄Ο 

πποφζηάμενορ ζςνήθυρ δείσνει πώρ να εκηελέζεηε κάηι και ζςμμεηέσει ενεπγά΄  κε 

απαληήζεηο πάληα, ζπρλά, θάπνηεο θνξέο θαη πνηέ απάληεζαλ 6 άηνκα (11,8%), 9 

(17,6%), 29 (56,9%), 7 (13,7%), αληηζηνίρσο. Έπεηηα ζηελ εξψηεζε αλ ν 
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πξντζηάκελνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα ιάζε πνπ γίλνληαη 3 κφιηο άηνκα 

απάληεζαλ «λαη» δειαδή ην 5,9%, ελψ «όσι» απάληεζαλ 10 άηνκα (19,6%) , 

«θάπνηεο θνξέο» απάληεζαλ 25 άηνκα (49%) θαη ηέινο «πνηέ» απάληεζαλ 13 άηνκα 

δειαδή ην 25,5%. Καηφπηλ εξσηήζεθαλ αλ πηζηεχνπλ φηη πνιινί απφ ηνπο θαλφλεο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία ηνπ θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο πην 

δχζθνιε θαη απάληεζαλ 12 άηνκα (23,5%) «λαη», 15 (29,4%) «φρη» θαη 24 (47,1%) 

«ίζσο». Έπεηηα ζηελ εξψηεζε αλ ν πξντζηάκελνο δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ πθηζηακέλσλ θαλέλα άηνκν δελ απάληεζε «πάπα πολύ», 17 άηνκα 

απάληεζαλ «απκεηά» δειαδή ην 33,3%, 30 άηνκα (58,8%) απάληεζαλ «λίγο» θαη 4 

άηνκα απάληεζαλ «καθόλος» δειαδή ην 7,8%. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε εξψηεζε ΄ 

Υπάπσοςν διαπληκηιζμοί και ζςγκπούζειρ ζηην επγαζία ζαρ;΄ φπνπ απάληεζαλ 4 άηνκα 

«πάπα πολύ» (7,8%), 10 άηνκα απάληεζαλ «αξθεηά» (19,6%) , 25 άηνκα απάληεζαλ 

«λίγο» (49%) θαη 12 άηνκα «καθόλος» (23,5%). Ύζηεξα εξσηήζεθαλ αλ πηζηεχνπλ 

φηη ε δνπιεηά πνπ θάλνπλ εθηηκάηαη θαη θαλείο δελ απάληεζε «πάπα πολύ», ελψ 30 

άηνκα απάληεζαλ «απκεηά» δειαδή 58,8%, 12 άηνκα (23,5%) απάληεζαλ «λίγο» θαη 

«θαζφινπ» απάληεζαλ 9 άηνκα (17,6%). ρεηηθά κε ηηο κηζζνινγηθέο απμήζεηο 6 

άηνκα δήισζαλ φηη είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλα (11,8%), 26 άηνκα δήισζαλ 

«απκεηά» (51%), 13 άηνκα (25,5%) «λίγο», θαη «καθόλος» 6 άηνκα (11,8%). Όζνλ 

αθνξά ηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 9 άηνκα δήισζαλ «πάξα πνιχ» 

ηθαλνπνηεκέλα, 21 άηνκα «απκεηά» (41,2%), «λίγο» 10 άηνκα (19,6%) θαη θαζφινπ 

11 άηνκα (21,6%). Οη ηειεπηαίεο δχν εξσηήζεη αθνξνχζαλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε . Άξα ζηελ εξψηεζε αλ ληψζνπλ εμαληιεκέλνη/εμνπζελσκέλνη 

ςπρνινγηθά απφ ηε δνπιεηά ηνπο απάληεζαλ 8 άηνκα «πάπα πολύ» (15,7%), «απκεηά» 

δήισζαλ 4 άηνκα (7,8%), «ιίγν» 27 άηνκα (52,9%) θαη «καθόλος» 12 άηνκα (23,5%)  

. Σέινο ζηελ εξψηεζε αλ ληψζνπλ εμαληιεκέλνη φηαλ μππλνχλ ην πξσί θαη έρνπλ λα 

πάλε ζηε δνπιεηά απάληεζαλ 4 άηνκα «πάπα πολύ» (7,8%), «απκεηά» 8 άηνκα 

(15,7%), 22 άηνκα δήισζαλ «ιίγν» (43,1%), θαη «καθόλος» 17 άηνκα (33,3%). 
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Γηάγξακκα  1: Φύιν 
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Γηάγξακκα  2: Ζιηθία 
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Γηάγξακκα  3: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
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Γηάγξακκα  4: Ο πξντζηάκελνο ζπλήζσο δίλεη νδεγίεο; 
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Γηάγξακκα  5: Ο πξντζηάκελνο ζπλήζσο δείρλεη πώο λα εθηειέζεηε θάηη θαη ζπκκεηέρεη 

ελεξγά 
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Γηάγξακκα  6: Πηζηεύεηε όηη ν πξντζηάκελνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα ιάζε πνπ 

γίλνληαη; 
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Γηάγξακκα  7: Πηζηεύεηε όηη πνιινί από ηνπο θαλόλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζεί ε εηαηξεία ζαο θάλνπλ ηε δνπιεηά ζαο πην δύζθνιε; 
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Γηάγξακκα  8: Ο πξντζηάκελόο ζαο, δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

πθηζηακέλσλ; 
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Γηάγξακκα  9: Τπάξρνπλ δηαπιεθηηζκνί θαη ζπγθξνύζεηο ζηελ εξγαζία ζαο; 
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Γηάγξακκα  10: Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία ζαο; 
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Γηάγξακκα  11: Πηζηεύεηε όηη ε δνπιεηά πνπ θάλεηε εθηηκάηαη; 

 

 



52 
 

Γηάγξακκα  12: Αηζζάλεζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο κηζζνινγηθέο απμήζεηο; 
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Γηάγξακκα  13: Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εξγαζία ζαο; 
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Γηάγξακκα  14: Νηώζεηε εμαληιεκέλνη/εμνπζελσκέλνη ςπρνινγηθά από ηε δνπιεηά ζαο; 
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Γηάγξακκα  15: Νηώζεηε εμαληιεκέλνη όηαλ μππλάηε ην πξσί θαη έρεηε λα πάηε ζηε 

δνπιεηά; 

 

 

 

  



56 
 

3.2.2. πζρεηίζεηο  

 

3.2.2.1. πζρέηηζε 1 

  

Μεηαβιεηέο: «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο;» 

«Νηψζεηε εμαληιεκέλνη/εμνπζελσκέλνη ςπρνινγηθά απφ ηε δνπιεηά ζαο;» 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ 1 

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,875 ,030 -12,643 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,865 ,046 -12,041 ,000
c
 

N of Valid Cases 51 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Έλεγχορ ανεξαπηηζίαρ  

 

Τπνζέζεηο: 

H0 = κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο» θαη 

«Νηψζεηε εμαληιεκέλνη/εμνπζελσκέλνη ςπρνινγηθά απφ ηε δνπιεηά ζαο» δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε / είλαη αλεμάξηεηεο 
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H1 = κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο» θαη 

«Νηψζεηε εμαληιεκέλνη/εμνπζελσκέλνη ςπρνινγηθά απφ ηε δνπιεηά ζαο» ππάξρεη 

ζπζρέηηζε/ είλαη εμαξηεκέλεο  

 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη Pvalue  ≈ 0,000< α=0,05 . Άξα δελ 

απνξξίπηνπκε ηελ H1 ππφζεζε δειαδή νη κεηαβιεηέο έρνπλ ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη 

αξλεηηθή ιφγσ ηνπ πξνζήκνπ ηνπ 
  
x

2 
= -0,865 θαη έρνπλ ηζρπξά αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

γηαηί   x
2 

= -0,865 < -0,7     

 

3.2.2.2. πζρέηηζε 2 

 

 Μεηαβιεηέο: «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο;» 

                         «Ο πξντζηάκελνο ζπλήζσο δίλεη νδεγίεο;» 

 

Πίλαθαο 4: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ 2 

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,874 ,029 -12,565 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,870 ,038 -12,346 ,000
c
 

N of Valid Cases 51 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

Έλεγχορ ανεξαπηηζίαρ  
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Τπνζέζεηο: 

H0 = κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο;» θαη «Ο 

πξντζηάκελνο ζπλήζσο δίλεη νδεγίεο;» δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε / είλαη αλεμάξηεηεο 

H1 = κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο;» θαη «Ο 

πξντζηάκελνο ζπλήζσο δίλεη νδεγίεο;» ππάξρεη ζπζρέηηζε/ είλαη εμαξηεκέλεο  

 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη Pvalue  ≈ 0,000< α=0,05 . Άξα δελ 

απνξξίπηνπκε ηελ H1 ππφζεζε δειαδή νη κεηαβιεηέο έρνπλ ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη 

αξλεηηθή ιφγσ ηνπ πξνζήκνπ ηνπ 
  
x

2 
= -0,870 θαη έρνπλ ηζρπξά αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

γηαηί   x
2 

= -0,870 < -0,7     

 

 

3.2.2.3. πζρέηηζε 3 

 

Μεηαβιεηέο: «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο;» 

«Ο πξντζηάκελνο ζπλήζσο δείρλεη πψο λα εθηειέζεηε θάηη θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά» 

 

 

Πίλαθαο 5: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ 3 

Symmetric Measures 

  

Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,649 ,063 5,973 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,693 ,062 6,738 ,000
c
 

N of Valid Cases 51 
   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Έλεγχορ ανεξαπηηζίαρ  

 

Τπνζέζεηο: 

H0 = κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο» θαη «Ο 

πξντζηάκελνο ζπλήζσο δίλεη νδεγίεο;» δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε / είλαη αλεμάξηεηεο 

H1 = κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο» θαη «Ο 

πξντζηάκελνο ζπλήζσο δίλεη νδεγίεο;»  ππάξρεη ζπζρέηηζε/ είλαη εμαξηεκέλεο  

 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη Pvalue  ≈ 0,000< α=0,05 . Άξα δελ 

απνξξίπηνπκε ηελ H1 ππφζεζε δειαδή νη κεηαβιεηέο έρνπλ ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη 

ζεηηθή ιφγσ ηνπ πξνζήκνπ ηνπ 
  
x

2 
= 0,693 θαη έρνπλ ηζρπξά ζεηηθή ζπζρέηηζε γηαηί   

x
2 

= 0,693 > 0,5 

 

3.2.2.4. πζρέηηζε 4  

 

Μεηαβιεηέο: «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο;» 

« Πηζηεχεηε φηη ν πξντζηάκελνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα ιάζε πνπ γίλνληαη;» 

 

 

Πίλαθαο 6: πζρέηηζε κεηαβιεηώλ 4 

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,856 ,028 -11,593 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,855 ,041 -11,524 ,000
c
 

N of Valid Cases 51 
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a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Έλεγχορ ανεξαπηηζίαρ  

 

Τπνζέζεηο: 

H0 = κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο» θαη 

«Πηζηεχεηε φηη ν πξντζηάκελνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα ιάζε πνπ γίλνληαη;» 

δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε / είλαη αλεμάξηεηεο 

H1 = κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ζαο» θαη 

«Πηζηεχεηε φηη ν πξντζηάκελνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα ιάζε πνπ γίλνληαη;» 

ππάξρεη ζπζρέηηζε/ είλαη εμαξηεκέλεο 

 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη Pvalue  ≈ 0,000< α=0,05 . Άξα δελ 

απνξξίπηνπκε ηελ H1 ππφζεζε δειαδή νη κεηαβιεηέο έρνπλ ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη 

αξλεηηθή ιφγσ ηνπ πξνζήκνπ ηνπ 
  
x

2 
= -0,855 θαη έρνπλ ηζρπξά αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

γηαηί   x
2 

= -0,855 < -0,7     

 

3.3. πδήηεζε απνηειεζκάησλ   

 

Δθηφο απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη δχν έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία 

απηψλ θαη εμεηάδνπλ ηελ εγεζία, ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη εμνπζέλσζε: 

 

ΔΡΔΤΝΑ 1 

θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γ.Ν.Α.  «Γ. Γελλεκαηάο» θαη λα κειεηεζεί ε ζρέζε 

κεηαμχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ κειέηε 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ννέκβξηνο 2006 έσο Ηαλνπάξηνο 2007 

απφ  ηνπο Αιεμηάο Γ., Αλαγλσζηφπνπινο Φ., Πηιάηεο Η. Γφζεθαλ 597 

εξσηεκαηνιφγηα ζε εξγαδνκέλνπο θαη επεζηξάθελ 392 (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

65,66%). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη γηαηξνί ειηθίαο 31-40 είραλ κεγαιχηεξα 
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πνζνζηά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ελψ νη γηαηξνί 41-50 εηψλ έρνπλ 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απφ απηνχο πνπ είλαη άλσ ησλ 51 

εηψλ. εκαληηθά κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε έρνπλ 

ηέινο νη εηδηθεπφκελνη θαη νη επηκειεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο Γηεπζπληέο-Αλαπιεξσηέο 

Γηεπζπληέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν απμάλεηαη ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ησλ γηαηξψλ ηφζν κεηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. Δπίζεο, 

νη ζπληζηψζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πρ απφ 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο φπσο ε ειηθία. 

 

ΔΡΔΤΝΑ 2 

θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε 

ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Singh 

A.P., Pestonjee D.M.. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 100 εξγαδφκελνη ρσξηζκέλνη ζε δχν 

groups ησλ 50 θαη ηελ κηα νκάδα ηελ εγνχηαλ άηνκν κε ζπκπεξηθνξά πνπ ηελ 

ραξαθηήξηδε ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηελ άιιε νκάδα 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ παξαγσγή. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε δεκνθξαηηθή 

εγεζία θαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ζε αληίζεζε κε ηελ 

απηαξρηθή εγεζία θαζψο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ήηαλ πςειφηεξε ζε εξγαδφκελνπο 

πνπ ήηαλ θάησ απφ εγεζία κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνπο αλζξψπνπο (κ.ν. 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 46.96)ζε ζρέζε κε ην γθξνππ θάησ απφ ηελ εγεζία κε 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ εξγαζία (κ.ν. εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 41.10).  

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ σο εμήο :  

● Πσο ζρεηίδεηαη ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε; 

● Πνηα κνξθή εγεζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί πην απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή; 

● Πσο ζρεηίδεηαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε; 

ηελ παξνχζα εξγαζία φζνλ αθνξά ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 9 άηνκα 

δήισζαλ «πάπα πολύ» ηθαλνπνηεκέλα, 21 άηνκα «απκεηά» (41,2%), «λίγο» 10 άηνκα 

(19,6%) θαη θαζφινπ 11 άηνκα (21,6%). Δπίζεο ζηελ εξψηεζε αλ ληψζνπλ 

εμαληιεκέλνη/εμνπζελσκέλνη ςπρνινγηθά απφ ηε δνπιεηά ηνπο απάληεζαλ 8 άηνκα 

«πάπα πολύ» (15,7%), «απκεηά» δήισζαλ 4 άηνκα (7,8%), «λίγο» 27 άηνκα (52,9%) 

θαη «καθόλος» 12 άηνκα (23,5%)  . Δπίζεο ζηελ εξψηεζε ‘Ο πποφζηάμενορ ζςνήθυρ 

δίνει οδηγίερ;’ 6 άηνκα (11,8%) απάληεζαλ «πάνηα», 9 άηνκα 17,6% απάληεζαλ 

«ζπρλά», 29 άηνκα (56,9%)  απάληεζαλ «κάποιερ θοπέρ» θαη 7 άηνκα (13,7%) 

απάληεζαλ πνηέ.  ηελ εξψηεζε ΄Ο πποφζηάμενορ ζςνήθυρ δείσνει πώρ να εκηελέζεηε 

κάηι και ζςμμεηέσει ενεπγά΄  κε απαληήζεηο πάληα, ζπρλά, θάπνηεο θνξέο θαη πνηέ 

απάληεζαλ 6 άηνκα (11,8%), 9 (17,6%), 29 (56,9%), 7 (13,7%), αληηζηνίρσο. Έπεηηα 

ζηελ εξψηεζε αλ ν πξντζηάκελνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα ιάζε πνπ γίλνληαη 3 

κφιηο άηνκα απάληεζαλ «λαη» δειαδή ην 5,9%, ελψ «όσι» απάληεζαλ 10 άηνκα 
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(19,6%) , «κάποιερ θοπέρ» απάληεζαλ 25 άηνκα (49%) θαη ηέινο «πνηέ» απάληεζαλ 

13 άηνκα δειαδή ην 25,5%.  

Οη ζπζρεηίζεηο έδεημαλ ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ηεο εξγαζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κέζσ ησλ κεηαβιεηψλ «Είζηε 

ικανοποιημένοι από ηην επγαζία ζαρ;» θαη «Νιώθεηε εξανηλημένοι/εξοςθενυμένοι 

τςσολογικά από ηη δοςλειά ζαρ;» κε x
2 

= -0,865.  Αξλεηηθή επίζεο ζπζρέηηζε 

πξνέθπςε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Είζηε ικανοποιημένοι από ηην επγαζία ζαρ;» θαη                         

«Ο πποφζηάμενορ ζςνήθυρ δίνει οδηγίερ;». Πνπ ζεκαίλεη φηη φζν ν εγέηεο δίλεη 

νδεγίεο πξνο εθηέιεζε ηφζν κεηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Δπίζεο ε 

ζπζρέηηζε είλαη ηζρπξά αξλεηηθά κε x
2 

= -0,870 . Δλψ αληίζεηα ζεηηθή ζπζρέηηζε 

πξνέθπςε φηαλ ν εγέηεο δείρλεη πψο λα εθηειεζηεί θάηη θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά φπνπ 

ηφηε ππάξρεη αχμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. ηελ παξνχζα ζπζρέηηζε ην 

x
2 

= 0,693. Σέινο ηζρπξά αξλεηηθή ζπζρέηηζε πξνέθπςε απφ ηηο κεηαβιεηέο : «Είζηε 

ικανοποιημένοι από ηην επγαζία ζαρ;» θαη «Πιζηεύεηε όηι ο πποφζηάμενορ εζηιάζει ηην 

πποζοσή ηος ζηα λάθη πος γίνονηαι;» φπνπ x
2 
=-0,855 . 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε πέξαλ ηνπ φηη ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο φηη ε 

εγεζία κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην έξγν είλαη επίζεο αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ελψ κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνπο αλζξψπνπο απμάλεη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε φζν ε θαηεχζπλζε θπκαίλεηαη κε ελδηαθέξνλ πξνο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο.  

 

Αλαθεθαιαίσζε 

 

Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαπηζηψζεθε φηη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ε εγεζία ψζηε λα επέιζεη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη λα 

απνθεπρζεί αληίζηνηρα ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Οη έλλνηεο απηέο κεηαμχ ηνπο 

έρνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε θαη αιιειεπίδξαζε. Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα είλαη θνληά ζηνλ 

εξγαδφκελν θαη λα ελδηαθέξεηαη γη’ απηφλ πξσηίζησο ψζηε λα επηηχρεη θαη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα εκκέζσο, ην νπνίν είλαη ε παξαγσγηθφηεηα. Γε ζα πξέπεη λα 

εζηηάδεη θαηεπζείαλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ρσξίο λα ζθεθηεί ηηο αληίζηνηρεο 

επηπηψζεηο αλ δε γίλεη ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4: πκπεξάζκαηα  
 

πλνςίδνληαο, δηαπηζηψλεηαη  φηη ε εγεζία απνηειεί πνιχηηκν παξάγνληα 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Ο εγέηεο είλαη απηφο πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο εγεζίαο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Παξάιιεια ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ 

παίδνπλ κεγάιν ξφιν. Δηδηθφηεξα ε επζπλεηδεζία ηνπ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

λνεκνζχλε, ε εμσζηξέθεηά ηνπ, ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο, εκςχρσζεο θαη 

παξαθίλεζεο επεξεάδνπλ ηελ δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη απφ πνιιέο έξεπλεο θαίλεηαη 

φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέηε θαη 

ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ζ εγεζία θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη φιεο απηέο νη έλλνηεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ςπρηθή πγεία θαη απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη φηαλ δελ ππάξρεη απηή αξρίδεη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κηα έλλνηα πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί ζπρλφ 

αληηθείκελν κειέηεο.  Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ 

παξαγφλησλ θαη φρη ελφο κεκνλσκέλα.  

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ζχκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή Spearman πξνέθπςε 

φηη ππάξρεη ηζρπξά αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Γειαδή φζν απμάλεηαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηφζν 

κεηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε  θαη αληίζηξνθα. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

έιεγρν ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ «Είζηε ικανοποιημένοι από ηην επγαζία ζαρ;» θαη 

«Νιώθεηε εξανηλημένοι/εξοςθενυμένοι τςσολογικά από ηη δοςλειά ζαρ;» πποέκςτε x
2 

= -0,865, πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε.  

Δπίζεο δηαπηζηψζεθε θαη ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη  ηε κνξθή εγεζίαο κε ηνλ πξντζηάκελν πνπ δίλεη 

νδεγίεο ή πνπ εζηηάδεη ζηα ιάζε, δειαδή φζν πην πνιχ ν πξντζηάκελνο δίλεη νδεγίεο 

γηα εθηέιεζε ή ζπλερψο εζηηάδεη ζηα ιάζε πνπ γίλνληαη, ηφζν ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε κεηψλεηαη . Δηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Είζηε ικανοποιημένοι 

από ηην επγαζία ζαρ;» θαη «Ο πποφζηάμενορ ζςνήθυρ δίνει οδηγίερ;» πξνέθπςε 

ηζρπξά αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε x
2 

= -0,870. Δπίζεο, κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Είζηε 

ικανοποιημένοι από ηην επγαζία ζαρ;» θαη «Πιζηεύεηε όηι ο πποφζηάμενορ εζηιάζει ηην 

πποζοσή ηος ζηα λάθη πος γίνονηαι;» πξνέθπςε x
2 

=-0,855 πνπ δείρλεη ηελ ηζρπξά 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε. 

Δλψ αληίζεηα ζεηηθή ζπζρέηηζε πξνέθπςε φηαλ ν εγέηεο δείρλεη πψο λα 

εθηειεζηεί θάηη θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά φπνπ ηφηε ππάξρεη αχμεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. ηελ παξνχζα ζπζρέηηζε ην x
2 

= 0,693.  

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε εγεζία κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην 

έξγν έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.  

Ζ κνξθή εγεζίαο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη εμνπζέλσζε ζα 

ζπλερίζνπλ λα απαζρνινχλ ηνπο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο φζνλ αθνξά ην ζπλδπαζκφ 
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πςειήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ρακειήο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη 

πςειήο απφδνζεο γηα πινπνίεζε έξγνπ. Θα ήηαλ ρξήζηκν ινηπφλ λα δηεξεπλεζνχλ 

πεξαηηέξσ ηξφπνη θαη κέζνδνη ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα 

θαη απφ πιεπξάο εξγαζίαο αιιά θαη εξγαδνκέλνπ.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Ζ έξεπλα απηή δηεμάγεηαη απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Οηθνλνκηθή θαη 

Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη απεπζχλεηαη 

ζε εξγαδφκελνπο ηδησηηθήο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ηνπ 

ηξφπνπ εγεζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αιιά θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  αο ελεκεξψλνπκε φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν 

 

Α’ Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

1. Φύιν: Άλδξαο 1  Γπλαίθα 2   Άιιν 3   

 

2. Ζιηθία:18-30 εηψλ 1      31-45 εηψλ  2        46-60  3      61 θαη άλσ 4      

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Έγγακνο 1      Άγακνο  2        Γηαδεπγκέλνο  3      Άιιν 4      

     

Β’ Καηαγξαθή πνζνηηθώλ ζηνηρείσλ 

 

4. Ο πξντζηάκελνο ζπλήζσο δίλεη νδεγίεο;  

 

Πάληα 1        πρλά 2        Κάπνηεο θνξέο 3      Πνηέ 4    

 

5. Ο πξντζηάκελνο ζπλήζσο δείρλεη πώο λα εθηειέζεηε θάηη θαη ζπκκεηέρεη 

ελεξγά 

 

Πάληα 1        πρλά 2        Κάπνηεο θνξέο 3      Πνηέ 4    

 

 

6. Πηζηεύεηε όηη ν πξντζηάκελνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα ιάζε πνπ 

γίλνληαη; 

 

Πάληα 1        πρλά 2        Κάπνηεο θνξέο 3      Πνηέ  
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7.  Πηζηεύεηε όηη πνιινί από ηνπο θαλόλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζεί ε εηαηξεία ζαο θάλνπλ ηε δνπιεηά ζαο πην δύζθνιε; 

 

Ναη 1        Όρη 2       Ίζσο  

        

8. Ο πξντζηάκελόο ζαο, δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

πθηζηακέλσλ; 

 

Πάξα πνιχ 1      Αξθεηά 2       Λίγν 3       Καζφινπ 4 

 

9. Τπάξρνπλ δηαπιεθηηζκνί θαη ζπγθξνύζεηο ζηελ εξγαζία ζαο;  

 

Πάξα πνιχ 1      Αξθεηά 2       Λίγν 3       Καζφινπ 4 

 

10. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία ζαο; 

 

Πάξα πνιχ 1      Αξθεηά 2       Λίγν 3       Καζφινπ 4 

 

11. Πηζηεύεηε όηη ε δνπιεηά πνπ θάλεηε εθηηκάηαη; 

 

Πάξα πνιχ 1      Αξθεηά 2       Λίγν 3       Καζφινπ 4 

        

12. Αηζζάλεζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο κηζζνινγηθέο απμήζεηο; 

 

Πάξα πνιχ 1      Αξθεηά 2       Λίγν 3       Καζφινπ 4 

 

13. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εξγαζία ζαο; 

 

Πάξα πνιχ 1      Αξθεηά 2       Λίγν 3       Καζφινπ 4 

 

14. Νηώζεηε εμαληιεκέλνη/εμνπζελσκέλνη ςπρνινγηθά από ηε δνπιεηά ζαο; 

 

Πάξα πνιχ 1      Αξθεηά 2       Λίγν 3       Καζφινπ 4 

 

15. Νηώζεηε εμαληιεκέλνη όηαλ μππλάηε ην πξσί θαη έρεηε λα πάηε ζηε 

δνπιεηά; 

 

Πάξα πνιχ 1      Αξθεηά 2       Λίγν 3       Καζφινπ 4 

ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ Α ΝΑ ΑΠΑΝΣΖΔΣΔ 

Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 


