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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Σν ζέκα ηεο εγεζίαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα πνιινύο αλζξώπνπο. Ζ 
ζπλερήο έξεπλα γηα ηε δεκηνπξγία ηθαλώλ εγεηώλ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 
πνιιώλ εγεηηθώλ ζεσξηώλ. Ζ έξεπλα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εγεζίαο έρεη επηηύρεη λα 
πξνζδηνξίζεη πώο νη εγεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα επεξεάζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ηα ζηειέρε 
θαη ηνπο εξγαδόκελνπο κηαο επηρείξεζεο ώζηε λα επηηεπρζεί ην θαιύηεξν 
απνηέιεζκα. 
 
Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε έξεπλα ηεο εγεζίαο θαη ησλ εγεηηθώλ 
ηθαλνηήησλ  ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν κε ηελ παξνπζίαζε ελόο κνληέινπ ηθαλνηήησλ 
ηνπ εγέηε.  
 
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη ε εμήο:   

i. ν πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο θαη ηνπ εγέηε, 
ii. ε παξνπζίαζε ησλ δηαθόξσλ εγεηηθώλ ζηπι θαη ε  αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο 

ζεσξίεο εγεζίαο, 
iii. ε αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγεζία,  
iv. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε έλα κνληέιν εγεηηθώλ ηθαλνηήησλ 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία.  
 
 
Σν κνληέιν ηθαλνηήησλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηα ζηειέρε μελνδνρεηαθώλ 
κνλάδσλ, θαζώο απνηειεί έλαλ νδεγό απηνεμέιημεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ.  
Δπηπιένλ, θάζε μελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην επξύηεξν απηό 
κνληέιν ηθαλνηήησλ πξνζαξκόδνληαο ην ζηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη εμειίζζνληάο ην 
αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΖΓΔΗΑ 
 
 
 
Γηα κηζφ πεξίπνπ αηψλα, ε κειέηε ηεο εγεζίαο είρε εζηηαζηεί ζε απφιπηεο- δεζπνηηθέο 

ελαληίνλ δεκνθξαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Bass, 1985). Οη πην πξφζθαηεο ζεσξίεο καο 

πξνζέθεξαλ ειάρηζηεο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Ο πην δπλαηφο ηζρπξφο πνπ 

κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο βαζηδφκελνο ζε απηέο ηηο ζεσξίεο είλαη φηη εγέηεο νη νπνίνη 

ππνινγίδνπλ θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ άλζξσπν, ηειηθά 

θαηαθέξλνπλ λα έρνπλ ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε έγθεηηαη 

ζην ηδηαίηεξν γλψξηζκά ηνπ φρη κφλν λα πξνβιέπεη ηελ επηηπρία ηεο εγεζίαο, αιιά θαη 

λα πξαγκαηνπνηεί έξεπλα ψζηε λα ζπλδπάδεη ηηο πξνβιέςεηο κε ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ησλ ππαιιήισλ ή ην απνηέιεζκα ελφο πξνζαλαηνιηζκνχ έξγνπ ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε (Robbins, 1997). Ζ κειέηε ηεο εγεζίαο σο κηα εκπεηξηθή θνηλσληθή 

επηζηήκε έρεη πξνέιζεη απφ ην γλψξηζκα ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξήζεηο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ δχν ζε ελδερφκελεο ζεσξίεο.       

 

Σα άηνκα εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνπκε εγέηεο, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ αξκνλία, 

πεξλνχλ ζην πξνζθήλην, ραξάζζνπλ δξφκνπο ζε πξσηφηππεο δηαδξνκέο θαη εκπλένπλ 

φζνπο ππάξρνπλ ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο θαη ζηελ θνηλσλία πνπ δνπλ. Σα άηνκα 

απηά αλαθαιχπηνπλ λέεο επθαηξίεο αλάκεζα ζηηο ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο δεκηνπξγψληαο 

ειπίδεο εθεί πνπ ππάξρεη ν θφβνο θαη ε απειπηζία. Οη εγέηεο απηνί παξαθηλνχλ άηνκα, 

κε δχλακε, κε πάζνο θαη κε ζθνπνχο. Καη ην πεηπραίλνπλ ελψ θάλνπλ ηηο 

αλαπφθεπθηεο ζπζίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ν ξφινο ηνπο(Βνγηαηδήο Δι.- McKee An., 

2008).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

1.1 Δλλνηνινγηθνί Πξνζδηνξηζκνί Ζγεζίαο 
 
 
ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ εθαηνληάδεο, αλ φρη ρηιηάδεο, νξηζκνί ηεο εγεζίαο, ελψ ηα 

βηβιία θαη νη κειέηεο πνπ δεκνζηεχνληαη θάζε ρξφλν είλαη επίζεο αλαξίζκεηνη. Παξ’ φια 

απηά, ν W. Bennis (Bennis W., 1989), δηαθεθξηκέλνο θαζεγεηήο ηεο Ζγεζίαο, 

ζπκπεξαίλεη φηη «ε εγεζία είλαη ην πιένλ νξαηό θαζεκεξηλό θαηλόκελν ζηε γε ην νπνίν  

έρνπκε θαηαλνήζεη ειάρηζηα». 

 

Αμηνπνηψληαο θαη ζπλζέηνληαο ηνπο πην έγθπξνπο νξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηε 

βηβιηνγξαθία, ν Γ. Μπνπξαληάο (2005, ζει.197) νξίδεη ηελ εγεζία «σο ηε δηαδηθαζία 

επεξεαζκνύ ηεο ζθέςεο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ 

κηαο κηθξήο ή κεγάιεο, ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο αλζξώπσλ, από έλα άηνκν (εγέηε), κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε εζεινληηθά θαη πξόζπκα θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα δίλνπλ 

ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό γηα λα πινπνηνύλ απνηειεζκαηηθνύο ζηόρνπο πνπ απνξξένπλ 

από ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο θαη ηε θηινδνμία ηεο γηα πξόνδν ή έλα θαιύηεξν κέιινλ. 

Με βάζε ηνλ νξηζκό απηό, δύν είλαη ηα ζεκειηώδε ζηνηρεία ηνπ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηεο 

εγεζίαο. Πξώηνλ, είλαη ε άζθεζε επηξξνήο (influence) ελόο αηόκνπ (εγέηεο-leader) 

πάλσ ζε άιινπο αλζξώπνπο (followers), κε απνηέιεζκα λα δίλνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο 

εαπηό γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ. Σν δεύηεξν ζηνηρείν ηεο έλλνηαο ηεο 

εγεζίαο είλαη όηη νη άλζξσπνη εζεινληηθά θαη πξόζπκα επηδηώθνπλ λα πινπνηνύλ 

ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ θηινδνμίεο ή ηδαληθά γηα πξόνδν, ή έλα θαιύηεξν κέιινλ. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ε έλλνηα ηεο εγεζίαο ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή, ηελ πξόνδν θαη «ην 

θαιύηεξν κέιινλ» γηα ηνπο αλζξώπνπο».  

 

χκθσλα κε ηνλ Γξ. Γ. Λαινχκε, Πξφεδξν ηνπ ΓΡΑΣΣΔ, (Λαινχκεο Γ., 2008), ην 

θαηλφκελν ηεο εγεζίαο πξνθχπηεη απφ έμη ζηνηρεία ελλνηνινγηθήο ζχλζεζεο. Σνλ εγέηε, 

ηηο αμίεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηε δξάζε ηνπ, ην έξγν πνπ επηδηψθεη, ηελ πεγή ηζρχνο ηνπ, 

ηελ νκάδα ζηελ νπνία εγείηαη θαη ην πεξηβάιινλ δξάζεο ηνπ.  

 

Θέινληαο λα δψζνπκε κηα γεληθή ελλνηνινγηθή ζεκαζία ζηνλ φξν ηεο εγεζίαο, 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε σο εγεζία ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα επεξεάδεη 

νκνβάζκηνπο ή πθηζηακέλνπο ηνπ ψζηε νη ελέξγεηέο ηνπο λα ππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο 

ελφο νξγαληζκνχ. Ζ επηξξνή απηή ζχκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο δηνίθεζεο νθείιεη 

λα επηηπγράλεη ηελ νηθεηνζειή έληνλε θαη ελζνπζηψδε πξνζπάζεηα  ησλ εξγαδνκέλσλ, 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. Να ζεκεησζεί φηη ην δεηνχκελν δελ είλαη 
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ε εξγαζία, αιιά ν δήινο, ε απηνπεπνίζεζε, ε ζνβαξφηεηα θαη ε έληαζε ζηελ εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο.  

 

Ζ εγεζία κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή θαη σο κία κνξθή ζπκκαρίαο αλάκεζα ζηελ 

εξγαζηαθή νκάδα θαη ηνλ εγέηε ηεο. ηε ζπκκαρία απηή ν εγέηεο (ή δηεπζπληήο ή 

manager ή δηνηθεηήο ή πξντζηάκελνο) θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεο, 

θαηαδεηθλχεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη αθήλεη ζην πεξηζψξην 

ην πιέγκα εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζσζηά. Καη΄ απηήλ ηελ άπνςε ν εγέηεο θξνληίδεη 

λα γίλνληαη νη εξγαζίεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Όκσο γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ην 

εξγαζηαθφ απνηέιεζκα δελ αξθεί ε θαζνδήγεζε θαη ρξήζε εμνπζίαο. Δίλαη απαξαίηεηε 

θαη ε αληίζηνηρε ζεηηθή δηάζεζε ησλ εξγαδφκελσλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ηκήκα 

ηνπ πξντφληνο ηνπο (Παπαιεμαλδξή Ν., Μπνπξαληάο Γ., 2003). 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία δελ είλαη ππνρξεσηηθά ζέκα ραξίζκαηνο, φζν ζέκα 

θνπιηνχξαο, απηνειέγρνπ, εκπεηξίαο, θξίζεο, ηφικεο θαη ζθιεξήο εξγαζίαο. Έηζη έλαο 

εγέηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο αμηφινγνο αλ  έρεη ηελ πφξηα ηνπ αλνηθηή θαη 

επηθνηλσλεί κε επθνιία κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη εθφζνλ δελ γίλεη ν άλζξσπνο 

πνπ αζθεί ζθιεξή θξηηηθή ή ν άλζξσπνο ησλ απαγνξεχζεσλ. Γηφηη ν εγέηεο πξνηηκά 

ηε ζεηηθή θαζνδήγεζε πνπ πξνηείλεη απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη, απφ ηελ αξλεηηθή πνπ 

δεηά ηελ απνθπγή ηνπ ζθάικαηνο. Δπίζεο ν εγέηεο είλαη ε νκπξέια πνπ πξνζηαηεχεη 

ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ απφ επηζέζεηο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο, ή άιισλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα είλαη ην άηνκν πνπ δηαλέκεη δίθαηα ηελ εξγαζία θαη ηηο 

ακνηβέο, ελψ δηεπζεηεί κε αίζζεκα δηθαηνζχλεο ηηο δηελέμεηο κέζα ζηελ ίδηα ηελ νκάδα 

ηνπ. Ο εγέηεο απηφο εμαζθαιίδεη ηελ ηζρχ ηνπ απφ ηηο άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο.  

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηνη πεξαηηέξσ νξηζκνί: 

 «Με ηνλ όξν Ηγέηεο ελλννύκε ην επηιεγκέλν άηνκν πνπ είλαη ραξηζκαηηθό θαη 

ηθαλό λα εκπλέεη, λα ελζνπζηάδεη, λα παξαθηλεί, λα εκςπρώλεη, λα νδεγεί θαη λα 

ζπλελώλεη έλα ζύλνιν ή έλα ιαό ή έλα έζλνο ή κηα επηρείξεζε ή έλαλ 

νξγαληζκό, ώζηε λα επηηεπρζνύλ δεκηνπξγηθά επηηεύγκαηα- απνηειέζκαηα ή 

θνηλνί ζθνπνί» (Θενθαλίδεο η., 1999, ζει. 20). 

 «Η Ηγεζία είλαη ε ηέρλε ηεο επηξξνήο ησλ άιισλ, ώζηε λα επηηπγράλνπλ κε ην 

maximum ηεο απόδνζήο ηνπο, λα θέξλνπλ ζε πέξαο νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηόηεηα, ζθνπό ή έξγν» (Cohen W. A. , 1981,p.9). 
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 «Ωο Ηγεζία νξίδεηαη ε αλάπηπμε ελόο πιήξνπο θαη μεθάζαξνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζδνθηώλ κε ζθνπό ηελ πξόθιεζε, αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ηεο δπλακηθήο 

όισλ ησλ δπλαηνηήησλ ελόο νξγαληζκνύ, κε ζπνπδαηόηεξν ηνπο αλζξώπνπο»  

( Batten G.D., 1981, p.35). 

 «Η Ηγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δίλεηαη ζθνπόο (purpose) ζε 

ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο» (Bass Bernard, 1990, pp.11-18). 

 «Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ν εγέηεο ή ν δηνηθεηήο κηαο επηρείξεζεο ή ελόο 

νξγαληζκνύ πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο θη αμηνπνίεζεο ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ» ( Αγαπεηφο Γ., 2008). 

 

χκθσλα κε ηνλ η. Θενθαλίδε, «ν εγέηεο έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηνλ 

θάλνπλ λα δηαθέξεη από ηνπο άιινπο κε-εγέηεο». Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

(Θενθαλίδεο η.,1999, ζει.23) είλαη ηα εμήο: 

1. Η επθπΐα (intelligence), δειαδή ε πςειή δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα. 

2. Ιζρπξή πξνζσπηθόηεηα, πνπ δείρλεη φηη μερσξίδεη απφ ηνπο ππφινηπνπο, γηαηί 

έρεη ζέιεζε, επηβνιή, αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δηεηζδπηηθή αληίιεςε. 

3. Δηνξαηηθόηεηα, δειαδή ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ. 

4. Ιζρπξή επηθνηλσληαθή πεηζώ, δειαδή ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο 

ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. 

5. Ειθπζηηθόηεηα, δειαδή γεληθφηεξε απνδνρή, ηθαλφηεηα ζαπκαζκνχ ή 

πξνζέιθπζεο απφ ηνπο νπαδνχο ή ην πιήζνο ή ηνπο ζπλεξγάηεο. 

6. Επηξξνή θαη επηβνιή, δειαδή ηθαλφηεηα επεξεαζκνχ θαη θαηεχζπλζεο ησλ 

νπαδψλ ή ηνπ πιήζνπο φπσο θαη  ηθαλφηεηα θπξηαξρίαο επί ησλ άιισλ. 

7. Απηνπεπνίζεζε, δειαδή εκπηζηνζχλε ζηηο ίδηεο ηηο δπλάκεηο ηνπ, αλάινγα κε  

ηνλ ρψξν ηεο θνηλσληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ηνπ. 

8. Πξσηνβνπιία, δειαδή ηθαλφηεηα έγθαηξεο αληίιεςεο δξάζεο γηα ηελ επηηπρία 

ελφο ζθνπνχ ή έξγνπ. 

9. Ιθαλόηεηα έκπλεπζεο ζηνπο άιινπο γηα πςειά άικαηα,  πνπ ηνπο αλπςψλνπλ 

θαη απνγεηψλνπλ, ψζηε λα επηηχρνπλ πςειά επηηεχγκαηα. 

10. Όξακα, δειαδή ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο πςειψλ πξνζδνθηψλ επεκεξίαο ή 

επθνξίαο γηα ηελ θνηλσλία ή ην ζχλνιν ή ηελ επηρείξεζε πνπ εγείηαη.  
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1.2 Θεκειηώδεηο Αξρέο Ζγεηηθνύ ηπι 
 
 
Οη εγέηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο «απφ ςειά». 

Να έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ πξνζπαζεηψλ, αλαγλψξηζεο ησλ 

αθαηάιιεισλ πξνηχπσλ εξγαζίαο θαη ηθαλφηεηεο αληίδξαζεο ζε αιιαγέο θαη εμειίμεηο. 

Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέπνπλ θαη λα αληηιακβάλνληαη έγθαηξα 

επηθείκελεο αιιαγέο ή θαη λα ηηο δεκηνπξγνχλ αθφκε θαη νη ίδηνη (Daft R., 2001). 

 
Έλαο ηθαλφο εγέηεο αληηιακβάλεηαη έγθαηξα ηελ απεηιή θαη ηνλ θίλδπλν, ηελ νπνία  

θαζηζηά εκθαλή θαη ζηελ νκάδα ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Οη πεγέο δηάγλσζεο ησλ 

πξνθιήζεσλ είλαη νη άλζξσπνη κέζα θαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ, αζπκβαηφηεηεο θαη 

ζπγθξνχζεηο θαη ην επξχηεξν εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ πεξηνξηζκνχ πηέζεσλ θαη άγρνπο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πξνζαξκνγήο απνηειεί βαζηθή αξρή εγεηηθνχ ζηπι ζε πεξηβάιινληα 

πνπ πθίζηαληαη πξνζαξκνγέο. Ζ δεκηνπξγία δειαδή ειεγρφκελνπ πεξηβάιινληνο 

αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο κε ηελ θαηαλφεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηνπ πιαηζίνπ 

δξάζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί. 

 

Ο εγέηεο νθείιεη λα πξνζέρεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηηο απφςεηο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Ζ 

εγεζία ε νπνία δελ πξνάγεη ηηο απφςεηο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο νκάδαο θαηαζηξέθεη 

ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ζηνλ νξγαληζκφ. Δπηπξφζζεηα, ε δηαρείξηζε δηαθσληψλ, 

ζπγθξνχζεσλ θαη αζπκβαηνηήησλ είλαη κηα αθφκε ζεκειηψδεο αξρή εγεηηθνχ ζηπι. Οη 

άλζξσπνη ζε έλα νξγαληζκφ έρνπλ δηαθνξεηηθά πηζηεχσ, αμίεο, εκπεηξίεο θαη 

ζπλήζεηεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί νδεγεί ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε 

κάζεζε. Ο ξφινο ηνπ εγέηε είλαη λα βγάιεη ζηελ επηθάλεηα ηηο αζπκβαηφηεηεο θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηεί σο πεγή δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 

Ο εγέηεο πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε εγεζία αζθεί ξφιν ππνζηήξημεο θαη φρη ειέγρνπ. Οη άλζξσπνη 

πξέπεη λα κάζνπλ λα αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ηνπο γηα λα κελ γίλνληαη παζεηηθνί 

δέθηεο απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ. 

 

 

 



 

6 
 

Πίλαθαο 1.1 : Υαξαθηεξηζηηθά θαη δεμηόηεηεο εγεηώλ 

Υαξαθηεξηζηηθά Γεμηόηεηεο 

Πξνζαξκνζηηθνί ζε θαηαζηάζεηο  Έμππλνη 

Φηιφδνμνη θαη πξνζαλαηνιηζκέλνη 
ζε απνηειέζκαηα  

Πξνηθηζκέλνη κε αληίιεςε  

Γηαβεβαησηηθνί Γεκηνπξγηθνί  

πλεξγαηηθνί Γηπισκάηεο θαη δηαθξηηηθνί  

Απνθαζηζηηθνί Δπρέξεηα ιφγνπ  

Κπξηαξρηθνί (επηζπκία λα 
επεξεάδνπλ ηνπο άιινπο)  

Να γλσξίδνπλ απφ νκαδηθά έξγα  

Δλεξγεηηθνί (πςειφ επίπεδν 
δξαζηεξηφηεηαο)  

Οξγαλσκέλνη  

Δπίκνλνη Πεηζηηθνί 

Να έρνπλ απηνπεπνίζεζε  Με θνηλσληθέο δεμηφηεηεο  

Αλεθηηθνί ζην ζηξεο   

Πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ επζχλεο   

Αμηφπηζηνη  

Παξαθνινπζνχλ ην θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ 

 

 
 
ΠΖΓΖ: Robert M., Fulmer, Marshall and Goldsmith (2000), “The Leadership Investment”, 
Amacom, p.48.  

 

 
 
 

1.3 Ζγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο-ξόινη 
 
 
Ο Gary Yukl (2006) θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηεμήγαγαλ έξεπλεο γηα λα αλαπηχμνπλ 

«ζεκαληηθέο θαη κεηξήζηκεο θαηεγνξίεο εγεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ». Καηέιεμαλ ζε 

δεθαελληά θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ θαζαξά ηη θάλνπλ νη εγέηεο. 

Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 

 

1. Έκθαζε ζηελ απόδνζε 

Ζ έθηαζε ζηελ νπνία έλαο εγέηεο δίλεη έκθαζε ζηελ απφδνζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ 

πξνζπαζψληαο λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 

2. Τπόιεςε 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν έλαο εγέηεο είλαη θηιηθφο, ππνζηεξηθηηθφο θαη πξνζπαζεί λα είλαη 

δίθαηνο θαη αληηθεηκεληθφο. 
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3. Έκπλεπζε 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο πξνθαιεί ελζνπζηαζκφ ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ γηα ηε 

δνπιεηά ηεο νκάδαο θαη εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. 

 

4. Επηδνθηκαζία-αλαγλώξηζε 

Η έθηαζε ζηελ νπνία ν εγέηεο επηδνθηκάδεη θαη αλαγλσξίδεη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ 

ηελ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε, δείρλεη εθηίκεζε γηα ηηο επηπιένλ πξνζπάζεηεο ηνπ θαη 

ζπλεηζθνξέο ηνπο.  

 

5. ύλζεζε αληακνηβώλ 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο αληακνίβεη ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ κε άκκεζα νθέιε, φπσο απμήζεηο κηζζνχ, πξναγσγέο, αλάζεζε 

θαιχηεξσλ έξγσλ.  

 

6. πκκεηνρή ζε απνθάζεηο 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο ζπζθέπηεηαη κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ηνπο 

επηηξέπεη λα επεξεάζνπλ ηηο επηινγέο ηνπ.  

7. Απηνλνκία- εμνπζηνδόηεζε 

Ζ έθηαζε ζηελ νπνία ν εγέηεο παξαρσξεί εμνπζία θαη επζχλε ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ 

θαη ηνπο επηηξέπεη λα απνθαζίζνπλ ψζηε λα  θέξνπλ εηο πέξαο ην έξγν ηνπο. 

8. Δηεπθξίληζε ξόινπ 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο ελεκεξψλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ γηα ηα θαζήθνληα 

θαη ηηο επζχλεο ηνπο, θαζψο γηα ην ηη αλακέλεηαη απφ απηνχο. 

9. Καζνξηζκόο ζηόρσλ 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο ηνλίδεη ηε ζεκαζία λα κπαίλνπλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη 

απφδνζεο, λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν πινπνίεζήο ηνπο θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ. 

10. Εθπαίδεπζε-coaching 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο θαζνξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ 

ηνπ παξέρνληάο ηνπο  εθπαίδεπζε θαη coaching. 
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11. Δηαζπνξά πιεξνθνξηώλ 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο ελεκεξψλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ γηα ηηο εμειίμεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, γηα ζπκβαίλνληα ζε άιιεο κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο ή 

εθηφο νξγαληζκνχ, γηα απνθάζεηο ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο. 

12. Επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο πξνηείλεη ιχζεηο ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη δξα 

απνθαζηζηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

13. ρεδηαζκόο 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο ζρεδηάδεη πψο λα νξγαλψζεη θαη λα πξνγξακκαηίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηε δνπιεηά εθ ησλ πξνηέξσλ. 

14. πληνληζκόο 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο ζπληνλίδεη ηε δνπιεηά ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ ηνλίδνληαο 

ηε ζεκαζία ηνπ ζπληνληζκνχ. 

15. Δηεπθόιπλζε ηεο δνπιεηάο 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο παξέρεη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ απαξαίηεηεο 

πξνκήζεηεο, εμνπιηζκφ, ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, κεηψλνληαο ηα πξνβιήκαηα ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

16. Αληηπξνζώπεπζε 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο ππνζηεξίδεη ηε κνλάδα ηνπ ζε άιιεο νκάδεο θαη 

ζεκαληηθά άηνκα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ επηξξνή ηνπ ζε 

αλψηεξνπο ηνπ γηα λα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο. 

17. Δηεπθόιπλζε αιιειεπίδξαζεο 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία, ηε θηιηθφηεηα θαη ην κνίξαζκα 

ηδεψλ, πιεξνθνξηψλ θαη βνήζεηαο αλάκεζα ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. 
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18. Δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο απνζαξξχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ λα κπιέθνληαη ζε 

δηακάρεο, ηνπο ελζαξξχλεη λα ιχλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν θαη 

βνεζάεη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

19. Κξηηηθή-πεηζαξρία 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εγέηεο επηθξίλεη ή ηηκσξεί έλαλ πθηζηάκελν ηνπ, ν νπνίνο 

εκθαλίδεη ζπζηεκαηηθά ρακειή απφδνζε, παξαβαίλεη θαλνληζκνχο ή δείρλεη αλππαθνή. 

 

Βαζηθφ ζηνηρείν φισλ ησλ εγεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη φηη νη εγέηεο αζθψληαο 

απηνχο ηνπο ξφινπο ,κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν, έρνπλ ηε δχλακε λα εκπλένπλ θαη 

λα επεξεάδνπλ ηνπο ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Bartlett and 

Chosal (Bartlett & Ghosal, May- June 1995), «ν πιένλ βαζηθόο ξόινο ηνπ εγέηε ελόο 

νξγαληζκνύ είλαη λα θαηαθέξεη λα απειεπζεξώζεη ηηο πλεπκαηηθέο εθείλεο δπλάκεηο ησλ 

ζπλεξγαηώλ ηνπ, πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ εθηθηή ηελ πξαγκάησζε ελλνηώλ, όπσο 

θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθόηεηα θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα».  

 

 

 

1.4 Ζγεηηθέο Ηθαλόηεηεο 
 
 
Όζνλ αθνξά ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ εγέηε, ην ηη πξέπεη λα είλαη ή λα δηαζέηεη, 

ππάξρεη έλα ηεξάζηην εχξνο βηβιηνγξαθίαο. Γεληθφηεξα, δηαθξίλεηαη κηα ζρεηηθή 

ζχγρπζε κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ φζνλ αθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέηε.  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη νπνηνδήπνηε ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ αηφκνπ είλαη ιίγν ή πνιχ ρξήζηκν 

γηα ηελ εγεζία.  Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο απμάλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη αξθεηά 

εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αξθεηέο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο κάιινλ πξέπεη λα δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, φπσο ην ηεξαξρηθφ επίπεδν ηνπ εγέηε, ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο (Zenger J., Folkman J., 2002).  
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Ζ δηάζεζε ηνπ εγέηε γηα άζθεζε εγεζίαο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ ζηε ζπλέρεηα λα ηελ αζθεί 

απνηεινχλ ηηο δχν βαζηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηνπ εγέηε. Ζ δηάζεζε ηνπ εγέηε γηα άζθεζε 

εγεζίαο, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ  ελψ ε ηθαλφηεηα άζθεζεο ηεο εγεζίαο ζπληζηάηαη απφ έλα 

ζχλνιν επηκέξνπο ηθαλνηήησλ. 

 

Σα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε δηαθξίλνληαη απφ ηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, 

θαζψο ηα πξψηα, παξφηη αλαπηχζζνληαη ζπλερψο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, 

θαηά βάζε δηακνξθψλνληαη ζηα πξψηα ρξφληα ηφζν ηεο ειηθίαο φζν θαη ηεο θαξηέξαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ζηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, φηαλ ππάξρεη δηάζεζε 

αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη ζε θάζε ειηθία. Δπηπιένλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πξνζδηνξίδνπλ θπξίσο ηε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα αζθήζεη εγεζία θαη 

ην ραξαθηήξα ηεο εγεηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, ελψ νη ηθαλφηεηεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

ππνδεηθλχνπλ ηελ δπλαηφηεηα- ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ ζηελ άζθεζε εγεζίαο.  

 

Σα βαζηθφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο εγέηε, ηνπ αηφκνπ 

δειαδή πνπ έρεη δηάζεζε αιιά θαη δπλαηφηεηα άζθεζεο εγεηηθψλ ξφισλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ,  ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  

 

 Αλάγθε γηα επηηεύγκαηα- όξακα, 

 Αλάγθε γηα απηνεθηίκεζε-αλαγλώξηζε, 

 Πίζηε θαη δέζκεπζε ζε αμίεο, 

 Αλάγθε γηα δύλακε θαη επηξξνή (Δ. Μπνπξαληάο, 2005). 

 

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη κηα δεχηεξε δηάζηαζε ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ ραξαθηήξα απηήο θαη φρη ζην πεξηερφκελφ ηεο. Οξηζκέλα 

ζηνηρεία απφ απηά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε είλαη επηγξακκαηηθά ηα αθφινπζα:   

 

 επαηζζεζία γηα ηνπο αλζξώπνπο, 

 αθεξαηόηεηα, 

 απζηεξόηεηα,  

 ηαπεηλόηεηα, 

 απηνπεπνίζεζε- ζάξξνο- θνπξάγην, 

 εζηίαζε- επηκνλή- πεηζαξρία(Δ. Μπνπξαληάο, 2005). 
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1.5 Ζ ζεκαζία ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ ζην ξόιν ηνπ εγέηε 

 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ εγέηε, ζχκθσλα κε ηνλ Goleman (1999), κπνξνχλ 

λα είλαη πξνζσπηθέο ή θνηλσληθέο.  

 

Οη πξνζσπηθέο είλαη: 

 «Η απηνεπίγλσζε, δειαδή ε ηθαλόηεηα ηνπ λα γλσξίδεη θαη λα αλαγλσξίδεη 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

εκαληηθό ξόιν γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εγέηε παίδεη ε 

απηνπεπνίζεζή ηνπ, όπσο θαη ε απηναμηνιόγεζε- απηνθξηηηθή». 

 «Η απηνξξύζκηζε, δειαδή ε ηθαλόηεηα λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα 

ξπζκίδεη ηηο παξνξκήζεηο ηνπ (ςπρξαηκία). εκαληηθό ξόιν παίδνπλ ε 

δπλαηόηεηα λα παξακέλεη θαλείο ήξεκνο, ηίκηνο θαη αμηόπηζηνο, ε 

επζπλεηδεζία, ε πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ε δπλαηόηεηα λα πξνηείλεη θαηλνηόκεο 

ηδέεο». 

 «Σα θαηάιιεια θίλεηξα, όπσο ζπλερήο πξνζπάζεηα βειηίσζεο, ε δηάζεζε 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ νκάδα, ε εηνηκόηεηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη ε 

αηζηνδνμία». 

 

Οη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο είλαη: 

 «Η ελζπλαίζζεζε, δειαδή ε θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

απόςεσλ ησλ άιισλ, ε αληίιεςε όηη νη εξγαδόκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε 

λα αλαπηπρζνύλ, ε αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ ηάζεσλ ηεο 

νκάδαο θαη ν θαηάιιεινο ρεηξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ αλζξώπσλ. Η 

ελζπλαίζζεζε ηαπηόρξνλα επηηξέπεη ηελ αλαγλώξηζε ησλ αλαγθώλ ησλ 

πειαηώλ». 

  «Οη εγεηηθέο ηθαλόηεηεο, δειαδή ε δπλαηόηεηα λα εθθξάδεη ζαθή 

κελύκαηα πνπ πείζνπλ, ν θαηάιιεινο ρεηξηζκόο δηαθσληώλ θαη 

ζπγθξνύζεσλ, ε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ ζπλνρήο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο 

νκάδαο θαη ε δπλαηόηεηα λα ζπιιακβάλεη θαη πινπνηεί κεηαξξπζκίζεηο». 
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Όιεο καδί απηέο νη ηθαλφηεηεο ζπλζέηνπλ ηελ δηαπξνζσπηθή ιάκςε, ηελ θνηλσληθή 

θαηαμίσζε θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε. εκαληηθφ ξφιν ζηε κεηάδνζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηε δηαπξνζσπηθή επαθή, παίδεη ε επηδεμηφηεηα ζηελ ελνξρήζηξσζε 

ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο φηαλ θάπνηνο κηιά.. Ο ζπγρξνληζκφο δε ησλ θηλήζεσλ ζε 

κία αιιειεπίδξαζε, ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα απηά ζπκπαζνχλ ην έλα ην άιιν. 

 

Ζ επηβνιή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηφλνπ ζε κία αιιειεπίδξαζε, είλαη έλα ζεκάδη 

θπξηαξρίαο ζε βαζχ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. εκαίλεη φηη ν έλαο θαζνδεγεί ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ή ησλ άιισλ. Σα άηνκα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη γηα 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή  έιμε πξνο άιινπο, έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ηζρπξνχ εγέηε.  

 

Οη δηεπζπληέο ινηπφλ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηβάιινληαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα 

ραξαθηεξίδνληαη δειαδή απφ απηνθπξηαξρία., ελψ ηαπηφρξνλα  κπνξνχλ λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα ρεηξίδνληαη ηηο δηαζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Να ζεκεησζεί φηη 

θάηη ηέηνην δελ είλαη εχθνιν, δεδνκέλνπ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ 

ηδηαίηεξα ιεπηέο θαη πνιχπινθεο απνρξψζεηο, δηφηη ν άλζξσπνο λνηψζεη αηζζήκαηα γηα 

ηα αηζζήκαηά ηνπ.  

 

 

 

1.6  Σν ρηνύκνξ ζην ξόιν ηνπ εγέηε 
 

Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε θαιή δηάζεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επέιηθηεο 

θαη ζχλζεηεο ζθέςεο, θάλνληαο θαηά ζπλέπεηα επθνιφηεξε ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζηα 

πξνζσπηθά ή δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα (Λαινχκεο Γ., 2008). Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα 

λα βνεζήζεηο έλα άλζξσπν λα ζθεθζεί ζσζηά έλα πξφβιεκα, είλαη θαιφ λα βειηηψζεηο 

ηε δηάζεζή ηνπ.  

Σν γέιην φπσο θαη ε αγαιιίαζε, κνηάδεη λα βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα ζθέπηνληαη 

πεξηζζφηεξν αλνηθηά θαη λα ζπλαλαζηξέθνληαη πην ειεχζεξα, πξνζέρνληαο ζρέζεηο 

πνπ δηαθνξεηηθά κπνξεί λα ηνπο είραλ δηαθχγεη. 

χκθσλα κε ηνλ Goleman (1999) ε ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ απφ δηαθνξεηηθή 

ζθνπηά, θάηη πνπ αλαθέξεηαη ζαλ «γλσζηαθή αλαπαιαίσζε», απνηειεί έλα ηζρπξφ 
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αληίδνην ζηελ θαηάζιηςε. Καη ην ρηνχκνξ είλαη απηφ αθξηβψο, ε ζεψξεζε ησλ 

πξαγκάησλ απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά. 

Σν ρηνχκνξ απνηειεί έλα ηδηάδνλ κήλπκα. Ζ ρηνπκνξηζηηθή επέκβαζε επηδηψθεη ηελ 

έθπιεμε κέζα απφ θάπνηα ππεξβνιή. Ο πνκπφο επηθνηλσλεί πνιχπινθα κε ηνπο 

δέθηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ κέζα ηελ νκηιία, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο εθθξάζεηο, ηελ 

ελδπκαζία θαη άιια ζχκβνια. Ο ρηνπκνξίζηαο πξέπεη λα γλσξίδεη πνηα ζηνηρεία ηεο 

επηθνηλσλίαο αξθνχλ γηα λα  κεηαδψζεη ηελ έληαζε πνπ απαηηείηαη ζην κήλπκα, δειαδή 

ζηε ρηνπκνξηζηηθή παξαηήξεζε. Ο Οπκπέξην Έθν αλαθέξεη φηη γειάκε, επεηδή παξ’  

φιν πνπ θαηαλννχκε φηη κία θαηάζηαζε, είλαη αδηαλφεηε, θαηαιαβαίλνπκε ην λφεκα ηεο 

θξάζεο πνπ καο ηε πεξηγξάθεη.  

Υηνχκνξ είλαη ε πξνζεθηηθά αηηηνινγεκέλε νξηνζέηεζε ηεο ππεξβνιήο. Σν ρηνχκνξ είλαη 

κηα ηέρλε θαη κπνξεί λα δηδαρζεί. Σν έκθπην φκσο ρηνχκνξ, δηαθξίλεη κφλν ηα επθπή 

άηνκα θαη απνηειεί κηα άξλεζε παξαδνρήο ηνπ θαηεζηεκέλνπ. Σελ έθπιεμε απνηεινχλ 

νη ζπλερείο απίζαλεο αληηξξήζεηο ηνπ πεγαίνπ ρηνπκνξίζηα, ζην λα δερζεί ην θφζκν, 

φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη. Ο ρηνπκνξίζηαο δελ είλαη αλάγθε λα είλαη αηζηφδνμν άηνκν. 

Μπνξεί λα είλαη πεζηκηζηήο, αιιά πάληα αληηξξεζίαο ηνπ θαηεζηεκέλνπ.  

πρλά ην θξαζηηθφ ρηνπκνξηζηηθφ κήλπκα πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ρηνπκνξηζηηθέο 

εθθξάζεηο θαη θηλήζεηο γίλεηαη ππεξβνιηθφ θαη γη απηφ ελνριεηηθφ. Δπίζεο ν 

ρηνπκνξίζηαο πνπ γειά γηα λα παξαθηλήζεη ηνπο δέθηεο, ζπλήζσο γίλεηαη ελνριεηηθφο. 

Σν γέιην ηνπ ρηνπκνξίζηα είλαη απνδεθηφ κφλν φηαλ ην ρηνπκνξηζηηθφ κήλπκα 

πξνεγνχκελα έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηνπο δέθηεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην γέιην 

απνηειεί ηκήκα ηνπ κελχκαηνο. 

Μηα ειιεληθή παξνηκία ππνζηεξίδεη φηη ην γέιην δίλεη δσή. Ο θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο 

ππνζηεξίδεη φηη ην ρηνχκνξ απειεπζεξψλεη ηνλ άλζξσπν. Σν ζίγνπξν φκσο είλαη φηη ην 

ρηνχκνξ είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ςπρηθά αιιά θαη νξγαληθά 

θαιιίηεξνπ. Καηά ζπλέπεηα ην ρηνχκνξ δίλεη πνηφηεηα ζηελ αλζξψπηλε δσή. 

Σν ρηνχκνξ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο 

εξγαζηαθέο. Δηδηθά ζε ζηηγκέο θξίζεο, κία ρηνπκνξηζηηθή παξαηήξεζε κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ αξλεηηθή αηκφζθαηξα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Όηαλ γηα παξάδεηγκα 

δχν νκφβαζκνη ππάιιεινη ζπγθξνχνληαη κπξνζηά ζηνλ πξντζηάκελφ ηνπο, κία 

ρηνπκνξηζηηθή παξαηήξεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

θαη ηελ ζπκθηιίσζή ηνπο. Όηαλ επίζεο ν δηεπζπληήο παξνπζηάδεη έλα 

λενπξνζιεθζέληα ζηνπο λένπο ζπλεξγάηεο ηνπ, κία ρηνπκνξηζηηθή παξαηήξεζε κπνξεί 
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λα ζπάζεη ηνλ πάγν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ακεραλίαο θαη επηθπιαθηηθφηεηαο λα 

πεξηνξηζζνχλ, αλνίγνληαο ρψξν γηα θαινπξναίξεηε επηθνηλσλία. 

Πνιινί δηεπζπληέο μελνδνρείσλ αιιά θαη άιισλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

πιένλ αληηιεθζεί ηελ αμία ησλ ζεηηθψλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη είλαη ζε ζέζε λα ηηο 

δηαθξίλνπλ κε επρέξεηα απφ ηηο δηνηθεηηθέο ζρέζεηο. Οη δηεπζπληέο απηνί αζθνχλ ην 

ιεγφκελν «πεξηπαηεηηθφ κάλαηδκελη», επηζθεπηφκελνη ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξνζεγγίδνληαο αλζξψπηλα ηνπο εξγαδφκελνπο. ηε βφιηα ηνπο απηή, νπσζδήπνηε 

επηζεσξνχλ ηα ηκήκαηα απηά, αιιά ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο εξγαδφκελνπο δελ έρεη 

δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη απνθεχγνπλ επηκειψο λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπδεηνχλ γεληθφηεξα ζέκαηα. Σν ρηνχκνξ είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

ζηηο βφιηεο απηέο, δηφηη δίλεη νδνχο δηαθπγήο απφ θξίζηκεο εξσηήζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ησλ κηζζψλ, ηελ αχμεζε πξνζσπηθνχ θιπ. 

Γεληθφηεξα θαίλεηαη φηη ην ρηνχκνξ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα 

δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ θιίκαηνο εξγαζίαο, ζεηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, δηάδνζεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο ηεξαξρίαο. 

Καηά ζπλέπεηα  ην ρηνχκνξ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν εγεζίαο. 

Ζ πνηφηεηα πνιιψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εξγαδφκελσλ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππεξεζία σο πξντφλ θαηαλαιψλεηαη 

ηε ζηηγκή πνπ παξάγεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε εγεζία κε ρηνχκνξ κπνξεί λα 

απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα εμαζθάιηζεο θαινχ θιίκαηνο εξγαζίαο, ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα κεραληζκνχ πνπ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο.  
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1.7 Ζγεηηθέο πξνζωπηθόηεηεο 
 

 
χκθσλα κε ηνλ Fiedler (1987) νη εγέηεο παξαθηλνχληαη πξσηίζησο απφ ηελ απνζηνιή 

ηνπο θαη ηελ δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο νπαδνχο ηνπο. Οη εγέηεο πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ απνζηνιή ηνπο αλαδεηνχλ επηηεχγκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ 

αίζζεζε απηνεθηίκεζεο θαη ηθαλφηεηαο. Οη εγέηεο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο 

ζρέζεηο απνδεηνχλ ην ζαπκαζκφ θαη ην ζεβαζκφ ησλ νπαδψλ ηνπο γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπο θαη ηελ αλάγθε γηα εθηίκεζε. 

 

Καη νη δχν ηχπνη εγεηψλ ρξεηάδεηαη λα είλαη ηθαλνί λα παίμνπλ θαη ηνπο δπν ξφινπο. 

Έλαο εγέηεο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην θαζήθνλ, κπνξεί αλ παξνπζηαζηεί ε αλάγθε λα 

πηνζεηήζεη ηε ζρεζηαθή πξνζέγγηζε. Καη έλαο εγέηεο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηηο ζρέζεηο 

λα ρξεηαζηεί λα επηθεληξσζεί ζηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε 

κέζα ζε πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα.  Αιιά ν θαζέλαο ζα γπξίζεη κεηά ζηνλ 

πξνεγνχκελν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Απηή ε επειημία ραξαθηεξίδεη έλαλ αιεζηλφ εγέηε 

πνπ είλαη πξννξηζκέλνο λα απνθηήζεη κεγαιχηεξν θχξνο. Απηή ηελ επειημία δελ ηελ 

δηαζέηνπλ φινη νη άλζξσπνη (Fiedler, 1987). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΣΤΛ & ΘΔΧΡΗΔ ΖΓΔΗΑ 

 

2.1 ΣΤΛ ΖΓΔΗΑ 

 

2.1.1 Ζ Απνηειεζκαηηθή Ζγεζία 
 

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ, ην δήηεκα ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο, απαζρφιεζε απφ λσξίο ηελ Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε. 

Αλαπηχρζεθαλ πνιιέο ζεσξίεο, νη νπνίεο πξνζπάζεζαλ αθελφο λα θαηαγξάςνπλ ηα 

δηάθνξα ζηπι εγεζίαο πνπ ππάξρνπλ θαη αθεηέξνπ λα πξνηείλνπλ ην ζηπι εγεζίαο πνπ 

είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ή ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έλα νξηζκέλν ζηπι 

εγεζίαο είλαη απνηειεζκαηηθφ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε «ζπληαγή» θαη ηα πιηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ κείγκαηνο εγεζίαο, 

δηαθνξνπνηνχληαη θαζψο εμαξηψληαη απφ ηελ νπηηθή γσλία θαηά ηελ νπνία εμεηάδεηαη, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ρξνληθή ζπγθπξία, ην πεδίν ζην νπνίν αλαθέξεηαη, ηηο 

πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο αιιά θαη άιινπο παξάγνληεο θαη 

ζπληζηψζεο. Γεληθφηεξα, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο εγεζίαο σο απνηειεζκαηηθή εμαξηάηαη 

απφ ηελ νπηηθή ζθνπηά κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεηαη ηφζν ε κειέηε φζν θαη ε αλάιπζε 

ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο. χκθσλα κε ηνλ Grint,  θαηαγξάθνληαη επηγξακκαηηθά νη εμήο 

πξνζεγγίζεηο (Grint K., 2005): 

 

 Ηγεζία από ηε ζθνπηά ησλ απνηειεζκάησλ, 

 Ηγεζία από ηε ζθνπηά ηεο δηαδηθαζίαο, 

 Ηγεζία από ηε ζθνπηά ηεο ζέζεο, 

 Ηγεζία από ηε ζθνπηά ηνπ αηόκνπ.  

 

χκθσλα κε κειέηεο, γηα ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαθέξεηαη πσο «ε 

απνηειεζκαηηθή εγεζία μεθηλάεη από ην όξακα ηνπ CEO, ην νπνίν θεθαιαηνπνηείηαη ζηελ 

αγνξά, δηέξρεηαη κέζσ κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξνζδώζεη ζηελ επηρείξεζε 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, ην νπνίν ηειηθά νδεγεί ζηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία. Καηά 

ηε δηάξθεηα όιεο απηήο ηεο πνξείαο, ελζσκαηώλεη ηηο αξρέο θαη ηα πηζηεύσ πνπ 
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αθνινπζήζεθαλ, ηηο απνθάζεηο, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηνλ ζρεδηαζκό» (Oakland 

John, 2001). 

 

χκθσλα κε ηνλ Adair John, ε «πφξηα» γηα ηελ επηηπρεκέλε εγεζία ζηηο επηρεηξήζεηο 

είλαη ε θαηαλφεζε αιιά θαη ε ηθαλφηεηα παξνρήο εμηζνξξφπεζεο ησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε ηξία αιιεινεπηδξψκελα επίπεδα, κέζσ θαηάιιεισλ ιεηηνπξγηψλ 

(Adair John, 2005). Σα ηξία απηά επίπεδα εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή θχθισλ 

(Γηάγξακκα 2.1). 

 

 
Γηάγξακκα 2.1: Οη Κύθινη ησλ Αλαγθώλ θαηά Adair John 

 

 

 
 
 

ΠΖΓΖ: Thomas Neil, 2005, “The John Adair Handbook of Management and Leadership”, 
London, p. 201.  

 
 
Καηά ηνλ Ulrich, ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη ε εγεζία παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ην αλ ε εγεζία θαη ν εγέηεο ζα ραξαθηεξηζζνχλ ή φρη σο απνηειεζκαηηθνί (Ulrich, 

Zenger, Smallwood, 1999).  Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη ην γηλφκελν ηεο εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδεηθλχεηαη επί ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη. Απφ 

ηελ παξαθάησ εμίζσζε παξαηεξείηαη φηη εάλ είηε ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε ηα 

απνηειέζκαηα έρνπλ ηηκή κεδέλ, ηφηε δελ δχλαηαη λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή εγεζία. 

 

 

Αλάγθεο ηεο 
Οκάδαο

Αλάγθεο 
Δξγαζίαο

Αηνκηθέο 
Αλάγθεο

Απνηειεζκαηηθή εγεζία = εγεηηθή ζπκπεξηθνξά Υ απνηέιεζκα 
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2.1.2 Υαξηζκαηηθή εγεζία 
 
 
Πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο ηνπ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο «ραξηζκαηηθή εγεζία» παξνπζηάδνληαη 

ζηελ βηβιηνγξαθία φπσο: 

 Υαξηζκαηηθή εγεζία είλαη ε εγεζία πνπ επηδξά ζαλ καγλήηεο ζηνπο αλζξψπνπο 

(Kouzes & Pasner,1995). 

 Υαξηζκαηηθή εγεζία απνθαιείηαη ε δηαδηθαζία επηξξνήο γηα νπζηαζηηθέο αιιαγέο 

ηφζν ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ζηελ νηθνδφκεζε 

δέζκεπζεο  πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο (Yulk Gary, 1994).  

 

Ο ραξηζκαηηθφο εγέηεο δηαθξίλεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (MIKE, 2009a): 

 

i. Απηνπεπνίζεζε: 

γηα ηα πηζηεχσ, ηηο θξίζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. 

ii. Όξακα: 

 Γηακνξθψλεη κηα επηζπκεηή εηθφλα γηα ην κέιινλ δηαθνξεηηθή θαη θαιχηεξε απφ 

ηελ πθηζηάκελε ε νπνία ελζσκαηψλεη ηα πξνζσπηθά νξάκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο 

ησλ νπαδψλ ηνπ. 

iii. Ιζρπξή αθνζίσζε: 

 πίζηε ζην φξακα θαη απηνπεπνίζεζε φηη είλαη ηθαλφο λα ην πξαγκαηνπνηήζεη. 

iv. Φνξέαο αιιαγώλ: 

 ν εγέηεο γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηνπο νπαδνχο σο θνξέαο ξηδηθψλ αιιαγψλ ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ. 

v. Με ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά: 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε, ρσξίο λα είλαη ηδηφξξπζκε, δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο 

θαηεζηεκέλνπο θαη ζηεξεφηππνπο θαλφλεο, αιιά είλαη ξηδνζπαζηηθή, κε ζπκβαηηθή 

ε νπνία φηαλ γίλεηαη κε επηηπρία θεξδίδεη ηνλ ζαπκαζκφ. 

vi. Επηθνηλσλία: 

ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ηφζν λα αθνχεη 

φζν θαη λα κεηαθέξεη  κελχκαηα κε ηνλ ηφλν θαη ρξψκα ηεο θσλήο θαη θπξίσο κε ηε 

γιψζζα ηνπ ζψκαηνο.   
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2.1.2.1 Υαξηζκαηηθή Ζγεζία ζύκθωλα κε ηνλ Dr. Blanchard  
  
 

χκθσλα κε ηνλ Dr. Blanchard (Blanchard K., Κνληαξάηνο Α., 1994, ζει. 16-23), 

παζίγλσζην κάλαηδεξ, γλσζηφ σο ν Μάλαηδεξ ηνπ Δλφο Λεπηνχ, ε αληαπφθξηζε είλαη 

ε εηδηθή ιέμε – ε ιέμε θιεηδί πνπ λα πεξηγξάθεη επαθξηβψο πψο ελεξγεί ε εγεζία. Σν 

ζεκαληηθφηεξν ράξηζκα ελφο απνηειεζκαηηθνχ εγέηε είλαη ε επηιεθηηθή αληαπφθξηζή 

ηνπ ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη έμσ απφ απηήλ κε ηξφπν 

πνπ λα βειηηζηνπνηεί ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηνπο δχν ρψξνπο.  

 

 Αλ αληηζηξαθεί λνεηηθά ε νξγαλσηηθή ππξακίδα θαη ηνπνζεηεζεί ην πξνζσπηθφ πάλσ 

απφ ηελ εγεζία (βι. ρήκα 2 ), δειαδή απνθεληξψλνληαο ηελ επίηεπμε ηεο εηαηξηθήο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζρεδίαζε ε θνξπθή, ηφηε ην πξνζσπηθφ αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο 

θαη επζχλεηαη γηα ηελ επηηπρία ηεο δξάζεο, ελψ ε εγεζία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη επζχλεηαη γηα ηελ απηνδέζκεπζε θαη ηελ απφδνζή ηνπ. Αιιά πψο 

νξίδνληαη νη αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη έμσ απφ απηήλ;. Ση 

πξαγκαηηθά επηζπκνχλ νη πειάηεο; Δπηζπκνχλ φ,ηη θαιχηεξν κε φζα ιηγφηεξα. Γειαδή, 

επηζπκνχλ ηε ζπλερή δηάζεζε πξντφλησλ θαη αληαιιαθηηθψλ πςειήο πνηφηεηαο ζηελ 

αγνξά γηα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη κε αμηνπηζηία ζε 

κφληκε βάζε. 

 

Δπηζπκνχλ ζπλεπή ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο  ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ λα εμαζθαιίδνπλ 

ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε εκπείξσλ ηερληθψλ γηα λα αηζζάλνληαη αζθαιείο 

φηαλ αληηκεησπίδνπλ ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. Σέινο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη 

αληηπξφζσπνη ζέινπλ λα αληηκεησπίδνληαη κε δίθαην, έληηκν, ππεχζπλν θαη επγεληθφ 

ηξφπν ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ επηρείξεζε γηα λα αηζζάλνληαη φηη εμππεξεηνχληαη 

πξαγκαηηθά. Απηέο είλαη νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, πνπ 

απαηηνχλ αληαπφθξηζε. 

 

Σν επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν ζέιεη ε επηρείξεζε λα είλαη έλλνκε, λα κελ ππνβαζκίδεη 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, λα κε ζπαηαιά πφξνπο, λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε 

θαη λα ππεξεηεί ην θνηλφ θαιφ. Απηέο είλαη νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ έμσ απφ ηελ 

επηρείξεζε, πνπ θαη απηέο απαηηνχλ αληαπφθξηζε. 

  

Οη ππάιιεινη ζέινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα θαζήθνληά ηνπο, ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο 

θαη λα ηνπο παξέρνπλ επθαηξίεο επηηπρίαο θαη αλάδεημεο. Σφηε ζα είλαη θαη απνδνηηθνί 
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ζην έξγν ηνπο θαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Δπηπιένλ, νη ππάιιεινη ζέινπλ 

λα ηνπο ζέβνληαη νη αλψηεξνί ηνπο θαη λα ηνπο αλαγλσξίδνπλ.  

 

Ζ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ κάλαηδεξ ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα 

ζηελ επηρείξεζε θαη έμσ απ’ απηήλ εμαζθαιίδεηαη, φηαλ νη δηνηθεηηθέο ηνπ απνθάζεηο 

δηαθξίλνληαη απφ ζχλεζε θαη φηαλ ε δηνηθεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά παξακέλεη επέιηθηε. Ζ 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ έμσ απφ ηελ επηρείξεζε έρεη ζηφρν ηελ 

πξνζθνξά αγαζψλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δσή. Απηφ πξνυπνζέηεη 

επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ ελαξκνληζκέλν κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη αλάζεζε 

εμνπζηψλ ζηνπο ππαιιήινπο πξψηεο γξακκήο γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 

Αληίζηνηρα, ε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε έρεη 

ζηφρν ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ην δήιν ηνπ πξνζσπηθνχ. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, 

πξνυπνζέηεη ζσζηή επηινγή ηεο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ πξντζηάκελν γηα 

απνηειεζκαηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.   

 

Τπάξρεη θαη άιιε κηα δηάζηαζε ηνπ φξνπ αληαπφθξηζε θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε 

επηηειεί ην έξγν ηεο , φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη κέηνρνη θαη ηα ζηειέρε ηεο, φηαλ 

ζπλερψο αλαπηχζζεηαη, βειηηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεψλ ηεο. Ζ 

αλάπηπμε απηή απαηηεί, κε ηε ζεηξά ηεο, ζσζηή αληαπφθξηζε ζε εμσηεξηθέο επθαηξίεο 

θαη απεηιέο- θηλδχλνπο θαζψο επίζεο θαη ζσζηή αληαπφθξηζε ζε εζσηεξηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο. 
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Γηάγξακκα 2.2: Ννεηηθή Αληηζηξνθή ηεο Δηνηθεηηθήο Ππξακίδαο 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ζ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ 
ΤΠΔΡΑΤΞΑΝΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 
 
 
 
 
 
ΠΖΓΖ: Kenneth Blanchard- Α. Κνληαξάηνπ Ν. Αληψλε (1994), “Σν κπζηηθφ ηεο Ζγεζίαο θαη ν Dr. 
Blanchard”, Δθδφζεηο ΔΛΚΔΠΑ, Αζήλα, ζει. 19. 

 
 
 
 

ΒΑΖ

ΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

(έρεη αξκνδηόηεηεο θαη παίξλεη πξσηνβνπιίεο γηα 
βέιηηζηε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε)

ΖΓΔΗΑ

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ

(εθρσξεί αξκνδηφηεηεο θαη ηθαλνπνηεί 
αλάγθεο γηα βέιηηζηε απφδνζε ηεο 

βάζεο)

Π  Δ  Λ  Α  Σ  Δ   
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2.1.3 πλαιιαθηηθή Ζγεζία  
 
 
Οη πλαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πεξηιακβάλνπλ κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ εγέηε θαη 

νπαδνχ, φπνπ ν εγέηεο παξέρεη αληακνηβή ζε αληάιιαγκα γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

πθηζηακέλνπ ηνπ (Burns 1978). χκθσλα κε ηνλ Bass (1985), ππάξρνπλ δχν θχξηεο 

κνξθέο ηεο πλαιιαθηηθήο Ζγεζίαο. Μία είλαη ε ζπκπεξηθνξά δπλεηηθήο αληακνηβήο, 

πνπ είλαη αλάινγε ηεο ζεηηθήο επαλαπιεξνθφξεζεο επηηήξεζεο. Οη κειεηεηέο 

πσιήζεσλ ζεσξνχλ γεληθά ηε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε σο ηνλ έπαηλν ή ηελ 

αλαγλψξηζε ελφο κάλαηδεξ πσιήζεσλ πξνο έλαλ πθηζηάκελν πσιεηή πνπ ε απφδνζή 

ηνπο ήηαλ ε πξνζδνθψκελε ή πάλσ απφ απηή. Ζ άιιε κνξθή ηεο πλαιιαθηηθήο 

Ζγεζίαο θαιείηαη Γηνίθεζε κέζσ εμαηξέζεσλ  απφ ηνλ Bass (1985) θαη πκπεξηθνξά 

Γπλεηηθήο Σηκσξίαο απφ άιινπο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά απνηειείηαη απφ κηα πνηθηιία 

κνξθψλ αξλεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο (δηφξζσζε, θξηηηθή θαη άιιεο κνξθέο ηηκσξίαο), 

πνπ δίλνληαη απφ ην κάλαηδεξ ιφγσ θαθήο απφδνζεο. Δίλαη ε πηζαλφηεηα ηεο ηηκσξίαο 

θάηη πνπ θάλεη ηε πλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά λα δηαρσξίδεηαη απφ απηφ πνπ ν Kohli 

νλνκάδεη «απζαίξεηε θαη ηηκσξεηηθή ζπκπεξηθνξά». 

 

Οη ζπλαιιαθηηθνί εγέηεο κπιέθνληαη κε ηνπο νπαδνχο ηνπο ζε κηα ζρέζε ακνηβαίαο 

εμάξηεζεο ζηελ νπνία νη ζπλεηζθνξέο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο αλαγλσξίδνληαη θαη 

αληακoίβνληαη. Οη απνηειεζκαηηθνί ζπλαιιαθηηθνί εγέηεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ νπαδψλ ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε. Έηζη ε απνηειεζκαηηθή ζπλαιιαθηηθή 

εγεζία εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ εγεηψλ λα ηθαλνπνηνχλ θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληηδξάζεηο θαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο πξνζδνθίεο ησλ νπαδψλ 

ηνπο.  
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2.1.4 Μεηακνξθωηηθή Ζγεζία  
 
 
Ζ Μεηακνξθσηηθή εγεζία πξνέξρεηαη επίζεο απφ ηηο πξνζσπηθέο αμίεο θαη 

πεπνηζήζεηο ησλ εγεηψλ, θαη φρη απφ ηε ζπλαιιαγή αγαζψλ κεηαμχ εγεηψλ θαη 

πθηζηακέλσλ. Καη ν Burns (1978) θαη ν Bass (1985) ππέδεημαλ φηη νη Μεηακνξθσηηθνί 

εγέηεο ιεηηνπξγνχλ κέζσ βαζηψλ πξνζσπηθψλ ζπζηεκάησλ αμηψλ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ αθεξαηφηεηα. Ο Burns αλαθέξεηαη ζε απηέο ηηο 

αμίεο σο «ηειηθέο» αμίεο- απηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ή λα 

αληαιιαρηνχλ κεηαμχ αηφκσλ. Δθθξάδνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηάληαξ, νη 

Μεηακνξθσηηθνί εγέηεο είλαη ηθαλνί λα ελψζνπλ ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο θαη λα 

αιιάμνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. 

 

Παξφιν πνπ ην ζέκα ηνπ Μεηακνξθσηηθνχ ηξφπνπ εγεζίαο έρεη ηξαβήμεη πνιχ ηελ 

πξνζνρή ησλ εηδηθψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε θαηαλφεζε ηνπ ηη πεξηιακβάλεη δελ είλαη 

αθφκε μεθάζαξν. Σν κφλν βέβαην είλαη φηη ν Μεηακνξθσηηθφο ηξφπνο εγεζίαο είλαη απφ 

ηε θχζε ηνπ πνιπδηάζηαηνο. χκθσλα κε ηνπο  Podsakoff and MacKenzie (1990) 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη ζπκπεξηθνξέο- θιεηδηά πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο 

Μεηακνξθσηηθνχο εγέηεο (Πίλαθαο 2.1).   Αλαιπηηθφηεξα: 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.1: Δηαζηάζεηο Μεηακνξθσηηθήο Ηγεζίαο 
 

  

1 Πξνζδηνξηζκφο θαη Μεηάδνζε ελφο Οξάκαηνο 

2 Πξνζθνξά ελφο Καηάιιεινπ Μνληέινπ 

3 Καιιηέξγεηα ηεο Απνδνρήο Οκαδηθψλ ηφρσλ 

4 Πξνζδνθίεο Τςειήο Απφδνζεο 

5 Παξνρή Δμαηνκηθεπκέλεο Τπνζηήξημεο 

6 Γηαλνεηηθά Δξεζίζκαηα 
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i. Πξνζδηνξηζκόο θαη Μεηάδνζε ελόο Οξάκαηνο  

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε πνπ έρεη σο ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη λέεο επθαηξίεο 

γηα ην ηκήκα ή ηελ εηαηξία ηνπ θαη λα αλαπηχμεη, λα δεκηνπξγήζεη κηα θαζαξή 

εηθφλα θαη λα εκπλεχζεη θαη άιινπο κε ην φξακά ηνπ γηα ην κέιινλ. Σν φξακα 

είλαη κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο εγεζίαο, πνπ πεξηθιείεηαη ζηελ πην γεληθή 

έλλνηα ηνπ «ραξίζκαηνο». Ο Bass (1985) ππνζηήξημε φηη ν πην γεληθφο θαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο Μεηακνξθσηηθήο εγεζίαο είλαη ην «ράξηζκα». 

Δκπεηξηθά επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ απηή ηε δήισζε κε κεηά-αλαιπηηθά 

απνηειέζκαηα ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ φηη ην ράξηζκα ζπζρεηίδεηαη ηζρπξά κε 

δηαζηάζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ εγέηε 

(Podsakoff and McKenzie, 1990).  

 

ii. Πξνζθνξά ελόο Καηάιιεινπ Μνληέινπ 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε πνπ απνηειεί παξάδεηγκα  πξνο κίκεζε γηα ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ, θαη ε νπνία είλαη ζπλεπήο σο κε ηηο αμίεο πνπ ν εγέηεο 

πξεζβεχεη. Παξέρνληαο έλα θαηάιιειν κνληέιν ζπκπεξηθνξάο, ν εγέηεο γίλεηαη 

έλα είδσιν ην νπνίν βνεζάεη ηνπο νπαδνχ ζαλ θαζνξίζνπλ ην είδνο ησλ 

γλσξηζκάησλ, αμηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ είλαη θαιφ θαη 

ζθφπηκν λα αλαπηχμνπλ (House and Shamir, 1993).  

  

 

iii. Καιιηέξγεηα ηεο Απόδνζεο Οκαδηθώλ ηόρσλ  

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηελ πξνηξνπή λα δνπιέςνπλ 

νκαδηθά γηα ηελ πινπνίεζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Απηή ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά 

είλαη ζεκαληηθή ηδίσο γηα ηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ δηφηη νη πσιεηέο δνπιεχνπλ 

ζηελά κε πνιινχο ζπλεξγάηεο κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, πξάγκα πνπ ηζρχεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ απμαλφκελε επηθξάηεζε ηεο νκαδηθήο πψιεζεο 

ζηνπο νξγαληζκνχο. Έηζη έλαο νξγαληζκφο σθειείηαη πνιχ έρνληαο δηνηθεηηθά 

ζηειέρε πνπ κπνξνχλ κε επηηπρία λα πείζνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο λα 

ζπζηάζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο γηα ην θαιφ ηεο νκάδαο.  

 

 

iv. Πξνζδνθίεο Τςειήο Απόδνζεο  

Αλαθέξεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχεη ηελ πξνζδνθία ηνπ εγέηε γηα 

ηειεηφηεηα,  πνηφηεηα θαη πςειή απφδνζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη 

Podsakoff θαη MacKenzie βξήθαλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε 



 

26 
 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο εγέηεο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

πξνζδνθίεο πςειήο απφδνζεο κπνξεί λα απνθέξνπλ ηφζν σθέιηκα φζν θαη 

βιαβεξά απνηειέζκαηα. Οη πξνζδνθίεο πςειήο απφδνζεο κπνξεί λα έρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ, αιιά αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε άιιεο παξακέηξνπο ηεο απνδνηηθφηεηαο κέζσ ηεο αξλεηηθήο 

επίδξαζεο ζην βαζκφ εκπηζηνζχλεο. 

 

v. Παξνρή Εμαηνκηθεπκέλεο Τπνζηήξημεο 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε πξέπεη λα δείρλεη φηη ζέβεηαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ελδηαθέξεηαη γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο αηζζήκαηα θαη αλάγθεο. Έλαο παξάγνληαο 

πνπ μερσξίδεη ην Μεηακνξθσηηθφ ζηπι εγεζίαο απφ άιιεο λέεο ζεσξίεο εγεζίαο 

είλαη ν ζπλππνινγηζκφο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο. Ο Bass (1985) 

αξρηθά δήισζε φηη εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε πθίζηαηαη φηαλ ν εγέηεο έρεη 

έλαλ αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, επηδεηθλχεη 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή ζηνπο νπαδνχο ηνπ θαη αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια 

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο.  

 

vi. Γηαλνεηηθά Δξεζίζκαηα 

Αλαθέξεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε πνπ ζθνπφ έρεη λα πξνθαιέζεη ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ λα επαλεμεηάζνπλ θάπνηεο απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα μαλαζθεθηνχλ πψο ζα κπνξνχζε λα επηηειεζηεί. Σν 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλν θνκκάηη ηνπ Μεηακνξθσηηθνχ ζηπι εγεζίαο είλαη ην 

δηαλνεηηθφ θέληξηζκα. χκθσλα κε ηνλ Bass (1985) απηφο ν παξάγνληαο ηεο 

εγεζίαο πεξηθιείεη ζπκπεξηθνξέο πνπ εληζρχνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

ελεκεξφηεηα ησλ νπαδψλ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη απηφ αλαπηχζζεη ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα ζθεθηνχλ ηα πξνθχπηνληα πξνβιήκαηα κε 

λένπο ηξφπνπο.  
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2.1.5 “Laissez- Faire”  & Ζγεζία 
 
 
ηα νηθνλνκηθά, “Laissez- Faire” είλαη ε ειεχζεξε ηδησηηθή νηθνλνκηθή πξσηνβνπιία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνλνκία ζα πξέπεη λα είλαη ζηνλ 

ειάρηζην δπλαηφ βαζκφ θαη ην θέξδνο λα ξπζκίδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ζ θξάζε είλαη 

Γαιιηθή θαη ζεκαίλεη «άζε ην θη όηη γίλεη». Κάπνηεο θνξέο, αξθεηά ζπάληα, ε θξάζε 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη κηα κνξθή θηινζνθηθνχ αλαξρηζκνχ. 

 

Οη Laissez- Faire εγέηεο εγθαηαιείπνπλ ηηο επζχλεο ηνπο θαη απνθεχγνπλ λα παίξλνπλ 

απνθάζεηο (Bass, 1990). Οη πθηζηάκελνη πνπ εξγάδνληαη θάησ απφ ηέηνηνπ είδνπο 

επηηήξεζε βαζηθά αθήλνληαη λα εθηειέζνπλ ηηο δνπιεηέο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνη 

κφλνη ηνπο. Σππηθά, ν κάλαηδεξ ηνπ είλαη ζρεηηθά απξφζεθηνο, αδηάθνξνο, ζπρλά απψλ 

θαη ρσξίο επηξξνή. Καηά ζπλέπεηα, νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα, 

ππνζηήξημε, θαηεχζπλζε θαη επηηήξεζε απφ άιιεο ελαιιαθηηθέο πεγέο, φπσο άιινο 

κάλαηδεξ, ζπλαδέιθνπο θαη άιινπο εξγαδφκελνπο ζηελ εηαηξεία, αιιά θαη απφ άηνκα 

εθηφο νξγαληζκνχ. ηελ νπζία ε Laissez- Faire εγεζία ζπλεπάγεηαη εξγαζηαθή 

αδξάλεηα (Bass, 1990). 

 

Σξαβψληαο ην ζηα άθξα, κπνξεί αλ εηπσζεί φηη  νη Laissez- Faire κάλαηδεξ 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζηξαηεγηθή «πλίμνπ» ή «θνιχκπα». Γηα παξάδεηγκα, αληί γηα 

εθπαίδεπζε, νη λένη πσιεηέο ζα πάξνπλ έλα θνπηί κε εμνπιηζκφ γηα ηηο πσιήζεηο θαη 

ζα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηνπο πειάηεο. Κάπνηνη απφ απηνχο ζα επηηχρνπλ θαη θάπνηνη 

φρη. Αλ δελ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ απφ κφλνη ηνπο, ίζσο δελ αμίδνπλ ηελ πξνζνρή 

θαη ηνλ ρξφλν ηεο δηνίθεζεο. 

 

Παξφιν πνπ ε   Laissez- Faire εγεζία παξαηεξείηαη ζπάληα ζηελ εξγαζία (Bass and 

Avolio, 1990), κεξηθνί κάλαηδεξο ηελ εθαξκφδνπλ απηήλ ηελ ηαθηηθή (Bass, 1990). 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε  Laissez- Faire εγεζία έρεη αληίζεην 

απνηέιεζκα ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δνπιεηά ζε εξγαδφκελνπο εθηφο 

ηνπ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ (Bass, 1990, Yammatino F.J., 1990). 
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2.1.6 ηπι Ζγεζίαο θαηά Lewin 
 
 

Σν πξψην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηνλ Lewin (Lewin K., Lippitt R., White R. 

1939) γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζηπι εγεζίαο ήηαλ ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ, ν ξφινο 

δειαδή θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ εγέηε θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Με βάζε ην θξηηήξην απηφ αλαγλσξίζηεθαλ ηξία ζηπι εγεζίαο: 

 

1ν. Σν απηαξρηθφ, θαηά ην νπνίν ν εγέηεο ιακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο κφλνο ηνπ 

θαη αλαζέηεη ζηνπο ππαιιήινπο ηελ πινπνίεζή ηνπο, κέζσ εληνιψλ θαη ρσξίο 

αλάιπζε ηεο ζθνπηκφηεηάο ηνπο. Ο απηαξρηθφο εγέηεο δελ εκπηζηεχεηαη ηελ 

εξγαηηθφηεηα, ηελ θξίζε αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη ζεσξεί 

φηη απηνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηνλ ππαθνχλ θαη κφλν γηα ηνλ ιφγν φηη είλαη ν 

πξντζηάκελφο ηνπο. Όιν απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνμέλσζε ησλ 

ππαιιήισλ απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη δελ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ 

θάπνηα επζχλε γη’ απηφ. 

2ν. Σν άηνλν- ραιαξφ ζηπι, θαηά ην νπνίν ν εγέηεο δελ ιακβάλεη νπζηαζηηθέο 

απνθάζεηο, αιιά αθήλεη ηνπο ππαιιήινπο λα ελεξγνχλ φπσο ζέινπλ. Απηφ ην 

ζηπι εγεζίαο, αλαθέξεηαη ζηνλ εγέηε ν νπνίνο δελ εκπηζηεχεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη αθήλεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ρσξίο θακία θαζνδήγεζε θαη επνπηεία, κε 

απνηέιεζκα λα επηθξαηεί πλεχκα ραιαξφηεηαο θαη νη ζηφρνη ηεο νξγάλσζεο λα 

κελ ππεξεηνχληαη. 

3ν. Σν δεκνθξαηηθφ ζηπι, θαηά ην νπνίν ν εγέηεο ιακβάλεη απνθάζεηο κεηά απφ 

ζπδήηεζε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. ζηελ πεξίπησζε απηή επηθξαηεί θιίκα 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη πςειφ αίζζεκα επζχλεο.  

 

Οη Dascher & Ninemeier (Dascher & Ninemeier, 1984), ζπλερίδνληαο ηα ζηπι εγεζίαο 

θαηά Lewin, αλαθέξνληαη ζηα 4 βαζηθά ζηπι εγεζίαο πνπ ζπλαληψληαη γεληθφηεξα ζηηο 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηηο μελνδνρεηαθέο. χκθσλα κε 

ηνπο Dascher & Ninemeier ηα ζηπι εγεζίαο είλαη: 

1ν. Σν Απηαξρηθφ ή Δμνπζηαζηηθφ ζηπι, φπσο παξαπάλσ. 

2ν. Σν Γξαθεηνθξαηηθφ ζηπι, θαηά ην νπνίν δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

θαη επηδεηνχληαη ζπκπεξηθνξέο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζηπι εγεζίαο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε θχζε ηεο εξγαζίαο απαηηεί 

ηε ζπκκφξθσζε κε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. 

3ν. Σν πκκεηνρηθφ ή Γεκνθξαηηθφ ζηπι, φπσο παξαπάλσ θαη 

4ν. Σν Υαιαξφ ή Δμνπζηνδνηηθφ ζηπι, φπσο παξαπάλσ.  
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2.1.7 ηπι Ζγεζίαο θαηά  Likert 

 
 
O  Rensis Likert εξεπλψληαο ην ζέκα ηεο εγεζίαο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα είλαη εθείλα πνπ 

αζθνχλ ηε  δεκνθξαηηθή εγεζία- ζπκκεηνρηθή. Σελ ζεσξία ηνπ ν Likert (Rensis Likert, 

1977) ηελ αλέπηπμε ζηε βάζε ηεζζάξσλ ζπζηεκάησλ εγεζίαο: ην απηαξρηθφ-  

εθκεηαιιεπηηθφ, ην θαινπξναίξεην απηαξρηθφ, ην ζπκβνπιεπηηθφ, θαη ην ζπκκεηνρηθφ. 

 

ην απηαξρηθό-εθκεηαιιεπηηθό, νη ζηφρνη ηεο νξγάλσζεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε θαη κε ηελ κνξθή δηαηαγψλ θηάλνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ 

εκπηζηνζχλε πξνο ηνλ εγέηε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ε ππνθίλεζε επηδηψθεηαη 

κφλν κέζσ ηεο ηηκσξίαο. Ζ παξαγσγηθφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη νη ζρέζεηο 

πθηζηακέλσλ θαη πξντζηακέλσλ είλαη αλχπαξθηεο. 

 

Καηά ην θαινπξναίξεην απηαξρηθό, ν εγέηεο είλαη απηαξρηθφο, φκσο επηηξέπεη 

θάπνηαο κνξθήο επηθνηλσλία κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ηνχην γηα λα ηνπο δείμεη φηη 

είλαη πξνζηηφο, αιιά γίλεηαη απζηεξψο κφλν θαη κφλν γηα ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. ην 

ζχζηεκα απηφ επηηξέπεηαη κηαο κνξθή επηθνηλσλίαο θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ απμάλεηαη. 

 

Καηά ην ζπκβνπιεπηηθό ζύζηεκα, ε εκπηζηνζχλε επηθεληξψλεηαη ζηα κέιε ηεο 

νκάδαο. Ο εγέηεο κέζσ ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ. Ζ ηηκσξία σο ηξφπνο ζπκκφξθσζεο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 

πεξηζηαζηαθά. 

 

Καηά ην ζπκκεηνρηθό- δεκνθξαηηθό ζύζηεκα, ν εγέηεο έρεη εκπηζηνζχλε ζηα κέιε 

ηεο νκάδαο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπνπ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Δπίζεο, ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο 

είλαη ζε ηζρχ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ε ζπιινγηθή 

εξγαζία. 

 

Ο Likert (Likert R., 1974) θαηέιεμε φηη ην ζπκκεηνρηθφ ζηπι εγεζίαο είλαη ην πην 

απνηειεζκαηηθφ. Οη θνξείο πνπ πηνζεηνχλ απηφ ην ζηπι εγεζίαο είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο θαη πην απνδνηηθέο. Οη αξρέο ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζηπι κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ νξγαλψζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο 
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ππνζηήξημε φηη δελ ππάξρεη αηηηαηή ζρέζε κεηαμχ ζηπι εγεζίαο θαη βαζκνχ απφδνζεο 

ηεο νκάδαο, αιιά απηή δεκηνπξγείηαη κε ηελ παξέκβαζε κηαο θαηεγνξίαο άιισλ 

κεηαβιεηψλ πνπ θαηά ηνλ Likert νλνκάδνληαη 'παξεκβάιινπζεο'. Οη κεηαβιεηέο απηέο 

ρσξίδνληαη ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο: Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηηο αηηηαηέο, ή 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ηνλ εγέηε ηεο νκάδαο. Ζ δεχηεξε 

νκάδα κεηαβιεηψλ είλαη εμαξηεκέλεο απφ απηέο ηεο πξνεγνχκελεο νκάδαο. Δδψ 

αλήθνπλ νη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ, ε παξαθίλεζε θηι. πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ 

κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην φηη νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ην 

ζπκκεηνρηθφ ζχζηεκα είλαη: 

 

 Ζ Οκαδηθή εξγαζία, φπνπ βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εγέηε πξέπεη λα είλαη ε ελζάξξπλζε 

θαη ε ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο είλαη 

ην θπξίαξρν ζηνηρείν απηήο ηεο αξρήο. Οη απνθάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη 

πεξλνχλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο ζπλνδεπφκελεο απφ θάπνηεο νδεγίεο θαη 

παξαηεξήζεηο. 

 Ζ παξαθίλεζε θαηά ηελ νπνία ζε κηα νξγάλσζε πξέπεη λα επηθξαηνχλ ζπλζήθεο 

θαηάιιειεο πνπ λα εληζρχνπλ ηελ ζέιεζε ησλ αηφκσλ γηα εξγαζία.  

 Ζ ζέζπηζε πςειψλ ζηφρσλ, θαζψο νη ζηφρνη ηνπο νπνίνπο ζέηεη ε νκάδα ζα 

πξέπεη λα ηίζεληαη κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη λα είλαη θαη αξθεηά 

πςεινί. Ζ ζέζπηζε πςειψλ ζηφρσλ απμάλεη ην αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ κε ηελ επίηεπμε 

ηνπο. 

 Ο ζπληνληζκφο ηεο νκάδαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν εγέηεο ηεο νκάδαο πξέπεη λα 

επηδηψθεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ κειψλ ηεο, αιιά θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νκάδσλ 

κεηαμχ ηνπο. Γελ είλαη αξθεηφο ν ζπληνληζκφο ησλ κειψλ ηεο ίδηαο νκάδαο αιιά 

επηβάιιεηαη θαη ν ζπληνληζκφο ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο. 
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2.1.8 Μνληέιν ηωλ Tannenbaum θαη Schmidt 
 
 

Μεηαμχ ησλ δχν αθξαίσλ ζηπι, ηνπ απηαξρηθνχ θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ, κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ φιεο νη δπλαηέο ελδηάκεζεο πεξηπηψζεηο. Σηο πην ραξαθηεξηζηηθέο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο πεξηγξάθεη ην κνληέιν ησλ Tannenbaum θαη Schmidt (1958), ην 

ιεγφκελν ζπλερέο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Γηάγξακκα 2.3).  

 

 

Γηάγξακκα 2.3:Σν κνληέιν ησλ Tannenbaum θαη Schmidt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΖΓΖ: Tannenbaum W. & Schmidt W. (1958), “How to Choose a Leadership Pattern”, Business 
Harvard Review, March- April. 
 
 
 

Ο εγέηεο πνπ δηαηάδεη είλαη απηφο πνπ παίξλεη απνθάζεηο κφλνο ηνπ θαη ηηο 

αλαθνηλψλεη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. ν εγέηεο πνπ πείζεη είλαη απηφο πνπ παίξλεη κελ 

ηηο απνθάζεηο κφλνο ηνπ, αιιά πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ φηη είλαη 

ζσζηέο. Απηφο πνπ ζπδεηά παξνπζηάδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ, απαληά ζηηο απνξίεο ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ θαη ραξάζζεη καδί ηνπο ην δξφκν γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Γνθηκάδεη 

εθείλνο ν πξντζηάκελνο πνπ παξνπζηάδεη δνθηκαζηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο 

 
ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΣ                        ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ 

Υώξνο εμνπζίαο ηνπ εγέηε                                                    
 
 

     Υώξνο 

ειεπζεξίαο ηωλ πθηζηακέλωλ 

 
ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΔΗ 

 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΔΣΑΗ 

 

ΤΕΖΣΑ  
 

ΓΗΑΣΑΕΔΗ 

ΠΔΗΘΔΗ ΓΟΚΗΜΑΕΔΗ ΕΖΣΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
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ηξνπνπνηνχληαη κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηνπο πθηζηακέλνπο. Ο εγέηεο πνπ 

ζπκβνπιεχεηαη απνθαζίδεη αθνχ πξψηα αθνχζεη ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ. Δθείλνο πνπ δεηά ζπκκεηνρή, θαιεί ηελ νκάδα λα ιάβεη απνθάζεηο, 

αθνχ ζέζεη ηα φξηα κέζα ζηα νπνία πξέπεη απηή λα θηλεζεί. Ο εγέηεο πνπ εμνπζηνδνηεί 

επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο λα πάξνπλ κφλνη ηνπο απνθάζεηο, κέζα ζε φξηα πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί απφ θάπνηνλ αλψηεξν.   

 

Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά ησλ Tannenbaum θαη Schmidt είλαη φηη πηνζεηψληαο ηελ 

ελδερνκεληθή πξνζέγγηζε, πξνζπάζεζε λα ζπλδέζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θάζε 

ζηπι εγεζίαο κε ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη απηφ. Ο πξντζηάκελνο επεξεάδεη ηηο 

ζπλζήθεο κέζσ ησλ απφςεσλ πνπ έρεη γηα ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, ησλ αμηψλ ηνπ, ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ, ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο πθηζηακέλνπο 

ηνπ. Οη πθηζηάκελνη κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο δηφηη νη επηζπκίεο ηνπο 

γηα αλεμαξηεζία θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, φπσο θαη ηα ελδηαθέξνληα, ε 

παξαθίλεζε θαη νη γλψζεηο ηνπο πνηθίινπλ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.9 Μνληέιν Fiedler 
 

 

Έλα αθφκε κνληέιν πνπ πηνζεηεί ηελ ελδερνκεληθή πξνζέγγηζε θαη πξνζπαζεί λα 

ζπλδέζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηπι εγεζίαο κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε 

είλαη απηφ ηνπ Fiedler. χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Fred Fiedler (1994), ην θαιχηεξν 

ζηπι εγεζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο 

ηνπ Ζγέηε.  

 

Καηά ηνλ Fred Fiedler, ηα ζηπι εγεζίαο ραξαθηεξίδνληαη είηε σο ππνθηλνχκελα απφ ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο, είηε απφ ηα θαζήθνληα.  Μηθξή ζρεηηθά είλαη ε αλαθνξά ζην 

ελδηάκεζν ζηπι, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσληθν-αλεμάξηεην(Fiedler E. Fred, 

Chemers M. Martin & Mahar Linda, 1994).  
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ηε ζπλέρεηα ν Fiedler ππνζηεξίδεη πσο αθνχ νη εγέηεο αλαγλσξίζνπλ θαη 

θαηαλνήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηπι εγεζίαο, ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην ζηπι ηνπο. Αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 

βνήζεηα απφ ηνπο Οξγαληζκνχο- επηρεηξήζεηο, ζηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ ζηπι ηνπ εγέηε θαη 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη. 

 

 

2.1.9.1 Ο Ληγόηεξν Δπηζπκεηόο πλεξγάηεο  
 
 
Ο Fiedler εηζάγεη ηε κέζνδν  L.P.C. (Least Preferred Co- Worker)  σο βνεζεηηθφ 

εξγαιείν δηάγλσζεο ηεο ππνθίλεζεο ηνπ Ζγέηε απφ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ή ηα 

θαζήθνληα.  

 

χκθσλα κε απηήλ ηελ κέζνδν, ν ηξφπνο πνπ έλαο εγέηεο ζα ραξαθηεξίζεη κέζσ 

δηαβαζκηζκέλσλ ζρνιίσλ εθείλνλ ηνλ ππάιιειν πνπ ζεσξεί σο ην άηνκν κε ην νπνίν 

ειάρηζηα ζα κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί, ππνδεηθλχεη αλ ν εγέηεο ππνθηλείηαη απφ ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο ή απφ ηα θαζήθνληα (Fiedler E. Fred, Chemers M. Martin & Mahar 

Linda,1994).  

 

 

2.1.9.2 Καηεγνξίεο θαηαζηάζεωλ θαη Πξνζαξκνγή 
 
 
Ο Fiedler (1994) απφ πιεπξάο ειέγρνπ, θαηαηάζζεη ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ζε 

πςειήο, ρακειήο θαη ελδηάκεζεο δηαβάζκηζεο. Όζν πεξηζζφηεξνο έιεγρνο αζθείηαη 

απφ ηνλ εγέηε ζε κηα θαηάζηαζε, ηφζν πεξηζζφηεξν πην επλντθή θαη επηζπκεηή είλαη γη’ 

απηφλ. Ζ θαηάηαμε κε βάζε ην επίπεδν ειέγρνπ, θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαβάζκηζε 

(πςειή-ρακειή) πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο θάζε θαηάζηαζεο.    

 

1. Σελ ζρέζε ηνπ Ηγέηε θαη ησλ Μειώλ ηεο Οκάδαο 

Όζν θαιχηεξεο είλαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα 

ειέγρνληαη νη θαηαζηάζεηο.  

 

2. Σελ δνκή ησλ θαζεθόλησλ 

Πφζν ζαθή θαη μεθάζαξα είλαη ζηνηρεία φπσο δηαδηθαζίεο, ζηφρνη θαη αμηνιφγεζε ηεο 

επηηεινχκελεο εξγαζίαο. Όζν πεξηζζφηεξε νξγάλσζε θαη ζαθήλεηα ππάξρεη ζηελ 
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δηαηχπσζε ησλ θαζεθφλησλ, ζθνπψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηφζν επθνιφηεξα αζθείηαη ε 

εγεζία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν πξντζηάκελνο δελ κπνξεί λα αζθήζεη κεγάιε 

επηξξνή, αθνχ νχηε ν ίδηνο, νχηε ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ μεθάζαξε άπνςε ζρεηηθά 

κε ηε θχζε ησλ θαζεθφλησλ ή ηα θξηηήξηα ηνπ βαζκνχ πινπνίεζήο ηνπο.    

 

3. Σελ Ιζρύ ηεο ζέζεο  

Σν βαζκφ δειαδή δπλαηφηεηαο ηνπ εγέηε, λα πξνζιακβάλεη, λα απνιχεη ή λα απμάλεη 

ηηο απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ.  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην ζηπι εγεζίαο κπνξεί λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο 

ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο νπφηε ζεσξείηαη σο ζπκκεηνρηθφ ή πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηα 

θαζήθνληα θαη ζεσξείηαη σο απηαξρηθφ. Καηά ηνλ Fiedler, ην ζηπι εγεζίαο πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα θαζήθνληα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ζε πνιχ επλντθέο ή 

δπζκελείο ζπλζήθεο. Οη πθηζηάκελνη δείρλνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ 

πξντζηάκελν θαη δέρνληαη λα ηνπο «νδεγεί», φηαλ κηα θαηάζηαζε είλαη επλντθή. Όηαλ ε 

θαηάζηαζε είλαη δπζκελήο, ε αζάθεηα ησλ θαζεθφλησλ θάλεη πάιη ηνπο πθηζηακέλνπο 

λα πξνηηκνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ.  

 

Αληίζεηα, ην ζηπι εγεζίαο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

θαίλεηαη πην απνηειεζκαηηθφ ζε ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο, γηαηί νη ππάιιεινη 

εκθαλίδνληαη λα ζέινπλ λα έρνπλ ιφγν ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 

Σν κνληέιν Fiedler έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη ζπλέβαιε 

ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ λέσλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ηχπν εγεζίαο. Ζ 

θχξηα ζπλεηζθνξά ηνπ ζην κάλαηδκελη είλαη νη πεξηζηαζηαθέο κεηαβιεηέο θαη ηα κέηξα 

ηνπο, θαζψο θαη ε ελζσκάησζε απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ ζε έλα κεραληζκφ ζπλνιηθήο 

εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εγεζίαο. Αλ θαη νξηζκέλνη επηζηήκνλεο ηνπ 

κάλαηδκελη έρνπλ ακθηζβεηήζεη ηε ρξήζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ κεηξήζεσλ LPC, φια 

ηα πιαίζηα θαη νη θιίκαθεο κεηξήζεσλ ηνπ Fiedler ζπλέβαιαλ ζην λα ζηξαθεί ε 

πξνζνρή ηφζν ησλ επηζηεκφλσλ φζν θαη ησλ ζηειερψλ ζηελ άπνςε φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο εμαξηάηαη πξάγκαηη απφ ηηο πεξηζηάζεηο. 
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2.2 ΘΔΧΡΗΔ ΖΓΔΗΑ 
 

2.2.1 Θεωξία Γηαδξνκήο – ηόρνπ γηα ηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 
Ζγεζίαο 
 
 
Μηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο κηαο ζεσξίαο εμάξηεζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο έγηλε απφ ηνπο Martin G. Evans θαη Robert J. House. 

Ζ ζεσξία ηνπο, ε νπνία νλνκάζηεθε «ζεσξία δηαδξνκήο- ζηόρνπ», ππνζηεξίδεη φηη ν 

εξγαδφκελνο ππνθηλείηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ αλ (Taillieu, Tharsi, e.e., 

1998): 

 

1) Πηζηεύεη όηη ε εξγαζία κπνξεί λα νινθιεξσζεί (πξνζδνθία), 

2) Οη αληακνηβέο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη αλάινγεο ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα 

εθηειεζηεί (ζπκβνιή) , 

3) Οη αληακνηβέο έρνπλ ζεκαζία γηα ηνλ εξγαδόκελν (νπζία). 

 

Οη Evans θαη House ππνζηεξίδνπλ φηη φηαλ ε πξνζδνθία, ε ζπκβνιή θαη ε νπζία είλαη 

πςεινχ επηπέδνπ, ηφηε ππάξρεη ππνθίλεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ. Απηή ε ζεσξία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο ζεσξεί φηη 

θαζήθνλ ηνπ εγέηε είλαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε θαζελφο απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο, κε ηειηθφ ζηφρν θαη απνηέιεζκα ηελ νπζηαζηηθή ππνθίλεζε θαη θαιή 

απφδνζε.  

 

χκθσλα κε ηνπο Evans θαη House, ε ππνθίλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ επεξεάδεηαη ηφζν 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδίνπ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, φζν θαη 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε, ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο (Schwarts, 1999): 

 

1) «πκπεξηθνξά ζπκβνιήο» είλαη νη δηεπζπληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο αλάζεζεο θαζεθόλησλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2) «πκπεξηθνξέο ζπκκεηνρήο» , νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο, ηελ θξνληίδα γηα ηνλ εξγαδόκελν θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ. 

3) «πκπεξηθνξέο ζπκκεηνρήο», νη νπνίεο επηηξέπνπλ θαη δηεπθνιύλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ κε δξαζηεξηόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αλαθνίλσζε πιεξνθνξηώλ θαη ε αλαδήηεζε απόςεσλ θαη ηδεώλ από ην 

πξνζσπηθό. 
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4)  «πκπεξηθνξέο επίηεπμεο», όπσο είλαη ν νξηζκόο πξνθιεηηθώλ ζηόρσλ ζηνπο 

εξγαδόκελνπο σο κέζν ππνθίλεζεο γηα ηελ επίηεπμε κεγάιεο απόδνζεο.   

 

Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο. Με ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά, ην θάζε 

ζηέιερνο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο, αλαπηχζζνληαο 

ηνπο ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο (πξνζδνθία, ζπκβνιή, νπζία). Όηαλ ν εγέηεο 

δεκηνπξγεί ζαθή δηαδξνκή πξνο ηελ επηζπκεηή αληακνηβή, ηφηε ε εγεζία ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθή. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ εγεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζεσξίαο δηαδξνκήο- ζηόρνπ είλαη φηη νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία κηαο πην ζχλζεηεο αληίιεςεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ εγέηε ηφζν κε ηηο 

πεξηζηάζεηο φζν θαη κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Δπηπιένλ, ππέδεημε ζηνλ επίδνμν εγέηε 

ηελ αλάγθε θαηαλφεζεο θαη δηάγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο εξγαζίαο. Σέινο, ε ζεσξία  

δηαδξνκήο- ζηόρνπ αλαγλσξίδεη φηη νη εξγαδφκελνη επεξεάδνληαη απφ πνιιέο 

κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγέηε.   
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2.2.2 Θεωξίεο Υ θαη Τ ηνπ Douglas Mc Gregor 
 
 
Ζ ζεσξία ηνπ Douglas Mc Gregor (Mc Gregor Douglas, 1960, pp. 33-48) έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε πάλσ ζηε ζεσξία θαη πξαθηηθή ηεο εγεζίαο. Καηά ηνλ Douglas, ν 

ρεηξηζκφο ησλ αλζξψπσλ- εξγαδνκέλσλ είλαη ηθαλφο λα πξνθαιέζεη ή φρη ηελ 

ππνθίλεζή ηνπο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηε ζηάζε πνπ θξαηά ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία είλαη αληίζηνηρε ηεο 

εθηίκεζεο πνπ ε δηνίθεζε δείρλεη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μέζα απφ απηφ ην πξίζκα 

ε αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ηελ αληίιεςε πνπ ε 

δηνίθεζε έρεη δηακνξθψζεη γηα ηηο αλάγθεο εθείλεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

πνπ νη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ.  

 

Ο Mc Gregor αλαγλσξίδεη δχν ζηπι εγεζίαο, ην απηαξρηθφ θαη ην δεκνθξαηηθφ κε βάζε 

ηηο παξαδνρέο ηνπ εγέηε γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε 

γεληθφηεξα. Οη παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ θαηαξρήλ ζηα θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

δειαδή ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηνί εξγάδνληαη θαη ζηα πξάγκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα ηνπο σζήζνπλ λα εξγαζηνχλ πην απνδνηηθά. Δπηπιένλ, αθνξνχλ ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξεί θαλείο λα εκπηζηεπζεί ηηο 

γλψζεηο, ηελ επθπΐα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο.  

 

Ο απηαξρηθφο εγέηεο ππνζηεξίδεη ηε Θεσξία Υ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη ε 

παξαδνζηαθή άπνςε ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηελ 

Θεσξία Υ ν κέζνο άλζξσπνο έρεη κηα εγγελή αληηπάζεηα γηα ηελ εξγαζία θαη αλ κπνξεί 

ζα ηελ απνθχγεη. Λφγσ ηεο αληηπάζεηαο απηήο, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πξέπεη λα 

εμαλαγθαζηνχλ, λα ειεγρζνχλ, λα ηνπο δνζνχλ εληνιέο θαη λα απεηιεζνχλ κε ηηκσξία 

ψζηε λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο. Ο 

κέζνο άλζξσπνο πξνηηκά λα ηνπ δίλνπλ εληνιέο, ζέιεη λα απνθεχγεη ηηο επζχλεο, ελψ 

παξάιιεια έρεη ζρεηηθά κηθξέο θηινδνμίεο θαη επηδηψθεη πάλσ απφ φια ηελ αζθάιεηα 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

 

Αληίζεηα, ν δεκνθξαηηθφο εγέηεο ζχκθσλα κε ηνλ Mc Gregor ππνζηεξίδεη ηελ Θεσξία 

Τ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη κηα πεξηζζφηεξν ζεηηθή άπνςε φζνλ αθνξά 

ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ εξγαζία. Ζ Θεσξία Τ δέρεηαη φηη ε θαηαβνιή 

ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο πξνζπάζεηαο ζηελ δνπιεηά είλαη ηφζν θπζηθή φζν θαη ην 

παηρλίδη θαη ε μεθνχξαζε. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε απεηιή ηεο ηηκσξίαο δελ είλαη ηα 

κφλα κέζα πνπ νδεγνχλ ζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο. 
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Οη άλζξσπνη αζθνχλ απηνθαζνδήγεζε θαη απηνέιεγρν ζηελ ππεξεζία ησλ ζηφρσλ 

απέλαληη ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δεζκεπηεί. Ζ δέζκεπζε απηή απέλαληη ζηνπο 

νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο είλαη ζπλάξηεζε ησλ αληακνηβψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

επίηεπμή ηνπο. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ν κέζνο άλζξσπνο καζαίλεη φρη κφλν λα 

απνδέρεηαη αιιά θαη λα επηδεηά ηελ επζχλε. Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα άζθεζεο ελφο 

ζρεηηθά πςεινχ βαζκνχ θαληαζίαο, πξσηνηππίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ 

επίιπζε νξγαλσηηθψλ πξνβιεκάησλ θαηαλέκεηαη ζε έλα επξχ, φρη πεξηνξηζκέλν, 

ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ηε Θεσξία Τ, ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο 

βηνκεραληθήο δσήο νη  πλεπκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ελ κέξεη.  

 

ηε ζεκεξηλή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξαηεξείηαη φηη ε  ζεσξία ηνπ Mc Gregor 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη, θαζψο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα απιντθή επηινγή δηνίθεζεο κεηαμχ 

εγεηηθψλ ζηπι ιφγσ ηνπ φηη νη απαηηήζεηο ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ δηνίθεζεο 

εθπιεξψλνληαη κέζα απφ πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο πξνζεγγίζεηο.  
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2.2.3 Θεωξία ηωλ Blake & Mouton- Ζ Γηνηθεηηθή ράξα  
 

 
 Πνιιέο ζεσξίεο αλαιχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο εγέηε ζε δχν ζπληζηψζεο: ε πξψηε 

είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ην έξγν- ηελ παξαγσγή, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ν πξντζηάκελνο θηλείηαη απφ ηελ επηζπκία ηνπ λα παξάγεη απνηειέζκαηα, θαη ε δεχηεξε 

είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηνπο αλζξψπνπο, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν 

πξντζηάκελνο ζεσξεί σο ζεκαληηθή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ 

ππαιιήισλ θαη επηδηψθεη λα έρεη θαιέο ζρέζεηο κε απηνχο. Σέηνηα ζεσξία είλαη ε 

δηάζεκε «Γηνηθεηηθή ράξα» (Managerial Grid) (βι. Γηάγξακκα 2.4)  ησλ  Blake θαη 

Mouton (Blake & Mouton, 1964).   

 

 

Γηάγξακκα 2.4: Δηνηθεηηθή ράξα ησλ Blake & Mouton 

 

 
1,9 

       9,9 

         

         

         

    5,5     

         

         

         

1,1        9,1 

 

  ΥΑΜΖΛΟ        Ενδιαθέπον για ηην παπαγωγή       ΤΦΖΛΟ 
 
 
 
ΠΖΓΖ:  Blake R.R. & Mouton J.S. (1964), “The Managerial Grid”, Gulf Publishing, Houston, 
p.10. 

 
 
Οη Blake & Mouton ζρεκάηηζαλ έλα ηεηξάγσλν δηαηξεκέλν νξηδφληηα απφ ην 1 κέρξη ην 

9, φπνπ παξνπζηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο γηα ηελ παξαγσγή. Ζ 

θάζεηε δηαζηαχξσζε αξρίδεη απφ ην 9 θαη ηειεηψλεη ζην 1 θαη παξνπζηάδεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο γηα ηνλ άλζξσπν. ε απηφ ην ηεηξάγσλν κε ηηο 
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παξαπάλσ ππνδηαηξέζεηο έρνπκε 81 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, κε θάπνηα απφ ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ζπκπίπηεη ν ηξφπνο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο.   

Ζ δηνηθεηηθή ζράξα δείρλεη πέληε βαζηθά ζεκεία, κέζα ζηα νπνία θηλείηαη ε εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ελφο δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο. Κάζε ζεκείν έρεη δχν ςεθία. Σν πξψην 

αλαθέξεηαη ζην ελδηαθέξνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο γηα ηελ παξαγσγή θαη ην 

δεχηεξν ζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν. Οη Blake & Mouton θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην ζεκείν 9.9, 

ζε αληίζεζε γηα παξάδεηγκα κε ην ζεκείν 9.1  (πξνζαλαηνιηζκφο εμ’ νινθιήξνπ ζηελ 

παξαγσγή) ή ην ζεκείν 1.9 (πξνζαλαηνιηζκφο εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ άλζξσπν).  

 

Σα πέληε ζεκεία- ηξφπνη εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη Blake & 

Mouton είλαη ηα εμήο (Θενδσξάθνο Δ, 1988): 

 

i. Ηγεηική ζςμπεπιθοπά ηος διοικηηικού ζηελέσοςρ 1.1 : 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο δηνηθεηηθήο ζράξαο, ην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο δείρλεη ειάρηζην 

ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηελ παξαγσγή φζν θαη γηα ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Δπεηδή,  

αθξηβψο, ην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο δείρλεη ειάρηζην ελδηαθέξνλ, ην ζεκείν 1.1 

απνθαιείηαη  απφ νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο «αποδςναμωμένη διοίκηζη». Σν 

ζηέιερνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρεη εγθαηαιείςεη θπξηνιεθηηθά ηελ εξγαζία ηνπ, θαη 

ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα κεηαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπ 

ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Δίλαη θαλεξφ πσο εάλ κηα επηρείξεζε έρεη πνιιά ζηειέρε 

κε απηή ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη θαηαδηθαζκέλε λα θιείζεη. 

 

ii. Ηγεηική ζςμπεπιθοπά ηος διοικηηικού ζηελέσοςρ 1.9:   

Ζ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ζ’ απηφ ην ζεκείν ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο –πθηζηακέλνπο θαη ην ζρεδφλ ειάρηζην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή. Σν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν φινη είλαη ραιαξσκέλνη, θηιηθνί, αιιά θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

άζθεζε κηαο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη 

ηεο επηρείξεζεο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζηέιερνο πηζηεχεη πσο φηαλ νη 

άλζξσπνη κέλνπλ επραξηζηεκέλνη θαη ππάξρεη αξκνλία ζα πεηχρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Απηφο ν ηξφπνο δηνίθεζεο απνθαιείηαη «δηνίθεζε ηεο ιέζρεο». 

 

iii. Ηγεηική ζςμπεπιθοπά ηος διοικηηικού ζηελέσοςρ 9.9 : 

Απηφο ν ηχπνο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο δείρλεη πσο ην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο 

επηδεηθλχεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηελ ίδηα επηκέιεηα ηφζν γηα 

ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο. 
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Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη ε ηδαληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο θαη 

νλνκάδεηαη «ζπλεξγαηηθή δηνίθεζε».  

iv. Ηγεηική ζςμπεπιθοπά ηος διοικηηικού ζηελέσοςρ 9.1 : 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο δηνηθεηηθήο ζράξαο βξίζθεηαη ην ζηέιερνο πνπ ελδηαθέξεηαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ επίηεπμε θη επηηπρία ηνπ ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ειάρηζηα γηα ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Σν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο απηφ 

ελδηαθέξεηαη βαζηθά γηα ην απνηέιεζκα θαη αηζζάλεηαη πσο ε βαζηθή ηνπ επζχλε 

είλαη ε επηηπρία ηνπ ζηφρνπ. Δάλ πξφθεηηαη ,γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ δηεπζπληή 

παξαγσγήο, απηφο βιέπεη ηνπο αλζξψπνπο ζαλ κεραλέο, ζαλ εξγαιεία 

παξαγσγήο πνπ πιεξψλνληαη γηα λα εθηειέζνπλ απηφ πνπ ηνπο ιέλε, φηαλ θαη 

φπσο ηνπο ην ιέλε. Σν ζηέιερνο απηφ δηνηθεί θαηά ηξφπν απηαξρηθφ, γη’ απηφ θαη ε 

δηνίθεζε απηή απνθαιείηαη «απηαξρηθή δηνίθεζε ή δηνίθεζε ηνπ θαζήθνληνο». 

 

v. Ηγεηική ζςμπεπιθοπά ηος διοικηηικού ζηελέσοςρ 5.5: 

Απηφο ν ηχπνο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο δηνηθεηηθήο 

ζράξαο. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ έλα κέηξην ελδηαθέξνλ 

ηφζν γηα ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο φζν θαη γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ηζνξξνπνχλ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη κεηαμχ θαζήθνληνο θαη 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ,βαζηθά, ζηειέρε ηνπ θαζήθνληνο, 

αιιά έρνπλ κάζεη φηη δελ κπνξεί θαλείο λα παξακειεί ηα αηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, εάλ ζέιεη λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ. Απηφο ν ηξφπνο δηνίθεζεο 

νλνκάδεηαη «δηνίθεζε ηωλ ηζνξξνπηώλ».  

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο δηνηθεηηθήο ζράξαο γίλεηαη θαλεξφ πσο απηή είλαη 

κηα ρξήζηκε κέζνδνο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ δηνίθεζεο εθ κέξνπο 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Γη’ απηφ θαη παξαηεξείηαη κεγάιε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

απηήο. Καηά ηνπο Blake & Mouton θάζε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο έρεη, ζπλήζσο, έλα 

βαζηθφ ηξφπν δηνίθεζεο, ππνβνεζεηηθφ ηνπ πξψηνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλα 

δηνηθεηηθφ ζηέιερνο κε πξνζαλαηνιηζκφ 1.9 δηαπηζηψλεη εγθαίξσο φηη κε ην θηιηθφ 

θαη άλεην πεξηβάιινλ πνπ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, ζα θηλεζεί θαη πξνο ην ζεκείν 9.1 ηεο 

εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπήζεη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηε δηεχζπλζή ηνπ ή ζην ηκήκα ηνπ.  
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2.2.4 Σν Μνληέιν Vroom θαη Yetton 
 
 
Σν κνληέιν Vroom θαη Yetton πξνζπαζεί λα θάλεη πην ζπγθεθξηκέλε ηε ζχλδεζε ηνπ 

ζηπι εγεζίαο κε ηελ θαηάζηαζε, θαζψο δηαπίζησζαλ ηελ αδπλακία ησλ κνληέισλ λα 

δηαηππψζνπλ κηα ζρέζε πνπ λα ζπλδέεη ηηο δχν θαηαζηάζεηο απηέο. Πξνηείλεη δειαδή  

επαθξηβψο ην ζηπι εγεζίαο πνπ πξέπεη λα πηνζεηείηαη αλάινγα κε θάπνηεο ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο ηεο θαηάζηαζεο (Vroom V., Yetton P., 1973). Οη Vroom-Yetton 

αλέπηπμαλ έλα κνληέιν γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ απηφ. Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη 

ηα πην θάησ 5 ζηπι εγεζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπκκεηνρή ή φρη ησλ αηφκσλ ζηελ 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

 

 Σν πξψην απηαξρηθφ ζηπι, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εγέηεο παίξλεη κφλνο ηνπ 

κηα απφθαζε κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη θαη κεηά ηηο δηαβηβάδεη ζηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ. 

 Σν δεχηεξν απηαξρηθφ ζηπι, φπνπ ν εγέηεο ιακβάλεη κφλνο ηνπ ηηο απνθάζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο πνπ απηφο ήδε έρεη αιιά θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

παίξλεη απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. 

 Σν πξψην ζπκβνπιεπηηθφ ζηπι, θαηά ην νπνίν ν εγέηεο παίξλεη κελ κφλνο ηνπ 

ηηο απνθάζεηο αιιά πξηλ ζπδεηά θαη ζπκβνπιεχεηαη ηνλ θάζε πθηζηάκελφ ηνπ 

αηνκηθά. 

 Σν δεχηεξν ζπκβνπιεπηηθφ ζηπι. Δδψ ν εγέηεο ζπδεηά ην πξφβιεκα ζε νκάδεο, 

δεηά ηελ γλψκε ησλ νκάδσλ αιιά ηελ ηειηθή απφθαζε ηελ ιακβάλεη κφλνο ηνπ. 

 Σν δεκνθξαηηθφ ζηπι ή ζπκκεηνρηθφ. Δδψ ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ είλαη 

ζπιινγηθή, ν εγέηεο παξνπζηάδεη ην πξφβιεκα ζηελ νκάδα φπνπ θαη ζπδεηείηαη 

θαη ιακβάλνληαη νη ηειηθέο απνθάζεηο. 

Οη Vroom-Yetton πηζηεχνπλ φηη νη εγέηεο κπνξνχλ θάζε θνξά λα πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθφ 

ζηπι εγεζίαο. Σν πην απνηειεζκαηηθφ ζηπι εγεζίαο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο αξρέο: 

 

  Σνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο 

  Σηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ην πξφβιεκα 

  Σελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλαίλεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

  Σελ χπαξμε ζπγθξνχζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

  Σνλ βαζκφ απνδνρήο ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο. 

 

Tν ζηπι εγεζίαο ησλ Vroom-Yetton είλαη απιφ θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία. 
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2.2.5 Σν Μνληέιν ηωλ Hersey θαη Blanchard 
 
 
Οη Hersey θαη Blanchard (1969) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν πνπ ζπλδέεη ην ζηπι εγεζίαο 

κε ηελ σξηκφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ. Σν κνληέιν απηφ (Blanchard K., 1999) πξνζπαζεί 

λα εληζρχζεη ηελ επειημία ηνπ εγέηε ψζηε λα εθαξκφδεη ην πην απνηειεζκαηηθφ ζηπι 

εγεζίαο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

 

 Σν ζηπι εγεζίαο πεξηγξάθεηαη κε ηηο δχν ζπληζηψζεο: ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα 

θαζήθνληα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Ζ σξηκφηεηα ησλ 

πθηζηακέλσλ θξίλεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα αιιά θαη ηε βνχιεζή ηνπο λα εξγαζζνχλ γηα 

ηνπο ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο θαη λα ηνπο πεηχρνπλ. Ζ ζπκπεξηθνξά 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηα θαζήθνληα ζεκαίλεη φηη ν εγέηεο θαζνξίδεη ζαθψο ηνπο 

ξφινπο ησλ πθηζηακέλσλ, ηνπο δίλεη ζπγθεθξηκέλεο, ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ 

εθηέιεζή ηνπο, νξίδεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δξάζεο. Απφ ηελ άιιε, φηαλ ε 

ζπκπεξηθνξά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζεκαίλεη φηη ν 

εγέηεο ππνζηεξίδεη ηνπο πθηζηακέλνπο, ψζηε λα έρνπλ ηε δηάζεζε θαη ην εζηθφ λα 

εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Πξνζπαζεί, δειαδή, λα αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο, 

ηνπο εκςπρψλεη, ηνπο ηθαλνπνηεί, ηνπο παξαθηλεί, ηνπο ελζαξξχλεη.   

 

χκθσλα κε ηνλ Hersey θαη Blanchard (1999), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζελφο απφ 

ηα παξαπάλσ ζηπι εγεζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ σξηκφηεηα ησλ αηφκσλ. Ζ σξηκφηεηα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν κεηαβιεηέο πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηηο πεξηγξάςεη κε ηηο 

ιέμεηο «ζέισ» θαη «κπνξψ».  

 

ην αλψηεξν επίπεδν σξηκφηεηαο βξίζθνληαη ηα άηνκα φηαλ ζέινπλ θαη κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο. Σν θαηψηεξν επίπεδν σξηκφηεηαο είλαη εθείλν φπνπ ηα άηνκα 

νχηε ζέινπλ νχηε μέξνπλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο. Έηζη ινηπφλ, αλάινγα κε ην 

επίπεδν σξηκφηεηαο ησλ αηφκσλ, ν εγέηεο ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεί ην θαηάιιειν ζηπι 

εγεζίαο. Ζ αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ βαζηθψλ ζηπι εγεζίαο θαη ηνπ επηπέδνπ 

σξηκφηεηαο ησλ αηφκσλ παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.5. 
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Γηάγξακκα 2.5: Σν κνληέιν ησλ Hersey θαη Blanchard 

 

 

ΤΦΖΛΟ 

           

 

 

Πξνζαλαηνιηζκφο  

Πξνο ηνπο  

αλζξψπνπο 

 

 

 

   ΥΑΜΖΛΟ                     

Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ην έξγν 

ΥΑΜΖΛΟ            ΤΦΖΛΟ 

 

ΤΦΖΛΖ                               Ωξηκφηεηα Τθηζηακέλσλ                             ΥΑΜΖΛΖ 

 

 

 

ΠΖΓΖ: Hersey P. & Blanchard K. (1969), “Management of Organizational Behaviour”, Prentice 

Hall 

 

 

Απφ ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα πξνθχπηεη φηη φηαλ ε σξηκφηεηα ησλ αηφκσλ είλαη 

πςειή, ε ζηάζε ηνπ εγέηε ηφζν απέλαληη ζηα θαζήθνληα φζν θαη απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο κπνξεί λα είλαη ραιαξή. Όηαλ ε σξηκφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ είλαη κέηξηα, 

ιφγσ έιιεηςεο βνχιεζεο, ηφηε ην ελδεδεηγκέλν ζηπι εγεζίαο είλαη ν πςειφο 

πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφ 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην έξγν. Αλ ε σξηκφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ είλαη κέηξηα, φρη γηαηί 

ηνπο ιείπεη ε ζέιεζε, αιιά γηαηί δελ έρνπλ ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, ηφηε ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ εγέηε πξέπεη λα είλαη ρακειφο πξνο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη 

πςειφο πξνο ην έξγν, δειαδή πξνο ηελ παξνρή νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ. Σέινο, αλ 

ε σξηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ είλαη ρακειή, ηφηε απαηηείηαη πςειφο πξνζαλαηνιηζκφο 

θαη πξνο ηα θαζήθνληα θαη πξνο ηνπο αλζξψπνπο.  

  

 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ 

 

 

ΠΔΗΘΔΗ 

 

 

 

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΔΗ 

 

 

 

ΚΑΘΟΓΖΓΔΗ 
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2.2.6 Θεωξία ηωλ Ζγεηηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ 
 
 
Ζ ζεσξία ησλ εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηφζν ησλ 

επηζηεκφλσλ φζν θαη επηηπρεκέλσλ εγεηψλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ απφ ην ηέινο ηνπ 

Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ κέρξη θαη ζήκεξα. Ο ηξφπνο δσήο θαη νη κέζνδνη 

δηνίθεζεο γλσζηψλ ζηειερψλ έρνπλ δηεξεπλεζεί ζρνιαζηηθά απφ απηνχο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ 

επηηπρία. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ε εμαηξεηηθή επθπΐα, ε επηβιεηηθή εκθάληζε, ε 

απηνπεπνίζεζε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επηθνηλσλία, ε ηθαλφηεηα ππνθίλεζεο ησλ 

άιισλ θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα αλαγλσξίδνληαη απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο 

εξεπλεηέο σο ραξαθηεξηζηηθά επηηπρεκέλσλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, θαη απηή ε 

ζεσξία είλαη κηα γελεηηθή ζεσξία, κε ηελ έλλνηα φηη ππνζέηεη φηη νη εγέηεο γελληνχληαη 

θαη δελ γίλνληαη.  

 

Ζ ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ είλαη βαζηζκέλε ζηελ παξαηήξεζε θαη 

κειέηε ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ηνπ ραξαθηήξα εγεηψλ, είηε επηηπρεκέλσλ είηε φρη 

(Northouse, 2000). Ζ κειέηε απηήο ηεο ζεσξίαο μεθηλά δίλνληαο έκθαζε ζηηο ηδηφηεηεο  

ηνπ ζπνπδαίνπ εγέηε, ζηηο αξρέο ηνπ 1990, ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ε έξεπλα 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηα 

νπνία δηαθνξνπνηνχλ μεθάζαξα ηνπο εγέηεο απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε(Bass, 1990).  

 

ηε ζπλέρεηα, ηα γλσξίζκαηα απηά πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζηελ εγεζία. ηα κέζα ηνπ 1900, 

παξαηεξείηαη κέζσ ηεο ζπλερνχο έξεπλαο ε εμέηαζε θαη ακθηζβήηεζε ηεο 

θαζνιηθφηεηαο ησλ κέρξη ηφηε ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ εγέηε (Storgdill, 

1948). Ο Storgdill (1948) ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία δηαθνξνπνηνχλ ηνπο εγέηεο απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Αθνινχζσο, ην 1992 ν Bryman έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

θξίζηκν ξφιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ζηελ  απνηειεζκαηηθή εγεζία 

εμεγψληαο πψο ηα γλσξίζκαηα απηά  ηελ επεξεάδνπλ.  Βαζηζκέλνο ζε πξνεγνχκελε 

έξεπλα ησλ Lord, DeVader θαη Alliger (1986), ζπκπεξαίλεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ 

θαζελφο πεξί εγεζίαο.  

 

Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνλ «νδεγφ» ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ, φπσο είλαη ε πξσηνηππία, έληνλε δξαζηεξηφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα, 
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εζσζηξέθεηα, ζπγθξίλνληαη κε απηά ησλ ελ δπλάκεη εγεηψλ γηα λα πξνβιεθζεί ε 

επηηπρία ή απνηπρία ηνπο. Τπνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη νη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο έρνπλ 

ελδηαθέξνληα θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο 

ψζηε λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνχο εγέηεο. Παξ’ φια 

απηά, ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζέγγηζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

γλσξηζκάησλ δελ είλαη αξθεηά επαξθήο ψζηε λα πξνβιέςεη επηηπρψο ηελ επίδνζε ηνπ 

εγέηε (Bass, 1990). 

   

Πξψηε θαη ζπνπδαηφηεξε αδπλακία αλαθέξεηαη ε  απνηπρία ηεο ζεσξίαο απηήο λα 

νξηνζεηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ιίζηα εγεηηθνχ ζηπι (Northouse, 2000). Παξ’ φηη έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο επηηπρεκέλνπο εγεηψλ, δελ έρεη βξεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν. Ζ 

ιίζηα ησλ γλσξηζκάησλ δελ έρεη ηέινο, ελψ ζπρλά πνιινί εξεπλεηέο δηαθσλνχλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ γλσξηζκάησλ γηα απνηειεζκαηηθνχο 

εγέηεο. Ο Πίλαθαο 2.2 παξνπζηάδεη ελδεηθηηθφ πιήζνο γλσξηζκάησλ, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ησλ Stogdill (1948,1974), Mann (1959), Lord, 

DeVader θαη Alliger (1986) , Kiekpatrick θαη Locke (1991).  

 

 

 

Πίλαθαο 2.2: Ηγεηηθά γλσξίζκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά 

 

Stogdill 
(1948) 

Mann 
(1959) 

Stogdill 
(1974) 

Lord, 
DeVader 

θαη Alliger 
(1986) 

Kiekpatrick 
θαη Locke 

(1991) 

Εςθςΐα Εςθςΐα Επίηεςγμα Εςθςΐα Καθοδήγηζη 

Δπαγξχπλεζε 
Γηνξαηηθφηεηα 
Τπεπζπλφηεηα 
Αλάιεςε 
πξσηνβνπιίαο 
Δπηκνλή 
Απηνπεπνίζεζε 
Κνηλσληθφηεηα 

Γπλακηζκφο 
Πξνζαξκνζηηθφηεηα 
Κπξηαξρία 
Δμσζηξέθεηα 
πληεξεηηζκφο 
 

Δπηκνλή 
Γηνξαηηθφηεηα 
Αλάιεςε 
πξσηνβνπιίαο 
Απηνπεπνίζεζε 
Τπεπζπλφηεηα 
πλεξγαζία 
Αλεθηηθφηεηα 
Δπηξξνή 
Κνηλσληθφηεηα 
 

Γπλακηζκφο 
Κπξηαξρία 
 

Τπνθίλεζε 
Αθεξαηφηεηα 
ηγνπξηά 
Γλσζηηθφο 
Γλψζε 
αληηθεηκέλνπ 
 

 
 
 
 
ΠΖΓΖ: Northouse P.G.  (2000), “Leadership: Theory and Practice”, London: Sage, p.18. 
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ηε ζπλέρεηα, ε ζεσξία ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ππνζηεξίδεηαη φηη απέηπρε λα 

ιάβεη ππφςηλ ηελ επίδξαζε ησλ πεξηζηαζηαθψλ παξαγφλησλ. Ο Stogdill (1948,p.7), 

κεηά απφ κειέηε θαη αλάιπζε εθαηφλ είθνζη ηεζζάξσλ (124) γλσξηζκάησλ απφ ην 1904 

έσο ην 1948 αλαθέξεη: «Έλαο άλζξσπνο δελ έρεη απαξαίηεηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε 

απιά θαη κφλν επεηδή ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ γλσξηζκάησλ,… ην 

πξφηππν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέηε πξέπεη 

λα ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ». Πην ζπγθεθξηκέλα, άλζξσπνη νη νπνίνη δξνπλ 

απνηειεζκαηηθά σο εγέηεο ζε κηα πεξίπησζε, ελδέρεηαη λα κελ θαλνχλ εμίζνπ 

επηηπρεκέλνη σο εγέηεο ζε κηα δηαθνξεηηθή πεξίζηαζε. Σέινο, ε ζεσξία ησλ 

γλσξηζκάησλ έρεη θαηαιήμεη ζε πςειά επίπεδα ππνθεηκεληθψλ πξνζδηνξηζκψλ ησλ πην 

ζεκαληηθψλ εγεηηθψλ γλσξηζκάησλ (Bass, 1990). Δίλαη γεγνλφο φηη ην εχξνο ησλ 

γλσξηζκάησλ εθηείλεηαη ηφζν  ψζηε εχθνια λα νδεγεί ζε ππνθεηκεληθή εξκελεία. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα εηαηξεία κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ θηινδνμία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

σο ζεκαληηθά γλσξίζκαηα ηνπ εγέηε, ελψ θάπνηα άιιε ην δπλακηζκφ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΖΓΔΗΑ 
 
 
 

3.1 Ζγεζία θαη Μάλαηδκελη 
 
 

χκθσλα κε ηνλ J. Kotter (Kotter J., 1992), ε εγεζία θαη ην κάλαηδκελη είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο θαη αιιεινεπεξεαδφκελεο ιεηηνπξγίεο- ξφινη. πλήζσο, παξά ηελ 

αληηθαηηθφηεηα, ν άξηζηνο ζπλδπαζκφο απηψλ είλαη ε πξαγκαηηθή πξφθιεζε θαη 

εμαζθαιίδεη ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο θαη ηαπηφρξνλα ηελ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλζξψπσλ.  

 

Γηα ηνλ J. Kotter, ην κάλαηδκελη αληηκεησπίδεη θπξίσο ηελ πνιππινθφηεηα ζηηο 

ζχγρξνλεο νξγαλψζεηο, ελψ ε εγεζία αληηκεησπίδεη ηηο αιιαγέο ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ. Οη Bennis θαη Nanus ππνζηεξίδνπλ φηη «νη κάλαηδεξ είλαη απηνί πνπ θάλνπλ ηα 

πξάγκαηα ζσζηά, ελώ νη εγέηεο είλαη απηνί πνπ θάλνπλ ηα ζσζηά πξάγκαηα» (Bennis 

W., 1989 & Nanus B., 1992).  

 

Ζ κεγαιχηεξε θαη εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κάλαηδεξ θαη ηνπ εγέηε είλαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ππνθηλνχλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ καδί ή ηνπο αθνινπζνχλ, 

γεγνλφο ην νπνίν ζέηεη ηνλ ραξαθηήξα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφςεηο ηνπ ηη θάλνπλ.  

Πνιινί άλζξσπνη είλαη θαη ηα δχν, κάλαηδεξ θαη εγέηεο. Καηέρνπλ δειαδή δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο, αιιά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ αλζξψπηλεο ςπρέο 

εηδηθά γηα λα ηνπο αθνινπζήζνπλ ζε πηζαλφ δχζθνιν δξφκν, θαη έηζη δξνπλ σο εγέηεο. 

 

Οη κάλαηδεξο έρνπλ θαηψηεξνπο (ππνδεέζηεξνπο ππαιιήινπο), εθηφο εάλ ν ηίηινο ηνπο 

είλαη ηηκεηηθφο. Οη κάλαηδεξο έρνπλ ζέζε εμνπζίαο ε νπνία ηνπο έρεη παξαρσξεζεί απφ 

ηελ επηρείξεζε θαη νη θαηψηεξνί ηνπο δνπιεχνπλ γη’ απηνχο θαη γεληθφηεξα ιεηηνπξγνχλ 

φπσο ηνπο έρνπλ πξνθαζνξίζεη. Σν ζχζηεκα δξάζεο ηνπ κάλαηδεξ είλαη ζπλαιιαθηηθφ, 

θαζψο ν κάλαηδεξ θαζνξίδεη ζηνλ θαηψηεξφ ηνπ ηη θαη πψο ζα ην θάλεη θη εθείλνο κε ηε 

ζεηξά ηνπ θάλεη αθξηβψο φηη ηνπ έρεη πεη, φρη γηαηί ιεηηνπξγεί ζαλ ξνκπφη αιιά γηαηί 

είλαη πξνθαζνξηζκέλε ε εξγαζία ηνπ απφ ην κηζζφ ηνπ. Οη κάλαηδεξο, ζπλεπψο, 

πιεξψλνληαη γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα θάπνηα εξγαζία, ζπρλά κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά πεξηζψξηα θαη κε ζπγθεθξηκέλε ακνηβή, θαη πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη ε 

κεηαβίβαζε απηήο ηνπο ηεο εξγαζίαο ζηνπο θαηψηεξνχο ηνπ. Πνιιέο έξεπλεο έδεημαλ 
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φηη αξθεηά ζπρλά νη κάλαηδεξο έρνπλ κηα ηδηαίηεξα άλεηε θαη θπζηνινγηθή δσή, ρσξίο λα 

ξηζθάξνπλ ή λα έξρνληαη ζε ζπγθξνχζεηο, θαζψο φπνπ θαη φζν είλαη δπλαηφλ ηηο 

απνθεχγνπλ. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εγέηεο δελ έρνπλ θαηψηεξνπο αιιά αθφινπζνπο. Ο ξφινο ηνπ 

εγέηε είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο ην λα πεη ζηνπο αλζξψπνπο ηί λα θάλνπλ δελ ηνπο 

εκπλέεη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ. Ο εγέηεο πξέπεη λα ηνπο ζπγθηλήζεη, λα ηνπο δείμεη πσο 

ην λα ηνλ αθνινπζήζνπλ ζα ηνπο επραξηζηήζεη, πξέπεη λα ηνπο θάλεη λα ζέινπλ λα ηνλ 

αθνινπζήζνπλ ψζηε λα ζηακαηήζνπλ ην νηηδήπνηε θάλνπλ θαη αλ ρξεηαζηεί λα ηνλ 

αθνινπζήζνπλ ζε θάζε επηθίλδπλε ή ξηςνθίλδπλε θαηάζηαζε. Οη εγέηεο κε πην έληνλν 

ράξηζκα βξίζθνπλ φηη είλαη επθνιφηεξν ην λα πξνζειθχζνπλ ηνπο άιινπο ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο. Σππηθά, ν εγέηεο ππφζρεηαη κεηακνξθσηηθά πξνλφκηα 

ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, θαζψο νη αθφινπζνί ηνπ δελ δέρνληαη κφλν ρξεκαηηθέο 

αληακνηβέο, αιιά γίλνληαη θαη θαιχηεξνη άλζξσπνη. ε αληίζεζε κε ηνπο κάλαηδεξο, νη 

εγέηεο ζηηο ίδηεο έξεπλεο, φπνπ έδεημαλ ηνπο πξψηνπο λα απνθεχγνπλ ην ξίζθν, 

εκθαλίδνληαη σο άηνκα πνπ επηδεηνχλ ην ξίζθν. Παξνπζηάδνληαη αξθεηά άλεηνη κε ηελ 

έλλνηα ηνπ ελδερφκελνπ θηλδχλνπ, θαζψο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ “δξφκνπο” θαη ιχζεηο, 

φπνπ άιινη ζα απέθεπγαλ ζηελ ζέζε ηνπο, θαη ληψζνπλ ηδηαίηεξε ραξά θαη επραξίζηεζε 

θαηαξξίπηνληαο θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία θάζε ηνπο ζηφρν 

θαη ζθνπφ (Dess, Picken, 2000).  

 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ηνπ κάλαηδκελη κπνξεί λα γίλεη αθφκε πην θαηαλνεηή 

ζπγθξίλνληαο ην ηη ζα ζπκβεί έρνληαο ην έλα ρσξίο ην άιιν. ηελ πεξίπησζε ηεο 

εγεζίαο ρσξίο κάλαηδκελη, ηίζεηαη κηα θαηεχζπλζε ή φξακα ην νπνίν αθνινπζνχλ νη 

άιινη πθηζηάκελνη, ρσξίο λα επηθεληξσζνχλ αξθεηά ζην πψο ζα επηηεπρζεί απηφο ν 

λένο ζηφρνο. ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο είλαη αλακελφκελν, άιινη είλαη εθείλνη νη 

νπνίνη πξέπεη λα δνπιέςνπλ ζθιεξά ψζηε λα θαιχςνπλ νπνηνδήπνηε θελφ ή ιάζνο 

πξνθχςεη θαη λα ην δηνξζψζνπλ. Όηαλ έρνπκε κάλαηδκελη ρσξίο εγεζία, γίλεηαη 

έιεγρνο ψζηε λα νινθιεξσζεί θάζε δηαδηθαζία φπσο αθξηβψο έρεη πξνθαζνξηζηεί απφ 

ηα πιάλα- πξφγξακκα. ηνλ άξηζην ζπλδπαζκφ ησλ δχν, εγεζίαο θαη κάλαηδκελη, 

ζέηνπλ θαη νη δχν κηα λέα θαηεχζπλζε θαη δηνηθνχλ ηνπο πφξνπο ψζηε λα επηηεπρζεί ην 

ηέιεην απνηέιεζκα.  

 

χκθσλα κε ηνλ Drucker oη ξφινη ηνπ Μάλαηδεξ θαη ηνπ Ζγέηε δηαθνξνπνηνχληαη ζε 

νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία, φπσο ε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ δξάζεο, ε αλάπηπμε 

δηθηχνπ αλζξψπσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ πινπνίεζε θαη ην 

απνηέιεζκα (ΜΗΚΔ, 2009). 
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Ο Drucker θάλεη έλαλ επηηπρεκέλν δηαρσξηζκφ ηεο εγεηηθήο κε ηελ απιψο νξγαλσηηθν-

δηεθπαηξεσηηθή πηπρή ηεο δηνίθεζεο πνπ ζπλνςίδεηαη ζηνπο φξνπο : 

 

 απηόο πνπ θάλεη ην θαιύηεξν, 

 απηόο πνπ θάλεη θάηη θαιά. 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ δξάζεο νη δηαθνξέο κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη 

Ζγεζίαο είλαη ζηα εμήο ζεκεία: 

 

Μάλαηδκελη Ζγεζία 

ρεδηαζκφο θαη πξνυπνινγηζκφο Καζνξηζκφο θαηεχζπλζεο 

Αλαιπηηθφο θαζνξηζκφο θάζεσλ 

πινπνίεζεο, 

Όξακα 

Υξνλνδηάγξακκα ηξαηεγηθή γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζην φξακα 

Πφξνη  

 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε δηθηύνπ αλζξώπσλ νη δηαθνξέο κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη 

Ζγεζίαο είλαη ζηα εμήο ζεκεία: 

 

Μάλαηδκελη Ζγεζία 

Γεκηνπξγία δνκήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ 

Δπζπγξάκκηζε αλζξψπσλ 

Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη 

ππεπζπλνηήησλ ησλ αηφκσλ 

Δπηθνηλσλία κέζσ ιφγσλ θαη έξγσλ κε 

ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηνπ νξάκαηνο 

Καζηέξσζε πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζηψλ Δπηξξνή ζηηο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 

κνηξαζηνχλ ην ίδην φξακα 

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 

ηεο εθαξκνγήο 
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Όζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε νη δηαθνξέο κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη Ζγεζίαο είλαη ζηα εμήο 

ζεκεία: 

 

Μάλαηδκελη Ζγεζία 

Έιεγρνο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ Παξαθίλεζε 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ Έκπλεπζε 

ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ 

Δλεξγνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ γηα λα 

μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα 

 Ώζεζε γηα ηελ αιιαγή 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ζην απνηέιεζκα νη δηαθνξέο κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη Ζγεζίαο είλαη ζηα εμήο 

ζεκεία: 

 

Μάλαηδκελη Ζγεζία 

Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο κέηξεζεο Δπίηεπμε αιιαγήο ζε κάθξν-θιίκαθα 

Πξνζδηνξηζκφο δεηθηψλ απφδνζεο θαη 

ζπλερήο παξαθνινχζεζήο ηνπο 

Νέεο πξνζεγγίζεηο, λέα πξντφληα, λέεο 

αγνξέο 
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3.2  Ζγεζία θαη Οξγαλωζηαθή Κνπιηνύξα   
 
 
Ζ εγεζία θαη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο θαη εηεξνθαζνξηζκνχ. ε έλα αξρηθφ ζηάδην νη ηδξπηέο είλαη απηνί πνπ 

θαζνξίδνπλ ηηο θπξίαξρεο αμίεο κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο αμίεο θαη πηζηεχσ. Έηζη 

επηιέγνληαη άηνκα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο αμίεο θαη ηα ίδηα πξνζειθχνληαη 

απφ θνπιηνχξεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηηο δηθέο ηνπο αμίεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

αξρηθέο αμίεο ηεο εγεζίαο ηεο νξγάλσζεο γίλνληαη ε θπξίαξρε θνπιηνχξα. Οη 

επαγγεικαηηθέο θαη εζηθέο αμίεο πνπ εκθπζνχληαη απφ ηελ εγεζία ζα απνηειέζνπλ ην 

θαλνληζηηθφ πξφηππν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζπληειψληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

εληαία ρεηξαγψγεζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ.  

 

Ο Schein E. (1992) πξσηνπφξνο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, ππνζηεξίδεη φηη ελψ 

νη εγέηεο δεκηνπξγνχλ θνπιηνχξα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο νξγάλσζεο, ε νξγάλσζε 

δεκηνπξγεί εγέηεο θαζψο απηή σξηκάδεη (Schein E., 1992). Πξνηείλεη ε θνπιηνχξα λα 

είλαη επξεία, ζηαζεξή. Μπνξεί λα είλαη κηα ζπλεηδεηή νξίδνπζα ηνπ πνηνο 

πξνζιακβάλεηαη, πνηνο πξνάγεηαη θαη αληακνίβεηαη. Ζ απαίηεζε γηα αιιαγή δεκηνπξγεί 

αλαζθάιεηα θαη πξνυπνζέηεη εθπαίδεπζε. Οη εγέηεο πξέπεη λα βειηηψλνπλ ηελ 

ςπρνινγηθή αλαζθάιεηα ψζηε ε αγσλία ηεο εθκάζεζεο λα κεηψλεηαη. Γηα ηελ 

επηηπρεκέλε αιιαγή θνπιηνχξαο απαηηνχληαη βήκαηα, φπσο εθπαίδεπζε νκάδαο, 

ππνζηεξηθηηθέο νκάδεο, κνληέια ξφισλ.  

 

Ο Schein (1992) βιέπεη ζπζρεηηζκφ κεηαμχ θνπιηνχξαο θαη εγεζίαο. Απφ ηε κία νη 

εγέηεο πξέπεη λα ζέβνληαη ηηο ζπλζήθεο θνπιηνχξαο, απφ ηελ άιιε είλαη απνζηνιή 

ηνπο λα αλαπηχζζνπλ κηα ζπκθέξνπζα θνπιηνχξα. Οη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα 

δηαξθή αλάπηπμε  ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Ο Schein έρεη 

δηαηππψζεη κέζα απφ ζπζρεηηζκνχο ζηξαηεγηθήο θαη επηπέδσλ νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο δηάθνξεο ππνζέζεηο, θαζψο απηέο θαηαδεηθλχνπλ δπλαηφηεηεο αιιά θαη 

θηλδχλνπο ζρεηηθνχο κε εηδηθέο θαηεγνξίεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο. Ζ θνπιηνχξα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εγεζία αθνχ ε έκπλεπζε εγέηε δεκηνπξγεί έκπλεπζε θνπιηνχξαο, 

πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε αλψηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

 

Ο δηεπζπληήο ηνπ Βξεηαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ θ. P. Cooper, 

ζπκπεξαίλεη φηη ρσξίο ηε ζσζηή εζσηεξηθή θνπιηνχξα θαη πξνζέγγηζε θαη ρσξίο ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ σο βαζηθνχ παξάγνληα ηεο άξηζηεο 

εμππεξέηεζεο, ν δξφκνο είλαη πνιχ δχζθνινο. Σν κπζηηθφ γηα ηελ αξηζηεία ζηελ 
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εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ είλαη φηη απαηηείηαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Γειαδή, 

μεθάζαξε θαη ζηαζεξή εγεζία, ζσζηή θνπιηνχξα, ζσζηνί άλζξσπνη θαη ηα ζσζηά 

εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνλ πειάηε (Kotter J., 1996). 

 

Κάζε ηχπνο θνπιηνχξαο ζπλδέεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο εγεζίαο (Avronen J. & 

Ekvall G., 1991). Οη εγέηεο ζηηο θνπιηνχξεο αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδνληαη σο 

επηρεηξεκαηηθνί θαη ηδεαιηζηέο, επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ ξίζθα θαη είλαη ηθαλνί λα 

αλαπηχζζνπλ έλα φξακα γηα ην κέιινλ. πγθεληξψλνληαη ζηελ απφθηεζε 

επηπξφζζεησλ πεγψλ, εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο θαη λνκηκφηεηαο.  Μεηά απφ έξεπλεο 

απνδείρηεθε φηη ζηηο θνπιηνχξεο αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο ππάξρεη ηάζε ηφζν ζηνπο 

εγέηεο φζν θαη ζηνπο ππαιιήινπο γηα αιιαγή απφ φηη ζε θνπιηνχξεο πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ θαλφλα. 

 

Οη εγέηεο αλαπηχζζνπλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζηειερψλ έλαλ άμνλα εζηθψλ αμηψλ ν 

νπνίνο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο. Ζ ζσζηή 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο παξάγνληα επηηπρίαο. 

Δίλαη ε πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ε νπνία κπνξεί λα θέξεη θαηλνχξηεο ηδέεο θαη 

θαηλνηφκεο πξαθηηθέο. Γη’ απηφ είλαη αλάγθε θάζε ζηέιερνο λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία 

ηνπ δηθνχ ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο δηθήο ηνπ θνπιηνχξαο, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηεο εζηθήο ηνπ ζηνπο ππνινίπνπο.  

 

Οη εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαινχληαη λα ζπκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερψλ θαηά ηξφπν βηψζηκν θαη λα ηεζνχλ ζηελ εκπξνζζνθπιαθή 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςνπλ ηηο απεηιέο θαη ηα εκπφδηα ζε επθαηξίεο. Ζ ηθαλφηεηά ηνπο 

ζε απηήλ ηελ απνζηνιή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο θιεηδί 

γηα ην ρηίζηκν κηαο θνπιηνχξαο επηηπρίαο. Ο ζπλδπαζκφο ράνπο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο 

απνηειεί ίζσο ην πην βαζηθφ δίπηπρν. Σν ράνο αγγίδεη ηνλ εγέηε ηεο επηρείξεζεο κε δχν 

ηξφπνπο. Καηά ηνλ πξψην ηξφπν, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη αηνκηθά, σο κέινο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ελψ θαηά ηνλ δεχηεξν ηξφπν, κέζα απφ ηνλ ξφιν ηνπ σο ζπληνληζηή κηαο 

νκάδαο ζηειερψλ, φπνπ θαιείηαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αβεβαηφηεηεο ηνπ κέιινληνο. 

 

Ο εγέηεο γλσξίδεη φηη αθφκα θαη ζε έλα ρανηηθφ πεξηβάιινλ πξνθχπηνπλ κεγάιεο 

επθαηξίεο. Οη θαηαζηάζεηο ράνπο παξέρνπλ ην ζθεληθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη νη δεκηνπξγηθνί άλζξσπνη είλαη εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζζέζνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε, κφλνλ εθφζνλ ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. 
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3.3 ηπι Ζγεζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Ζζηθή  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ κάλαηδεξ απφ ηνλ 

εγέηε, είλαη φηη νη κάλαηδεξ δηαρεηξίδνληαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, ελψ 

νη εγέηεο αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο άπινπο πφξνπο, φπσο είλαη νη άλζξσπνη θαη νη αμίεο 

(Rosenthal & Buchhloz, 2000). Ο ξφινο ηεο εγεζίαο είλαη λα εκπλέεη, λα εκςπρψλεη 

αιιά θαη λα θαζνδεγεί ηνπο πθηζηακέλνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο νξάκαηνο πνπ 

ζα σθειήζεη ηνπο ίδηνπο αιιά θαη νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε (Bass & Avolio, 1990, 

pp.14,21-27). 

 

Ο βαζηθφο ξφινο ηεο εγεζίαο είλαη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πθηζηακέλσλ 

(Kanungo and Mendonca, 2007). ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ξφινπ, ν ραξαθηήξαο ηεο 

εγεζίαο θαζνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Ζ εγεζία κέζα απφ ην παξάδεηγκα 

(leading by example) είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ νπαδψλ (Ghiselli, 1971). Ο εγέηεο απνηειεί πξφηππν γηα ηνπο 

πθηζηακέλνπο. Δίλαη ε ςπρή ηεο επηρείξεζεο θαη νη αμίεο ηνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα (Bass & Avolio, 1990, pp.14,21-

27). 

 

Ζ χπαξμε ηεο εζηθήο εγεζίαο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην 

επηρεηξεκαηηθφ ήζνο (Bass & Avolio, 1990, pp.14,21-27). Ζζηθή εγεζία είλαη ε 

κεηαηξνπή ησλ αμηψλ ζε πξάμεηο (Avolio, 1999). Έλαο εγέηεο είλαη εζηθφο ζηνλ βαζκφ 

πνπ θαζνδεγεί ηνπο νπαδνχο ζηελ εθπιήξσζε ζηφρσλ πνπ ζα επλνήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε, ηα κέιε ηεο, ηηο ππφινηπεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν (Kanungo and Mendonca, 2007). 

 

Ζ έιιεηςε εζηθήο εγεζίαο ζέηεη αλακθηζβήηεηα ηελ επηρείξεζε ζε θίλδπλν. Ζ έιιεηςε 

εζηθήο εγεζίαο επεξεάδεη ηνπο νπαδνχο θαη ε επηρείξεζε δχζθνια κπνξεί λα 

αληηζηξέςεη απηέο ηηο επηξξνέο(Avolio, 1999). Μηα επηρείξεζε ρσξίο εζηθή εγεζία ράλεη 

“ε ζθηά πνπ αθήλεη πίζσ ηνπ ν εγέηεο, ην παξάδεηγκα πνπ ζέηεη είλαη ηα πην 
ζεκαληηθά όπια ζην νπινζηάζην ηεο εζηθήο” 
 
 

  -William C. Ferguson, former Chairman of NYNEX Corporation- 
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καθξνρξφληα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο, φπνπ 

εγέηεο ρσξίο εζηθά εξείζκαηα δεκηνχξγεζαλ επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνηέ φκσο κε 

καθξνρξφληα επηηπρία(Bass & Avolio, 1990, pp.14,21-27). 

 

Οη εγέηεο κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ, αιιά δελ κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ ή λα 

εμαλαγθάζνπλ. Οη εγέηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ νη θαηαιχηεο γηα ηελ εδξαίσζε κηαο 

δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ επηρείξεζε, αιιά σζηφζν δελ απνηεινχλ 

κνλαδηθή πξνυπφζεζε. Θα πξέπεη θαη νη νπαδνί λα είλαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζην 

φξακά ηνπο (Kanungo and Mendonca, 2007). Ο θαζεγεηήο πνιηηηθψλ επηζηεκψλ 

James MacGragor Burns ππνζηεξίδεη φηη ε εζηθή εγεζία επηηπγράλεηαη φηαλ νη εγέηεο 

θαη νη νπαδνί κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο θαη ηηο ίδηεο αξρέο (Bass, 1985). 
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3.4  Ζγεζία θαη Καηλνηνκία/ Γεκηνπξγηθόηεηα 
 
 
Οη εγέηεο γλσξίδνπλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία απνηεινχλ βαζηθά 

ζπζηαηηθά, ηελ ςπρή νπζηαζηηθά, ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Νέεο ηδέεο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αλψηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα πξνγξάκκαηα απφ απηά πνπ ήδε 

εθαξκφδνληαη ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, θαζψο ελδερνκέλσο λα κελ είρε μεθηλήζεη 

πνηέ άιινηε κηα θαιχηεξε ηδέα ή πξφγξακκα. Ζ απνζηνιή, ινηπφλ, θάζε εγέηε πξέπεη 

λα είλαη ε αλαδήηεζε ζπλερψο λέσλ ηδεψλ θαη πξνγξακκάησλ αλψηεξσλ απηψλ πνπ ν 

ίδηνο ν νξγαληζκφο- επηρείξεζε έρεη δεζκεπηεί επί ηνπ παξφληνο λα επηηχρεη. Με κηα 

ιέμε, είλαη πνιχ βαζηθφ λα επηηπγράλεηαη δηαξθήο “πξφνδνο”.  

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ν εγέηεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, 

θαζψο είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα ηηο πξνσζήζεη. Απηφ επηηπγράλεηαη κε κηα 

κεγαιχηεξε ακνηβή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ αλάζεζε πξσηνβνπιηψλ ζηνπο 

ππαιιήινπο, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

δνπιεηάο θη έηζη ζα γίλνπλ πην δεκηνπξγηθνί θαη θαηλνηφκνη (W. Klemm, 2001). 

 

χκθσλα κε ηνλ William Klemm, νη εγέηεο πξέπεη λα πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

γηα δχν πνιχ βαζηθνχο ιφγνπο: γηα λα εκπνδίδνπλ ην πεπαιαησκέλν- ηελ αρξεζία 

δειαδή θαη λα απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα. Δάλ ε επηρείξεζε δελ δέρεηαη έλα 

ζηαζεξφ “θχκα” απφ λέεο ηδέεο, εγθπκνλείηαη ν θίλδπλνο νη παιηέο ηδέεο λα γίλνπλ 

θνπξαζηηθέο θαη λα πάςνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε θίλδπλν ηελ απνηπρία ηεο 

επηρείξεζεο. Ο εγέηεο δίλνληαο έκθαζε ζηα πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο κπνξεί λα έρεη 

κηα πην «αλνηθηή καηηά» θαη λα δέρεηαη ηηο αιιαγέο νη νπνίεο ζα επηηχρνπλ θαιχηεξε 

πνηφηεηα εξγαζίαο, κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη ελδερνκέλσο γξεγνξφηεξεο δηαδηθαζίεο 

νινθιήξσζεο.  Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη δεκηνπξγηθνί εγέηεο δηαθξίλνληαη 

απφ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο:  ηελ εμππλάδα, είλαη πνιχ θαιά 

πιεξνθνξεκέλνη, είλαη άλζξσπνη ζθεπηφκελνη κε λέεο ηδέεο, ηνπο αξέζεη λα ξσηάλε θαη 

λα καζαίλνπλ θαηλνχξηα πξάγκαηα.  

 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία δελ απνηεινχλ θάπνηεο κπζηήξηεο δπλάκεηο ηηο 

νπνίεο νη εγέηεο δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ. Ζ πξννδεπηηθή εγεζία κπνξεί θαη 

δεκηνπξγεί έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ελζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία (Andrews, 1984).  
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χκθσλα κε λεφηεξεο ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο ν άξηζηνο εγέηεο πξέπεη λα ζπλδπάδεη 

ην ζάξξνο αλάιεςεο θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνπνηήζεσλ, λα νδεγείηαη απφ έλα 

ειθπζηηθφ φξακα ζην νπνίν λα ζπκκεηέρεη ε νκάδα ηνπ, ηελ νπνία ελδπλακψλεη θαη 

ππνζηεξίδεη, κε απνηέιεζκα ηελ ςπρνινγηθή ηνπο δέζκεπζε πξνο απηφλ (Εαβιαλνχ, 

1961), ελψ πξέπεη λα νξγαλψλεη, λα ζρεδηάδεη θαη λα νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο νκάδαο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Ζγεζία θαη Παξαθίλεζε 
 
 
Ζ παξαθίλεζε ππαιιήισλ είλαη πεξηζζφηεξν ηέρλε παξά επηζηήκε. Όιεο  κειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ρξεκαηηθή απνιαβή απνηειεί κηα βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε θαη ν 

θάζε εξγαδφκελνο μερσξηζηά έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ πξνζσπηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή. Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε, νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα ληψζνπλ φηη εκπιέθνληαη, ζέινπλ λα 

έρνπλ έλα είδνο ζπλεηζθνξάο ζηελ εξγαζία ηνπο θαη απνιακβάλνπλ ηηο φπνηνπ είδνπο 

πξνθιήζεηο απηήο.  Δίλαη πνιχ εχθνιν λα δεη θαλείο πψο ε εγεζία θαη ε παξαθίλεζε 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζρεηίδνληαη ηφζν άκεζα. 

 

Οη εγέηεο αζθνχλ άκεζε επηξξνή ζην πεξηβάιινλ ην νπνίν νη εξγαδφκελνί ηνπο 

εθηεινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Οη απνιπηαξρηθνί εγέηεο κπνξνχλ θαη επηηπγράλνπλ 

ζηφρνπο. Παξ’ φια απηά, νη ζπγθεθξηκέλνη εγέηεο ζπρλά θεξδίδνπλ πνιχ ιίγν ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Οη εγέηεο εθείλνη νη νπνίνη εκςπρψλνπλ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη λα ιακβάλνπλ γλψζε 

θάζε ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο, απηνί είλαη πνπ θαηαθέξλνπλ ηειηθά λα ελδπλακψλνπλ  ηελ 

εξγαηηθή δχλακε ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ψζηε νη ππάιιεινί ηνπο λα είλαη άθξσο 

απνδνηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί (Tucky, Cohen, 1997).   
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Οη εγεηηθέο θαη παξαθηλεηηθέο ηδηφηεηεο είλαη θαιφ λα κελ ηηο έρνπλ κφλν ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ζε κηα επηρείξεζε, αιιά λα ππάξρνπλ θαη κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Πνιιά 

άηνκα ηείλνπλ λα έρνπλ ηάζε λα είλαη εγέηεο, ελψ θάπνηνη άιινη καζαίλνπλ 

επηηπρεκέλεο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη γίλνληαη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο. Ζγεζία είλαη 

ε ηθαλφηεηα λα κπνξεί θάπνηνο λα επεξεάδεη έλα ζχλνιν αηφκσλ. Σν λα είλαη θάπνηνο 

θαιφο εγέηεο βαζίδεηαη ζηελ απφιπηε θαηαλφεζε ηνπ ηη παξαθηλεί ηνπο ππαιιήινπο. Οη 

εγέηεο ζέινπλ λα επεξεάδνπλ ηα πξάγκαηα θαη είηε λα ππάξρεη ζπλέρεηα απηψλ είηε λα 

πξνθαινχλ αιιαγέο.  

 

Ο εγέηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεη ηα θίλεηξα ησλ ππαιιήισλ πνπ 

εξγάδνληαη γχξσ ηνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθαιχςεη ηηο βαζηθέο- ζεκειηψδεηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ. Όινη νη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε γηα 

έλα βαζηθφ εηζφδεκα θαη ηελ θάιπςε θάπνησλ βαζηθψλ αλαγθψλ. Δπηπξφζζεηα φκσο, 

έρνπλ αλάγθε απφ νπζηαζηηθή θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη επαθή, θαζψο επίζεο θαη απφ 

θηιηθέο ζρέζεηο. Ο άλζξσπνο, γεληθφηεξα, έρεη ηελ αλάγθε λα ληψζεη φηη ηαηξηάδεη θάπνπ 

θαη φηη αλήθεη εθεί. Μία άιιε κεγάιε θαηεγνξία αλζξψπσλ ληψζεη ηελ αλάγθε γηα 

αλάπηπμε- εμέιημε θαη γηα πξνθιήζεηο. Έλαο  εξγαδφκελνο πνπ κπνξεί λα παξαζπξζεί 

απφ κηα δνπιεηά κε πςειφ κηζζφ ελδέρεηαη απηή ε δνπιεηά λα ηνλ δπζαξεζηεί εάλ δελ 

είλαη ζε ζέζε λα έρεη θίινπο θαη λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο αλζξψπνπο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Δίλαη πνιχ επθνιφηεξν λα θαζνδεγήζεη θαη λα παξαθηλήζεη έλαο 

εγέηεο ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπ, εάλ θαη εθφζνλ θαηαιάβεη ηηο αλακθηζβήηεηεο αλάγθεο 

ησλ αλζξψπσλ ηνπ (Freeman& Stoner, 1992).  

 

 Ζ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα εκπλεχζεη θαη λα παξαθηλήζεη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε ζσζηά. Ζ εγεζία δελ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ςέκαηα, απάηεο 

θαη επηδέμηνπο ρεηξηζκνχο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη φηαλ εγείηαη θάπνηνο κηαο 

νκάδαο αλζξψπσλ πξέπεη λα επσθεινχληαη νη ίδηνη απφ ηηο πξάμεηο ηνπο. Γηα λα 

επηηεπρζεί εγεζία θαη πξνψζεζε ηεο παξαθίλεζεο ππαιιήισλ ππάξρεη κηα ηεξάζηηα 

πνηθηιία ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ζε κηα 

επηρείξεζε.  
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3.6 Ζγεζία θαη Αιιαγή 
 
 
Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ζήκεξα είλαη άθξσο αληαγσληζηηθφο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα 

επηβηψζεη κηα επηρείξεζε είλαη λα αλακνξθψζεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε έλαλ ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελν θφζκν. Οη πειάηεο- θαηαλαισηέο δελ δεηνχλ κφλν άξηζηε 

εμππεξέηεζε, αιιά έρνπλ γίλεη αθφκα πην απαηηεηηθνί. Οη επηρεηξήζεηο αλακνξθψλνπλ 

νη ίδηεο ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο, ψζηε λα αιιάμνπλ θαη λα εμειηρζνχλ γξήγνξα 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

Κνξπθαίνη εγέηεο επηρεηξήζεσλ γλσξίδνπλ φηη δελ κπνξεί θαλείο λα βάδεη ζπλερψο 

ρξήκαηα ζε θάζε πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη, αιιά ρξεηάδεηαη δξαζηηθφ θαη επέιηθην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ο ηθαλφο εγέηεο πξέπεη λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δξάζε γηα 

αιιαγή φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα θαη νκαιφηεξα (Conner, Daryl 1993).   

 

Μηα βαζηθή πξφθιεζε ηνπ 21νπ αηψλα γηα ην κάλαηδκελη θάζε επηρείξεζεο είλαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ κάλαηδεξ ζε εγέηε ηεο αιιαγήο. Απηφο πνπ εγείηαη ηεο αιιαγήο, ηελ 

βιέπεη σο κία επθαηξία. Ο εγέηεο ηεο αιιαγήο αλαδεηά ηελ αιιαγή, γλσξίδεη ην πψο λα 

αλαδεηά ηηο ζσζηέο θηλήζεηο γηα ηελ αιιαγή, αιιά θαη ην πψο λα ηηο θάλεη απνδνηηθέο 

ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο εγέηεο ηεο αιιαγήο απαηηείηαη λα θαηέρεη 

πνιηηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κέιινληνο, ζπζηεκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ αλαδήηεζε 

θαη ηελ πξφβιεςε ηεο αιιαγήο, ζσζηνχο ηξφπνπο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αιιαγήο, ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη πνιηηηθέο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο αιιαγήο 

θαη ηεο ζπλέρεηαο (Roethisberger & Dickson, 1939).  

 

Ο Martin Luther King δελ είπε: « Έρσ έλα πνιύ θαιό ζρέδην», αιιά θψλαμε: «Έρσ έλα 

όλεηξν»! πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ν ηθαλφο εγέηεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πάζνο θαη 

έλα δπλαηφ αίζζεκα ζθνπνχ γηα αιιαγή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
 

ΖΓΔΗΑ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 
 
 

4.1 εκαζία & Γηνίθεζε ηνπ Ξελνδνρεηαθνύ Κιάδνπ 
 
 
Ο θιάδνο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεη απφ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

απφςεσο θάζε ρψξα. Γεδνκέλνπ φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

είλαη ε κεηαθίλεζε, ε δηακνλή θαη ε δηαηξνθή, ηα μελνδνρεία απνηεινχλ ζεκαληηθφηαην 

ζηνηρείν ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο κηαο ρψξαο, δηφηη ρσξίο μελνδνρεία δελ είλαη δπλαηή 

δηακνλή ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ χπαξμε μελνδνρείσλ θαηά ζπλέπεηα απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κίαο ρψξαο, ε νπνία πνζνηηθά εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ θιηλψλ ηνπ μελνδνρείνπ θαη πνηνηηθά απφ ηελ θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ θαη απφ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπο. Σα μελνδνρεία ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ζηελ απνθέληξσζε ηεο εξγαζίαο, αιιά 

θαη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Σαπηφρξνλα, ηα μελνδνρεία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε 

ησλ πφξσλ ηεο θαηά πεξηνρήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

Ζ δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επνρή καο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηεο αλζξσπφηεηαο. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ζηηο κέξεο καο νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ξπζκίδνπλ ηελ ηχρε ηνπ θφζκνπ. Με δεδνκέλν φηη νη εθάζηνηε επηινγέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ αθεηεξία ηηο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ πνπ ηηο δηνηθνχλ, γίλεηαη 

αληηιεπηή ε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο θαη φρη κφλν εμνπζίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ (Παπαλίθνο Γξ. & Πνδηφο Η., 1993).  

 

ηνλ θφζκν ησλ μελνδνρείσλ σο δηνίθεζε λνείηαη ην δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε 

δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιεςε ησλ επζπλψλ απφ ηε 

δηαρείξηζε απηή. Σν μελνδνρείν δηνηθείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ, ελψ ζην ζρεδηαζκφ 

ηεο δηνίθεζεο ηνλ ηειηθφ ιφγν έρεη ν μελνδφρνο. Ζ δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ πνξεία ηνπ ζηελ αγνξά. 

 

Ζ επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο έρεη ειηθία ελφο κφλν αηψλα. ην ρξφλν απηφ αλαπηχρζεθε 

έλα ηεξάζηην πιέγκα ζεσξηψλ, πνπ αλάινγα κε ηε ζπλάθεηά ηνπο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 

ζρνιέο. Οη ζεσξεηηθνί ηεο θιαζηθήο ζρνιήο αλέιπζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έδσζαλ εξκελεία πνπ αθφκε θαη ζήκεξα παίδνπλ 
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θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηνίθεζή ηνπο. Κπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ηεο θιαζηθήο ζρνιήο 

είλαη ν Taylor, ν Fayol θαη ν Weber (Λαινχκεο Γ. θαη Ρνχπαο Β., 1996). Ζ θιαζηθή 

ζρνιή εζηηάδεηαη ζηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. 

Απέλαληη ζηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο θιαζηθήο ζρνιήο ηάρζεθε κηα νκάδα λεφηεξσλ 

ζεσξεηηθψλ, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη πξέπεη λα δνζεί πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο λενθιαζηθήο ζρνιήο ν George Elton Mayo (Mayo Elton, 1945) 

ππνζηήξημε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ είραλ κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ 

πιηθή ακνηβή ηνπο. Ο Mayo ππνζηήξημε φηη ε επηρείξεζε έπξεπε λα δψζεη ζεκαζία 

ζηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ησλ 

εξγαζηαθψλ ρψξσλ, αιιά θαη ζηα πξνβιήκαηα θφπσζεο, κνλνηνλίαο θαη απηαξρηζκνχ 

πνπ ππνβάζκηδαλ ην ξφιν ηνπο. Δθπξφζσπνη ηεο λενθιαζηθήο ζρνιήο είλαη, φπσο 

παξνπζηάζηεθε θαη ζην Κεθάιαην 2, ν Rensis Likert (Likert Rensis, 1961), ν νπνίνο 

αζρνιήζεθε κε ην χθνο- ζηπι ηεο δηνίθεζεο, φπνπ δηέθξηλε ηέζζεξα πηζαλά ζηπι 

δηνίθεζεο. Δπηπιένλ φκσο, ν Likert αλαθέξζεθε ζην ξφιν θάζε πξντζηάκελνπ- εγέηε 

σο ζπλδεηηθνχ θξίθνπ ησλ βαζκίδσλ ηεξαξρίαο, ππνζηεξίδνληαο φηη απηφο πξέπεη λα 

ζπδεηά ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ηφζν κε ηνπο πθηζηακέλνπο, φζν θαη κε ην 

δηθφ ηνπ πξντζηάκελν, ψζηε ε εθάζηνηε δεκηνπξγνχκελε θαηάζηαζε λα θηλείηαη σο 

πιεξνθνξία απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Άιινη ζεσξεηηθνί ηεο θιαζηθήο ζρνιήο είλαη ν 

Chris Argyris, ε Mery Parker Follet θαη ν  Douglas Mc Gregor, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο ππνζηήξημαλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ, εληφπηζαλ ην δεκηνπξγηθφ ξφιν ησλ εξγαηηθψλ δηελέμεσλ θαη 

ππνζηήξημαλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηνίθεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί έλα 

απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ζέκαηα ηνπ μελνδνρείνπ, δεδνκέλνπ φηη απφ απηήλ εμαξηάηαη 

ζηελ νπζία ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Όηαλ ε δηνίθεζε 

επηηπγράλεη ηελ ηθαλνπνίεζε, ηφζν ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. πειάηεο 

μελνδνρείνπ- ηνπξίζηεο), φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη παξάιιεια ζέβεηαη θαη 

ππνινγίδεη ηηο αλάγθεο ηνπο, φπσο ηηο νξίζακε παξαπάλσ, ηφηε επηηπγράλεηαη ε 

κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. Σαπηφρξνλα, φηαλ νη εληνιέο ησλ 

πςειψλ βαζκίδσλ θηάλνπλ ρσξίο ζθάικαηα θαη εθηεινχληαη ζσζηά θαη ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο απφ ην πξνζσπηθφ βάζεο, ηφηε ππάξρεη ε ιεγφκελε «ελόηεηα 

δηνίθεζεο», ε νπνία απνδεηθλχεη ηε δηνηθεηηθή πγεία ηεο επηρείξεζεο. 
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4.2  Ζγεζία ζηηο Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο 
 
 
Ο θαηεμνρήλ εγέηεο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο είλαη ν μελνδφρνο θαη ζηελ 

πεξίπησζε κεγάισλ εηαηξεηψλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο γεληθφο δηεπζπληήο φκσο 

είλαη απηφο πνπ δεζκεχεηαη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο γεληθφο 

δηεπζπληήο νξίδεη ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ 

μελνδνρείνπ γηα ην κέιινλ, ηνπο παξνπζηάδεη ζηνλ μελνδφρν θαη εθφζνλ ζπκθσλεί 

ζπδεηά καδί ηνπ ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Ο εγέηεο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ην άηνκν πνπ δηνηθεί ην μελνδνρείν θαη αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Ζ δξάζε ηνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηξηψλ βαζηθψλ ζηφρσλ. Σελ ηθαλνπνίεζε ηνπ μελνδφρνπ σο πξνο ηα θέξδε, ηνπ 

πειάηε σο πξνο ηηο αλάγθεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ- ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ σο πξνο ην 

ζχλνιν πιηθψλ θαη άπισλ ακνηβψλ. Γελ πξέπεη λα αγλνείηαη φκσο ν ξφινο ηνπ εγέηε- 

γεληθνχ δηεπζπληή σο πξνο ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο πνπ αγνξάδνπλ ην 

μελνδνρείν θαη σο πξνο ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν (Βειηζζαξίνπ η., 1992).   

 

Σν θαηλφκελν ηεο εγεζίαο παξάγεηαη απφ έμη ζηνηρεία ελλνηνινγηθήο ζχλζεζεο : ηνλ 

εγέηε, ηηο αμίεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηε δξάζε ηνπ, ην έξγν πνπ επηδηψθεη, ηελ πεγή 

ηζρχνο ηνπ, ηελ νκάδα ζηελ νπνία εγείηαη θαη ην πεξηβάιινλ δξάζεο ηνπ. χκθσλα κε 

ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο δηνίθεζεο, ν εγέηεο νθείιεη λα επηηπγράλεη ηελ νηθεηνζειή έληνλε 

θαη ελζνπζηψδε πξνζπάζεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο (Koonz 

H & Welhich H, 1988). Ζγέηεο είλαη ν αξρεγφο, απηφο πνπ νδεγεί ηνπο άιινπο. ηνλ 

θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθξίλνληαη νη εγέηεο πνπ αληινχλ ηελ ηζρχ ηνπο απφ ηε 

ζέζε πνπ θαηέρνπλ, νη ραξηζκαηηθνί εγέηεο πνπ άζρεηα κε ηε ζέζε ηνπο επεξεάδνπλ κε 

άλεζε ηε ζπκπεξηθνξά ελφο αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ,  νη εγέηεο πνπ αληινχλ ηελ ηζρχ 

ηνπο απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ ή νη εγέηεο πνπ 

αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηηο άξηζηεο ζρέζεηο πνπ δηαηεξνχλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο.  

 

Ο εγέηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ινγηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ ηζρχ ηνπ, λα θαηαλνεί 

ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα δηακνξθψλεη ην θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη λα εκπλέεη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ απηνπεπνίζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη απνηέιεζκα ηεο ηερληθήο ηνπο θαηάξηηζεο, ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηνπο αληηκεησπίδεη ε δηνίθεζε, θαη ηδηαηηέξσο ν άκεζνο 

πξντζηάκελφο ηνπο. Ο δήινο θαη ε έληαζε ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα 
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είλαη απνηέιεζκα παξαδεηγκαηηζκνχ, φηαλ ν εγέηεο ηεο εξγαζηαθήο νκάδαο ηίζεηαη 

επηθεθαιήο θαη ππαγνξεχεη ν ίδηνο ην ξπζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο.  

 

Ζ εγεζία ζε θάζε νξγαληζκφ, θαη εηδηθφηεξα ζε κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ε νπνία 

είλαη εθ θχζεσο αλζξσπνθεληξηθή θαη ε αλζξψπηλε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία παίδεη 

πξσηαξρηθφ ξφιν θαζψο επεξεάδεη ηηο δηαζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο επεξεάδνπλ ηηο δηαζέζεηο ηεο πειαηείαο, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο κηα κνξθή 

ζπκκαρίαο αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή νκάδα θαη ηνλ εγέηε ηεο. ζηε ζπκκαρία απηή ν 

εγέηεο δηακνξθψλεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεο, θαηαδεηθλχεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη αθήλεη ζην πεξηζψξην ην πιέγκα εξγαζηψλ πνπ 

εθηεινχληαη ζσζηά (Peters Th. & Waterman R., 1982).  
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4.3 εκαζία ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηνλ Ξελνδνρεηαθό Κιάδν 
 

 

Ζ πνξεία ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ αγνξά εμαξηάηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο. 

Πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί φηη ηα άηνκα είλαη εθείλα πνπ απνθαζίδνπλ θαη πινπνηνχλ, είλαη 

εθείλα πνπ θέξνπλ ηελ επζχλε θαη εθείλα πνπ νδεγνχλ ηελ επηρείξεζε ζε θέξδε ή 

δεκίεο (Πηζηνθίδεο Υξ. & Σζνχθαο Υαξ., 1989). Οη επηρεηξήζεηο δελ δηεπζχλνληαη απφ 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο (Drucker P., 1954). ε πεξηφδνπο θξίζεο ή επεκεξίαο είλαη επζχλε 

ησλ δηεπζπληψλ λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, ψζηε ε επηρείξεζε λα 

επεκεξεί. Σν θύξην αίηην νπνηνπδήπνηε απνηειέζκαηνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ν 

αλζξώπηλνο παξάγωλ.  

 

ην παξειζφλ, νη εξγαδφκελνη ζηε βάζε ηεο ηεξαξρίαο απνηεινχζαλ ην ζχλεζεο 

αληηθείκελν εθηφλσζεο απνηπρηψλ ηεο επηρείξεζεο. Αθφκε θαη ζήκεξα εθδειψλνληαη 

παξάπνλα νξηζκέλσλ δηεπζπληψλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηα νπνία φκσο εθθξάδνπλ 

ηε δηθή ηνπο έιιεηςε ηθαλνηήησλ. Σν έξγν ηνπ δηεπζπληή- εγέηε είλαη λα επηιέμεη ηνπο 

θαιχηεξνπο, λα ηνπο εθπαηδεχζεη ζσζηά θαη λα νξγαλψζεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

έηζη ψζηε λα απνδίδνπλ ηα κέγηζηα. Καηά ζπλέπεηα, δελ απνηειεί ηεθκήξην 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ην κε ηθαλφ πξνζσπηθφ, ελψ αληίζεηα απνηειεί ν κε ηθαλφο 

δηεπζπληήο- εγέηεο.   

 

Ο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο δείρλεη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα θάζε κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. Σν ελδηαθέξνλ απηφ πξέπεη λα είλαη εηιηθξηλέο, δηφηη ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε δεκηνπξγεί επηθπιαθηηθφηεηα θαη πηθξία. πρλά επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ εξγαδφκελν ζαλ κεράλεκα (Erich F., 1973). ήκεξα είλαη πνιιέο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα ζηειέρε. Θεσξνχλ φηη 

κεηαβηβάδνληαο ηελ επζχλε γηα πςειή παξαγσγηθφηεηα ζην ζηέιερνο, απηφ ζηε 

ζπλέρεηα νθείιεη λα βξεη ηξφπνπο γηα ηελ εμαζθάιηζή ηεο. Όηαλ φκσο νη εξγαδφκελνη 

πξψηεο γξακκήο πνπ ζηα μελνδνρεία έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ πειάηε αηζζάλνληαη 

παξακειεκέλνη απφ ηε δηνίθεζε, ην ζηέιερνο ζα δπζθνιεπηεί λα ηνπο πείζεη φηη ην δηθφ 

ηνπ θαη κφλν ελδηαθέξνλ αξθεί. Έηζη, ην κφλν πνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί ηειηθά είλαη 

έλα ειάρηζην απνηέιεζκα θαη απφ εθεί θαη πέξα ε αδηαθνξία ή θαη ερζξφηεηα 

ελδερνκέλσο ηνπ πξνζσπηθνχ βάζεο.  

 

Οη νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζηα μελνδνρεία πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο 

ησλ κειψλ ηνπο είλαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθέο. Οη νκάδεο απηέο ακείβνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα κε θνηλσληθά θξηηήξηα θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ 
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εξγαδνκέλσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο (Zaleznik A., 

Christensen R. & Roethlisberger J., 1958).  

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, ηνπο 

θάλεη λα αηζζάλνληαη ελεξγά κέιε ηεο εγεηηθήο νκάδαο ηεο επηρείξεζεο θαη δηεπθνιχλεη 

ηελ πηνζέηεζε ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο. Σαπηφρξνλα φκσο έρεη 

απνδεηρζεί φηη απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο, ηελ εμνκνίσζε ησλ αηνκηθψλ θαη 

νκαδηθψλ ζηφρσλ, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ  εξγαζία, ελψ αληίζεηα κεηψλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο απνπζηψλ θαη απνρσξήζεσλ (Hewitt D. & Parfit J., 1953).      
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4.4 Μνληέια Ζγεζίαο ζηνλ Ξελνδνρεηαθό Κιάδν 
 
Ζ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ είλαη πνιχ θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν. Μεξηθά απφ ηα πην δηαθεθξηκέλα μελνδνρεία, φπσο ην 

Marriott International θαη ην Choice Hotel (C. Enz and J. Siguaw, 2000, pp. 48-61), 

έρνπλ ζέζεη σο βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

γηα ηα ζηειέρε ηνπο. Ο θαζνξηζκφο απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε 

ηνπ μελνδνρείνπ ζπκβάιιεη ζηελ ζσζηή επηινγή, αλάπηπμε θαη θαζνδήγεζε ησλ 

κειινληηθψλ απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ, θαζψο επίζεο ραξάζζεη κνλνπάηηα θαξηέξαο 

θαη νξγαλψλεη ηελ ηεξαξρία.  

 

χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο, ππνζηεξίδεηαη φηη ην απνηειεζκαηηθφηεξν κνληέιν 

εγεζίαο γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν ζπγθεθξηκέλα, είλαη ε εθαξκνγή εθείλνπ ηνπ 

κνληέινπ ην νπνίν ζπλδέεη ηελ εγεζία κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ  (Lucia and 

Lepsinger, 1999). Σν κνληέιν απηφ ελδείθλπηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ απφ μελνδνρεία, γηαηί 

ε εθαξκνγή ηνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ εγεηηθνχ πιάλνπ γηα ηηο 

αλάγθεο θάζε κνλάδαο, θαζψο επίζεο ππνδεηθλχεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Σν κνληέιν απηφ ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ηηο 

αληηθεηκεληθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ εθάζηνηε μελνδνρείνπ ρηίδνληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ. Σν κνληέιν εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ ππάξρεη απφ ην 1970, 

θαζψο ηα πξψηα κνληέια ηνπ  δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ David McClelland (R.J. 

Mirabile, 1997, pp.73-77). Κάπνηα κνληέια έγηλαλ πην γλσζηά ηα ηέιε ηνπ 1980 θαη 

ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

Σα κνληέια ηθαλνηήησλ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ ζπκπεξηθνξά παξά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα, γηαηί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ζπλήζσο δχζθνιν 

λα ππνινγηζηνχλ  επαθξηβψο (Lucia and Lepsinger, 1996, pp. 6-21). Δθθξάδνληαο ηα 

επηζπκεηά γλσξίζκαηα ζε ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη πνιχ βαζηθφ γηα έλα 

κνληέιν ηθαλνηήησλ λα είλαη ρξήζηκν σο έλα εξγαιείν ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, γηαηί 

ην κνληέιν απηφ δελ πξέπεη κφλν λα πξνζδηνξίδεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή εηθφλα, αιιά λα ππνδεηθλχεη φηαλ έλα ηδηαίηεξν ζηνηρείν- ηθαλφηεηα έρεη 

θαηαζηξαθείΣα κνληέια ηθαλνηήησλ είλαη ιηγφηεξν ζπγθεθξηκέλα απφ φηη νη ηθαλφηεηεο 

πνπ απαηηεί κηα ζέζε εξγαζίαο ,ζε ηππηθά πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα, ην Choice Hotel 

International αλέπηπμε κνληέια ηθαλνηήησλ γηα θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα πςειά 

επίπεδα ηνπ νξγαλνγξάκκαηφο ηνπ. αλ ζπκπέξαζκα, ε εηαηξία βξήθε φηη νη ηθαλφηεηεο 

επηηπρίαο ηνπ αλψηεξνπ αληηπξνέδξνπ  ήηαλ ίδηεο κε απηέο ησλ άιισλ ηξηψλ ζέζεσλ. 
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4.5 Δθαξκνγή Μνληέινπ Ηθαλνηήηωλ 
 

 

Σα κνληέια ηθαλνηήησλ πξνυπνζέηνπλ κηα «θνηλή» γιψζζα-θαλφλα επηθνηλσλίαο γηα 

ηελ πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο. Ζ αλάπηπμε 

ελφο κνληέινπ ηθαλνηήησλ κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνβιεπφκελε 

θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιή γηα κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

θαη λα εμαζθαιίζεη φηη απηέο νη πξαθηηθέο ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο. πγθεθξηκέλα, ηα 

κνληέια ηθαλνηήησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κηα ζεκειίσζε απφ ηελ νπνία 

ζα ηεζνχλ θξηηήξηα γηα κηα πην επξεία παξάηαμε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ αλζξσπίλσλ 

πφξσλ (P. McLagan, 1996, pp.60-65).  

 

χκθσλα κε ηνπο Ronald Clark, Michael Hartline θαη Keith Jones (2009), νθηψ είλαη νη  

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ νη νπνίεο κπνξνχλ είηε λα θαζνδεγεζνχλ είηε 

λα ελδπλακσζνχλ κε ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ελφο θαιά αλεπηπγκέλνπ κνληέινπ 

ηθαλνηήησλ. 

 

1. Επηινγή θαη “ζηξαηνινγία”. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη 

ζε κηα νκαδηθή δνπιεηά, ηα κνληέια ηθαλνηήησλ κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαηηέξσο 

ρξήζηκα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη γηα λα επηηεπρζεί κε 

επηηπρία κηα εξγαζία. Βαζηδφκελνη ινηπφλ ζε απηή ηελ πιεξνθνξία, νη εηαηξείεο 

νθείινπλ λα εζηηάζνπλ ή λα επελδχζνπλ εθαηνκκχξηα ζηελ εχξεζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εθείλσλ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη έρνπλ ην ζσζηφ- 

απαηηνχκελν-ηδαληθφ κείγκα ηθαλνηήησλ γηα ηελ εθάζηνηε ζέζε εξγαζίαο. Σν 

πεξηερφκελν ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ επηινγήο, γηα παξάδεηγκα δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο, παηρλίδηα ξφισλ, απνηεινχλ ηνλ θχξην ζηφρν, ην θιεηδί ησλ 

ηθαλνηήησλ, θαζψο πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. 

Σα κνληέια δεμηνηήησλ, εθηφο απφ ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο σο κέζα επηινγήο, 

πξντδεάδνπλ ηνπο ππνςεθίνπο δίλνληάο ηνπο κηα αξθεηά μεθάζαξε θαη 

ξεαιηζηηθή εηθφλα ηεο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο.   

2. Εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε. Δθηηκψληαο ηα θελά πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ θαη απηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην κνληέιν 

δεμηνηήησλ, κπνξεί λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηελ ζθηαγξάθεζε ελφο 

καθξφρξνλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε εγεηψλ. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε θαη 

εθαξκνγή γίλεηαη επθνιφηεξε εμαζθαιίδνληαο φηη ην ζρέδην θαη ε δηαλνκή ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη ζπλδεδεκέλε άκεζα κε ηε δηνξγάλσζε. Όηαλ έλα κνληέιν 
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ηθαλνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κηα βάζε γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηα αηνκηθά 

εγεηηθά θελά κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ. 

3. Αμηνιόγεζε απόδνζεο. Σα ζπζηήκαηα δηνηθεηηθήο απφδνζεο κπνξνχλ λα 

βειηησζνχλ κέζσ ελφο κνληέινπ αξκνδηνηήησλ ην νπνίν πξνυπνζέηεη έλα 

παθέην θαηαλεκεκέλσλ πξνζδνθηψλ αλαθνξηθά κε ην ηη είλαη ζεκαληηθφ θαη ην ηη 

δχλαηαη λα κεηξεζεί, ππνινγηζζεί. Σα κνληέια ηθαλνηήησλ εμππεξεηνχλ ηνπο 

κάλαηδεξ ψζηε λα εζηηάδνπλ επθνιφηεξα ηηο ζπδεηήζεηο αμηνιφγεζεο απφδνζεο 

ζηηο θξίζηκεο απφςεηο πεξί ζπκπεξηθνξάο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνζθέξνπλ 

έλα ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα ζπλεπή θαη επνηθνδνκεηηθή αμηνιφγεζε. 

4. Πξνπόλεζε θαη  ζπκβνπιεπηηθή. Σα κνληέια ηθαλνηήησλ θαη αξκνδηνηήησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο κηα βάζε γηα 360 βαζκνχο αληίδξαζεο, ζηελ νπνία 

ν κάλαηδεξ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο πεγέο. 

Οη πξνπνλεηέο θαη νη ζχκβνπινη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε πιεξνθνξία, 

ψζηε λα θαζνδεγήζνπλ ηνλ εξγαδφκελν λα εηνηκάζεη έλα αλαπηπμηαθφ ζρέδην 

θαη λα αλαπηχμεη θξηηηθέο δεμηφηεηεο. Ζ ζαθήλεηα θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

κνληέισλ ηθαλνηήησλ     εκπεξηέρεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ θαη ησλ 

κεληφξσλ λα ελδπλακψλνπλ ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαη αληαπφθξηζε ησλ 

ππαιιήισλ. 

5. πζηήκαηα αληακνηβήο. Έλα ηξνκαθηηθφ πνζνζηφ ησλ εμφδσλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ νξγαληζκψλ απνζπάηαη γηα απνδεκηψζεηο ππαιιήισλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ, λα δηαηεξήζνπλ αιιά θαη λα παξαθηλήζνπλ 

ηνπο ππαιιήινπο, ηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο πξέπεη λα είλαη δίθαηα θαη 

απνιχησο ζπλδεδεκέλα κε ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. Σα κνληέια 

ηθαλνηήησλ κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα νχησο ψζηε λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ απαηηνχκελε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα 

αληακνίβεηαη. 

6. Δεκηνπξγία θαξηέξαο- ζηαδηνδξνκία. Γηα ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη επηζπκνχλ 

λα πεξάζνπλ ζην επφκελν επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο, 

έλα κνληέιν ηθαλνηήησλ ιεηηνπξγεί σο έλαο ράξηεο. Σα κνληέια απηά 

ελεκεξψλνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ζηνλ ππάιιειν πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα θηάζνπλ θαη λα θαηαθηήζνπλ ηελ θνξπθή ηεο 

επηηπρίαο, επηηξέπνληάο ηνπο παξάιιεια λα πξνεηνηκαζηνχλ αλάινγα.  

7. ρεδηαζκόο δηαδνρήο. Σα κνληέια ηθαλνηήησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ψζηε  λα πξνζδηνξίζνπλ πηζαλνχο δηαδφρνπο γηα θξίζηκεο δνπιεηέο, 

απνζαθελίδνληαο ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο θαη πξνζθέξνληαο κηα κέζνδν 

απνηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο μερσξηζηά θάζε ππαιιήινπ. Υσξίο λα πθίζηαηαη 

κηα ζαθήο θαηαλφεζε ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ ησλ κειινληηθψλ εγεηψλ, 
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είλαη δχζθνιν γηα κηα εηαηξία λα κεηξήζεη ή λα πξνζδηνξίζεη ην «θάζκα ηεο 

δχλακήο ηεο», ην νπνίν θαζνξίδεη εάλ ε εηαηξία έρεη ππαιιήινπο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο θαη αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί νη άλζξσπνη. 

8. Αιιαγή δηνίθεζεο. Οη εηαηξίεο εξγάδνληαη πξνο έλα αβέβαην κέιινλ 

δεκηνπξγψληαο κνληέια ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα ζε ηθαλφηεηεο νη νπνίεο 

κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο, φπσο επίζεο νη 

απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο γηα ηηο ησξηλέο εηαηξίεο.  

 

Σα κνληέια ηθαλνηήησλ δίλνπλ ζηηο εηαηξείεο πνηθίια πιενλεθηήκαηα. Καη’ αξρήλ, έλα 

κνληέιν αξκνδηνηήησλ- ηθαλνηήησλ είλαη ρξήζηκν γηα ην «ρηίζηκν»- ηε δεκηνπξγία ελφο 

εληαίνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ κηαο εηαηξείαο. 

Δπηπιένλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη έλα κνληέιν ηθαλνηήησλ κπνξεί λα απνηειέζεη 

θαζνξηζηηθφ νδεγφ ζε πεξηφδνπο αζηάζεηαο θαη αιιαγψλ κέζα ζε κηα εηαηξεία. Αθφκε, 

ιακβάλνληαο απνθάζεηο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε βάζε πξνζεγκέλα 

αλεπηπγκέλα κνληέια ηθαλνηήησλ, ειαηηψλνληαη έηζη νη λνκηθέο πξνθιήζεηο απηψλ ησλ 

απνθάζεσλ. Σέινο, ηα θαιά αλεπηπγκέλα κνληέια αξκνδηνηήησλ βειηηψλνπλ θαη 

εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηα κηαο εηαηξείαο λα επηθνηλσλεί κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο, 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηηπρία, ελψ παξάιιεια 

απμάλεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο (ACA Team, 2001, pp.6-21).  

 

 

4.5.1 Ζγεηηθέο Ηθαλόηεηεο ζηνλ  Ξελνδνρεηαθό Κιάδν 
 
χκθσλα κε πνιιέο έξεπλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ, δελ ππάξρνπλ κνληέια 

ηθαλνηήησλ ζπγθεθξηκέλα γηα εγέηεο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν 

ινηπφλ, ιφγσ ηεο απψιεηαο χπαξμεο ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ, ζέιεζαλ λα 

“θαηαζθεπάζνπλ” έλα κειινληηθφ κνληέιν εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηε βηνκεραλία 

ζηέγαζεο. Ζ χπαξμε ελφο βηνκεραληθνχ κνληέινπ είλαη ζεκαληηθή γηαηί κπνξεί λα 

ελεκεξψζεη ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ηνπο ππαιιήινπο νκνίσο γηα ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

κειινληηθψλ εγεηψλ αλαγλσξίδνληαο αλψηεξνπο κάλαηδεξ. Δπηπιένλ, έλα επξχ 

βηνκεραληθφ κνληέιν βνεζάεη ζεκαληηθά ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο ζπκπεξηθνξηθήο εηθφλαο 

θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε θαη δεηείηαη απφ 

νιφθιεξε ηε βηνκεραλία. Σαπηφρξνλα, βνεζάεη ηνπο αλψηεξνπο κάλαηδεξ ζηα 

μελνδνρεία λα εκπινπηίζνπλ νπζηαζηηθά ηα ζπζηήκαηα- δηαδηθαζίεο επηινγήο, 

ζηξαηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο.  
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4.6 Γηεμαγωγή Έξεπλαο ζηνλ Ξελνδνρεηαθό Κιάδν 
 
 
Δξεπλεηέο ηνπ Cornell University δηεμήγαγαλ πνιπεηή έξεπλα γηα ηελ εχξεζε ηνπ 

θαιχηεξνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεξνπ κνληέινπ ησλ κάλαηδεξ ζηέγαζεο θαη ηνπξηζκνχ.  

Ζ πξνζνρή ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηε δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθηειεζηηθψλ 

νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο πνπ πξνζδνθνχλ φηη ζα είλαη απαξαίηεηε ζε δέθα ρξφληα απφ 

ηψξα. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ην νπνίν ζα απνηειέζεη 

νδεγφ ησλ αλζξψπηλσλ θηινδνμηψλ ηα επεξρφκελα έηε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ 

κειινληηθψλ εγεηψλ (Singh, Jagdip,2000). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, δεηήζεθε απφ 

εγέηεο λα εζηηάζνπλ ζην κέιινλ, άιινη κπφξεζαλ λα δψζνπλ κηα ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη άιινη πάιη δελ κπφξεζαλ λα απαληήζνπλ θαζφινπ. Ζ 

δπζθνιία ησλ εξσηεζέλησλ εγεηψλ λα απαληήζνπλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ζην φηη 

ζηάζεθαλ κε ηθαλνί ή αθφκε θαη απξφζπκνη λα πξνζδηνξίζνπλ ην κέιινλ δηαθνξεηηθφ 

απφ ην παξφλ. 

 

Ξεθηλψληαο  κε βάζε έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ εξεπλψλ ηθαλνηήησλ, 

δεκηνχξγεζαλ έλα κεηαβαηηθφ ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν ηθαλνηήησλ ην νπνίν εκπεξηέρεη 

ηηο πην βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εγεηψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ 

απφ πνιπεηή έξεπλα ζηνλ θιάδν. Θέηνληαο ζε ιεηηνπξγία απηφ ην κνληέιν, 

ηειεηνπνίεζαλ ηα ζπζηαηηθά κέζσ ηεο μελνδνρεηαθήο αλάδξαζεο (Dubois, 1993). Σν 

ηειηθφ κνληέιν ηθαλνηήησλ απνηειείηαη απφ νθηψ παξάγνληεο, εηθνζηνθηψ δηαζηάζεηο 

θαη ελελήληα ελλέα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο ηθαλφηεηεο- αξκνδηφηεηεο. Οη 

παξάγνληεο θαη νη δηαζηάζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία ησλ κνληέισλ 

ηθαλνηήησλ θαη κέζσ ηεο αλάδξαζεο ησλ κάλαηδεξ μελνδνρείσλ. Οη νθηψ 

επηθξαηέζηεξνη παξάγνληεο είλαη ε επηθνηλσλία, ε θξηηηθή ζθέςε, νη δεμηόηεηεο 

πινπνίεζεο έξγνπ, ε γλώζε ηεο αγνξάο, ε εγεζία, νη δηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο,  ε 

απηνδηαρείξηζε θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε. Κάζε παξάγνληαο απφ απηνχο εκπεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 6 απφ ηηο δηαζηάζεηο νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ 

εθάζηνηε παξάγνληα. Ζ εγεζία, γηα παξάδεηγκα, απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο έμη 

δηαζηάζεηο: αλάπηπμε άιισλ ζπλεξγαηψλ, «αγθάιηαζκα» αιιαγψλ (δεθηηθφο ζηηο 

νπνηαδήπνηε αιιαγέο- κεηαβνιέο), ςπρηθφ ζζέλνο, ελίζρπζε παξαθίλεζεο, εγεηηθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη πξνζαλαηνιηζκφο νκαδηθήο εξγαζίαο. Έλα αθφκε παξάδεηγκα 

είλαη ν παξαθάησ πίλαθαο (Πίλαθαο 4.1), ν νπνίνο δείρλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

παξάγνληα ηεο απηνδηαρείξηζεο.   
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Πίλαθαο 4.1: Απηνδηαρείξηζε- Δηαζηάζεηο παξάγνληα ηθαλνηήησλ  

          

Παξάγνληαο                                                                          Απηνδηαρείξηζε 

Διαζηάζειρ  

Ζζηθή & αθεξαηόηεηα  

 

Γηαρείξηζε Υξόλνπ 

 

Απηναλάπηπμε 

Δπειημία & 

πξνζαξκνζηηθόηεηα  

Χαπακηηπιζηικά 

 

 Γξάζε κε εζηθφ 

ηξφπν 

 Γίθαηε 

κεηαρείξηζε ησλ 

αλζξψπσλ 

 Μεηαρείξηζε ησλ 

αλζξψπσλ κε 

ζεβαζκφ 

 Δπίδεημε 

ζπλέπεηαο κεηαμχ 

ζεσξίαο θαη 

πξάμεο 

 Πξνζνρή ζηηο 

εζηθέο 

επηπηψζεηο πξηλ 

ηελ πξάμε 

 Πξνζηαζία 

εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

 Απνηειεζκαηηθφο 

ρεηξηζκφο πνιιαπιψλ 

αηηεκάησλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ 

 Γηαρείξηζε ρξφλνπ γηα 

εμαζθάιηζε 

παξαγσγηθφηεηαο 

 παηάιε ρξφλνπ ζηα 

πην ζεκαληηθά ζέκαηα 

θαη φρη κφλν ζηα πην 

επείγνληα 

 Δπνηθνδνκεηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ 

απνηπρηψλ 

 Έξεπλα feedback 

ησλ άιισλ 

 Πξνζαξκνγή 

ζπκπεξηθνξάο 

αλάινγα κε ην 

feedback θαη ηελ 

εκπεηξία 

 Δπηδίσμε ζπλερνχο 

βειηίσζεο, 

εθκάζεζεο θαη 

απηναλάπηπμεο 

 Απφδεημε επίγλσζεο 

ησλ δπλαηψλ θαη 

αδχλακσλ ζεκείσλ 

ηνπ εαπηνχ ηνπ 

 Πξνζαξκνγή ζε 

ελαιιαζζφκελεο 

ζπλζήθεο 

 Απνδνηηθή εξγαζία 

ππφ ζηξεο θαη πίεζε 

 Απνηειεζκαηηθή 

εξγαζία ζε θηιφδνμεο 

θαηαζηάζεηο 

 Αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ ζαλ 

επθαηξίεο θαη ιαζψλ 

ζαλ πξφνδν 

 
ΠΖΓΖ: Beth G. Chung-Herrera, Cathy A. Enz and Melenie J. Lankau (2003), “Grooming Future   
Hospitality Leaders: A Competencies Model”, Cornell University,p. 20. 
 

 

 

Μεηά απφ παγθφζκηα έξεπλα 735 αλψηαησλ ζηειερψλ ζηε βηνκεραλία ησλ 

μελνδνρείσλ ησλ  Herrera, Enz θαη  Lankau παξνπζηάδεηαη κηα ιίζηα απφ ελελήληα 

ελλέα ηθαλφηεηεο γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν (Herrera, Enz and Lankau, 2003). Με 

βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ Likert (“five point Likert type scale”)  ε νπνία μεθηλάεη απφ ην 1 

(φρη ηφζν ζεκαληηθά) κέρξη ην 5 (πνιχ ζεκαληηθά), δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα 

βαζκνινγήζνπλ ηε ιίζηα ησλ  ελελήληα ελλέα (99) ηθαλνηήησλ αλάινγα κε ηελ 

ζπνπδαηφηεηά ηνπο ή ηα πξνζφληα γηα έλα αλψηεξν ζηέιερνο γηα δέθα ρξφληα απφ 

ηψξα. Έλα ζχλνιν 137 εγεηψλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο απάληεζαλ, είηε ζην 

ηληεξλέη, είηε κέζσ απνζηνιήο θαμ θαη καδεχηεθε έλα πνζνζηφ απαληήζεσλ 18.6%. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζηειέρε ζε θάζε ζέζε, απφ CEO ή πξφεδξν ελφο δηεζλνχο 

μελνδνρείνπ, αιπζίδεο μελνδνρείσλ, έσο αλψηεξα ζηειέρε ππαιιήισλ .  

Δλδεηθηηθά, θάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο ηθαλφηεηεο ελφο εγέηε ζην μελνδνρείν, βάζεη 

ηεο έξεπλαο ησλ Herrera, Enz θαη Lankau είλαη (B. Chung- Herrera, C. Enz, M. Lankau, 

2003,pp.21-22). 
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1. “Πξνβιέπεη ηα εκπόδηα θαη λα αλαπηύζζεη ελδερόκελα πιάλα- ζρέδηα. 

2. Πξνζαξκόδεηαη ζε κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο. 

3. Δηαρεηξίδεηαη ηνλ ρξόλν ώζηε λα εμαζθαιίδεη παξαγσγηθόηεηα. 

4. Πξνεηνηκάδεη ηνπο αλζξώπνπο λα θαηαλνήζνπλ ηηο αιιαγέο. 

5. Εθνδηάδεη ηνπο ππαιιήινπο κε είζνδν ζε θάζε πιεξνθνξία. 

6. ρεδηάδεη εληαίεο ελέξγεηεο δνπιεύνληαο ζε νκάδεο ή ζε ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο. 

7. Επηδεηθλύεη ζπλέπεηα κεηαμύ ζεσξίαο θαη πξάμεο. 

8. Οη ελέξγεηέο ηνπ θαη ηα βήκαηά ηνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηελ 

απνζηνιή ηνπ μελνδνρείνπ. 

9. Δξα πάληα κε εζηθό ηξόπν. 

10. Μεηαρεηξίδεηαη ηνπο αλζξώπνπο κε ζεβαζκό. 

11. Μεηαθξάδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ζε μεθάζαξνπο αληηθεηκεληθνύο 

ζηόρνπο θαη ηαθηηθέο. 

12. Πξνπνλεί  άιινπο ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ. 

13. Εμεηάδεη θαη επηηεξεί ηηο ηάζεηο ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν. 

14. Επηιέγεη ζηπι εγεζίαο θαηάιιειν κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε. 

15. Παξέρεη θίλεηξα εξγαζίαο ώζηε λα βνεζήζεη ζηελ εμέιημε- αλάπηπμε. 

16. Εληζρύεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ ππαιιήισλ ώζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθνί 

ζηελ εξγαζία ηνπο. 

17. Λεηηνπξγεί βαζηδόκελνο ζηε δεκηνπξγία ηζρπξώλ ζρέζεσλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

18. Πξνζηαηεύεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

19. Ελζαξξύλεη ην πξνζσπηθό ζηε ιήςε απνθάζεσλ ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηα 

πξνβιήκαηα άκεζα. 

20. Δεκηνπξγεί έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ηνπ μελνδνρείνπ. 

21. Αθηεξώλεη ρξόλν γηα ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα θη όρη κόλν γηα ηα επείγνληα. 

22. Αλαπηύζζεη λέα ζπζηήκαηα ή δηαδηθαζίεο γηα ηελ αύμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

23. Ελζαξξύλεη ηνπο ππαιιήινπο λα εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο αθόκα θαη αλ 

απηέο είλαη αληίζεηεο ή θαηλνηόκεο κε ηελ νκόθσλε απόθαζε. 

24. Αθνινπζεί αλζξσπνθεληξηθή εγεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

25. Δίλεη έγθαηξεο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πξνηνύ γίλεη αδύλαηε ε αληηκεηώπηζή 

ηνπο. 

26. Εξγάδεηαη σο κέινο ηεο νκάδαο. 

27. Είλαη ππεξαζπηζηήο λέσλ ηδεώλ θαη πξσηνβνπιηώλ. 
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28. Αθνπγθξάδεηαη ελεξγά, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζπρλόηεηα ηνπο πειάηεο ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

29. Λακβάλεη ζσζηέο απνθάζεηο ππό πίεζε ρξόλνπ θαη κε πεξηνξηζκέλεο πεγέο. 

30. Μηιάεη θαζαξά θαη θαηαλνεηά ζε θάζε είδνπο πεξίζηαζε”. 
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4.7 Αλάιπζε Έξεπλαο 
 
 
Ζ παξαπάλσ έξεπλα ησλ Herrera, Enz θαη  Lankau έδεημε φηη απφ ηνπο νθηψ 

παξάγνληεο ηθαλνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εγέηε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ε 

απηνδηαρείξηζε απνηηκήζεθε σο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο, ελψ αθνινχζεζαλ 

αληίζηνηρα κε πςειέο βαζκνινγίεο ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε, ε δεμηφηεηα πινπνίεζεο 

έξγνπ θαη ε θξηηηθή ζθέςε (φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.2).  

 
Πίλαθαο 4.2: Μνληέιν Ηγεηηθώλ Ιθαλνηήησλ ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν 

 

Παξάγνληαο Μέζνο Γηάζηαζε Μέζνο 

Απηνδηαρείξηζε 4.32 

Ζζηθή & αθεξαηφηεηα 

Γηαρείξηζε Υξφλνπ 

Δπειημία & πξνζαξκνζηηθφηεηα 

Απηναλάπηπμε 

4.58 

4.28 

4.22 

4.12 

ηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε 4.17 

πλαίζζεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε 

Γέζκεπζε ζηελ πνηφηεηα 

Γηνίθεζε- δηαρείξηζε εκπιεθνκέλσλ 

Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θνηλφηεηα 

4.39 

4.26 

4.21 

3.67 

Δεμηόηεηα πινπνίεζεο έξγνπ 4.16 

ρεδηαζκφο 

Καζνδήγεζε πθηζηακέλσλ 

Αλαδηνξγάλσζε 

4.23 

4.15 

4.02 

Κξηηηθή ζθέςε 4.15 

ηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

Λήςε απνθάζεσλ 

Αλάιπζε 

Αλάιεςε ξίζθνπ θαη θαηλνηνκία 

4.24 

4.18 

4.17 

4.03 

Επηθνηλσλία 4.12 

Ακεζφηεηα επηθνηλσλίαο 

Δλζάξξπλζε αλνηθηήο επηθνηλσλίαο 

Δλεξγφο αθξναηήο- δέθηεο 

Γξαπηή επηθνηλσλία 

4.27 

4.14 

4.06 

4.06 

Δηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο 4.09 

Γεκηνπξγία δηθηχνπ επηθνηλσλίαο 

Γηαρείξηζε δηαθσληψλ 

Γεθηηθφηεηα δηαθνξεηηθφηεηαο 

4.20 

4.07 

4.01 

Ηγεζία 4.09 

Οκαδηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

Δλζάξξπλζε θαη παξαθίλεζε 

Ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα 

Δθπαίδεπζε θαη εμέιημε πθηζηακέλσλ 

Γεθηηθφηεηα αιιαγψλ 

Ζγεηηθή επζηξνθία 

4.25 

4.19 

4.14 

4.02 

3.98 

3.97 

Γλώζε ηεο αγνξάο 4.09 Άξηζηε γλψζε ηεο αγνξάο θαη ηεο επηρείξεζεο 4.09 

 

ΠΖΓΖ: Beth G. Chung-Herrera, Cathy A. Enz and Melenie J. Lankau (2003), “Grooming Future 
Hospitality Leaders: A Competencies Model”, Cornell University, p.23. 
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Σελ έξεπλα ησλ Herrera, Enz θαη  Lankau έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη εθείλε ησλ 

Guglielmino & Carroll (1979), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απηνδηαρείξηζε απνηειεί ηε 

βάζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο εγεζίαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, εθφζνλ ζα πξνάγεη ηε 

δεκηνπξγία κειινληηθψλ μελνδνρεηαθψλ κάλαηδεξ κε δπλαηφ ππφβαζξν γηα ζίγνπξε 

επηηπρία.  

 

Ο παξάγνληαο ηεο απηνδηαρείξηζεο ζεκείσζε κέζν 4.32 ζηα 5. Απηφο ν παξάγνληαο 

απνηειείηαη, φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, απφ ηέζζεξηο βαζηθέο 

ζπκπεξηθνξηθέο δηαζηάζεηο: ηελ εζηθή θαη αθεξαηφηεηα, ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ, ηελ 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ απηνδηαρείξηζε. Δμεηάδνληαο ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο απηέο δηαζηάζεηο  θάζε παξάγνληα δεμηνηήησλ, ε έξεπλα θαηαιήγεη 

πσο κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ αλσηέξσλ εγεηψλ ε δηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

εζηθή ή ηελ αθεξαηφηεηα θαηαιακβάλεη ηε ζπνπδαηφηεξε ζέζε ζηελ δηνηθεηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα “post-hoc tests” πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

Scheffe (1999) ζε κεγάιν αξηζκφ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε 

ηεο απηνδηαρείξηζεο απνηειεί κε δηαθνξά ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα ηεο θαηεγνξίαο.  

 

Ζ δηάζηαζε ηεο εζηθήο θαη αθεξαηφηεηαο απαξηίδεηαη απφ έμη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη: ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζεβαζκφ, 

ε ζπλέπεηα κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, ε ζεψξεζε ησλ εζηθψλ επηπηψζεσλ πξηλ ηε 

δξάζε (βι. Πίλαθα 4.1). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε πξνεγνχκελα κνληέια ηθαλνηήησλ φπσο απηά δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

κάλαηδεξο θαη εθηφο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. Οη ππφινηπεο δεμηφηεηεο, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο απηνδηαρείξηζεο είλαη  ε 

επνηθνδνκεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή εξγαζία ππφ θαηαζηάζεηο πίεζεο θαη έληνλνπ 

ζηξεο, ε αλαδήηεζε αλάδξαζεο θαη ε αθηέξσζε ρξφλνπ ζηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα, 

θη φρη κφλν ζηα πην επείγνληα. Δλ θαηαθιείδη, νη δεμηφηεηεο απηνδηαρείξηζεο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε 

θαη ην πψο απηφο ρεηξίδεηαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 

 

Αθνινχζσο, ε ηθαλφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο θαηαηάζζεηαη κε βάζε ηελ 

έξεπλα δεχηεξε ζε ζπνπδαηφηεηα γηα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο. Ο παξάγνληαο απηφο 

απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο:  ηε ζπλαίζζεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πειάηε, ηε δέζκεπζε ζηελ πνηφηεηα, ηε δηνίθεζε- δηαρείξηζε εκπιεθνκέλσλ θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θνηλφηεηα. Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία 

θαηαηάζζνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη νη επηξξνέο θαη ε ζρεκαηνπνίεζε 

απνθάζεσλ ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ, ε ελζάξξπλζε πνηνηηθήο 
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πξσηνβνπιίαο, ε ζπλερήο ζεψξεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο μεθάζαξα ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ εμππεξέηεζεο θάζε πειάηε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. Οη αλψηεξνη 

κάλαηδεξο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ππνζηήξημαλ φηη νη κειινληηθνί εγέηεο ηεο 

βηνκεραλίαο ζηέγαζεο είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαγξχπλεζε φζνλ 

αθνξά ζηε δέζκεπζή ηνπο, ηφζν ζηελ πνηφηεηα, φζν θαη ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

αλαγθψλ ηνπ θάζε εκπιεθνκέλνπ, δειαδή φρη κφλν ησλ ηδηνθηεηψλ αιιά θαη ησλ 

κεηφρσλ, ππαιιήισλ θαη πειαηψλ.  

 

Ζ δεμηφηεηα πινπνίεζεο έξγνπ, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

ζεσξήζεθαλ επίζεο πνιχ ζεκαληηθέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κάλαηδεξο. Οη 

κειινληηθνί μελνδνρεηαθνί εγέηεο πξέπεη λα θηλνχληαη κε ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη λα δηαρεηξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ψζηε λα ηνπο 

επηηξέπεηαη λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηελ επηρείξεζε. Δπηπξνζζέησο, ε 

πεηζηηθφηεηα ζηελ επηθνηλσλία, ε πξνζεθηηθή αθξφαζε θαη εμνπζηνδφηεζε άιισλ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θξίζηκεο δεμηφηεηεο γηα ηνπο κάλαηδεξο, νη νπνίνη 

πξνζδνθνχλ λα θαηαθηήζνπλ πςειφηεξεο ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ζ γλψζε ηεο αγνξάο, ε εγεζία θαη νη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, παξ’ φηη είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο, θαηαιακβάλνπλ ρακειφηεξεο ζέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζχκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζρεηηθά ρακειή 

βαζκνινγία ηνπ παξάγνληα «γλψζε ηεο αγνξάο» ππνδειψλεη πσο ε ζπνπδαηφηεηα γηα 

ηνπο εηδηθνχο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Κπξίαξρε αηηία απηήο ηεο θαζνδηθήο εμέιημεο είλαη φηη νη εηδηθνί ηνπ ρψξνπ κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ θάπνηνλ άιινλ έκπεηξν εγέηε, θαζψο ε ηθαλφηεηα γηα επειημία ζε 

έλα ζπλερψο ελαιιαζζφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη δχζθνιν λα απνθηεζεί 

θαη ζπρλά είλαη έκθπην ζηνηρείν- δεμηφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ. Οη 

δηαπξνζσπηθέο θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαηαηάρζεθαλ επίζεο ζε ρακειφηεξε ζέζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο. Έλα αμηνζεκείσην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο 

είλαη φηη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ 

πθηζηακέλσλ, ηε δεθηηθφηεηα δηαθνξεηηθφηεηαο θαη αιιαγψλ θαη ηέινο ηελ εγεηηθή 

επζηξνθία ζεσξνχληαη απφ ηηο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηνλ κειινληηθφ ηθαλφ 

εγέηε. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θνηλφηεηα, ε έξεπλα απέδεημε φηη ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα ρακειφο ζε ζπνπδαηφηεηα παξάγνληαο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο. Σα 

“post-hoc tests” ηνπ Scheffe έξρνληαη λα εληζρχζνπλ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, 
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θαζψο έδεημαλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ αμηνζεκείσηα ρακειή βαζκνινγία ηνπ 

παξάγνληα ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. Παξ’ φιν πνπ ε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θνηλφηεηα δελ εκπεξηέρεηαη ηππηθά ζηελ έξεπλα γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηνπ κνληέινπ ηθαλνηήησλ, νη Herrera, Enz θαη  Lankau ζεσξνχλ φηη κπνξεί 

λα είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηνπο εγέηεο ησλ μελνδνρείσλ ιφγσ ησλ εθηεηακέλσλ 

δηαζπλδέζεψλ ηνπο κε ηηο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Ο 

παξαπάλσ παξάγνληαο απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηξία αληηθείκελα: ηελ δέζκεπζε 

γηα νξγαλσηηθέο πεγέο γηα ηηο θνηλνηηθέο εθδειψζεηο, ηελ ζεψξεζε ησλ επηπηψζεσλ 

θάζε απφθαζεο ζηελ επεκεξία ηεο θνηλφηεηαο θαη ηέινο ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ 

θαη ζπκκαρηψλ κε θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο. ε αληίζεζε κε ηηο αξρηθέο ζεσξήζεηο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη απηνί νη ηξείο παξάγνληεο βξίζθνληαη 

κεηαμχ ησλ ρακεινηέξσλ απφ ηηο ελελεληαελλέα εγεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ έξεπλα.    

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε εζηθή, ε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ε 

δηαρείξηζε ρξφλνπ, ε ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία, ε δέζκεπζε ζηελ πνηφηεηα θαη ν 

ζπλερήο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ νκάδα ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθέο θαη βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ηνπ κειινληηθνχ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε ζηνλ θιάδν ζηέγαζεο.  
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4.8 Δθαξκνγή θαη ρξεζηκόηεηα ηνπ κνληέινπ ηθαλνηήηωλ ζηνλ 
μελνδνρεηαθό θιάδν  
 
 
 Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηθαλνηήησλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ. Αθφκε, κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν  ζηελ 

εθπαίδεπζε κειινληηθψλ εγεηψλ,  θαζψο θαζνδεγεί θαη ελζαξξχλεη παλεπηζηεκηαθά 

ηκήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα 

είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο πηζαλέο κειινληηθέο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο θαη ηνπ θιάδνπ. ήκεξα παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο αχμεζε 

παλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ, σο κηα πξνζπάζεηα λα πξνεηνηκάζνπλ εηδηθεπκέλν 

μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ (Journal of Management Education, 2001). 

 

Σν κνληέιν ηθαλνηήησλ δχλαηαη λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηνπο ππαιιήινπο 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, θαζψο απνηειεί έλαλ νδεγφ απηνεμέιημεο δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ. Δπηπιένλ, θάζε μελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

επξχηεξν απηφ κνληέιν ηθαλνηήησλ πξνζαξκφδνληαο ην ζηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη 

εμειίζζνληάο ην αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο 

ηεο ηερληθήο είλαη ην “Choice Hotel International”, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί εηεζίσο κηα 

βάζε δεδνκέλσλ ηθαλνηήησλ πνπ θαζνξίδεη ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θάζε κάλαηδεξ. 

Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν σο κηα θαζνξηζηηθή βάζε γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ, ηελ πξνψζεζε θαη ηνλ ζπλερή πξνγξακκαηηζκφ ηεο κνλάδαο. 

Έλα αθφκε παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο μελνδνρεηαθήο αιπζίδαο “Marriott”, φπνπ 

εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα εγεηηθήο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ησξηλνχο κάλαηδεξο γηα ηε δεκηνπξγία εγεηηθψλ αμηνηήησλ. Ζ 

εθαξκνγή απηνχ ηνπ κνληέινπ επηηξέπεη ζηνπο κάλαηδεξο ησλ Marriott’s λα 

αλαγλσξίδνπλ ηνπο ελ δπλάκεη εγέηεο, θαζψο εμαζθαιίδεηαη έηζη φηη έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο (Tesone, Dana, Ricci, Peter, 2005).  

 

πκπεξαζκαηηθά, έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ην εγεηηθφ ζηπι θάζε κάλαηδεξ έρεη 

ηξνκεξή επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηα δηνηθεηηθά θίλεηξα, εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ (Ahmed and Parasuraman,1994). Ο εγέηεο 

ηνπ μελνδνρείνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αθνζίσζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ γηα ηελ 

παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ κε ην λα ην απνδεηθλχεη ν ίδηνο, κε ηε δηθή ηνπ δειαδή 
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ζπκπεξηθνξά θαη ηξφπν εξγαζίαο (Bowen and Shneider 1985). Γηα λα ην πεηχρεη απηφ 

ν κάλαηδεξ πξέπεη λα πηνζεηήζεη εθείλν ην εγεηηθφ ζηπι ην νπνίν ζα επεξεάδεη άκεζα 

θαη νηθεηνζειψο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ. Γηαθνξεηηθά, θάπνην άιιν εγεηηθφ ζηπι, 

ιαλζαζκέλεο επηινγήο, κπνξεί λα θέξεη αθξηβψο ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα, θαζψο 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

δξφκνπο, φπνπ ε εμαθξίβσζε θαη ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εγεηηθνχ κνληέινπ 

ηθαλνηήησλ ζα παξακέλεη δπζδηάθξηηε (Mohr- Jackson, 1993).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
 
 
Ζ εγεζία αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ηα κέιε ηεο 

νξγάλσζεο ππνθηλνχληαη- παξαθηλνχληαη ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο (Sadler, 1997). Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

απνηειεζκαηηθή εγεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ άλζξσπν 

πξψηα θαη κεηά πξνο ηελ επηρείξεζε, θαζψο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλδπάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ παξαγσγηθφηεηα.  

 

Ζγέηεο είλαη απηφο πνπ θεξδίδεη ηελ ςπρή, ηελ θαξδηά θαη ην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη. Ο εγέηεο πεξλά φξακα, αμίεο θαη ηδαληθά. Πηζηεχεη ζηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ θαη ηνπο νδεγεί ζε έλα θαιχηεξν αχξην. Ο εγέηεο αθηεξψλεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ, αιιά λνηάδεηαη θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, πξνρσξψληαο ζε 

αλαλέσζε, γηα λα δηαζθαιίζεη φηη κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

πεηχρνπλ ηελ αξκνλία. Ο κεγάινο εγέηεο είλαη απηφο πνπ ζπλαξπάδεη θαη πεηπραίλεη 

απνηειέζκαηα. Ο εγέηεο εκπλέεη ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ηελ θνηλφηεηα 

κέζα ζηελ νπνία δεη γηα λα επηδηψμεη ηελ πινπνίεζε νλείξσλ πνπ αθφκα θαη ρζεο ήηαλ 

αδχλαηε. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ξφινπ, ν ραξαθηήξαο ηεο εγεζίαο θαζνξίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Ζ εγεζία κέζα απφ ην παξάδεηγκα είλαη ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Ghiselli, 1971) 

θαη απνηειεί πξφηππν γηα ηνπο πθηζηακέλνπο. Δίλαη ε ςπρή ηεο επηρείξεζεο θαη νη αμίεο 

ηνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα (Bass & 

Avolio, 1990). 

 

Οη κεγάινη εγέηεο είλαη άγξππλνη, ελήκεξνη θαη ζπληνληζκέλνη κε ηνλ εαπηφ ηνπο, κε 

ηνπο άιινπο θαη κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Γεζκεχνληαη γηα ηα πηζηεχσ ηνπο, κέλνπλ 

πηζηνί ζηηο αμίεο ηνπο θαη δνπλ κηα δσή γεκάηε, κηα δσή κε πάζνο. Οη κεγάινη εγέηεο 

είλαη ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο θαη παξάιιεια ζπλεπείο. Δπηδηψθνπλ λα δήζνπλ έρνληαο  

πιήξε ζπλαίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, ησλ άιισλ, ηεο θχζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη 

κεγάινη εγέηεο αληηκεησπίδνπλ ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ κε ειπίδα. 

Δκπλένπλ κέζσ ηεο ζαθήλεηαο ηνπ νξάκαηνο, κέζσ ηεο αηζηνδνμίαο, θαη κέζσ κηαο 

εθπιεθηηθήο πίζηεο ζηελ ηθαλφηεηα  ηε δηθή ηνπο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο λα θάλνπλ 

ηα φλεηξα πξαγκαηηθφηεηα. Οη κεγάινη εγέηεο αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο 
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πξνθιήζεηο αιιά θαη ηηο επθαηξίεο κε θαηαλφεζε θαη ζπκπφληα γηα ηα άηνκα ησλ 

νπνίσλ εγνχληαη θαη γηα εθείλνπο πνπ ππεξεηνχλ (Βνγηαηδήο Δι.- McKee An., 2008).  

 

Όπσο γξάθεη ν Γ. Μπνπξαληάο  ζην βηβιίν ηνπ «Όια ζνπ ηα’ καζα κα μέραζα κηα 

ιέμε» (2008), «εγέηεο κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη ν πξντζηάκελνο ζηελ επηρείξεζε, ν 

δάζθαινο ζηελ ηάμε, ν γνλέαο ζηα παηδηά, ν επαγγεικαηίαο ζην ρψξν ηνπ, αθφκα θαη 

ην παηδί ζηελ παξέα ηνπ». Ο εγέηεο αθήλεη θιεξνλνκηά έλαλ θαιχηεξν θφζκν, 

δεκηνπξγψληαο ζεζκνχο θαη αλαπηχζζνληαο δηαδφρνπο θαιχηεξνπο απφ ηνλ ίδην.  

 

Ζ εγεζία κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο κία κνξθή ζπκκαρίαο αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή 

νκάδα θαη ηνλ εγέηε ηεο. ηε ζπκκαρία απηή ν εγέηεο  θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

δξάζεο θαη θαηαδεηθλχεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. Όκσο γηα λα 

κεγηζηνπνηεζεί ην εξγαζηαθφ απνηέιεζκα δελ αξθεί ε θαζνδήγεζε θαη ρξήζε εμνπζίαο. 

Δίλαη απαξαίηεηε θαη ε αληίζηνηρε ζεηηθή δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπηωζε ηωλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεωλ, όπνπ ε ζπκπεξηθνξά ηωλ 

εξγαδνκέλωλ απνηειεί ηκήκα ηνπ πξνϊόληνο ηνπο (Γ. Μπνπξαληάο ,2005). 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία δελ είλαη πάληνηε ζέκα κφλνλ ραξίζκαηνο, φζν ζέκα 

θνπιηνχξαο, απηνειέγρνπ, εκπεηξίαο, θξίζεο, ηφικεο θαη ζθιεξήο εξγαζίαο. Έηζη έλαο 

εγέηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο αμηφινγνο αλ  έρεη ηελ πφξηα ηνπ αλνηθηή θαη 

επηθνηλσλεί κε επθνιία κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη εθφζνλ δελ γίλεη ν άλζξσπνο 

πνπ αζθεί ζθιεξή θξηηηθή ή ν άλζξσπνο ησλ απαγνξεχζεσλ. χκθσλα κε ηνλ 

Groumer, ηνλ γθνπξνχ ηνπ κάλαηδκελη, πξέπεη λα ηζρχεη ε παξαθάησ ζρέζε γηα λα 

επηηεπρζεί ε επηηπρία: γλψζε → θαηλνηνκία → ζπλεξγαζία → πειάηεο. Αξθεηνί  

εξεπλεηέο ηεο εγεζίαο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ πηζηεχνπλ ζηε δηνίθεζε κέζσ ηεο 

εμνπζίαο. Θεσξνχλ φηη ν ζεβαζκφο, ε πεηζαξρία θαη ε πξνζπάζεηα δελ επηηπγράλνληαη 

ζηνπο πθηζηακέλνπο κε ηα γαιφληα θαη ηνλ θφβν. Κεξδίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

εκπηζηνζχλε, ηελ έκπλεπζε, ην θηιφηηκν, ηελ αμηνπξεπή κεηαρείξηζε θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο απηνεθηίκεζεο. Άιισζηε, φπσο είπε θαη ν Drugger: «ν θαιχηεξνο εγέηεο είλαη 

απηφο πνπ παίξλεη ηηο ιηγφηεξεο απνθάζεηο».  

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε εγεζίαο κε ην κάλαηδκελη, ζχκθσλα κε ηνλ J. Kotter (1992), ε 

εγεζία θαη ην κάλαηδκελη είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη αιιεινεπεξεαδφκελεο ιεηηνπξγίεο 

(ξφινη). πλήζσο, παξά ηελ αληηθαηηθφηεηα, ν άξηζηνο ζπλδπαζκφο απηψλ είλαη ε 

πξαγκαηηθή πξφθιεζε ε νπνία εμαζθαιίδεη ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο θαη ηαπηφρξνλα 

ηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ.  Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε  

εγεζίαο θαη  νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, απηέο βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία 
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αιιειεπίδξαζεο θαη εηεξνθαζνξηζκνχ. ε έλα αξρηθφ ζηάδην νη πξσηνπφξνη είλαη απηνί 

πνπ θαζνξίδνπλ ηηο θπξίαξρεο αμίεο κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο αμίεο θαη πηζηεχσ. Έηζη 

επηιέγνληαη άηνκα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο αμίεο ηα νπνία πξνζειθχνληαη απφ 

θνπιηνχξεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηηο δηθέο ηνπο αμίεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη αξρηθέο 

αμίεο ηεο εγεζίαο ηεο νξγάλσζεο γίλνληαη ε θπξίαξρε θνπιηνχξα. 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα φινπο ηνπο κάλαηδεξο θαη ηνπο 

δηεπζπληέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ βηνκεραλία- θιάδν ζηνλ νπνίν απηνί εξγάδνληαη. 

Πξσηαξρηθφο ξφινο ησλ εγεηψλ ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν είλαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ελέξγεηα θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ εξγαζία (Wagen and 

Davies, 1998). Οη κάλαηδεξο πξψηεο γξακκήο ζηε βηνκεραλία ησλ μελνδνρείσλ 

παίδνπλ ξφιν θιεηδί γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ αλψηεξσλ 

ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο, ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, 

θαζψο παξάιιεια πξέπεη θαη νη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη λα αλαπηχμνπλ ακνηβαίν 

ζεβαζκφ γηα ηελ απφιπηε επηηπρία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη Wagen θαη Davies (1998) 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη εγέηεο ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν είλαη απαξαίηεην λα είλαη 

επέιηθηνη, λα πξνζαξκόδνπλ ηηο εγεηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εθάζηνηε 

πεξίπηωζε θαη ζηνλ άλζξωπν πνπ θάζε θνξά αληηκεηωπίδνπλ.   

 

Όπσο θάζε άλζξσπνο νπζηαζηηθά αληηπξνζσπεχεη κηα «βηνκεραλία» (Lewis 1989, 

Schneider and Bowen, 1993), έηζη θαη ε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία βαζηθά απνηειείηαη 

απφ δχν «ζπζηαηηθά», ηελ παξαγσγή θαη ηελ εμππεξέηεζε. Ζ δεκηνπξγία θαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην μελνδνρείν ζηνλ πειάηε επηηπγράλνληαη θπξίσο κέζσ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζ’ απηφ. Ζ επηηπρία απηήο ηεο βηνκεραλίαο, ζπλεπψο, εμαξηάηαη απφ ηνλ 

δείθηε εμππλάδαο ησλ ππαιιήισλ θαη απφ ην πφζν απνηειεζκαηηθά δηεπζχλνληαη- 

καλαηδάξνληαη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ (Nankervis and Debrah, 1995, Berger and Ghei, 1995). Δίλαη βαζηθφ φηη ε 

βηνκεραλία ησλ μελνδνρείσλ αλαπηχζζεη δξαζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο εγεηηθέο 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηθαλνχο ηνπο εγέηεο λα αλαθηνχλ θαη λα δηαηεξνχλ 

άμηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ άκεζα θαη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Πνιινί δηεπζπληέο μελνδνρείσλ αιιά θαη άιισλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

πιένλ αληηιεθζεί ηελ αμία ησλ ζεηηθψλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη είλαη ζε ζέζε λα ηηο 

δηαθξίλνπλ κε επρέξεηα απφ ηηο δηνηθεηηθέο ζρέζεηο. Οη δηεπζπληέο απηνί αζθνχλ ην 

ιεγφκελν «πεξηπαηεηηθφ κάλαηδκελη», επηζθεπηφκελνη ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη 
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πξνζεγγίδνληαο αλζξψπηλα ηνπο εξγαδφκελνπο. ηε βφιηα ηνπο απηή, νπσζδήπνηε 

επηζεσξνχλ ηα ηκήκαηα απηά, αιιά ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο εξγαδφκελνπο δελ έρεη 

δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη απνθεχγνπλ επηκειψο λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπδεηνχλ γεληθφηεξα ζέκαηα. Σν ρηνχκνξ είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

ζηηο βφιηεο απηέο, δηφηη δίλεη νδνχο δηαθπγήο απφ θξίζηκεο εξσηήζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ησλ κηζζψλ, ηελ αχμεζε πξνζσπηθνχ θιπ. 

Ζ πνηφηεηα πνιιψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εξγαδφκελσλ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππεξεζία σο πξντφλ θαηαλαιψλεηαη 

ηε ζηηγκή πνπ παξάγεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε εγεζία κε ρηνχκνξ κπνξεί λα 

απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα εμαζθάιηζεο θαινχ θιίκαηνο εξγαζίαο, ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα κεραληζκνχ πνπ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο.  

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη παξνπζίαζε 

ελφο ηγεηικού μονηέλος ικανοηήηων για ηον ξενοδοσειακό κλάδο, ην νπνίν 

ιακβάλεη ππφςηλ φια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ.  Ο 

θαζνξηζκφο ησλ ηθαλνηήησλ απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε ηνπ μελνδνρείνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

ζσζηή επηινγή, αλάπηπμε θαη θαζνδήγεζε ησλ κειινληηθψλ απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ, 

θαζψο επίζεο ραξάζζεη κνλνπάηηα θαξηέξαο θαη νξγαλψλεη ηελ ηεξαξρία.  

 

Ζ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ είλαη πνιχ θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν.  

 

Σν απνηειεζκαηηθφηεξν κνληέιν εγεζίαο γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, είλαη ε εθαξκνγή 

εθείλνπ ηνπ κνληέινπ ην νπνίν ζπλδέεη ηελ εγεζία κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Lucia and Lepsinger, 1999). Σν κνληέιν απηφ ελδείθλπηαη λα εθαξκφδεηαη ζε 

μελνδνρεία, γηαηί ε εθαξκνγή ηνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ εγεηηθνχ 

πιάλνπ γηα ηηο αλάγθεο θάζε κνλάδαο, θαζψο επίζεο ππνδεηθλχεη ηηο απαξαίηεηεο 

ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα κνληέια ηθαλνηήησλ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

ζπκπεξηθνξά παξά ζηελ πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη πνιχ βαζηθφ γηα έλα κνληέιν 

ηθαλνηήησλ λα είλαη ρξήζηκν σο έλα εξγαιείν ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, γηαηί ην 

κνληέιν απηφ δελ πξέπεη κφλν λα πξνζδηνξίδεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή εηθφλα, αιιά λα εληνπίδεηαη έλα ηδηαίηεξν ζηνηρείν- ηθαλφηεηα ην νπνίν 

έρεη θαηαζηξαθεί.  
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Οη B. Herrera, C. Enz θαη M. Lankau, μεθίλεζαλ λα δηεξεπλνχλ απηφ ην ζέκα αθνχ 

παξαηήξεζαλ φηη δελ ππάξρνπλ κνληέια ηθαλνηήησλ ζπγθεθξηκέλα γηα εγέηεο ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ινηπφλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο ηέηνηνπ 

κνληέινπ, ζέιεζαλ λα “θαηαζθεπάζνπλ” έλα κειινληηθφ κνληέιν εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

γηα ηε βηνκεραλία ζηέγαζεο. Ζ χπαξμε ελφο βηνκεραληθνχ κνληέινπ είλαη ζεκαληηθή 

γηαηί κπνξεί λα ελεκεξψζεη ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ηνπο ππαιιήινπο γηα ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ κειινληηθψλ εγεηψλ αλαγλσξίδνληαο αλψηεξνπο κάλαηδεξ. Δπηπιένλ, 

έλα επξχ βηνκεραληθφ κνληέιν βνεζάεη ζεκαληηθά ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο 

ζπκπεξηθνξηθήο εηθφλαο θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε 

θαη δεηείηαη απφ νιφθιεξε ηε βηνκεραλία. Σαπηφρξνλα, βνεζάεη ηνπο αλψηεξνπο 

κάλαηδεξ ζηα μελνδνρεία λα εκπινπηίζνπλ νπζηαζηηθά ηα ζπζηήκαηα- δηαδηθαζίεο 

επηινγήο, ζηξαηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο. Δζηηάδνπλ ην κνληέιν ηθαλνηήησλ ηνπο ζηελ 

δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο πνπ πξνζδνθνχλ φηη 

ζα είλαη απαξαίηεηε ηα επφκελα δέθα ρξφληα. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία 

ελφο κνληέινπ ην νπνίν ζα απνηειέζεη νδεγφ ησλ αλζξψπηλσλ θηινδνμηψλ ηα 

επεξρφκελα έηε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ κειινληηθψλ εγεηψλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν.  

 

Οη  Herrera, Enz θαη  Lankau θαηέιεμαλ ζε κηα ιίζηα 99 ηθαλνηήησλ γηα ηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν κεηά απφ κηα παγθφζκηα έξεπλα 735 αλψηαησλ ζηειερψλ ζηε 

βηνκεραλία ησλ μελνδνρείσλ. Ξεθηλψληαο  κε βάζε έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ 

δηαθνξεηηθψλ εξεπλψλ ηθαλνηήησλ, δεκηνχξγεζαλ έλα κεηαβαηηθφ ζπκπεξηθνξηθφ 

κνληέιν ηθαλνηήησλ ην νπνίν εκπεξηέρεη ηηο πην βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ εγεηψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ πνιπεηή έξεπλα ζηνλ θιάδν. Θέηνληαο ζε 

ιεηηνπξγία απηφ ην κνληέιν, ηειεηνπνίεζαλ ηα ζπζηαηηθά κέζσ ηεο μελνδνρεηαθήο 

αλάδξαζεο. Σν ηειηθφ κνληέιν ηθαλνηήησλ απνηειείηαη απφ νθηψ παξάγνληεο, 

εηθνζηνθηψ δηαζηάζεηο θαη ελελήληα ελλέα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο ηθαλφηεηεο- 

αξκνδηφηεηεο.  

 

Ζ πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα έδεημε φηη απφ ηνπο νθηψ παξάγνληεο ηθαλνηήησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εγέηε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ε απηνδηαρείξηζε απνηηκήζεθε 

σο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο.  Ο παξάγνληαο ηεο απηνδηαρείξηζεο απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξηο βαζηθέο ζπκπεξηθνξηθέο δηαζηάζεηο: ηελ εζηθή θαη αθεξαηφηεηα, ηε δηαρείξηζε 

ρξφλνπ, ηελ επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ απηνδηαρείξηζε. Δμεηάδνληαο ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο απηέο δηαζηάζεηο  θάζε παξάγνληα δεμηνηήησλ, ε έξεπλα θαηαιήγεη φηη  

ε δηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εζηθή ή ηελ αθεξαηόηεηα θαηαιακβάλεη ηε 

ζπνπδαηόηεξε ζέζε ζηελ δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εγεηώλ.  
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Αθνινχζσο, ε ηθαλφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο θαηαηάζζεηαη κε βάζε ηελ 

έξεπλα δεχηεξε ζε ζπνπδαηφηεηα γηα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θιάδνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο μεθάζαξα ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

εμππεξέηεζεο θάζε πειάηε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. Οη αλψηεξνη κάλαηδεξο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ππνζηήξημαλ φηη νη κειινληηθνί εγέηεο ηεο βηνκεραλίαο 

ζηέγαζεο είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαγξχπλεζε φζνλ αθνξά ζηε 

δέζκεπζή ηνπο, ηφζν ζηελ πνηφηεηα, φζν θαη ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ αλαγθψλ ηνπ 

θάζε εκπιεθνκέλνπ, δειαδή φρη κφλν ησλ ηδηνθηεηψλ αιιά θαη ησλ κεηφρσλ, 

ππαιιήισλ θαη πειαηψλ.  

 

Ζ δεμηφηεηα πινπνίεζεο έξγνπ, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

ζεσξήζεθαλ επίζεο πνιχ ζεκαληηθέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κάλαηδεξο. Οη 

κειινληηθνί μελνδνρεηαθνί εγέηεο πξέπεη λα θηλνχληαη κε ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη λα δηαρεηξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ψζηε λα ηνπο 

επηηξέπεηαη λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηελ επηρείξεζε. 

 

Έλα αμηνζεκείσην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ πθηζηακέλσλ, ηε δεθηηθφηεηα δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

αιιαγψλ θαη ηέινο ηελ εγεηηθή επζηξνθία ζεσξνχληαη απφ ηηο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο 

ηθαλφηεηεο γηα ηνλ κειινληηθφ ηθαλφ εγέηε. 

 

Ζ εζηθή, ε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ε δηαρείξηζε ρξφλνπ, ε 

ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία, ε δέζκεπζε ζηελ πνηφηεηα θαη ν ζπλερήο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ νκάδα ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθέο θαη βαζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

κειινληηθνχ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε ζηνλ θιάδν ζηέγαζεο.  

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηθαλνηήησλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ. 

 

Σν κνληέιν ηθαλνηήηωλ δύλαηαη λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηα ζηειέρε 

μελνδνρεηαθώλ κνλάδωλ, θαζώο απνηειεί έλαλ νδεγό απηνεμέιημεο δεμηνηήηωλ 

θαη ηθαλνηήηωλ.  Δπηπιένλ, θάζε μελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην επξύηεξν απηό κνληέιν ηθαλνηήηωλ πξνζαξκόδνληαο ην ζηηο 

δηθέο ηεο αλάγθεο θαη εμειίζζνληάο ην αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηεο. 

Παξάιιεια, κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν  ζηελ εθπαίδεπζε κειινληηθώλ 

εγεηώλ,  θαζώο θαζνδεγεί θαη ελζαξξύλεη παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα γηα ηελ 
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εθαξκνγή ηέηνηωλ κεζόδωλ εθπαίδεπζεο, ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη λα είλαη 

ηθαλνί λα αληαπνθξηζνύλ θαη λα εθπιεξώζνπλ ηηο πηζαλέο κειινληηθέο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο θαη ηνπ θιάδνπ. 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ δεμηνηήησλ πξνηείλεηαη σο κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή 

απνηειεζκαηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο κία απφ ηηο ζπλερείο πξνθιήζεηο 

ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν είλαη ε ζηαζεξή παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία 

βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνζεθηηθή επηινγή πξνζσπηθνχ, ζηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε θαη παξαθίλεζή ηνπ.  

 

Ηδηαίηεξα γηα ηε ρψξα καο, ζηελ νπνία ν ηνπξηζκφο θαη ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο 

απνηεινχλ βαζηθή πεγή εηζξνήο πφξσλ απφ ην εμσηεξηθφ, ε κειέηε θαη εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο θαη εγεζίαο ζηνλ θιάδν ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ 

επηδίσμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη επηβεβιεκέλε γηαηί ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ν ζθιεξφο 

αληαγσληζκφο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν κεηαμχ ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα κεζφδνπο ηνπ 

παξειζφληνο.  

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε πξνθχπηεη φηη ν ξφινο ηεο εγεζίαο ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο θαη ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα 

γηα λα εληνπηζηνχλ φιεο νη πηπρέο ηνπ ψζηε νη εγέηεο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί.    
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