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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων δεν εξαρτάται μόνο από καλά 

σχεδιασμένες και εσωτερικά συνεπείς πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινου 

δυναμικού, αλλά και από την αποτελεσματική υλοποίηση της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού. Ερευνητές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource 

Management  / εφεξής HRM) γενικά συμφωνούν ότι η εφαρμογή των πρακτικών HR 

οδηγεί σε υψηλότερη οργανωτική απόδοση, εργασιακή δέσμευση και ικανοποίηση. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι αξίες της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού εφαρμόζονται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

και κατά πόσο αυτές οι αρχές επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση και την 

εργασιακή δέσμευση των εργαζομένων.  Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε το στυλ ηγεσίας 

που ασκούν οι διευθυντές των τραπεζών, καθώς η ηγεσία έχει άμεση σχέση με τις 

αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε 

ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου σε 100 εργαζόμενους ελληνικών 

τραπεζών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε γενικό πλαίσιο οι εργαζόμενοι 

εμφανίζουν υψηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης και μέτριο προς υψηλό επίπεδο 

εργασιακής δέσμευσης. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν 

σε μέτριο προς αρκετό βαθμό στρατηγικές HRM στις προσλήψεις, σε μικρό βαθμό 

στρατηγικές HRM στο σύστημα ανταμοιβών/ κινήτρων, σε μέτριο βαθμό 

στρατηγικές HRM στο σύστημα κατάρτισης/εκπαίδευσης, σε μεγάλο βαθμό 

στρατηγικές HRM στο σύστημα εξέλιξης των εργαζομένων και σε μέτριο βαθμό 

στρατηγικές HRM στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης. Επιπροσθέτως από την 

ανάλυση προέκυψε ότι η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή δέσμευση 

σχετίζονται θετικά με τη μετασχηματιστική ηγεσία, τη συναλλακτική ηγεσία και με 

όλες τις στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσία, εργασιακή ικανοποίηση, 

εργασιακή δέσμευση  
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ABSTRACT 
 

 

The effective management of human resources is not only dependent on well-

designed and internally consistent human resources policies and practices but also on 

the effective implementation of human resources management. Researchers in Human 

Resource Management (HRM) generally agree that the implementation of HR 

practices leads to higher organizational performance, work commitment and 

satisfaction. The purpose of this research is to investigate whether the values of 

human resources management are applied to the Greek banking system and whether 

these principles affect job satisfaction and employee commitment. In addition, the 

leadership style of bank managers was explored as leadership is directly related to 

human resources management. For this purpose, a quantitative survey was carried out 

using a questionnaire for 100 employees of Greek banks. The results showed that in a 

general context, workers indicate a high level of job satisfaction and a moderate to 

high level of work commitment. In addition, it was observed that banks use moderate 

HRM recruitment strategies, to a lesser extent HRM strategies in the rewards / 

incentives system, moderate HRM strategies in the training / education system, highly 

HRM strategies in the employee development system, and moderate degree HRM 

strategies in the performance evaluation system. In addition, analysis has shown that 

work satisfaction and work commitment are positively related to transformational 

leadership, transactional leadership and all human resources management strategies. 

 

Key words: Human resources management, leadership, job satisfaction, work 

commitment 
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Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια, οι οργανωτικές πρακτικές και η ηγετική συμπεριφορά 

έχουν υποστεί δραματικές αλλαγές, κυρίως λόγω της ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης 

και του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια η ηγεσία, ως σύνθετο φαινόμενο, 

είναι σημαντική παράμετρος σε ένα δυναμικό και αβέβαιο περιβάλλον. Το 

ερευνητικό ενδιαφέρον στον τομέα του ηγετικού στυλ και ο αντίκτυπός του στη 

λειτουργία των οργανισμών και επιχειρήσεων ήταν μεγάλο κατά την τελευταία 

δεκαετία, καθώς οι σύγχρονοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από αυξημένη 

πολυπλοκότητα. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα έχουν γίνει μια από τις βασικές ανησυχίες στη 

θεωρία της ηγεσίας. 

Η μεταβαλλόμενη πολιτική δυναμική, η ύφεση και οι μη ηθικές εταιρικές 

πρακτικές έχουν γίνει σημαντικές απειλές για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και 

τη σταθερότητα. Για να ξεπεραστούν τα αρνητικά περιστατικά, οι ηγέτες των 

επιχειρήσεων πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση και να πιστεύουν ότι οι στόχοι τους 

μπορούν να επιτευχθούν, ενώ σημαντικό στοιχείο είναι αυτή η πεποίθηση να 

μεταδίδεται και στους εργαζόμενους. Προκειμένου να επιτύχουν, οι οργανώσεις 

επικεντρώνονται ιδιαίτερα στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με την 

αποτελεσματική και συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της οργανωτικής απόδοσης. 

Ως εκ τούτου, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις αποτιμούν το ανθρώπινο κεφάλαιο ως 

βασική πηγή ποιότητας, παραγωγικότητας και βελτίωσης των διαδικασιών. Έννοιες 

όπως η επικοινωνία, η ικανοποίηση, τα κίνητρα και η δέσμευση θεωρείται ότι 

επηρεάζουν σημαντικά τη ψυχοκοινωνική συμπεριφορά των εργαζομένων, η οποία 

τελικά επηρεάζει τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την εργασία. Ομοίως, 

προκειμένου να επιτευχθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι ηγέτες των επιχειρήσεων 

επικεντρώνονται σε δύο σημαντικά ζητήματα: τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της 

ποιότητας των πελατών και τη διατήρηση της ικανοποίησης και της δέσμευσης των 

εργαζομένων μακροπρόθεσμα. 

Η αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων δεν εξαρτάται μόνο 

από καλά σχεδιασμένες και εσωτερικά συνεπείς πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινου 

δυναμικού, αλλά και από την αποτελεσματική υλοποίηση της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού (Huselid 1995). Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή της πολιτικής και των 
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πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας σε κάθε επιχείρηση. Οι 

αρμοδιότητες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού αφορούν περισσότερο τους 

διαχειριστές (managers) και τους διευθυντές των επιχειρήσεων ή των οργανισμών.  

Ο ρόλος της ηγεσίας σε έναν οργανισμό είναι κρίσιμος από την άποψη της 

δημιουργίας ενός οράματος, αποστολής, αποφασιστικότητας και καθορισμού στόχων, 

σχεδιασμού στρατηγικών, πολιτικών και μεθόδων για την αποτελεσματική επίτευξη 

των οργανωτικών στόχων, καθώς και τη διαχείριση και το συντονισμό των 

προσπαθειών και των οργανωτικών δραστηριοτήτων (Harris et al. 2007). Στην 

παρούσα φάση, πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την 

αποστολή και το όραμα τους, καθώς και με την αντιμετώπιση των αλλαγών που 

συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον όπως μη ηθικές πρακτικές, υψηλό κύκλο 

εργασιών, κακές οικονομικές επιδόσεις κλπ (Harris et al. 2007). Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στην έλλειψη αποτελεσματικής ηγεσίας. Ο κύριος στόχος πολλών 

εταιρειών είναι να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους τους. Ως εκ τούτου, 

υπάρχει η ανάγκη αποτελεσματικών ηγετών για το συντονισμό και την κινητοποίηση 

των εργαζομένων (Mitonga-Monga & Coetzee 2012). Δυστυχώς, ορισμένες εταιρείες 

δεν λαμβάνουν υπόψη το ηγετικό στυλ που υιοθετούν οι διαχειριστές τους. Με βάση 

αυτή την προϋπόθεση, η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ του ηγετικού στυλ και της οργανωτικής δέσμευσης των εργαζομένων, καθώς 

και της ικανοποίησης που αυτοί εκφράζουν. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηγετικών 

μορφών, όπως η ηγεσία μετασχηματισμού, η συναλλακτική ηγεσία, η αυταρχική 

ηγεσία, η δημοκρατική ηγεσία, το στυλ συμμετοχικής ηγεσίας κλπ.  

Το στυλ ηγεσίας θεωρείται ως ένας συνδυασμός διαφορετικών 

χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και συμπεριφορών που χρησιμοποιούνται από τους 

ηγέτες για την αλληλεπίδραση με τους υφισταμένους τους (Mitonga-Monga & 

Coetzee 2012). Οι Mitonga-Monga και Coetzee (2012) θεωρούν την ηγεσία ως 

πρότυπο που σχετίζεται με τη διαχειριστική συμπεριφορά, η οποία έχει σχεδιαστεί για 

να ενσωματώνει το οργανωτικό ή προσωπικό ενδιαφέρον και τα αποτελέσματα για 

την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το στυλ ηγεσίας που 

υιοθετούν οι διευθυντές των ελληνικών συστημικών τραπεζών, καθώς και οι 

πρακτικές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που υιοθετούνται στις ελληνικές 

τράπεζες.  
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Σημαντικότητα έρευνας 
 

Η οικονομική κρίση το 2008 οδήγησε στην κατάρρευση των παγκόσμιων 

οικονομιών. Τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση ήταν οι συστηματικές αποτυχίες της 

βιομηχανίας που διαιωνιζόταν με την πάροδο των ετών, καθώς δεν υπήρχε 

πραγματική επίβλεψη και υπήρχαν μόνο χαλαροί κανονισμοί. 

Το πρώτο βήμα στην απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος προκλήθηκε 

το 1998, όταν καταργήθηκε η πράξη Glass-Steagall κατά τη διάρκεια της διοίκησης 

του Κλίντον. Αυτό επέτρεψε στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα των 

καταθετών για να κάνουν επενδύσεις με μεγαλύτερο ρίσκο, οι οποίες με τη σειρά 

τους βοήθησαν τις τράπεζες να αναπτυχθούν ταχύτερα. Με τα χρόνια η 

απελευθέρωση συνεχίστηκε και οι τράπεζες εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις ευκαιρίες. Ο 

συστημικός κίνδυνος στον τραπεζικό κλάδο, οι χαμηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις και 

η τάση να επενδύονται σε μη βασικές επιχειρήσεις και προϊόντα ήταν αιτίες που 

συνέβαλαν στη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτά τα αίτια σε συνδυασμό με την 

κουλτούρα των μπόνους, καθώς και το στυλ ηγεσίας και οι πρακτικές διαχείρισης 

τους συνέβαλαν στην κρίση. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι η ηγεσία και η 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας. 

Επιπλέον, το πραγματικό πρόβλημα της επιτυχίας και της βιωσιμότητας μιας 

τράπεζας είναι ότι το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι ελλιπές. Αυτή η 

άποψη ότι οι ανθρώπινοι πόροι καθίστανται σπάνιοι, τόσο σε ποιότητα όσο και σε 

ποσότητα δεν είναι αποδεκτή. Είναι βασικό ζήτημα ότι όποιος πόρος είναι ελλιπής 

πρέπει να διαχειρίζεται σωστά προς όφελος της κοινωνίας και, κατά συνέπεια, οι 

τράπεζες πρέπει να δώσουν προσοχή στο σύνολο της διαδικασίας διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού τους. Το όλο φάσμα των πρακτικών HRM απαιτεί 

επαναστατικές αλλαγές, εάν οι τράπεζες θέλουν να επιβιώσουν. Η διαχείριση των 

ανθρώπων αποτελεί βασική πρόκληση για τις διευθύνσεις των τραπεζών. Οι 

εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα αναμένεται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, έτσι 

ώστε οι υπάλληλοί τους να αισθάνονται ότι η πρόσληψη, η επιλογή, η κατάρτιση και 

η ανάπτυξη και η μισθοδοσία τους έχουν καταστεί ουσιώδεις για την αύξηση της 

παραγωγικότητας και της ικανοποίησης τους. 

Έτσι, προκειμένου να διατηρηθούν οι ειδικευμένοι και ταλαντούχοι 

εργαζόμενοι, οι τράπεζες έχουν αρχίσει να αναζητούν αφοσιωμένους υπαλλήλους και 

μέσω πολλών τύπων έρευνας, οι ερευνητές έχουν αποδείξει ότι οι πρακτικές HRM 
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αυξάνουν το επίπεδο δέσμευσης των εργαζομένων. Οι τράπεζες αναγνωρίζουν όλο 

και περισσότερο τις δυνατότητες των υπαρχόντων υπαλλήλων τους. Έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι, οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης μπορούν να είναι μια μοναδική 

ομάδα ταλέντων, η οποία μπορεί να παρέχει στην τράπεζα καλύτερη φήμη. Οι 

πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού καθορίζουν τις προσπάθειες των 

εργαζομένων, επηρεάζοντας τις δεξιότητές τους και παρακινώντας τους. Επιπλέον, 

διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού και 

στη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού οφέλους. Αυτές οι πρακτικές διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού αναφέρονται σε οργανωτικές δραστηριότητες, που στοχεύουν 

στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στην εξασφάλιση ότι οι πόροι 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των οργανωτικών στόχων (Schuler & Jackson 

2014). Οι πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων είναι η διαχείριση των 

ανθρώπων μέσα στο εσωτερικό περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων, πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την 

οργάνωση, την ανάπτυξη, τη χρήση, την αξιολόγηση, τη διατήρηση του κατάλληλου 

αριθμού και του συνδυασμού δεξιοτήτων των εργαζομένων για την επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού (Schuler & Jackson 2014). 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση τα παραπάνω τίθενται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία και 

εξειδικεύουν τον στόχο της παρούσας διπλωματικής εργασίας: 

1. Ποιο είναι το στυλ ηγεσίας που υιοθετούν οι διευθυντές των τραπεζών στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα; 

2. Το στυλ ηγεσίας σχετίζεται με την ικανοποίηση των εργαζόμενων στις 

ελληνικές τράπεζες; 

3. Υιοθετούνται στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στις ελληνικές 

τράπεζες; 

4. Η υιοθέτηση στρατηγικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ενισχύει την 

ικανοποίηση των εργαζόμενων στις ελληνικές τράπεζες; 

5. Η υιοθέτηση στρατηγικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ενισχύει την 

εργασιακή δέσμευση των εργαζόμενων στις ελληνικές τράπεζες; 
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6. Σχετίζεται το στυλ ηγεσίας με τις στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού;
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Κεφάλαιο 1.  Εισαγωγή στη Διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού 

 

 

1.1. Η εξέλιξη και η  έννοια της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 
 

Η διαχείριση του προσωπικού έχει τις ρίζες της στην ανάγκη για αυξημένη 

παραγωγικότητα της εργασίας και στη δημοτικότητα της επιστημονικής διαχείρισης 

του Taylor, στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Η προέλευση μπορεί να ανιχνευθεί 

στην «παράδοση της κοινωνικής πρόνοιας» του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που 

αφορά τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων (Schuler & Jackson 2014). Η παράδοση 

της κοινωνικής πρόνοιας βασίστηκε αφενός στην πεποίθηση ότι η παροχή επαρκούς 

απασχόλησης, ασφάλειας και ευημερίας για τους εργαζόμενους θα αυξήσει την 

παραγωγικότητα της εργασίας και θα μειώσει τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων, και 

αφετέρου στην ανάπτυξη του συνδικαλισμού. Ένας από τους σημαντικότερους 

ρόλους των στελεχών του προσωπικού ήταν η παροχή διοικητικής υποστήριξης στο 

χώρο εργασίας στους διαχειριστές των οργανισμών (Becker & Huselid 2006). 

Αυτή η διοικητική υποστήριξη τείνει να είναι τεχνικής μορφής σε σχέση με 

βασικές λειτουργίες όπως η πρόσληψη και επιλογή εργαζομένων, ο σχεδιασμός του 

εργατικού δυναμικού, η εισαγωγή προσωπικού, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της 

εργασίας, η κατάρτιση και η ανάπτυξη, η διαχείριση των επιδόσεων και οι σχέσεις 

μεταξύ εργαζομένων (Ulrich 1997). Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της 

τεράστιας ανάπτυξης πρακτικών, όπως η ανάλυση των θέσεων εργασίας, η 

αξιολόγηση της θέσης εργασίας, η ταξινόμηση θέσεων εργασίας, οι τεχνικές επιλογής 

των εργαζομένων και η κατάρτιση και ανάπτυξη σε μεγάλες επιχειρήσεις (Becker & 

Huselid 2006). Καθώς η συνδικαλιστική οργάνωση αυξήθηκε και η εργατική δύναμη 

ενισχύθηκε, η διαχείριση των εργασιακών σχέσεων αποτέλεσε επίσης βασικό ρόλο 

για τα τμήματα διαχείρισης προσωπικού (Becker & Huselid 2006). 

Οι αναπτυσσόμενες και ώριμες φάσεις της διαχείρισης του προσωπικού, από 

τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του '70, σημείωσαν αύξηση του καθεστώτος 

και της «επαγγελματοποίησης» της λειτουργίας του προσωπικού, που τροφοδοτήθηκε 

από τη μαζική ανάπτυξη της εργατικής νομοθεσίας στις ανεπτυγμένες χώρες, η οποία 

επηρέασε σημαντικά τις εργασιακές σχέσεις και τη διαχείριση των εργαζομένων 
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(Garavan et al. 2002). Αυτού του είδους η νομοθεσία περιλάμβανε όχι μόνο 

δικαιώματα και συνθήκες εργασίας, όπως νόμους περί άδικης απόλυσης και 

επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, αλλά και νόμους κατά των διακρίσεων λόγω 

φυλής, εθνικότητας και φύλου, καθώς και για ίση αμοιβή (Guest 2011). 

Επιπλέον, οι ερευνητές όπως οι Bamberger και Meshoulam (2000) 

υποστηρίζουν ότι το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα ήταν μια περίοδο 

πολυάριθμων διαχειριστικών πειραμάτων με στόχο τη βελτίωση της οργανωτικής 

δέσμευσης και ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού. Ως αποτέλεσμα, η έρευνα 

άκμασε στον τομέα των βιομηχανικών σχέσεων την ικανοποίηση των εργαζομένων 

και την ενίσχυση της εργασιακής δέσμευσης (Ulrich, Younger & Brochbank 2010). 

Σύμφωνα με τους Lengnick-Hall et al. (2009) και Guest (2011), η περίοδος αυτή 

σηματοδοτήθηκε επίσης από ολοένα και πιο ανταγωνιστικές αγορές, οι οποίες 

οδήγησαν τις εταιρείες να επικεντρωθούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον 

επανασχεδιασμό της εργασίας, στην αξιολόγηση της εργασίας και στην αξιολόγηση 

των επιδόσεων. 

Ενώ μεγάλο μέρος της έρευνας για την ανάπτυξη της διαχείρισης του 

προσωπικού διεξήχθη στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόμοιες εξελίξεις 

σημειώθηκαν στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τους Smart και Pontifex (1993), τη 

δεκαετία του 1950 σημειώθηκε μια απομάκρυνση από την παράδοση της κοινωνικής 

πρόνοιας σε πιο επικεντρωμένες διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού που 

υποστήριζαν την οργανωτική έμφαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Η 

δεκαετία του 1960 και οι αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν περίοδοι ανάπτυξης και 

πειραματισμού για τους οργανισμούς της Αυστραλίας και μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας του '60 η διοίκηση του προσωπικού είχε εδραιώσει τη θέση της ως νόμιμης 

διοικητικής λειτουργίας. Ο Wright (1991) υποστηρίζει ότι αυτές οι εξελίξεις 

προκάλεσαν πρωτοβουλίες, όπως η βιομηχανική δημοκρατία και η οργανωτική 

ανάπτυξη, οι οποίες αμφισβήτησαν πολλές από τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται 

τα παραδοσιακά πρότυπα εργασίας. Επιπλέον, ο Dunphy (1987) υποστηρίζει ότι κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου η λειτουργία του προσωπικού στην Αυστραλία έγινε 

πιο προορατική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, με την ανάπτυξη του 

σχεδιασμού ανθρώπινων πόρων και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. 

Η διαχείριση του προσωπικού έχει επικριθεί ευρέως, επειδή η λειτουργία της 

περιορίζεται σε διοικητικές θέσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους στόχους του 

οργανισμού (Lundy 1994). Κάποιοι άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι στερείται 
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στρατηγικής σημασίας, επειδή είναι επικεντρωμένη σε έναν κυρίως διοικητικό ρόλο 

(Legge 2005). Οι Devanna, Fombrun και Tichy (1984) προσθέτουν ότι η λύση στα 

προβλήματα διαχείρισης προσωπικού θα ήταν να εμπλακεί αυτή στο στρατηγικό 

επίπεδο της διοίκησης ενός οργανισμού. Το αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον σήμαινε ότι οι εταιρείες έπρεπε να γίνουν πιο μακροπρόθεσμες, να 

επικεντρώνονται στον στόχο με χρήση κατάλληλων μορφών ηγεσίας και 

στρατηγικών (Devanna, Fombrun & Tichy 1984; Lengnick-Hall et al. 2009). Νέες 

ιδέες έχουν προκύψει, όπως το οργανωτικό αναπτυξιακό κίνημα, με έμφαση στη 

βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών της οργάνωσης, της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και της ομαδικής απόδοσης σε έναν οργανισμό για μεγιστοποίηση της 

συνολικής αποτελεσματικότητας (Boxall & Macky 2009). 

Η έννοια της HRM, ως νέα στρατηγική προσέγγιση στη διαχείριση των 

ανθρώπων, εξελίχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αντανακλώντας την 

αυξανόμενη σημασία που αποδίδουν στους εργαζόμενους ως έναν σημαντικό 

οργανωτικό πόρο (Boselie, Paauwe & Richardson 2002). Μπορεί να υποστηριχθεί σε 

αυτό το σημείο ότι η σημαντική συμβολή στην κατανόηση της έννοιας της HRM 

έγινε από το Harvard Business School το 1980, μέσω της εισαγωγής ενός 

προγράμματος διδασκαλίας ανθρώπινου δυναμικού στο πρόγραμμα MBA και μέσω 

της έρευνας, όπου οι επαγγελματίες και οι ακαδημαϊκοί θεωρούσαν το μέλλον τις 

HRM. Έχουν προταθεί διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του 

ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων ανταγωνιστικών 

πιέσεων που προκαλούνται από την απορρύθμιση, την παγκοσμιοποίηση, την 

αυξανόμενη μείωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τις αλλαγές στη σύνθεση 

του εργατικού δυναμικού, καθώς και η επιρροή σημαντικών ακαδημαϊκών στις ΗΠΑ 

και το Ηνωμένο Βασίλειο, που οδήγησαν στην εξέταση νέων τρόπων διαχείρισης των 

ανθρώπων (Guest 2011). Άλλοι υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι η κίνηση προς τη 

διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων προερχόταν από την ανάγκη να είναι οι 

οργανώσεις πιο στρατηγικές και ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της εταιρείας 

(Becker & Huselid 2006). Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η μετατόπιση του 

παραδείγματος από το προσωπικό στο ανθρώπινο δυναμικό επηρεάστηκε από την 

ανάγκη να υπερβούμε τον λειτουργικό διοικητικό ρόλο, σε έναν πιο κρίσιμο ρόλο της 

ευθυγράμμισης και της αντιστοίχισης των ανθρώπων με τις στρατηγικές των 

οργανισμών. Σε αυτή τη βάση o Guest (2011) υποστηρίζει ότι, οι HRM είναι ένα 

διακριτικό μοντέλο διαχείρισης των εργαζομένων που στοχεύει στην επίτευξη 
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης ενός ιδιαίτερα 

δεσμευμένου και ικανού εργατικού δυναμικού. 

Η Legge (2005) εντόπισε τρεις διαφορές μεταξύ της διαχείρισης του 

προσωπικού και της HRM. Η πρώτη είναι το επίκεντρο της δραστηριότητας, όπου 

υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες διαχείρισης προσωπικού εκτελούνται από τους 

διαχειριστές, ενώ η HRM δίνει μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση των 

διευθυντικών στελεχών. Η δεύτερη αφορά τον ρόλο των διαχειριστών: η διαχείριση 

του προσωπικού περιορίζει τον ρόλο των διαχειριστών στην εφαρμογή διαδικασιών 

προσωπικού, ενώ οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη 

και την καθοδήγηση μιας επιχειρησιακά προσανατολισμένης στρατηγικής 

ανθρώπινου δυναμικού. Η τρίτη διαφορά αφορά την έννοια της οργανωτικής 

κουλτούρας. H Legge (2005) θεωρεί την οργανωτική κουλτούρα ως κεντρικό 

στοιχείο στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, αλλά όχι στα μοντέλα διαχείρισης 

του προσωπικού. 

Η επόμενη βασική εννοιολογική εξέλιξη ήταν η στρατηγική HRM (εφεξής 

SHRM), η οποία έχει τεκμηριωθεί αρκετά στη βιβλιογραφία της HRM (Schuler & 

Jackson 2014), δείχνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε μια στρατηγική, προορατική και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και στην 

αντιμετώπιση των ανθρώπων ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Guest 2011). 

Θεωρητικά, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού είναι σε θέση να 

επαναπροσδιορίσουν τους πόρους και τις δραστηριότητές τους προς την κατεύθυνση 

της αύξησης της οργανωτικής ανταγωνιστικότητας (Ulrich 1997) και να σχεδιάσουν 

τις πρακτικές τους στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού για να ανταποκριθούν 

τόσο σε βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες ανάγκες (Ulrich, Brockbank & 

Yeung 1990). Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι, οι επαγγελματίες του ανθρώπινου 

δυναμικού πρέπει να επικεντρωθούν στα αποτελέσματα και να αναλάβουν έναν 

αριθμό ρόλων, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών συμβούλων, των 

επιχειρηματικών εταίρων, των φορέων αλλαγής, καθώς και των διοικητικών 

εμπειρογνωμόνων (Ulrich et al. 1990). Ως εκ τούτου, η κεντρική εστίαση της SHRM 

είναι η εξέταση του ρόλου των λειτουργικών περιοχών του ανθρώπινου δυναμικού 

για τη συμβολή στις συνολικές οργανωτικές επιδόσεις. 

Οι Boxall και Macky (2009) σημειώνουν ότι, με αυτή την έννοια, οι άνθρωποι 

θεωρούνται σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η βασική προϋπόθεση 

της SHRM είναι ότι, για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι οργανισμοί ακολουθούν μια 
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συγκεκριμένη στρατηγική που απαιτεί διαφορετικές πρακτικές ανθρώπινου 

δυναμικού από εκείνες άλλων οργανισμών (Boxall & Macky 2009; Schuler & 

Jackson  2014). Επιπλέον, η βραχυπρόθεσμη εστίαση ακόμη και των μεγαλύτερων 

εταιρειών δυσχεραίνει τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό προγραμματισμό και 

δημιουργεί προκλήσεις στην εφαρμογή μιας σαφούς στρατηγικής για τη Διαχείριση 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο Guest (2011) υπογραμμίζει ότι η βασική διαφορά μεταξύ 

HRM και  SHRM είναι ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί ενσωματώνουν 

στρατηγικές αποφάσεις στις πολιτικές και τις πρακτικές τους στον τομέα της 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού για να αντιμετωπίσουν το περιβάλλον τους. 

Ορισμένοι αξιοσημείωτοι ερευνητές στην HRM υποστηρίζουν ότι πρωταρχικός 

στόχος της SHRM είναι να διασφαλιστεί ότι οι λειτουργίες της HRM είναι πλήρως 

ενσωματωμένες σε οργανωτικούς στρατηγικούς στόχους με σκοπό τις βέλτιστες 

επιδόσεις (Guest 2011). 

 

1.2. Βασικές λειτουργίες και στόχοι διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

 
Πάνω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος, οι περισσότεροι οργανισμοί θέτουν σε 

εφαρμογή μια λειτουργία HR. Ο βασικός στόχος της εφαρμογής στρατηγικών HR 

είναι να παρέχει τις συμβουλές και τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν τους 

οργανισμούς και τους διαχειριστές τους για να επιτυγχάνουν στόχους μέσω των 

ανθρώπων. Η λειτουργία HR μπορεί να περιλαμβάνει ένα άτομο ή ένα ολόκληρο 

τμήμα. Μια έρευνα της Incomes Data Services στο Ηνωμένο Βασίλειο (2010) έδειξε 

μια μέση αναλογία του ανθρώπινου δυναμικού προς τους εργαζόμενους της τάξης 

του 61: 1 σε μικρομεσαίες οργανώσεις, που κυμαίνονται από 100: 1 σε μεγαλύτερους 

οργανισμούς. Οι Armstrong και Taylor (2015) σημειώνουν ότι «ο ρόλος των 

επαγγελματιών του ανθρώπινου δυναμικού ποικίλλει ευρέως ανάλογα με τον βαθμό 

στον οποίο είναι γενικοί (π.χ. διευθυντής HR, διευθυντής HR, υπεύθυνος ανθρώπινου 

δυναμικού) ή ειδικοί (π.χ. διαχείριση του ταλέντου, επικεφαλής ανταμοιβής), το 

επίπεδο, στο οποίο εργάζονται (στρατηγικές, εκτελεστικές ή διοικητικές), τις ανάγκες 

του οργανισμού, την άποψη των ανώτερων στελεχών για τη συμβολή τους, το 

πλαίσιο εντός του οποίου εργάζονται και τις δικές τους ικανότητες». 

Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι HRM στους οργανισμούς έχει 

αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι ένα ενιαίο ομοιογενές πεδίο, αλλά 
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περιλαμβάνει ποικίλους ρόλους και δραστηριότητες που διαφέρουν από έναν 

οργανισμό σε άλλο ή ακόμα και σε διαφορετικά επίπεδα μέσα στον ίδιο οργανισμό. 

Σύμφωνα με μια έρευνα, ο Crail (2006) υποδεικνύει ότι σε μια οργάνωση 1.200 

ατόμων μια τυπική ομάδα HR μπορεί να αποτελείται από έναν διευθυντή, ο οποίος θα 

αναφέρει τα αποτελέσματα στον διευθύνοντα σύμβουλο, έναν αριθμό 

επαγγελματικών στελεχών με αρμοδιότητα είτε για συγκεκριμένους τομείς της 

οργάνωσης ή συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως οι προσλήψεις ή οι σχέσεις των 

εργαζομένων, επικουρούμενες από έναν αριθμό περισσότερων κατώτερων 

προϊστάμενων και βοηθών προσωπικού. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η έρευνα του David Ulrich (1997) του 

Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν έχει ιδιαίτερη επιρροή, όσον αφορά τη λειτουργία του 

ανθρώπινου δυναμικού. Το 1997 στο βιβλίο του "Human Resource Champions" 

ανέλυσε τους ρόλους της λειτουργίας των ανθρωπίνων πόρων, περιγράφοντάς τους 

ως ένα στρατηγικό εταίρο, διοικητικό εμπειρογνώμονα, διαχειριστή εργαζομένων και 

φορέας αλλαγής. Ο Ulrich θεώρησε επίσης ότι η HRM συμβάλλει στη διαμόρφωση 

ενός μοντέλου παροχής ανθρωπίνων πόρων, το οποίο μερικές φορές αναφέρεται ως 

«the three-legged stool model», όπου η HRM παρέχεται μέσω τριών μεγάλων τομέων 

- κέντρων εμπειρογνωμοσύνης, όπως για παράδειγμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ή 

πρόσληψης, διοικητική υποστήριξη και τήρηση αρχείων από την πλευρά του 

ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικούς επιχειρηματικούς εταίρους με σκοπό την 

ανάπτυξη συνεργασίας με τους διευθυντές σε ολόκληρο τον οργανισμό, βοηθώντας 

τους να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή, η έρευνα 

από το CIPD (2007) διαπίστωσε ότι λιγότερο από το 20% των οργανισμών είχαν 

εφαρμόσει πλήρως το μοντέλο. Οι δυσκολίες με το μοντέλο τείνουν να προέρχονται 

από τον προκύπτοντα κατακερματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, την κακή 

επικοινωνία και τον συντονισμό στο πλαίσιο των λειτουργιών και της διαχείρισης 

των «συνόρων» μεταξύ των τμημάτων ενός οργανισμού (Hird et al. 2010). Υπήρξαν 

επίσης μείζονες προκλήσεις με την έννοια των επιχειρηματικών εταίρων στον τομέα 

του ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ των οποίων πρωταρχικό είναι ότι σε πολλές 

οργανώσεις είναι απλώς γενικοί διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού 

ευθυγραμμισμένοι κατά κάποιο τρόπο με μια επιχειρηματική μονάδα και όχι με τους 

στρατηγικούς συνεργάτες της. 
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Η άλλη εξέχουσα εξέλιξη, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η 

HR τις τελευταίες δεκαετίες, είναι η συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών στην 

παροχή HR. Σύμφωνα με τους Purcell et al. (2003), οι καλές πρακτικές διαχείρισης 

του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι μόνο η ύπαρξη μιας σειράς πολιτικών βέλτιστης 

πρακτικής. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτικές και 

οι πρακτικές εφαρμόζονται από τους διαχειριστές και τους διευθυντές των τμημάτων. 

Η έρευνα των Purcell et al. (2003) τονίζει ιδιαίτερα τη συμβολή της HR στη 

βελτίωση της οργάνωσης των διευθυντικών στελεχών. 

Οι άνθρωποι επικεντρώνουν τις πτυχές του ρόλου ενός διευθυντή, όπως ο 

καθορισμός ρόλων, η συνέντευξη, η αξιολόγηση της απόδοσης, η παροχή 

ανατροφοδότησης, η καθοδήγηση, ο προσδιορισμός των αναγκών εκμάθησης και 

ανάπτυξης και η διεξαγωγή ελέγχων απόδοσης απαιτούν ειδικές δεξιότητες. 

Ορισμένοι διαχειριστές/διευθυντές από τη φύση τους είναι καλύτεροι σε αυτόν τον 

τύπο δραστηριότητας από άλλους, αλλά όλοι επωφελούνται από καθοδήγηση και 

υποστήριξη. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις πρέπει να αναγνωρίσουν τα καθήκοντα 

διαχείρισης των ανθρώπων ως μέρος του ρόλου ενός διευθυντή και να τους δώσουν 

τον απαιτούμενο χρόνο για να το κάνουν. Οι Armstrong και Taylor (2015) 

προτείνουν ορισμένους τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί μπορούν να επιτύχουν 

«καλύτερη εφαρμογή των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού»: 

• Προσδιορισμός του πώς οι εισροές στον τομέα της διαχείρισης των ανθρώπων 

αποδεικνύουν ότι τους ωφελεί 

• Συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και τον έλεγχο των πρακτικών 

• Διασφάλιση ότι οι πρακτικές δεν είναι πολύ περίπλοκες, γραφειοκρατικές ή 

χρονοβόρες 

• Βεβαίωση ότι οι ευθύνες τους καθορίζονται και κοινοποιούνται με σαφήνεια 

• Να παρέχονται οι οδηγίες, η υποστήριξη και η κατάρτιση που απαιτούνται  

 

1.3. Επίδραση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στους εργαζομένους 
 

Η αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων δεν εξαρτάται μόνο από καλά 

σχεδιασμένες και εσωτερικά συνεπείς πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινου 

δυναμικού, αλλά και από την αποτελεσματική υλοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

(Huselid 1995). O Huselid (1995) διακρίνει μεταξύ της προγραμματισμένης 

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και της υλοποίησης της διαχείρισης των 
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ανθρώπινων πόρων. Η προγραμματισμένη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μπορεί 

να διαφέρει από την πραγματική υλοποίηση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 

σε εκείνες τις δραστηριότητες HR που, στην πράξη, πραγματοποιούνται εντός του 

οργανισμού. Η βιβλιογραφία για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού βασίζεται 

συχνά σε θεωρητικές προσεγγίσεις στρατηγικών ανθρώπινου δυναμικού και όχι σε 

στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού που υλοποιήθηκαν στην πράξη (Lengnick-Hall et 

al. 2009). Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή της πολιτικής και των πρακτικών ανθρώπινου 

δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος HR αφορούν όλο 

και περισσότερο τους διαχειριστές. Η αφοσίωση είναι ο βαθμός στον οποίο 

εμπλέκονται οι πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού και η ευθύνη των διαχειριστών, 

παρά των ειδικών του προσωπικού. Ενώ το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είναι 

υπεύθυνο για την θέσπιση HRM, οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση 

των πρακτικών HRM. 

Οι οργανωτικές αλλαγές και μετασχηματισμοί προάγουν την υιοθέτηση και 

χρήση της HRM (Heraty & Morley 1995). Πιστεύεται ότι οι ευθύνες θα πρέπει να 

εντοπίζονται με τη διαχείριση και όχι με τις εξειδικευμένες λειτουργίες και, συνεπώς, 

υπάρχει πίεση να συμπεριληφθεί η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων στις 

διοικητικές ευθύνες στο πλαίσιο του αυξανόμενου ανταγωνισμού και της αύξησης 

της αποτελεσματικότητας (Heraty & Morley 1995). Μέσω της αποτελεσματικής 

διαχείρισης των ανθρώπων, οι οργανώσεις είναι πιθανό να επιτύχουν στόχους και 

υψηλότερες αποδόσεις. Οι οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι μπορούν να επιτύχουν 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της HRM και να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους. Μπορούν να ανταγωνιστούν επιτυχώς αν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο 

ανθρώπινο δυναμικό τους. Επομένως, η σημασία της διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα αυξάνεται. Προτείνεται ότι η υιοθέτηση 

του HR εξοικονομεί κόστος, επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων, συνδέει τις HR 

δραστηριότητες με άλλες πτυχές της καθημερινής διαχείρισης και εξασφαλίζει μια 

πιο αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στο χώρο εργασίας (Renwick 2003). Ενώ 

οι διαχειριστές εργάζονται για τη διαχείριση των ανθρώπων, οι ειδικοί του HR 

μπορούν να εργαστούν για την ευθυγράμμιση των συστημάτων και των διαδικασιών 

των οργανισμών ενώ είναι ευαίσθητοι στο εξωτερικό περιβάλλον. 
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1.4. Επίδραση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην απόδοση της 

επιχείρησης 

 

Ερευνητές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) γενικά συμφωνούν ότι η 

εφαρμογή των πρακτικών HR οδηγεί σε υψηλότερη οργανωτική απόδοση. Αυτές οι 

δηλώσεις κατέληξαν σε μια πιο θετική άποψη για τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 

δυναμικό μεταξύ των διαχειριστών (Edgar & Geare 2014). Ωστόσο, εξακολουθεί να 

υπάρχει ασάφεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο εγκαθιδρύεται ο σύνδεσμος 

απόδοσης και HRM (Edgar & Geare 2014). Για παράδειγμα, φαίνεται συχνά ότι 

υπάρχει ένα κενό μεταξύ του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι πρακτικές 

ανθρώπινου δυναμικού από τους διαχειριστές και πώς οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού (Edgar & Geare 2014). 

 Επιπλέον, η χρήση των πρακτικών HR δε σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζουν τις  πρακτικές ως υποστηρικτικές για την απόδοσή τους (Nishii & 

Wright 2007). Ομοίως, σύμφωνα με τους Meyer και Allen (όπως αναφέρεται στους 

Edgar & Geare 2014) οι αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές 

ανθρώπινου δυναμικού επηρεάζουν περισσότερο την απόδοσή τους από το πόσες ή 

ποιες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού εφαρμόζονται στην πραγματικότητα. Η 

παρούσα έρευνα διερευνά τις αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές 

ανθρώπινου δυναμικού από την άποψη της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 

του ανθρώπινου δυναμικού για την απόδοση της εργασίας τους σε σχέση με την 

απόδοση των εργαζομένων. Αυτό είναι σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες που 

επικεντρώθηκαν στις αντιλήψεις των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού όσον αφορά 

τη διαθεσιμότητα ή τη χρήση των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού (Boon et al. 

2011). Θα δοθεί έμφαση στην εκτέλεση της εργασίας, επειδή αυτή η μορφή της 

απόδοσης των εργαζομένων συνδέεται με την εκπλήρωση των βασικών καθηκόντων 

του ρόλου τους με σωστό τρόπο. Οι πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού 

αντιπροσωπεύουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση της εργασίας 

και της απασχόλησης σε οργανισμούς (Beijer 2014). Η μελέτη του Beijer το 2014 

υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης των διαφόρων μέτρων της κατασκευής 

πρακτικών ανθρώπινων πόρων. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των προτεινόμενων 

πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού και του τρόπου εφαρμογής αυτών των πρακτικών. 

Εξάλλου, πρέπει να επισημανθεί και να αποσαφηνιστεί η διαφορά μεταξύ της 

προοπτικής του διαχειριστή και της προοπτικής των εργαζομένων όσον αφορά τις 
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εφαρμοζόμενες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού (Beijer 2014). Αυτά τα 

διαφορετικά κατασκευάσματα βασίστηκαν στο πρότυπο της διαδικασίας SHRM των 

Wright and Nishii (2007), το οποίο εξηγεί τη διαδικασία μέσω της οποίας οι 

πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού επηρεάζουν την απόδοση και τη μεταβλητότητα 

που προκύπτει στα διάφορα στάδια αυτής της διαδικασίας. Φαίνεται να υπάρχει 

διαφορά μεταξύ των πραγματικών πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού που 

προσφέρονται από τον οργανισμό (Beijer 2014). Πρώτον, η προοπτική του 

διαχειριστή των εφαρμοζόμενων πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού και του τρόπου 

με τον οποίο η διοίκηση πρότεινε τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού. Δεύτερον, οι 

αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού (τις 

οποίες ο Beijer εννοεί ως: η προοπτική των εργαζομένων όσον αφορά τις 

εφαρμοζόμενες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού) συχνά δεν συμβαδίζουν με τις 

πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, το μοντέλο δίνει έμφαση στη 

σημασία των αντιλήψεων των εργαζομένων για τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού 

όταν προβλέπουν την αντίδραση αυτού του υπαλλήλου, η οποία με τη σειρά του 

επηρεάζει την απόδοση (Wright & Nishii 2006). Σύμφωνα με τους Wright και Nishii, 

οι υπάλληλοι δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο σε παρόμοιες πρακτικές 

ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες προσφέρονται από έναν οργανισμό και δεν έχουν 

όλοι την ίδια αντίληψη αυτών των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού.  

Οι εννέα βασικές πρακτικές HR που ορίσθηκαν τους Boselie et al. (2005) 

ανήκουν στις γενικές κατηγορίες πρακτικών HR που χρησιμοποιούνται περισσότερο 

αυτή τη στιγμή στη διεθνή βιβλιογραφία και περιλαμβάνουν: ανάπτυξη των 

εργαζομένων, ευκαιρίες σταδιοδρομίας, διαχείριση απόδοσης, ανταλλαγή 

πληροφοριών, συμμετοχή, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 

ασφάλεια εργασίας και ανταμοιβές. Στη διεθνή βιβλιογραφία, η αντιληπτή 

αποτελεσματικότητα και των εννέα πρακτικών εξετάζεται χωριστά. Αυτή η 

προσέγγιση θεωρεί την HRM ως: μια συλλογή πολλαπλών, χωριστών πρακτικών 

χωρίς αμοιβαία ενισχυτικά αποτελέσματα (Boselie et al. 2005). Χρησιμοποιείται έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να ανακαλύψει τις πρακτικές, οι οποίες είναι πιο σημαντικές 

για την ανάπτυξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και συνεπώς χρησιμοποιείται στη 

μελέτη αυτή για να μπορέσει να δώσει εκτεταμένες και πρακτικές συστάσεις σε 

οργανισμούς. Όταν οι πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού θα προσεγγιστούν ως μια 

ενιαία δέσμη, δεν θα μπορούσαν να δοθούν λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με τις 

διαφορές ως προς τις επιπτώσεις των ξεχωριστών πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού.
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Κεφάλαιο 2.   Ορισμός και τύποι ηγεσίας 

 

 

2.1. Ορισμός ηγεσίας 
 

 

Η ηγεσία είναι μια διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει τους συναδέλφους 

που εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων. Περιλαμβάνει τον επηρεασμό της 

συμμετοχής συναδέλφων και την παροχή καθοδήγησης σε μια συγκεκριμένη πορεία 

προς πλοήγηση. Σύμφωνα με τους Naidu και Van Der Walt (2005), ένα 

αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας επηρεάζει σημαντικά μια οργάνωση και δημιουργεί 

μια ώθηση για μετασχηματισμό. Ο ρόλος που διαδραματίζει ένας ηγέτης μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένας σημαντικός παράγοντας αλλαγής. Οι Banerji και Krishnan (2000) 

αντιμετωπίζουν την ηγεσία ως μια διαδικασία με την οποία οι ηγέτες αναπτύσσουν 

ένα κοινό όραμα και επηρεάζουν τις συμπεριφορές όλων των εργαζόμενων σε έναν 

οργανισμό προς την επίτευξη κοινών αξιών. Το κοινό όραμα δημιουργεί 

ευθυγράμμιση με την ανάπτυξη ενός κοινού μοντέλου και οράματος που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι. Οι Jones και Rudd (2007) ορίζουν την ηγεσία ως 

σχέση μεταξύ ηγετών και οπαδών σε μια κοινωνική ομάδα. Αυτό συνεπάγεται την 

παροχή ενός οράματος, τη δημιουργία δύναμης και τη χρήση αυτής της εξουσίας για 

τους ανθρώπους με σκοπό την ακολούθηση ενός οράματος. 

Η ηγεσία θεωρείται επίσης ως διαδικασία εκκίνησης, εκτέλεσης και 

αξιολόγησης πτυχών της οργανωτικής αλλαγής. Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι τα 

στυλ ηγεσίας είναι περιστασιακά και έχουν βελτιώσει την ατομική και οργανωτική 

επιτυχία με πολλούς τρόπους. Οι ηγέτες δημιουργούν ενεργά το ρυθμό εργασίας και 

παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τους υπαλλήλους, οι οποίοι με τη σειρά τους 

τις ακολουθούν (Naidu & Van Der Walt 2005). Η βιβλιογραφία αναφέρει επίσης την 

ηγεσία ως μια διαδικασία που χρησιμοποιούν οι απλοί άνθρωποι για να επιτύχουν το 

καλύτερο αποτέλεσμα τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Περιλαμβάνει την 

εξουσιοδότηση των άλλων να λαμβάνουν αποφάσεις μεταφράζοντας έτσι το όραμα 

στην πραγματικότητα μέσω της αποτελεσματικής εκτέλεσης της στρατηγικής. 

Θεωρείται επίσης ως μια διαδικασία επηρεασμού των ανθρώπων να κάνουν 

περισσότερα από ό, τι συνήθως αναμένεται από αυτούς. Οι Jones και Rudd (2007) 

εξηγούν ότι η αποτελεσματική ηγεσία είναι απαραίτητο να οδηγεί τους άλλους να 
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σκέφτονται καινοτόμα και να προωθούν την ανακάλυψη νέων λύσεων σε 

προβλήματα. 

Με την άποψη ότι η ηγεσία αναφέρεται στην αντιμετώπιση της αλλαγής, η 

παρούσα μελέτη προσδιορίζει την ηγεσία ως την ικανότητα να επηρεάσει τους 

εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε παρεμβάσεις μετασχηματισμού 

ευθυγραμμίζοντας τους μεμονωμένους στόχους με εκείνους του ηγέτη και, τελικά, 

της οργάνωσης. Ο μετασχηματισμός θεωρείται ως η ικανότητα να κάνουμε πράγματα 

διαφορετικά από ότι στο παρελθόν. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως η δημιουργία μιας 

νέας οντότητας χωρίς βελτίωση σε κάτι που υπάρχει ήδη. Συνεπώς, οι παρεμβάσεις 

μετασχηματισμού θα οριστούν ως παρεμβάσεις που επιφέρουν αλλαγές για να 

κάνουν τα πράγματα διαφορετικά, όπως υποστηρίζεται από τους Naidu και Van Der 

Walt (2005). 

Η βιβλιογραφία για την ηγεσία προσδιορίζει την ηγεσία μετασχηματισμού, 

την ηγεσία συναλλαγών και την ηγεσία του laissez-faire ως τις τρεις κοινές μορφές 

ηγεσίας στη σημερινή εποχή, με τη μετασχηματιστική και τη συναλλακτική ηγεσία 

να θεωρούνται οι κυρίαρχες στις περισσότερες οργανώσεις και επιχειρήσεις (Mester, 

Visser & Roodt 2003).  

 

2.2. Μοντέλα και τύποι ηγεσίας 
 

2.2.1 Ηγεσία μετασχηματισμού 

 

Η έρευνα στο πεδίο της ηγεσίας υπογραμμίζει τη μετασχηματιστική ηγεσία ως ένα 

προτιμώμενο στυλ για τη βελτίωση των επιδόσεων σε οργανισμούς. Σύμφωνα με 

τους Nielsen, Yarker, Brenner, Randall και Borg (2008), οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 

περιγράφονται ως ηγέτες που διευρύνουν και ανυψώνουν τα συμφέροντα των οπαδών 

τους, διεγείρουν την ευαισθητοποίηση και τους δίνουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν 

τα συμφέροντά τους για τη βελτίωση της οργάνωσης. Η μετασχηματιστική ηγεσία 

θεωρείται ως ηγετικό στυλ προσανατολισμένο στον άνθρωπο, όπου συμβαίνουν 

συναισθηματικές συσχετίσεις μεταξύ του αρχηγού και του οπαδού (Mester, Visser & 

Roodt  2003). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα συναισθήματα και τις αξίες, όπου ο 

ρόλος του ηγέτη παίζει αναπόσπαστο ρόλο στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 

που έχουν νόημα για τους οπαδούς του. Ο βαθμός στον οποίο ένας ηγέτης θεωρείται 

μετασχηματιστικός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επίδραση του ατόμου στον 

οπαδό. Σύμφωνα με τον Maxwell (2005), οι μετασχηματιστικοί ηγέτες κερδίζουν 



 18 

επιρροή μέσω μιας διαδικασίας οικοδόμησης σχέσεων και αναπτύσσουν στους 

οπαδούς τους αισθήματα εμπιστοσύνης και υποστήριξης. Οι μετασχηματιστικοί 

ηγέτες ενισχύουν στρατηγικά τα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία, 

προσδίδοντας στους οπαδούς τους μια σαφή αποστολή, όραμα και αξίες. Έχουν την 

ικανότητα να εμπνέουν και να παρακινούν τους οπαδούς να επιδεικνύουν εξαιρετικές 

συμπεριφορές, ενισχύοντας τα επίπεδα απόδοσής τους. Αναμφισβήτητα, ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης πρέπει να αξιοποιήσει δεξιότητες για να μεταδώσει 

αποτελεσματικά το όραμα και να προσελκύσει τα συμφέροντα των οπαδών του. Ένας 

μετασχηματιστικός ηγέτης υιοθετεί μια σταθερή στάση, όταν αντιμετωπίζει ζητήματα 

αντιπαράθεσης και δείχνει εμπιστοσύνη στους άλλους, όσον αφορά την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. 

Οι ηγέτες που υιοθετούν χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας 

εμπνέουν και επίσης αναπτύσσουν, ενθαρρύνουν και προπονούν τους οπαδούς μέσω 

εμπιστοσύνης και υποστήριξης. Σύμφωνα με τους Adler και Reid (2008), οι 

εργαζόμενοι είναι πιο ικανοποιημένοι όταν ο ηγέτης τους είναι υποστηρικτικός και 

συνετός. Ένας επιτυχημένος μετασχηματιστικός ηγέτης επηρεάζει τους οπαδούς, 

ώστε αυτοί να εκτελούν έκτακτες συμπεριφορές με σκοπό να ξεπεράσουν ακόμη και 

τα υποχρεωτικά καθήκοντα τους, ενεργώντας με περισσότερο ζήλο. Οι Naidu και 

Van Der Walt (2005) θεωρούν τους μετασχηματιστικούς ηγέτες, ως ανθρώπους που 

εμπνέουν τους οπαδούς τους να εργάζονται προς το καλό της εταιρείας τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η έμπνευση δημιουργείται μέσω της 

επιρροής και της επίγνωσης των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την 

πραγματοποίηση του οράματος του οργανισμού. Ο Ozaralli (2002) περιγράφει τη 

μετασχηματιστική ηγεσία ως μια διαδικασία με την οποία διατηρείται ισχυρή 

προσωπική ταύτιση με τον ηγέτη. 

Οι εργαζόμενοι ενεργοποιούνται και εξουσιοδοτούνται μέσω της συμμετοχής 

τους για να υποστηρίξουν ένα συναρπαστικό και αισιόδοξο όραμα για το μέλλον και 

όχι να αποκομίσουν προσωπικό κέρδος. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης είναι σε θέση 

να δημιουργήσει αντοχή στην αποτελεσματική εφαρμογή και διατήρηση 

πρωτοβουλιών μετασχηματισμού σε έναν οργανισμό. 

Η συμμετοχή και η χειραφέτηση παρέχονται στρατηγικά στους υπαλλήλους 

για να συμμετέχουν ενεργητικά, ώστε  να ενισχύσουν το όραμα. Οι Banerji και 

Krishnan (2000) εξηγούν επίσης ότι οι μετασχηματιστικές παρεμβάσεις ενός ηγέτη 

γίνονται μια αναγκαιότητα για τις αναπτυσσόμενες οργανώσεις, ώστε αυτές να γίνουν 
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ανταγωνιστικές στο παγκόσμιο περιβάλλον. Οι προσωπικές αξίες που θα μπορούσαν 

να ξεκινήσουν ως ξεχωριστές αλλά σχετικές, τελικά καταλήγουν να συγχωνευθούν σε 

έναν κοινό σκοπό, απελευθερώνοντας υψηλά ποσά ενέργειας και ενθουσιασμού που 

ενισχύουν την έννοια ενός κοινού οράματος. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες έχουν την 

ικανότητα να επηρεάζουν τους οπαδούς να εκτελούν την εργασία τους σε μέγιστα 

επίπεδα. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιρροή τους να εμπνέουν και να ενισχύουν την 

καινοτόμο σκέψη μεταξύ των οπαδών με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων 

διαφορετικά. Τα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας θα συζητηθούν 

παρακάτω. Το πρώτο χαρακτηριστικό που θα συζητηθεί είναι η ιδεοποιημένη 

επιρροή. 

 

2.2.1.1 Ιδεοποιημένη επιρροή 

 

Ο ηγέτης αγκαλιάζει τις ηθικές αξίες και ενισχύει την υπερηφάνεια, τον σεβασμό και 

την πίστη μεταξύ των οπαδών. Ο ηγέτης προσπαθεί να προωθήσει τις πεποιθήσεις και 

τις αξίες του μέσω επιρροής. Η ιδεοποιημένη επιρροή τίθεται σε λειτουργία, όταν ο 

ηγέτης εκφράζει την αίσθηση της πεποίθησης και της εμπιστοσύνης, όταν λαμβάνει 

αποφάσεις με μεγάλη επίπτωση ενάντια στις απειλές (Nielsen, Yarker, Brenner, 

Randall & Borg, 2008). Μέσω της μοντελοποίησης των ρόλων, οι οπαδοί 

ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπολογιζόμενους κινδύνους, όταν επιλύουν πολύπλοκα 

προβλήματα και αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν πιο υπεύθυνοι 

και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μέσω της ιδεοποιημένης επιρροής, οι ηγέτες 

είναι σε θέση να παρέχουν στους οπαδούς μια αίσθηση ενόρασης και αποστολής, να 

επιδεικνύουν εμπιστοσύνη, ενώ ταυτόχρονα ενσταλάζουν τα συναισθήματα στους 

οπαδούς τους. Ο Ozaralli (2002) περιγράφει επίσης την ιδεοποιημένη επιρροή ως μια 

διαδικασία, όπου ο ηγέτης ενσταλάζει την πίστη, την υπερηφάνεια και τον σεβασμό 

μεταξύ των οπαδών με έμπνευση. Οι πρωτοβουλίες καθοδήγησης επιτρέπουν την 

αυτονομία στη λήψη αποφάσεων μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. 

Το επόμενο χαρακτηριστικό που πρέπει να συζητηθεί είναι η 

πνευματική/διανοητική διέγερση. 

 

2.2.1.2 Διανοητική διέγερση 

 

Η διανοητική διέγερση επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων ιδεών και 

δημιουργικότητας μεταξύ των οπαδών. Η διανοητική διέγερση συμβαίνει όταν ο 
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ηγέτης ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα ανάμεσα στους οπαδούς να αναζητήσουν 

νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων σε σύγκριση με τις 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν (Mester et al. 2003). Καταβάλλεται 

μεγάλη προσπάθεια για την ενθάρρυνση των οπαδών να αναζητούν δυναμικά νέες 

ιδέες και να «σκέφτονται έξω από το κουτί», όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις κατά 

τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων. Ο ηγέτης ενθαρρύνει τους οπαδούς να 

αμφισβητήσουν τις συμβατικές τους ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και να 

διερευνήσουν άλλες οδούς, προκειμένου να τονώσουν μία βαθύτερη και καινοτόμο 

σκέψη. Οι ικανότητες σκέψης των οπαδών ενισχύονται όταν αμφισβητείται το status 

quo. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί νέες ιδέες και αποκαλύψεις μεταξύ των οπαδών 

αυξάνοντας έτσι τα κριτήρια επιτυχίας τους. Οι τεχνικές κατανόησης και επίλυσης 

προβλημάτων χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν τη διαδικασία καινοτόμου 

σκέψης. 

Το τελευταίο χαρακτηριστικό που πρέπει να συζητηθεί είναι η 

εξατομικευμένη αντιμετώπιση. 

 

2.2.1.3 Εξατομικευμένη αντιμετώπιση 

 

Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών των οπαδών μέσω πρωτοβουλιών καθοδήγησης 

και υποστήριξης. Οι Mester et al. (2003) ορίζουν την εξατομικευμένη αντιμετώπιση 

ως μια διαδικασία με την οποία ο ηγέτης αναγνωρίζει τη μοναδικότητα του ατόμου, 

συνδέει τις τρέχουσες ανάγκες των ατόμων με τις ανάγκες του οργανισμού και 

παρέχει ευκαιρίες καθοδήγησης, υποστήριξης και ανάπτυξης. Οι αποτελεσματικοί 

ηγέτες πρέπει να επιδεικνύουν ανησυχία για τις ατομικές ανάγκες και να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές σε ατομική βάση. Μια κοινή συνειδητοποίηση 

είναι ότι τα επίπεδα δεξιοτήτων και εμπειρίας, οι ανάγκες και οι προσδοκίες 

ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων. Ως εκ τούτου, μια διαπροσωπική σύνδεση 

είναι πρωταρχική για την κατανόηση των οπαδών προσωπικά, με σκοπό να 

αντιμετωπίσουν στρατηγικά τις ανησυχίες τους. Ένα υποστηρικτικό και προσεκτικό 

κλίμα δημιουργείται από τον ηγέτη, ο οποίος παίζει ρόλο ακροατή που εντοπίζει 

προσεκτικά τις δυνάμεις, τις αδυναμίες και τις δυνατότητες ανάπτυξης των ατόμων. 

Ο στόχος του ηγέτη είναι να βοηθήσει με την ατομική προσωπική ανάπτυξη, 

αξιολογώντας ταυτόχρονα τρόπους για να υποστηρίξει τα άτομα να ανταποκριθούν 
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στις προσδοκίες τους. Οι ηγέτες επιτρέπουν στους οπαδούς να αναπτυχθούν μέσα από 

προσωπικές προκλήσεις, μέσω της διαδικασίας εξουσιοδότησης. 

Από την εξέταση της παραπάνω βιβλιογραφίας, μετασχηματιστικός ηγέτης 

μπορεί να θεωρηθεί ένα πρόσωπο προσανατολισμένο στον άνθρωπο που 

ευθυγραμμίζει τους οπαδούς με  το όραμα και τους στόχους ενός οργανισμού. Ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως ένας άνθρωπος που 

σκέφτεται την ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου/εργαζόμενου. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η μετασχηματιστική ηγεσία έχει ως 

αποτέλεσμα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία από ό,τι η 

συναλλακτική ηγεσία. Ως εκ τούτου, το επόμενο στυλ ηγεσίας που θα συζητηθεί είναι 

η συναλλακτική ηγεσία. 

 

2.2.2 Συναλλακτική ηγεσία 

 

Η συναλλακτική ηγεσία αναφέρεται σε ένα στυλ ηγεσίας προσανατολισμένο στην 

εργασία, που σχετίζεται με πρωτοβουλίες που συνδέουν την απόδοση με διάφορους 

τύπους ανταμοιβών. Οι συναλλακτικοί ηγέτες παρακινούν τους εργαζόμενους στην 

επίτευξη των δηλωμένων στόχων διευκρινίζοντας τους ρόλους εργασίας. Οι 

συναλλακτικοί ηγέτες θεωρούνται ηγέτες που επιβραβεύουν τους υπαλλήλους για την 

ολοκλήρωση των καθηκόντων τους, επιτυγχάνοντας έτσι την εξουσία μέσα από 

«συναλλαγές». Σύμφωνα με τους Naidu και Van De Walt (2005), ο βαθμός 

επικέντρωσης στο επίτευγμα του στόχου συνοδεύεται από ένα ορθολογικό σύστημα 

ανταλλαγής ανταμοιβών για καλές επιδόσεις και ένα είδος τιμωριών για επιδόσεις 

κάτω από τα πρότυπα. 

Οι Cilliers, Van Eeden και Van Deventer (2008) θεωρούν επίσης την 

συναλλακτική ηγεσία των συναλλαγών ως μια διαδικασία κοινωνικής ανταλλαγής, με 

την οποία συμφωνούνται και διασαφηνίζονται τα καθήκοντα μεταξύ ηγέτη και 

οπαδού με βάση το γεγονός, ότι ένα επιτυχώς ολοκληρωμένο καθήκον θα έχει ως 

αποτέλεσμα μια προκαθορισμένη ανταμοιβή και αποφυγή τιμωρίας. Σύμφωνα με 

τους Adler και Reid (2008), ένας συναλλασσόμενος ηγέτης βλέπει τη σχέση ηγέτη-

οπαδού ως συμφωνία "quid pro quo", όπου αμφότερα τα μέρη συμφωνούν από 

κοινού. Η σχέση συναλλαγής μεταξύ ηγετών και οπαδών διέπεται περισσότερο από 

συμβατικές συμφωνίες και όχι από εμπιστοσύνη. 
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Οι Shokane, Stanz και Slabbert (2004) υποστηρίζουν ότι η συναλλακτική 

ηγεσία συνεπάγεται τη διαχείριση των συμπεριφορών των εργαζομένων και των 

οργανωτικών πόρων για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων. Ως εκ τούτου, ο 

ηγέτης που υιοθετεί συναλλακτική ηγεσία μπορεί να θεωρηθεί ως διαχειριστής που 

επικεντρώνεται στις καθημερινές διοικητικές λειτουργίες, ακολουθώντας μια 

συντηρητική προσέγγιση της εργασίας, προκειμένου να αποκτήσει άμεσα 

αποτελέσματα. Ο ηγέτης μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί ως άτομο που ανησυχεί 

οριακά για την ενδυνάμωση των οπαδών, ώστε να εμπλακούν στην προσωπική 

ανάπτυξη για σκοπούς πέρα από το δικό τους συμφέρον. Ως εκ τούτου, ο 

συναλλακτικός ηγέτης ασκεί ηγεσία με περισσότερο προσανατολισμό στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων του από ό,τι ο προσανατολισμένος στη σχέση 

άνθρωπος, ο οποίος εξαρτάται από την ανάγκη εξουσίας να ασκεί εποικοδομητικές 

συναλλαγές με τους οπαδούς (Andreassen, Hetland, Hetland, Pallesen & Notelaers, 

2011). 

Από την εξέταση της παραπάνω βιβλιογραφίας, συναλλακτικός ηγέτης μπορεί 

να θεωρηθεί ένα πρόσωπο με προσανατολισμό στην εργασία που χρησιμοποιεί την 

εξουσία για να δώσει εντολές και να ασκήσει έλεγχο, προκειμένου να αποκτήσει 

συμμόρφωση από τους οπαδούς τους. Ο ηγέτης αποσαφηνίζει σιωπηρά τις απαιτήσεις 

εργασίας με σχετικές ανταμοιβές για συμμόρφωση ή τιμωρία για μη συμμόρφωση. 

Το πρώτο χαρακτηριστικό της ηγεσίας συναλλαγών που θα συζητηθεί είναι η 

Ενεργή Διοίκηση Εξαίρεσης. 

 

2.2.2.1 Ενεργή Διοίκηση Εξαίρεσης 

 

Ο ηγέτης παρακολουθεί ενεργά τις δραστηριότητες των οπαδών, αναζητώντας λάθη, 

αποκλίσεις από πρότυπα ή αποτυχίες. Οι Mester et al. (2003) θεωρούν αυτή τη 

διάσταση ως ένα ενεργό στυλ διαχείρισης, όπου ο ηγέτης παρακολουθεί στενά την 

απόδοση των οπαδών και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για να αποφύγει πιθανά 

προβλήματα προτού προκύψουν. Ένα παράδειγμα που μπορεί να παρουσιαστεί εδώ, 

είναι ένας ηγέτης που παρακολουθεί συνεχώς την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

από έναν εργαζόμενο  κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα. Ο ηγέτης διορθώνει 

τον εργαζόμενο που δεν εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές επίλυσης 

προβλημάτων. Ο ηγέτης θεωρείται επίσης ως ένας παρατηρητής, ο οποίος εφαρμόζει 

διορθωτικά μέτρα, όταν σημειώνονται αποκλίσεις από τα καθορισμένα πρότυπα. Ο 



 23 

ηγέτης είναι διατεθειμένος να ενισχύσει τους κανόνες, προκειμένου να 

ελαχιστοποιήσει τα λάθη, χρησιμοποιώντας αρνητικά μοτίβα ενίσχυσης. Αυτή η 

διάσταση είναι γνωστό ότι είναι περισσότερο καθήκον παρά σχέση 

προσανατολισμένη. Συνοπτικά, ο ηγέτης παρεμβαίνει αν η πραγματική προσπάθεια 

δεν ταιριάζει με την προσδοκώμενη προσπάθεια του οπαδού. Το επόμενο 

χαρακτηριστικό της ηγεσίας συναλλαγής που θα συζητηθεί είναι η εποικοδομητική 

συναλλαγή. 

 

2.2.2.2 Εποικοδομητική συναλλαγή 

 

Η αλληλεπίδραση ηγέτη-οπαδού είναι ενεργή όπου δίνεται έμφαση στις ανταμοιβές 

για την επίτευξη των αναμενόμενων στόχων. Ο ηγέτης καταλήγει σε συμφωνία με 

τους οπαδούς για το τι πρέπει να γίνει και ποια θα είναι τα οφέλη για τους οπαδούς 

που συμμετέχουν στην αποστολή. Τα κριτήρια επιτυχίας συμφωνούνται και από τα 

δύο μέρη και το επίτευγμα καθορίζεται τόσο σε περίπτωση ανταμοιβής, όσο και σε 

περίπτωση τιμωρίας. Τα θετικά πρότυπα ενίσχυσης χρησιμοποιούνται, όταν ο ηγέτης 

διευκρινίζει εμμέσως πρότυπα επιδόσεων, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία και 

αποτιμώνται ανταμοιβές που θα είναι αποτέλεσμα της καλής απόδοσης (Xirasagar 

2008). Ο ηγέτης προκαθορίζει επίσης προορατικά τα επίπεδα των αναγκών και τις 

προσδοκίες των υποκειμένων και κάνει συστάσεις για τη βελτίωση των επιπέδων 

απόδοσης, σε μια προσπάθεια να προσφέρει δίκαιες ανταμοιβές όταν επιτυγχάνεται 

επιτυχώς η εκτέλεση των καθηκόντων. Σύμφωνα με τους Mester et al. (2003), ο 

ηγέτης χρησιμοποιεί ανταμοιβές, επαίνους και υποσχέσεις για να παρακινήσει τους 

οπαδούς να επιτύχουν επίπεδα επιδόσεων που συμφωνήθηκαν και από τα δύο μέρη. 

 

2.2.3 Παθητική ηγεσία/ Ηγεσία προς αποφυγή 

 

Η παθητική ηγεσία έχει δύο βασικές συνιστώσες την παθητική διοίκηση εξαίρεσης 

και την ηγεσία Laissez-faire. 

 

2.2.3.1 Παθητική διοίκηση εξαίρεσης 

 

Οι Andreassen et.al  (2011) θεωρούν την παθητική διαχείριση με εξαίρεση ως μέρος 

ενός παθητικού στυλ ηγεσίας. Ο Xirasagar (2008) θεωρεί επίσης την παθητική 
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διαχείριση με εξαίρεση ως διαδικασία κατά την οποία ο ηγέτης λαμβάνει μια 

παθητική, μη ενεργή προσέγγιση και περιμένει να προκύψουν σφάλματα προτού 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Ο ηγέτης δεν είναι διατεθειμένος να θέσει πρότυπα ή 

νέα συστήματα σε εφαρμογή και υποθέτει ότι το status quo είναι αποδεκτό. Ένα 

παράδειγμα μπορεί να απεικονιστεί όταν ο ηγέτης δίνει στον οπαδό μια χαμηλή 

βαθμολογία απόδοσης χωρίς να συζητά την προηγούμενη απόδοση της εργασίας. Ο 

ηγέτης λαμβάνει υπόψη μόνο τις αποκλίσεις από τα πρότυπα και τα λάθη που έκανε ο 

οπαδός, ενώ δεν δίνεται καμία αξία για την προσπάθεια ή για την καλή απόδοση. Η 

αντίδραση του ηγέτη συχνά συνεπάγεται αρνητική ανάδραση ή επίπληξη, με 

συναφείς αρνητικές συμπεριφορικές συνέπειες από τους οπαδούς. 

 

2.2.3.2 Ηγεσία Laissez-faire 

 

Η ηγεσία του Laissez-faire θεωρείται ως ο πιο αναποτελεσματικός τύπος ηγεσίας. 

Αντιπροσωπεύεται από την αποφυγή ανάληψης δράσης και λήψης αποφάσεων, την 

ανευθυνότητα, την έλλειψη συμμετοχής, την απροθυμία να πάρει θέση, την απώλεια 

επιρροής και την μη άσκηση αποτελεσματικής εξουσίας (Xirasagar 2008). 

Σύμφωνα με τους McColl-Kennedy και Anderson (2005), η ηγεσία του 

laissez-faire είναι ένα παθητικό στυλ που αντανακλάται από τα υψηλά επίπεδα 

αποφυγής, αναποφασιστικότητας και αδιαφορίας. Συνήθως θεωρείται ως η απουσία 

ηγεσίας, όπου ο ηγέτης παίρνει μια προσέγγιση "hands-off", παραιτείται από την 

ευθύνη, καθυστερεί τις αποφάσεις και δεν δίνει ανάδραση στους εργαζόμενους 

(Xirasagar 2008). Ο ηγέτης δεν επιχειρεί να παρακινήσει τους οπαδούς του ή να 

ικανοποιήσει τις ατομικές του ανάγκες. Θεωρείται επίσης ως αποφυγή των ευθυνών 

ηγεσίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη κατεύθυνσης για την οργάνωση. Ο 

ηγέτης laissez-faire θεωρείται επίσης ως ένα αδρανές και όχι διορατικό άτομο που 

χρονοτριβεί, όπου είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν ανταμοιβές ή ανατροφοδότηση στους 

υφισταμένους και οι αναπτυξιακές ανάγκες αφήνονται σε άτομα για αυτοδιαχείριση. 

Οι Jones και Rudd (2007) θεωρούν την ηγεσία του laissez-faire ως ηγετικό στυλ, 

όπου ο ηγέτης δεν έχει κανένα κίνητρο. Ο ηγέτης υποθέτει ότι οι οπαδοί είναι 

ενδογενώς παρακινημένοι και πρέπει να μένουν μόνοι για να ολοκληρώσουν τα 

καθήκοντά τους. 
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2.3. Επίδραση της ηγεσίας στην εργασιακή ικανοποίηση 

 
Η ικανοποίηση από την εργασία είναι ένα από τα θέματα που δεν προσελκύει μόνο 

τις επιστημονικές έρευνες, αλλά είναι ένα από τα πιο συζητημένα θέματα σε κάθε 

οργανισμό. Είναι προς το συμφέρον κάθε εταιρείας να έχει ικανοποιημένους 

εργαζομένους, στον βαθμό που η απώλεια χρόνου για την κατάρτιση νέων 

εργαζομένων μπορεί να κοστίσει πολύ, τόσο όσον αφορά τη μείωση της ποιότητας 

παραγωγής όσο και τη μείωση της κερδοφορίας (Smith 1974) . 

Παρόλο που δεν έχει καθιερωμένο ορισμό, ο Locke (1976) καθόρισε την 

ικανοποίηση από την εργασία ως μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση 

που προκύπτει από την εκτίμηση της δουλειάς ή της εμπειρίας εργασίας. Οι 

υποστηρικτές των θεωριών αναγκών υποστηρίζουν ότι, η ικανοποίηση από την 

εργασία είναι μια έννοια που αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος ως αποτέλεσμα του 

αγώνα μεταξύ των αναγκών του και των χαρακτηριστικών του (Smith 1974). 

Εκτός από τις κλασικές θεωρίες ανάγκης, όπως η ιεραρχία των αναγκών του 

Maslow (1954), η θεωρία δυο παραγόντων του Herzberg (1959), η θεωρία επιτεύξεων 

του McClelland (1961) και η θεωρία ERG του Alderfer (1972), η θεωρία της 

μετασχηματιστικής, συναλλακτικής και παθητικής ηγεσίας έχει δείξει ότι επηρεάζουν 

την εργασιακή ικανοποίηση (Agarwal & Ferratt 2001). 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Agarwal και Ferratt η 

μετασχηματιστική ηγεσία συσχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία, 

ιδιαίτερα εφαρμόζοντας την πνευματική διέγερση από τους ηγέτες. Ωστόσο, η 

συναλλακτική ηγεσία έχει βρεθεί λιγότερο συσχετισμένη με την ικανοποίηση από την 

εργασία του οπαδού. Όσον αφορά την ηγεσία laissez-faire διαπιστώθηκε ότι 

συσχετίζεται αρνητικά με την ικανοποίηση από την εργασία. Στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης θα φανεί ότι το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία 

παρατηρήθηκε μέσα από έναν συνδυασμό μετασχηματιστικών και συναλλακτικών 

μορφών ηγεσίας. 

 Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ευρήματα που υπογραμμίζουν την πιθανότητα 

αρνητικών επιπτώσεων της ηγεσίας μετασχηματισμού στην ικανοποίηση από την 

εργασία. Για παράδειγμα, οι Agarwal και Ferratt (2001) ισχυρίστηκαν ότι η 

πνευματική διέγερση, μαζί με τις υψηλές προσδοκίες απόδοσης, μπορεί να οδηγήσει 

σε αύξηση των συγκρούσεων ρόλων και μείωση της ικανοποίησης από την εργασία. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης του Madlock (2008) σχετικά με την επίδραση των 



 26 

μορφών ηγεσίας στην ικανοποίηση από την εργασία έδειξαν ότι, όσο περισσότερο οι 

εργαζόμενοι αντιλαμβανόταν ότι οι διευθυντές τους ήταν μετασχηματιστικοί ηγέτες, 

και όσο λιγότερο οι διευθυντές τους εφάρμοζαν το στυλ ηγεσίας συναλλαγών, τόσο 

μεγαλύτερη ήταν η ικανοποίηση από την εργασία τους. 

 Ωστόσο, οι Rusbult και Farrell (1983) δήλωσαν ότι, οι υψηλές ανταμοιβές 

εργασίας τείνουν να αυξάνουν την εργασιακή ικανοποίηση του εργαζομένου. Προς 

στήριξη αυτής της δήλωσης, οι Agarwal και Ferratt (2001) πρότειναν ότι, 

προκειμένου να υπάρξει θετική επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία, οι 

ανταμοιβές θα πρέπει να κατανέμονται δίκαια. 

 Τα αποτελέσματα μιας από τις μεγαλύτερες έρευνες που διεξήχθησαν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες από την Society for Human Resource Management (2012) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πέντε πρώτοι παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση από την εργασία είναι: (1) ευκαιρίες χρήσης δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, (2) ασφάλεια εργασίας, (3) αποζημίωση (4) επικοινωνία μεταξύ 

εργαζομένων και ανώτερων στελεχών και (5) σχέση με τον άμεσο επόπτη. Έτσι, η 

εκτεταμένη δήλωση σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο της ενδυνάμωσης της ικανοποίησης 

από την εργασία στο προσωπικό υποστηρίχθηκε για μία ακόμα φορά. 

 Οι μελέτες που διεξήχθησαν από τους Berson και Linton (2005) υποστηρίζουν 

προηγούμενα ευρήματα ότι υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στο μετασχηματιστικό 

στυλ ηγεσίας και την ικανοποίηση από την εργασία. Τα αποτελέσματα μιας μελέτης 

που διενεργήθηκε από τους Nielsen et al. (2008) αποκαλύπτουν ότι, η 

μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται θετικά με καλύτερες συνθήκες εργασίας των 

εργαζομένων. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζονται επίσης από τη θεωρία 

των δύο παραγόντων του Herzberg, η οποία υποδηλώνει ότι οι καλές συνθήκες 

εργασίας οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία. 

Χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της συνάφειάς τους με την 

ικανοποίηση από την εργασία θα συζητηθούν παρακάτω. 

 Σύμφωνα με τον Madlock (2008), η αποτελεσματική και σαφής επικοινωνία 

του οράματος και των στόχων οδηγεί σε αποδοχή και υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης μεταξύ των οπαδών. Ο ηγέτης ενισχύει τις υψηλές ηθικές και 

δεοντολογικές αξίες με στόχο να μεταδώσει την αίσθηση της αποστολής μεταξύ των 

οπαδών. Μέσα από την ιδεοποιημένη επιρροή, οι οπαδοί τείνουν να συνδέονται με τις 

ηθικές αξίες του ηγέτη κερδίζοντας έτσι μεγαλύτερο σεβασμό. Σύμφωνα με τον 

Andrews (2003), οι αποτελεσματικοί ηγέτες επηρεάζουν τις θετικές προσδοκίες 
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στους ανθρώπους και τους οδηγούν σε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Οι οπαδοί 

κερδίζουν την εμπιστοσύνη και τον θαυμασμό για τον ηγέτη και κάνουν οικειοθελώς 

θυσίες για να κάνουν το όραμα του πραγματικότητα. Οι Cilliers, Van Eeden και Van 

Deventer (2008) εξηγούν ότι, η ιδεοποιημένη επιρροή δημιουργεί μια ενθουσιώδη 

ατμόσφαιρα που ενισχύει την ενδυνάμωση, την ευθύνη και την υπευθυνότητα μεταξύ 

των οπαδών. Η ενδυνάμωση εν προκειμένω θεωρείται ως κίνητρο, το οποίο 

υποστηρίζεται ρητά από τη θεωρία των αναγκών του McClelland, όπου η επίτευξη 

της εξουσίας ενεργεί ως κίνητρο για μεγαλύτερη επιρροή μεταξύ των οπαδών. Η 

ανάγκη υπευθυνότητας και δέσμευσης υποστηρίζεται τόσο από την ιεραρχία των 

αναγκών του Maslow όσο και από τη θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg. 

 Ωστόσο, οι Bruch και Walter (2007) υποστηρίζουν ότι η επίδραση της 

ιδεοποιημένης επιρροής είναι πιο πιθανό να προκύψει ανάμεσα στους ανώτερους και 

όχι στους μεσαίους διαχειριστές. Αυτό συμβαίνει σε ένα πρακτικό περιβάλλον, στο 

οποίο οι οπαδοί περιορίζονται από οργανωτικούς κανονισμούς εντός της ιεραρχίας 

του. Η ικανότητά τους να εμπλέκονται σε καινοτόμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

είναι πολύ εκτεταμένη, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την μικρότερη έκκληση για 

τις επιπτώσεις της ιδεοποιημένης επιρροής. Ως εκ τούτου, το εύρος διακριτικής τους 

ευχέρειας είναι περιορισμένο και είναι πιο διατεθειμένο να προσαρμοστεί στις 

προσδοκίες των ηγετών τους. Οι Cilliers, Van Eeden και Van Deventer (2008) 

ισχυρίζονται επίσης ότι, η σαφήνεια των ρόλων και η ευθυγράμμιση των στόχων 

πρέπει να είναι σαφείς και αδιαμφισβήτητες για την επιτυχή εμφάνιση επιθυμητών 

συμπεριφορών στους οπαδούς. 

 Ο Xirasagar (2008) ισχυρίζεται ότι ο ηγέτης εμφανίζει συμπεριφορές που 

αποσκοπούν στην πρόληψη πιθανών προβλημάτων προτού προκύψουν. 

Εφαρμόζοντας το μοντέλο χαρακτηριστικών εργασίας των Hackman και Oldham 

(1975), η ανατροφοδότηση θα παρέχει στους εργαζομένους γνώση των 

αποτελεσμάτων σχετικά με μια συγκεκριμένη εργασία. Παρόλο που ο οπαδός μπορεί 

να φοβηθεί για μη συμμόρφωση, θα μπορούσε να επιτευχθεί ικανοποίηση από το να 

γνωρίζει ότι τα καθήκοντα ελέγχονται υπερβολικά, προκειμένου να προληφθούν 

προληπτικά πιθανές αποτυχίες. Οι υποστηρικτές θα κληθούν επίσης να διασφαλίσουν 

ότι τα καθήκοντα εκτελούνται με επιμέλεια, ώστε να μην αντιμετωπίσουν την 

επίπληξη. Αντίθετα, τα ευρήματα μιας μελέτης που έγινε από τους Andreassen et al. 

(2011) αποκαλύπτουν ότι, η ηγεσία που βασίζεται στην ενεργή αναζήτηση των λαθών 

αποτελεί σοβαρή απειλή για την εκπλήρωση της αυτονομίας. Τα μέτρα ελέγχου που 
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εφαρμόζει ο ηγέτης θα μειώσουν τα επίπεδα αυτονομίας μεταξύ των οπαδών. Ο 

ηγέτης μειώνει το μέγεθος της ελευθερίας και του ελέγχου για την επίτευξη των 

στόχων, τη λήψη αποφάσεων και την οργάνωση των ωραρίων εργασίας, τα οποία 

αναστέλλουν συνεχώς το αποτέλεσμα υψηλής απόδοσης εργασίας, κάτι που εξηγείται 

από το μοντέλο χαρακτηριστικών εργασίας. 

Επιπλέον, η υπερβολική ελεγκτική συμπεριφορά από τον ηγέτη μπορεί να 

υπονομεύσει την αίσθηση του οπαδού για επίτευξη στην εργασία. Ο οπαδός δεν 

μπορεί να παρακινηθεί να επιδιώξει την επίτευξη εξαιρετικών και γρήγορων 

αποτελεσμάτων, όπως εξηγείται από την ανάγκη της McClelland για επίτευγμα. Οι 

Emery και Barker (2007) ισχυρίζονται επίσης ότι, υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της διαχείρισης κατά εξαίρεση (ηγεσία συναλλαγών) και της ικανοποίησης 

από την εργασία, ειδικά όταν ο ηγέτης χρησιμοποιεί μια προσέγγιση εύρεσης 

σφαλμάτων. 

Το παθητικό στυλ του ηγέτη, όπως υποδεικνύεται από μια περισσότερο 

αντιδραστική και όχι διορατική προσέγγιση, μπορεί να δημιουργήσει μια αντίληψη 

ανάμεσα στους οπαδούς ότι κάποιος βαθμός αυτονομίας παρέχεται στην εκτέλεση 

των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Η αντίληψη θα φαινόταν συνετή 

δεδομένης της κοινής αντίληψης ότι, ο ηγέτης θα παρενέβαινε μόνο όταν θα γινόταν 

εμφανή τα προβλήματα. Ως εκ τούτου, οι οπαδοί μπορεί να βιώσουν κάποια 

ικανοποίηση στις ανάγκες τους για αυτονομία, η οποία υποστηρίζεται από το μοντέλο 

χαρακτηριστικών θέσεων εργασίας των Hackman και Oldham (1975). 

Επιπλέον, ο φόβος της αποτυχίας θα ενσωματωθεί στο μυαλό των οπαδών 

λόγω της αντιδραστικής προσέγγισης του ηγέτη, ο οποίος παρεμβαίνει μόνο όταν η 

απόδοση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, αντιδρώντας συχνά με αρνητικές 

συνέπειες. Τα αποτελέσματα των μελετών που διεξήχθησαν από τους Emery και 

Barker (2007) αποκαλύπτουν ότι, υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 

ικανοποίησης από την εργασία και της διαχείρισης με εξαίρεση (παθητική και 

ενεργητική). Σύμφωνα με τον Madlock (2008), οι συνήθεις παράγοντες που οδηγούν 

στη δυσαρέσκεια της εργασίας οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις διαπροσωπικές 

σχέσεις μεταξύ ηγέτη και οπαδού. Το εύρημα ενισχύεται, όταν ο ηγέτης θεωρείται 

από τους οπαδούς ως λιγότερο υποστηρικτικός και απουσιάζει όταν χρειάζεται, 

ειδικά κατά τα αρχικά στάδια της αναγνώρισης του προβλήματος. 
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2.4. Επίδραση της ηγεσίας στην εργασιακή δέσμευση 
 

Η σχέση μεταξύ του οργανισμού και των εργαζομένων του, η οργανωτική δέσμευση, 

δεν είναι μόνο μία από τις σημαντικές έννοιες, όσον αφορά τη διαχείριση και τις 

επιστήμες της συμπεριφοράς,  έχει επίσης κεντρικό ρόλο στις μελέτες σχετικά με τις 

ατομικές και οργανωτικές επιδόσεις. Μέχρι σήμερα, έχουν προταθεί πολλοί 

διαφορετικοί ορισμοί για αυτή την έννοια ( Fields 2002) και ο λόγος για αυτό είναι 

ότι έχει μια πολυδιάστατη δομή, η οποία περιλαμβάνει τη στάση και τα συστατικά 

της συμπεριφοράς της δέσμευσης στην εργασία (Meyer, Allen, & Smith 1993). Σε 

μια μελέτη, η οργανωτική δέσμευση ορίστηκε ως η δύναμη της ταυτοποίησης ενός 

εργαζομένου με την οργάνωση. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η οργανωτική 

δέσμευση αποτελείται από τρία στοιχεία: (1) απόλυτη πίστη στους στόχους και αξίες 

του οργανισμού, (2) προσπάθεια προς όφελος του οργανισμού και (3) έντονη 

επιθυμία για συνέχεια με την οργάνωση αυτή. Ομοίως, ο Luthans (2002) δηλώνει ότι 

η οργανωτική δέσμευση είναι η διαδικασία με την οποία τα μέλη της οργάνωσης 

αισθάνονται ότι έχουν ένα μερίδιο στην ευημερία και την επιτυχία της οργάνωσης και 

ένα είδος στάσης, η οποία αντανακλά τη δέσμευση προς έναν οργανισμό. Επιπλέον, 

οργανωτική δέσμευση παρατηρείται, όταν ένας εργαζόμενος αισθάνεται ότι είναι 

μέρος ενός οργανισμού. Μια άλλη μελέτη για το θέμα αυτό δηλώνει ότι η 

οργανωτική δέσμευση στοχεύει να εξηγήσει τη συμπεριφορά και τη στάση που 

παρατηρείται έναντι της οργάνωσης για την οποία κάποιοι εργάζονται (Mathews & 

Shepherd 2002). Η εργασιακή δέσμευση είναι μια ιδέα που πρέπει να εξεταστεί 

λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που διαδραματίζει σε οργανισμούς, οι 

υπάλληλοί της οποίας εσωτερικεύουν τις αξίες της οργάνωσης για την επίτευξη των 

στόχων της και συμβάλλουν στην επιτυχία της. 

 Οι Meyer και Allen (1991) πρότειναν ένα μοντέλο οργανωτικής δέσμευσης 

τριών συστατικών, το οποίο περιλαμβάνει τις διαστάσεις και τους παράγοντες που 

προτείνονται προηγουμένως από άλλες μελέτες: 

1. Συναισθηματική δέσμευση: Αυτό συμβαίνει όταν οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού 

προσδιορίζονται από τον οργανισμό και δεσμεύονται συναισθηματικά  με τον 

οργανισμό και το περιβάλλον του. Αυτή η συναισθηματική δέσμευση περιλαμβάνει 

έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η αυτοδιάθεση και η αφοσίωση στην οργάνωση. Ένα 

πρόσωπο που είναι συναισθηματικά συνδεδεμένο με μια οργάνωση καταβάλλει 

προσπάθειες στο υψηλότερο επίπεδο με αισθήματα υψηλής αφοσίωση και προσπαθεί 
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να υλοποιήσει τους στόχους της οργάνωσης με ένα αίσθημα βαθιάς αγάπης, ακόμα 

και αν δεν υπάρχει κανένα χρηματικό κέρδος. 

2. Δέσμευση συνέχισης: Όταν ένας εργαζόμενος αισθάνεται υποχρεωμένος να 

παραμείνει σε μια οργάνωση για να μην χάσει χρόνια επενδύσεων με την ιδέα ότι, η 

αναχώρησή του θα επιβαρύνει σημαντικά την οργάνωση. Όταν μπορεί να προκύψουν 

παροχές όπως συνταξιοδότηση, ασφάλιση, υγεία ή αποζημίωση, μπορεί να προκύψει 

δέσμευση συνέχισης. Στην περίπτωση αυτή, η δέσμευση ενός υπαλλήλου σε έναν 

οργανισμό μπορεί να είναι κίνητρο από αυτό που θέλουν να κερδίσουν. 

3. Κανονιστική δέσμευση: Η οργανωτική δέσμευση για λόγους που σχετίζονται με τα 

πρότυπα δεοντολογίας και τα κοινωνικά πρότυπα είναι γνωστή ως κανονιστική 

δέσμευση. Επομένως, η κανονιστική δέσμευση μπορεί να θεωρηθεί υποχρέωση ή 

αναγκαιότητα. Επειδή η κανονιστική δέσμευση θεωρείται κοινωνική ευθύνη, οι 

εργαζόμενοι που έχουν υψηλό βαθμό κανονιστικής δέσμευσης πιστεύουν ότι πρέπει 

να είναι μόνιμοι στην οργάνωση.  

 Συνοπτικά, η συναισθηματική δέσμευση διέπεται από συναισθηματικούς 

δεσμούς, η δέσμευση συνέχισης οφείλεται σε διάφορους βασικούς λόγους και η 

κανονιστική δέσμευση είναι η επιθυμία του εργαζόμενου να παραμείνει σε έναν 

οργανισμό εξαιτίας ηθικών λόγων, με τους οποίους αυξάνει την πιθανότητα 

συνέχισης του οργανισμού (Muthuveloo & Rose 2005). Η ηγεσία παίζει σημαντικό 

ρόλο στον καθορισμό της δέσμευσης των εργαζομένων. Οι ερευνητές έχουν 

διαπιστώσει ότι, οι εργαζόμενοι που είναι ευχαριστημένοι με τους προϊστάμενους / 

ηγέτες τους και αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και εκτιμούνται από 

τη διοίκησή τους, αισθάνονται περισσότερη προσκόλληση στις οργανώσεις τους. Οι 

Muthuveloo και Rose (2005) καθόρισαν την οργανωτική δέσμευση ως επίπεδο 

συμμετοχής του εργαζόμενου στη δουλειά και την οργάνωση του. Η οργανωτική 

δέσμευση μπορεί να αποδοθεί ως πίστη των εργαζομένων προς την οργάνωση και τις 

προθέσεις του να αποτελέσει μέρος αυτού του οργανισμού. Η οργανωτική δέσμευση 

έχει μεγάλη σημασία, διότι οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι έχουν λιγότερη πρόθεση να 

εγκαταλείψουν τη δουλειά τους, είναι λιγότερο συχνά απόντες και με πολλά κίνητρα 

να εκτελούν την  εργασία τους σε προχωρημένο επίπεδο. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, οι προηγούμενες έρευνες έχουν δώσει έμφαση στις 

εμπειρίες στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο των οργανωτικών στόχων, της 

παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας, της απουσίας, της ικανοποίησης από 

την εργασία και των προσωπικών και ορισμένων οργανωτικών παραγόντων ως 
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προγενέστερων της οργανωτικής δέσμευσης (Mowday, Porter, & Steers 1982). Ένας 

από τους προσωπικούς και οργανωτικούς παράγοντες που έχουν καίρια σημασία για 

την οργανωτική δέσμευση είναι η ηγεσία. Σε πρόσφατες μελέτες για την ηγεσία, 

εξετάστηκε η σχέση μεταξύ προσεγγίσεων ηγεσίας και οργανωτικής δέσμευσης. Μια 

ανασκόπηση των ευρημάτων δείχνει ότι έχει βρεθεί μια θετική σχέση ανάμεσα στην 

οργανωτική δέσμευση και τη μετασχηματιστική ηγεσία και συναλλακτική ηγεσία 

(Muthuveloo & Rose 2005). 

Οι Avolio et al. (2004) πραγματοποίησαν μια μελέτη για τους νοσηλευτές του 

προσωπικού σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Σιγκαπούρης και έδειξαν ότι, η 

μετασχηματιστική ηγεσία επηρεάζει θετικά την οργανωτική δέσμευση. Οι Limsili και 

Ogunlana (2008) διακήρυξαν ότι, η μετασχηματιστική ηγεσία είναι το καλύτερο 

ηγετικό στυλ, καθώς η παραγωγικότητα και η οργανωτική δέσμευση των 

εργαζομένων διευκολύνεται από τα χαρακτηριστικά του. Οι Ismail και Yusuf (2009) 

μελέτησαν τον αντίκτυπο της μετασχηματιστικής ηγεσίας στη δέσμευση των οπαδών 

και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, υπάρχει σημαντική θετική σχέση μεταξύ αυτών 

των δύο μεταβλητών. 

 

2.5. Επίδραση της ηγεσίας στην κουλτούρα και την απόδοση του 

οργανισμού 

 

Η έννοια του πολιτισμού/κουλτούρας προέρχεται από τη μελέτη εθνικών και 

εθνοτικών διαφορών στους κλάδους της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας και της 

κοινωνικής ψυχολογίας. Ο πολιτισμός μπορεί να θεωρηθεί κληρονομιά μιας 

κοινωνίας. Πρόκειται για ένα πρότυπο αποκρίσεων που ανακαλύφθηκαν, 

αναπτύχθηκαν ή εφευρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας της κοινωνίας για το 

χειρισμό προβλημάτων που προκύπτουν από αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της 

και μεταξύ αυτών και του περιβάλλοντος τους. Εάν οι αποκρίσεις αυτές θεωρούνται ο 

σωστός τρόπος για να αντιληφθούν, να αισθάνονται, να σκέφτονται και να ενεργούν 

τα νέα μέλη, αυτές μεταβιβάζονται σε αυτά μέσω της εμπειρίας και της διδασκαλίας. 

Ο πολιτισμός καθορίζει τι είναι αποδεκτό ή απαράδεκτο, σημαντικό ή ασήμαντο, 

σωστό ή λανθασμένο, λειτουργικό ή μη εφαρμόσιμο. Περιλαμβάνει όλα τα διδακτικά 

και κοινά, όπως υποθέσεις, πεποιθήσεις, κανόνες, αξίες και γνώσεις, καθώς και 

συμπεριφορές, φόρμες, σύμβολα, ήρωες, τελετουργίες και γλώσσα. 
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 Η οργανωτική κουλτούρα αποτέλεσε το επίκεντρο της συζήτησης για τους 

ερευνητές και τους επαγγελματίες από τη δεκαετία του '80 που οδήγησε σε αρκετές 

μελέτες με την πάροδο των ετών (Hofstede 2011). Η έννοια της οργανωτικής 

κουλτούρας έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία, διότι επιτρέπει την κατανόηση τόσο 

των ανθρώπινων συστημάτων όσο και των οργανισμών. Σύμφωνα με τον Hofstede 

(2011) σε οργανωτικό επίπεδο, η κουλτούρα μπορεί να οριστεί ως ο συλλογικός 

προγραμματισμός των μελών της ομάδας, με την οποία μια ομάδα διακρίνεται από 

άλλες ομάδες με τον ίδιο τρόπο όπως ο ορισμός του εθνοτικού πολιτισμού. Παρόλα 

αυτά, πρόσθεσε ότι ένας οργανισμός είναι λιγότερο περίπλοκος και λιγότερο διάχυτος 

από ένα έθνος. Σε έναν άλλο ορισμό του ο Schein (2004) υποστήριξε ότι, η 

κουλτούρα ενός οργανισμού έχει οριστεί ως ένα πρότυπο κοινών βασικών υποθέσεων 

που έχει μάθει μια ομάδα, καθώς επιλύει τα προβλήματα της εξωτερικής 

προσαρμογής και της εσωτερικής ολοκλήρωσης, που έχει λειτουργήσει αρκετά ώστε 

να θεωρηθεί έγκυρη και ως εκ τούτου να διδαχθεί στα νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος 

να αντιληφθούν, να σκέφτονται και να αισθάνονται σε σχέση με αυτά τα 

προβλήματα.  

 Οι ερευνητές πάνω στην ηγεσία και την κουλτούρα έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι, η συμπεριφορά του ηγέτη βοηθά την κουλτούρα να εξελιχθεί και να 

αλλάξει (Schein 1994). Οι ηγέτες ελέγχουν τους μηχανισμούς μέσω των οποίων 

επηρεάζουν την κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στο περιβάλλον 

τους, δημιουργώντας εξελισσόμενες ομάδες εργασίας, ενισχύοντας υποκουλτούρες 

που αντιπροσωπεύουν ιδανικούς κανόνες, δημιουργώντας συστήματα ομάδων 

εργασίας και επιτροπών για τη διαχείριση της κουλτούρας (Schein 1992). Η ηγεσία 

μπορεί να διαμορφώσει την κουλτούρα μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων όπως η 

δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και η εδραίωση προσωπικής αξιοπιστίας 

(Brockbank, Ulrich, & Yakonich, 2002). Η ηγεσία που διαθέτει «ικανότητες 

προσωπικής αξιοπιστίας» μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα επιχειρηματικά 

αποτελέσματα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τομείς στρατηγικής διαχείρισης, όπως 

η διαχείριση της κουλτούρας, η διαχείριση αλλαγών, η λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων και η ολοκλήρωση και συνδεσιμότητα που βασίζονται στην αγορά 

(Brockbank, Ulrich, & Yakonich 2002). 

 Οι ερευνητές στον τομέα της οργανωτικής κουλτούρας επισημαίνουν ότι, 

υπάρχουν πολλά εμπόδια στην εκτίμηση του αντίκτυπου της κουλτούρας στις 

επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου καθορισμού της οργανωτικής 
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νοοτροπίας και των δυσκολιών στη μέτρησή της (Brockbank, Ulrich, & Yakonich 

2002). Ακόμα, οι περισσότεροι οργανωτικοί λόγιοι φαίνεται να πιστεύουν ότι η 

κουλτούρα «έχει σημασία» και αξίζει να διερευνηθεί με ποιον τρόπο λειτουργεί σε 

οργανισμούς. 

 Πολλοί ερευνητές έχουν τονίσει ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ 

οργανωτικής κουλτούρας και στυλ ηγεσίας. Ωστόσο, υπάρχουν δύο διαφορετικές 

προοπτικές στη βιβλιογραφία, όσον αφορά το από που προέρχεται μια κουλτούρα και 

κατά πόσον οι ηγέτες έχουν οποιαδήποτε επίδραση στη διαμόρφωση της οργανωτικής 

κουλτούρας. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, η κουλτούρα είναι ο ίδιος ο 

οργανισμός. Ο ηγέτης μπορεί επίσης να διαχειριστεί και να χειριστεί την κουλτούρα 

σε κάποιο βαθμό. Η αντίθετη ιδέα λέει ότι οι ηγέτες έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν την οργανωτική κουλτούρα και αναμφίβολα έχουν επίσης αντίκτυπο 

στη διαμόρφωση της. Οι ηγέτες καθορίζουν και διατηρούν τις αξίες, τους στόχους, 

την αποστολή και το όραμα της οργάνωσης και έτσι διαμορφώνουν την οργανωτική 

κουλτούρα. 

Όταν οι μελέτες σχετικά με αυτή τη σχέση αξιολογήθηκαν, οι Alas et al. 

(2011) διαπίστωσαν ότι υπήρχε ισχυρότερη σχέση μεταξύ της οργανωτικής 

κουλτούρας και της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας από ότι μεταξύ της 

οργανωτικής κουλτούρας και της προσωπικής αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, οι 

προαναφερόμενοι συγγραφείς ανακάλυψαν ότι υπήρχε σχέση μεταξύ της 

οργανωτικής κουλτούρας και της ηγετικής συμπεριφοράς των διαχειριστών και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι οργανωτικές κουλτούρες επηρέασαν το στυλ ηγεσίας. 
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Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία έρευνας 
 

 

3.1. Μεθοδολογική προσέγγιση 
 

Προκειμένου ο ερευνητής να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και να επιτύχει τους 

στόχους και τους σκοπούς της έρευνας, η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση 

χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη των στόχων αυτής της έρευνας. Μια θετικιστική 

προσέγγιση υιοθετήθηκε στη συλλογή δεδομένων, καθώς είναι η πλέον κατάλληλη 

για τη συλλογή μεγάλων και σχετικών δεδομένων για τη μελέτη αυτή. Η προσέγγιση 

της θετικιστικής έρευνας συνήθως χρησιμοποιεί την ποσοτική μέθοδο ανάλυσης 

(Saunder et al. 2012).  

Η ποσοτική έρευνα επιπλέον μετρά τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών, κάτι 

που επιδιώκει να επιτύχει αυτή η μελέτη. Αυτό συμβαίνει επειδή η μέθοδος θα 

βοηθήσει στη μέτρηση της σχέσης ανάμεσα στο στυλ ηγεσίας και κουλτούρας με την 

εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση των εργαζομένων στον 

τραπεζικό τομέα. Αυτή η μέτρηση θα βοηθήσει να προσδιοριστεί ποιο από τα 

καλύτερα ηγετικά στυλ ενθαρρύνει τη διατήρηση των εργαζομένων στον τραπεζικό 

τομέα της Ελλάδα.  

 

3.2. Δείγμα και τρόπος δειγματοληψίας 
 

Σύμφωνα με τον Sekaran (2003), ο πληθυσμός αναφέρεται στην ομάδα ανθρώπων 

τους οποίους ένας ερευνητής θέλει να ερευνήσει. Ο πληθυσμός στόχος της παρούσας 

έρευνας είναι οι εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα της Ελλάδας. Αυτό αφορούσε 

υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι εργάζονταν στις τέσσερις συστημικές 

τράπεζες. Η τεχνική δειγματοληψίας μπορεί να είναι τεχνική δειγματοληψίας 

πιθανότητας ή μη πιθανότητας. Οι τεχνικές δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για 

αυτή την ερευνητική μελέτη είναι η τεχνική δείγματος μη πιθανότητας 

(δειγματοληψία ευκολίας). Αυτό βασίζεται στην επιλογή δειγμάτων με βάση την 

υποκειμενική κρίση του ερευνητή (Saunder et al. 2012). Η σκόπιμη δειγματοληψία 

χρησιμοποιήθηκε εξαιτίας της ομάδας στόχου, στην οποία ο ερευνητής ζήτησε 

πληροφορίες. Η σκόπιμη δειγματοληψία περιορίζεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους 

που έχουν τις επιθυμητές πληροφορίες, επειδή είναι οι μόνοι που μπορούν να τις 

προσφέρουν στον ερευνητή (Sekaran 2003). Επίσης, ο ερευνητής είχε κάποιες επαφές 
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στην τράπεζα που βοήθησαν στο συντονισμό και τη συλλογή του ερωτηματολογίου. 

Αυτό έκανε τη συλλογή πιο προσιτή. 

Συνολικά επιλέχθηκαν 100 υπάλληλοι τραπεζών. Αυτοί οι εργαζόμενοι ήταν 

υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης της κάθε τράπεζας. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι 

επιλέχθηκαν διότι, ο κίνδυνος που σχετίζεται με την εργασία απαιτεί να έχουν 

ανώτερους υπαλλήλους στους οποίους αναφέρονται ως ηγέτες και οι οποίοι 

εμπλέκονται πλήρως στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, ο 

ερευνητής προέβλεψε ότι αυτοί οι συμμετέχοντες θα είχαν αξιόπιστες απαντήσεις για 

τον προσδιορισμό του στυλ ηγεσίας, το οποίο ενθαρρύνει καλύτερα τη διατήρηση 

των εργαζομένων.  

 

3.3. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 
 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το 

οποίο διαχωρίστηκε σε 5 ενότητες.  Στην πρώτη ενότητα καταγράφηκαν τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος των εργαζομένων (φύλο, ηλικία, επίπεδο μόρφωσης, 

οικογενειακή κατάσταση και προϋπηρεσία). Στο δεύτερο μέρος χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτήσεις σε 5βάθμια κλίμακα Likert με σκοπό να εξετασθούν οι πρακτικές της 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες εφαρμόζονται στις τράπεζες. 

Αξιολογήθηκαν πρακτικές σχετικά με τις προσλήψεις, τα κίνητρα/ανταμοιβές, την 

κατάρτιση/εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη και την αξιολόγηση της 

απόδοσης. Στο τρίτο μέρος χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο εργασιακής 

ικανοποίησης των Brayfield & Rothe (1951) το οποίο αποτελείται από 12 ερωτήσεις 

σε 5βάθμια κλίμακα Likert. Στο τέταρτο μέρος χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 

σκοπό να αποτιμήσει την εργασιακή δέσμευση και το οποίο αποτελείται από 10 

ερωτήσεις σε 5βάθμια κλίμακα Likert.Τέλος, στο πέμπτο μέρος χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του στυλ ηγεσίας MLQ, το οποίο αποτελείται από 40 

ερωτήσεις σε 5βάθμια κλίμακα Likert. Από τις 40 ερωτήσεις οι 20 αξιολογούν τη 

μετασχηματιστική ηγεσία, οι 8 τη συναλλακτική και οι 8 την ηγεσία αποφυγής. Ενώ 4 

ερωτήσεις χρησιμοποιούνται ως ερωτήσεις ελέγχου. 

 

3.4. Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων 
 

Μετά την ολοκλήρωση της εμπειρικής έρευνας ακολούθησε η προσεχτική 

κωδικοποίηση των στοιχείων (απαντημένων ερωτηματολογίων), η μετατροπή τους σε 
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χρησιμοποιήσιμα ψηφιακά δεδομένα και η στατιστική ανάλυση τους. Πιο 

συγκεκριμένα, η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση των λογισμικών 

IBM SPSS 25.0. Για την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του 

δείγματος χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικές στατιστικές τεχνικές  (μέσος όρος, τυπική 

απόκλιση κτλ). Επιπλέον, έγιναν διάφοροι έλεγχοι για πιθανές διαφοροποιήσεις 

στους μέσους όρους των απαντήσεων (ανάλυση διακύμανσης, analysis of variance, 

ANOVA) και έλεγχοι συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών με χρήση του 

συντελεστή συσχέτισης του Pearson και της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.  
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Κεφάλαιο 4.  Αποτελέσματα έρευνας 
 

4.1. Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά δείγματος 

 

 Τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των 100 συμμετεχόντων 

στην έρευνα παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα και δίνονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 1. Από το Διάγραμμα 1 παρατηρούμε ότι, το 87 (ν=87) των εργαζομένων στο 

δείγμα ήταν γυναίκες ενώ το 13% (ν=13) ήταν άντρες. 

 
Γράφημα 1. Κατανομή  φύλου δείγματος 

 

 

Από το Διάγραμμα 2 προκύπτει ότι, το 40% (ν=40) των εργαζομένων του δείγματος 

ήταν ηλικίας από 46 έως 55 ετών, το 28% (ν=28) ήταν ηλικίας από 26 έως 35 ετών 

και το 26% (ν=26) ήταν ηλικίας 36 έως 45 ετών. Μικρότερο ποσοστό εργαζομένων 

είχαμε στις ηλικιακές ομάδες έως 25 ετών (ν=25, 25%) και άνω των 56 ετών (ν=3, 

3%). 
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Γράφημα 2. Ηλικιακή κατανομή δείγματος 

Από το Διάγραμμα 3 προκύπτει ότι, το 54% (ν=54) των εργαζομένων του δείγματος 

ήταν έγγαμοι, το 41% (ν=41) ήταν άγαμοι και το 5% (ν=5) ήταν διαζευγμένοι/χήροι. 

 

 

 
Γράφημα 3. Κατανομή οικογενειακής κατάστασης 
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Από το Διάγραμμα 4 προκύπτει ότι, το 28% (ν=28) των εργαζομένων του δείγματος 

είχαν προϋπηρεσία στον τραπεζικό τομέα από 11 έως 15 έτη, το 22% (ν=22) είχαν 

προϋπηρεσία στον τραπεζικό τομέα από 16 έως 20 έτη, το 21% (ν=21) είχαν 

προϋπηρεσία στον τραπεζικό τομέα από 0 έως 5 έτη, το 18% (ν=18) είχαν 

προϋπηρεσία πάνω από 20 έτη και το 11% (ν=11) είχαν προϋπηρεσία στον τραπεζικό 

τομέα από 6 έως 10 έτη. 

 

 

 
Γράφημα 4. Κατανομή ετών προϋπηρεσίας 

 

Τέλος, από το Διάγραμμα 5 προκύπτει ότι το 35% (ν=35) των εργαζομένων του 

δείγματος είχαν πτυχίο ΑΕΙ, το 24% (ν=24) των εργαζομένων του δείγματος είχαν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 20% (ν=20) ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ. Επιπλέον, το 

8% (ν=8) ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και το 7% (ν=7) ήταν απόφοιτοι 

πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Γράφημα 5. Αποτελέσματα για το μορφωτικό επίπεδο 

 

4.2. Ανάλυση αξιοπιστίας εργαλείων 

 

 

Στην επόμενη ενότητα δίνονται τα ευρήματα της ανάλυσης αξιοπιστίας που 

διενεργήθηκε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας για τους άξονες της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, της εργασιακής ικανοποίησης, της εργασιακής δέσμευσης 

και της ηγεσίας. Τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5 δείχνουν ότι επιτυγχάνεται υψηλή 

αξιοπιστία (α>0.7) σε όλες τις κλίμακες και τις διαστάσεις που μελετήθηκαν.  

 

Πίνακας 1 Αποτελέσματα ανάλυσης αξιοπιστίας για κάθε εργαλείο 

Κλίμακα 
Αριθμός 

ερωτήσεων 

α 

Cronbach  

Ηγεσία 36 0.918 

Μετασχηματιστική 20 0.925 

Συναλλακτική 8 0.839 

Παθητική 8 0.848 

Εργασιακή δέσμευση 10 0.875 

Διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού 
26 0.901 

Προσλήψεις 7 0.878 

Κίνητρα/Ανταμοιβές 4 0.718 

Κατάρτιση/Εκπαίδευση 7 0.885 

2.00%

5.00%

35.00%

20.00%

6.00%

24.00%

8.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας 

Απόφοιτος ΑΕΙ

Απόφοιτος ΤΕΙ 

Δεύτερο Πτυχίο

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Διδακτορικός Τίτλος
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Εξέλιξη 3 0.796 

Αξιολόγηση απόδοσης 5 0.915 

Εργασιακή ικανοποίηση 12 0.903 

 

4.3. Αποτελέσματα εργασιακής ικανοποίησης 

 

 Στον Πίνακα 2 δίνονται τα αναλυτικά ευρήματα σχετικά με τις 12 ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου εργασιακής ικανοποίησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα εκφράζουν μέτρια προς υψηλή ικανοποίηση. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη δήλωση: «η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα» 

εμφάνισαν μέση τιμή 4.13, στη δήλωση: «Αν ξεκινούσα πάλι από την αρχή, θα 

επέλεγα την ίδια δουλειά» εμφάνισαν μέση τιμή 3.90, στη δήλωση: «Αισθάνομαι 

πολύ ικανοποιημένος-η  από την τωρινή δουλειά μου» εμφάνισαν μέση τιμή 3.81 και 

στη δήλωση: «τις περισσότερες μέρες είμαι ενθουσιασμένος με τη δουλειά μου» 

εμφάνισαν μέση τιμή 3.78. Αντίθετα μικρές μέσες τιμές που δείχνουν διαφωνία 

προέκυψαν στις δηλώσεις: «Συχνά βαριέμαι στη δουλειά μου» με μέση τιμή 2.18, 

«Είμαι δυσαρεστημένος-η από τη δουλειά μου» με μέση τιμή 1.56, στη δήλωση: 

«Νομίζω πως η κάθε μέρα δουλειάς δεν τελειώνει ποτέ» με μέση τιμή 2.12 και στη 

δήλωση: «φαίνεται πως οι φίλοι μου θεωρούν πιο ενδιαφέρουσες τις δουλειές τους» 

με μέση τιμή 2.80.  

 

Πίνακας 2 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση σχετικά με τις δηλώσεις της 

εργασιακής ικανοποίησης (1=Διαφωνώ απόλυτα, 5=Συμφωνώ απόλυτα) 

 MT TA 

1. Η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα. 4.13 .66 

2. Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος-η  

από την τωρινή δουλειά μου. 
3.81 .89 

3. Φαίνεται πως οι φίλοι μου θεωρούν πιο 

ενδιαφέρουσες τις δουλειές τους. 
2.80 .76 

4. Αν ξεκινούσα πάλι από την αρχή, θα 

επέλεγα την ίδια δουλειά. 
3.90 1.02 

5. Συχνά βαριέμαι στη δουλειά μου. 2.18 .86 

6. Όταν τελειώνω από τη δουλειά μου, 

αισθάνομαι πως έχω κάνει κάτι 

αξιοσημείωτο. 

3.57 .75 

7. Είμαι δυσαρεστημένος-η από τη 

δουλειά μου. 
1.56 .86 

8. Αισθάνομαι ασφάλεια στη δουλειά μου. 3.57 .88 
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 MT TA 

9. Είμαι ικανοποιημένος-η από την 

κοινωνική επαφή που έχω μέσω της 

δουλειάς μου. 

3.76 .89 

10. Οι συνθήκες εργασίας είναι 

ικανοποιητικές. 
3.68 .93 

11. Νομίζω πως η κάθε μέρα δουλειάς δεν 

τελειώνει ποτέ. 
2.12 .84 

12. Τις περισσότερες μέρες είμαι 

ενθουσιασμένος με τη δουλειά μου. 
3.78 .81 

 

  

 Το επόμενο βήμα στην ανάλυση ήταν ο υπολογισμός του συνολικού σκορ που 

προκύπτει από την μέση τιμή των 12 ερωτήσεων (αντιστρέφοντας την κωδικοποίηση 

στις ερωτήσεις με αρνητικό περιεχόμενο, ερωτήσεις 3, 5, 7 και 11). Η κατανομή του 

τελικού σκορ παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6. Συνολικά η μέση τιμή της διάστασης 

της εργασιακής ικανοποίησης υπολογίσθηκε ίση με 4.04. Η τιμή αυτή παίρνει τιμές 

μεταξύ 4 και 5 και δείχνει υψηλή εργασιακή ικανοποίηση. 

 

 
Γράφημα 6. Κατανομή του σκορ «Ικανοποίηση από την εργασία» 
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4.4. Ενέργειες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

 

Στον Πίνακα 3 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τις αρχές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες σχετίζονται με τις προσλήψεις. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι, οι εργαζόμενοι συμφωνούν αρκετά με το ότι η ανάλυση των 

απαιτήσεων κάθε κενής θέσης εργασίας χρησιμοποιείται από τον οργανισμό μου για 

την επιλογή των εργαζομένων (4.25±1.04) και με το ότι, επιτροπές συνέντευξης 

συστήνονται από τον οργανισμό μας για την επιλογή των εργαζομένων (4.56±1.12). 

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι συμφωνούν σε κάποιο βαθμό με το ότι ψυχολογικά ή 

τεστ προσωπικότητας - συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό μας για 

την επιλογή των εργαζομένων (3.87±1.41). Αντίθετα, οι εργαζόμενοι διαφώνησαν με 

το ότι, η ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων θεωρείται βασικό 

κριτήριο στην επιλογή των εργαζομένων (2.23±0.99). Η συνολική μέση τιμή της 

κλίμακας, η οποία αφορά τη χρήση στρατηγικών HRM στις προσλήψεις ήταν ίση με 

3.39. Η τιμή δείχνει ότι, οι τράπεζες χρησιμοποιούν σε μέτριο προς αρκετό βαθμό 

στρατηγικές HRM στις προσλήψεις. 

 

Πίνακας 3 Αποτελέσματα για τις  αρχές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που 

σχετίζονται με τις προσλήψεις 

Προσλήψεις 1 2 3 4 5 ΜΤ 

(ΤΑ) 

1. Η ικανότητα αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης προβλημάτων 

θεωρείται βασικό κριτήριο στην 

επιλογή των εργαζομένων 
30% 45% 15% 7% 3% 

2.23 

(0.99) 

2. Οι προσωπικές απόψεις για την 

εργασία και οι τρόποι συμπεριφοράς 

θεωρούνται βασικό κριτήριο στην 

επιλογή των εργαζομένων  
18% 12% 33% 12% 25% 

3.15 

(1.23) 

3. Η ανάλυση των απαιτήσεων κάθε 

κενής θέσης εργασίας 

χρησιμοποιείται από τον οργανισμό 

μου για την επιλογή των 

εργαζομένων  

5% 6% 15% 45% 29% 
4.25 

(1.04) 

4. Ψυχολογικά ή τεστ προσωπικότητας 

- συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται 

από τον οργανισμό μας για την 

20% 15% 30% 12% 23% 
3.87 

(1.41) 
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επιλογή των εργαζομένων 

5. Επιτροπές συνέντευξης συστήνονται 

από τον οργανισμό μας για την 

επιλογή των εργαζομένων  
3% 7% 12% 38% 40% 

4.56 

(1.12) 

6. Ο οργανισμός μας εξετάζει την 

ποσότητα και το είδος των 

προσλήψεων που είναι αναγκαίες 

μεσοπρόθεσμα  
17% 13% 34% 11% 25% 

3.04 

(1.34) 

7. Οι διαδικασίες επιλογής και 

πρόσληψης αξιολογούνται 

συστηματικά στον οργανισμό μας  
27% 23% 20% 18% 12% 

2.65 

(1.22) 

Συνολική χρήση HRM στις προσλήψεις 3.39 

(1.18) 

 

 

Στον Πίνακα 4 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τις αρχές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες σχετίζονται με τα κίνητρα και τις ανταμοιβές. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι, οι εργαζόμενοι διαφωνούν αρκετά με το ότι το σύστημα 

κινήτρων του οργανισμού μας είναι δίκαιο, διότι ανταμείβει τους εργαζομένους που 

εκπληρώνουν τους στόχους της επιχείρησης (1.98±0.87), με το ότι το σύστημα 

ανταμοιβών ουσιαστικά αναδεικνύει τα άτομα που συνεισφέρουν τα μέγιστα στην 

επιχείρηση (1.97±1.0), το ότι το σύστημα κινήτρων ενθαρρύνει τους εργαζόμενους 

να πραγματοποιήσουν τους στόχους του οργανισμού μας (2.25±1.04) και με το ότι 

εργαζόμενοι (και/ή οι ομάδες) που επιτυγχάνουν στους οργανωσιακούς στόχους 

ανταμείβονται το ίδιο με αυτούς που δεν επιτυγχάνουν σε αυτούς (2.76 ±1.14). Η 

συνολική μέση τιμή της κλίμακας, η οποία αφορά τη χρήση στρατηγικών HRM στις 

ανταμοιβές/κίνητρα ήταν ίση με 2.24. Η τιμή δείχνει ότι, οι τράπεζες χρησιμοποιούν 

σε μικρό βαθμό στρατηγικές HRM στο σύστημα ανταμοιβών/κινήτρων. 

 

Πίνακας 4 Αποτελέσματα για τις  αρχές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που 

σχετίζονται με τις ανταμοιβές/κίνητρα 

Ανταμοιβές κίνητρα 1 2 3 4 5 ΜΤ 

(ΤΑ) 

1. Το σύστημα κινήτρων του 

οργανισμού μας είναι δίκαιο διότι 

ανταμείβει τους εργαζόμενους που 

εκπληρώνουν τους στόχους της 

45% 35% 15% 3% 2% 
1.98 

(0.87) 
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επιχείρησης  

2. Το σύστημα ανταμοιβών ουσιαστικά 

αναδεικνύει τα άτομα που 

συνεισφέρουν τα μέγιστα στην 

επιχείρηση  
42% 35% 8% 12% 3% 

1.97 

(1.01) 

3. Το σύστημα κινήτρων ενθαρρύνει 

τους εργαζόμενους να 

πραγματοποιήσουν τους στόχους του 

οργανισμού μας 
29% 31% 15% 20% 5% 

2.25 

(1.04) 

4. Οι εργαζόμενοι (και/ή οι ομάδες) που 

επιτυγχάνουν στους οργανωσιακούς 

στόχους ανταμείβονται το ίδιο με 

αυτούς που δεν επιτυγχάνουν σε 

αυτούς  

25% 33% 22% 12% 8% 
2.76 

(1.14) 

Συνολική χρήση HRM στις ανταμοιβές/κίνητρα 2.24 

(1.08) 

 

 

Στον Πίνακα 5 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τις αρχές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες σχετίζονται με την κατάρτιση/εκπαίδευση. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι, οι εργαζόμενοι διαφωνούν αρκετά με το ότι η διοίκηση 

του οργανισμού μας, πιστεύει ότι η συνεχής εκπαίδευση και αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων της είναι σημαντική (2.14±1.07), με το ότι, οι 

εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για να εκτελούν διαφορετικές εργασίες (2.39±1.3) και με 

το ότι, όσο περισσότερο παραμένει ένας εργαζόμενος στον οργανισμό μας τόσο 

περισσότερες και διαφορετικές εργασίες μαθαίνει να εκτελεί (2.38±1.33). Αντίθετα, 

οι εργαζόμενοι συμφώνησαν αρκετά με το ότι, οι εργαζόμενοι στον οργανισμό μας 

έχουν δεξιότητες πάνω από το μέσο όρο του κλάδου (3.67 ±1.02) και με το ότι, οι 

εργαζόμενοι συζητούν με τους προϊσταμένους τους για να σχεδιάσουν μαζί τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες (4.01 ±1.04). 

Η συνολική μέση τιμή της κλίμακας, η οποία αφορά τη χρήση στρατηγικών 

HRM στην κατάρτιση/εκπαίδευση ήταν ίση με 3.00. Η τιμή δείχνει ότι οι τράπεζες 

χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό στρατηγικές HRM στο σύστημα 

κατάρτισης/εκπαίδευσης.  
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Πίνακας 5 Αποτελέσματα για τις  αρχές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που 

σχετίζονται με την κατάρτιση/εκπαίδευση 

Κατάρτιση/εκπαίδευση 1 2 3 4 5 ΜΤ 

(ΤΑ) 

1. Στον οργανισμό μας, κάποιοι 

εργαζόμενοι στερούνται σημαντικών 

δεξιοτήτων  
12% 18% 30% 17% 13% 

3.01 

(1.45) 

2. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται πάνω 

σε δεξιότητες που αφορούν την 

εργασία τους σε συνεχή βάση  
11% 12% 37% 27% 13% 

3.41 

(1.06) 

3. Η διοίκηση του οργανισμού μας, 

πιστεύει ότι η συνεχής εκπαίδευση 

και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων της είναι σημαντική  
19% 31% 28% 12% 10% 

2.14 

(1.07) 

4. Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό μας 

έχουν δεξιότητες πάνω από το μέσο 

όρο του κλάδου  
9% 11% 31% 19% 30% 

3.67 

(1.02) 

5. Οι εργαζόμενοι συζητούν με τους 

προϊσταμένους τους για να 

σχεδιάσουν μαζί τις εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες  
13% 14% 23% 33% 17% 

4.01 

(1.04) 

6. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για να 

εκτελούν διαφορετικές εργασίες  23% 27% 33% 7% 10% 
2.39 

(1.33) 

7. Όσο περισσότερο παραμένει ένας 

εργαζόμενος στον οργανισμό μας 

τόσο περισσότερες και διαφορετικές 

εργασίες μαθαίνει να εκτελεί 
24% 26% 34% 6% 10% 

2.38 

(1.33) 

Συνολική χρήση HRM στην εκπαίδευση/κατάρτιση 3.00 

(1.18) 

 

Στον Πίνακα 6 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τις αρχές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες σχετίζονται με την εξέλιξη. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι, οι εργαζόμενοι συμφωνούν αρκετά με το ότι ο οργανισμός μας 

προσφέρει σε όλους τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής ευκαιρίες εξέλιξης στην 

ιεραρχία  (4.13±1.06), με το ότι οι φιλοδοξίες εξέλιξης των εργαζομένων είναι 

γνώστες από τους αμέσους προϊσταμένους τους (4.44±1.02). Αντίθετα, οι 

εργαζόμενοι διαφώνησαν με το ότι για τους εργαζόμενους, οι οποίοι επιθυμούν 
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προαγωγή, ο οργανισμός μας διαθέτει περισσότερες από μία εναλλακτικές θέσεις 

(2.75±1.21).  

Η συνολική μέση τιμή της κλίμακας, η οποία αφορά τη χρήση στρατηγικών 

HRM στην εξέλιξη ήταν ίση με 3.77. Η τιμή δείχνει ότι, οι τράπεζες χρησιμοποιούν 

σε μεγάλο βαθμό στρατηγικές HRM στο σύστημα εξέλιξης των εργαζομένων.  

 

Πίνακας 6 Αποτελέσματα για τις  αρχές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που 

σχετίζονται με  την εξέλιξη 

Εξέλιξη 1 2 3 4 5 ΜΤ 

(ΤΑ) 

1. Ο οργανισμός μας προσφέρει σε 

όλους τους εγαζομένους πρώτης 

γραμμής ευκαιρίες εξέλιξης στην 

ιεραρχία  
8% 12% 14% 35% 31% 

4.13 

(1.06) 

2. Οι φιλοδοξίες εξέλιξης των 

εργαζομένων είναι γνωστές από τους 

άμεσους προϊσταμένους τους  
7% 9% 17% 28% 39% 

4.44 

(1.02) 

3. Για τους εργαζόμενους που 

επιθυμούν προαγωγή, ο οργανισμός 

μας διαθέτει περισσότερες από μία 

εναλλακτικές θέσεις  
18% 32% 30% 17% 3% 

2.75 

(1.21) 

Συνολική χρήση HRM στην εξέλιξη 3.77 

(1.26) 

 

Τέλος, στον Πίνακα 7 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τις αρχές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες σχετίζονται με την αξιολόγηση απόδοσης. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι διαφωνούν αρκετά με το ότι, η απόδοση 

των εργαζομένων αξιολογείται συχνά (2.21±0.99), με το ότι το σύστημα ανταμοιβών 

του οργανισμού μας είναι τέτοιο που μπορεί να συνδέσει μέρος της αμοιβής των 

εργαζομένων με την εξέλιξη της απόδοσης αυτών (2.55±1.01). Αντίθετα, οι 

εργαζόμενοι συμφωνούν με το ότι, δίνεται βοήθεια και συμβουλή στους 

εργαζόμενους όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επίτευξη των αποδόσεών τους, 

(3.87 ±1.41) και με το ότι η διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομένων είναι δίκαιη 

(3.25 ±1.14). 

Η συνολική μέση τιμή της κλίμακας, η οποία αφορά τη χρήση στρατηγικών 

HRM στην αξιολόγηση της απόδοσης ήταν ίση με 3.01. Η τιμή δείχνει ότι, οι 
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τράπεζες χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό στρατηγικές HRM στο σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης. 

 

Πίνακας 7 Αποτελέσματα για τις  αρχές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που 

σχετίζονται με την αξιολόγηση απόδοσης 

Προσλήψεις 1 2 3 4 5 ΜΤ 

(ΤΑ) 

1. Η απόδοσης των εργαζομένων 

αξιολογείται συχνά 28% 47% 13% 9% 3% 
2.21 

(0.99) 

2. Γίνεται ενημέρωση για τα 

αποτελέσματα της απόδοσης και 

δίνονται οι απαραίτητες συστάσεις  
18% 12% 33% 12% 25% 

3.15 

(1.23) 

3. Η διαδικασία αξιολόγησης των 

εργαζομένων είναι δίκαιη 5% 6% 45% 25% 19% 
3.25 

(1.14) 

4. Δίνεται βοήθεια και συμβουλή στους 

εργαζόμενους όταν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στην επίτευξη των 

αποδόσεών τους  
20% 15% 30% 12% 23% 

3.87 

(1.41) 

5. Το σύστημα ανταμοιβών του 

οργανισμού μας είναι τέτοιο που 

μπορεί να συνδέσει μέρος της 

αμοιβής των εργαζομένων με την 

εξέλιξη της απόδοσης αυτών  

27% 33% 20% 18% 2% 
2.55 

(1.01) 

Συνολική χρήση HRM στις προσλήψεις 3.39 

(1.18) 

 

 

4.5. Αποτελέσματα για το στυλ ηγεσίας που υιοθετούν οι διευθυντές των 

τραπεζών 

 

Στον Πίνακα 8 δίνονται τα περιγραφικά ευρήματα αναφορικά με τις διαστάσεις του 

εργαλείου αξιολόγησης του στυλ ηγεσίας MLQ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, ο 

βασικός τύπος ηγεσίας των διευθυντών στις τράπεζες είναι ένας συνδυασμός που 

περιλαμβάνει τόσο χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής (ΜΤ=3.26, ΤΑ=0.77), 

όσο και της συναλλακτικής (ΜΤ=3.17, ΤΑ=0.74) ηγεσίας. Επιπλέον, σε αρκετά 

μικρότερο βαθμό οι διευθυντές των τραπεζών εμφανίζουν χαρακτηριστικά της 

ηγεσίας προς αποφυγή στον τρόπο που ηγούνται των εργαζομένων (ΜΤ=2.35, 

ΤΑ=0.86). 
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Πίνακας 8. Μέση τιμή (ΜΤ) και τυπική απόκλιση (ΤΑ) για διαστάσεις του εργαλείου 

MLQ 

 ΜΤ ΤΑ 

1. Μετασχηματιστική 3.26 .77 

2. Συναλλακτική 3.17 .74 

3. Παθητική 2.35 .86 

 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8 δίνονται και διαγραμματικά στο Διάγραμμα 7. 

 

 
Γράφημα 7. Στυλ ηγεσίας που υιοθετούν οι διευθυντές των τραπεζών 

 

 

4.6. Αποτελέσματα για την εργασιακή δέσμευση 

 

 

 Στον Πίνακα 9 δίνονται τα αναλυτικά ευρήματα σχετικά με τις 10 ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου εργασιακής δέσμευσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, οι 

εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα εκφράζουν μέτρια προς υψηλή εργασιακή 

δέσμευση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη δήλωση : «Χρειάζομαι την εργασία μου και 

ό,τι αυτή μου προσφέρει» εμφάνισαν μέση τιμή 3.91, στη δήλωση : «Θεωρώ ότι 

οφείλω να παραμείνω στην εργασία μου, διότι με χρειάζονται» εμφάνισαν μέση τιμή 

3.78, στη δήλωση : «Συμφωνώ με τους στόχους της επιχείρησης, τους μοιράζομαι και 

τους στηρίζω» εμφάνισαν μέση τιμή 3.76 και στη δήλωση : «η κουλτούρα της 

επιχείρησης, ταιριάζει με τα πιστεύω μου» εμφάνισαν μέση τιμή 3.66.  
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Η συνολική μέση τιμή της κλίμακας, η οποία αφορά την εργασιακή δέσμευση 

στην αξιολόγηση της απόδοσης ήταν ίση με 3.51. Η τιμή δείχνει ότι οι εργαζόμενοι 

στις τράπεζες εμφανίζουν μέτριο προς υψηλό επίπεδο εργασιακής δέσμευσης. 

 

 

Πίνακας 9 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση σχετικά με τις δηλώσεις της 

εργασιακής δέσμευσης (1=Διαφωνώ απόλυτα, 5=Συμφωνώ απόλυτα) 

 MT TA 

(1) Νιώθω ότι ταυτίζομαι με τις αξίες της επιχείρησης  3.13 1.01 

(2) Η κουλτούρα της επιχείρησης, ταιριάζει με τα 

πιστεύω μου  

3.67 0.98 

(3) Συμφωνώ με τους στόχους της επιχείρησης, τους 

μοιράζομαι και τους στηρίζω  

3.76 0.98 

(4) Δεν σκέφτομαι να αλλάξω εργασία, επειδή στην 

παρούσα έχω καλές αποδοχές  

3.12 0.91 

(5) Είμαι ικανοποιημένος από την επιχείρηση που 

εργάζομαι, γιατί έχω την προοπτική εξέλιξης  

3.45 0.78 

(6) Χρειάζομαι την εργασία μου και ό,τι αυτή μου 

προσφέρει  

3.91 1.01 

(7) Νιώθω ότι σε γενικές γραμμές οφείλω πολλά στην 

επιχείρηση που εργάζομαι για ό,τι μου προσφέρει  

3.65 1.02 

(8) Πρέπει να παραμείνω στην εργασία μου γιατί δεν 

μπορώ να τους αφήσω  

3.34 1.21 

(9) Θεωρώ ότι οφείλω να παραμείνω στην εργασία μου, 

διότι με χρειάζονται  

3.78 1.23 

(10) Οι σκοποί της εταιρείας θεωρώ ότι είναι και δικοί μου 

σκοποί  

3.24 1.34 

 

 

4.7. Συσχέτιση εργασιακής ικανοποίησης, εργασιακής δέσμευσης, στυλ ηγεσίας 

με τις αρχές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχετίσεων μεταξύ του στυλ ηγεσίας και 

στρατηγικών διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού με την εργασιακή δέσμευση και την 
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εργασιακή ικανοποίηση δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 10. Τα ευρήματα δείχνουν 

ότι, η εργασιακή δέσμευση εμφανίζει θετική συσχέτιση με τη μετασχηματιστική 

ηγεσία, τη συναλλακτική ηγεσία, τις στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

που σχετίζονται με τις προσλήψεις, τις στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

που σχετίζονται με τα κίνητρα/ανταμοιβές, τις στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού που σχετίζονται με την κατάρτιση/εκπαίδευση, τις στρατηγικές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την εξέλιξη και τις στρατηγικές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την αξιολόγηση της απόδοσης.  

Παρόμοια, η εργασιακή ικανοποίηση εμφανίζει θετική συσχέτιση με τη 

μετασχηματιστική ηγεσία, τη συναλλακτική ηγεσία, τις στρατηγικές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με τις προσλήψεις, τις στρατηγικές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με τα κίνητρα/ανταμοιβές, τις στρατηγικές 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την κατάρτιση/εκπαίδευση, τις 

στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την εξέλιξη και τις 

στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την αξιολόγηση 

της απόδοσης. 

 

Πίνακας 10 Συσχέτιση στυλ ηγεσίας και στρατηγικών διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού με την εργασιακή δέσμευση και την εργασιακή ικανοποίηση 

 Εργασιακή 

δέσμευση 
Εργασιακή ικανοποίηση 

Μετασχηματιστική 0.761* 0.679* 

Συναλλακτική 0.543** 0.476*8 

Παθητική -0.716* -0.651* 

Προσλήψεις 0.453** 0.456** 

Κίνητρα/ανταμοιβές 0.781* 0.718* 

Κατάρτιση/εκπαίδευση 0.561* 0.781* 

Εξέλιξη 0.716* 0.812* 

Αξιολόγηση απόδοσης 0.465** 0.651* 

*Σημαντική συσχέτιση σε α=0.05 

**Σημαντική συσχέτιση σε α=0.01 
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Κεφάλαιο 5.  Συμπεράσματα και συζήτηση 
 

 

Λόγω του δυναμικού και ανταγωνιστικού χαρακτήρα του τραπεζικού περιβάλλοντος, 

οι καινοτόμες πρακτικές διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων πρέπει να 

επικεντρωθούν στη διαχείριση των εργαζομένων με νέες και ποικίλες δεξιότητες. 

Παράλληλα πρέπει να εξασφαλισθεί η ευελιξία των εργαζομένων, ώστε να είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν στις αλλαγές. Οι πρακτικές HRM πρέπει να στρέφονται 

συνειδητά γύρω από την παροχή ζητημάτων που όχι μόνο ενισχύουν την ασφάλεια 

της εργασίας, αλλά και ικανοποιούν τον εργαζόμενο προσφέροντας αυξημένη 

ασφάλεια και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και δέσμευσης εντός των επιχειρήσεων 

(Barrows & Wesson 2000). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, το καλύτερο 

πλεονέκτημα ενός οργανισμού είναι να έχει εξειδικευμένα και ικανά άτομα για τα 

οποία πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση για να εξασφαλιστεί η 

ικανοποίηση από την εργασία τους και ακολούθως η επίτευξη μεγαλύτερης 

απόδοσης. Ωστόσο, η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα της Ελλάδας έχει περιθώρια 

για υψηλό ποσοστό φθοράς εξαιτίας της έλλειψης ασφάλειας και ικανοποίησης από 

την εργασία λόγω διαφόρων προσαρμογών στον κλάδο τα τελευταία έτη. Υπάρχουν 

πολλοί δικαιολογημένοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρηση, οι οποίοι είναι η 

εικόνα της εταιρείας, οι ευκαιρίες μάθησης, η αναγνώριση επιδόσεων, οι ανταμοιβές 

και οι συνθήκες εργασίας (Abraham & Medoff 1985). Η πολιτική διατήρησης 

περιλαμβάνει στρατηγικές, οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να καταστήσουν 

τους εργαζόμενους άνετους στην εργασία τους, με στόχο να βελτιώσουν την 

ικανοποίηση από την εργασία τους και να παραμείνουν στον οργανισμό αυτό 

(Abraham & Medoff 1985). Οποιαδήποτε άλλη πρακτική διαφορετικά θα μείωνε την 

ικανοποίηση των εργαζομένων. Συνεπώς, η έρευνα αυτή διαπιστώνει την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της HRM και αναζητά τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να επιτευχθεί η ικανοποίηση και η δέσμευση της εργασίας από τους 

εργαζόμενους μέσω μιας αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.  

 Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι αξίες της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού εφαρμόζονται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

και κατά πόσο αυτές οι αρχές επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση και την 

εργασιακή δέσμευση των εργαζομένων. Επιπλέον, για την καλύτερη κατανόηση της 

ελληνικής πραγματικότητας καταγράφηκε το στυλ ηγεσίας που ασκούν οι διευθυντές 
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των τραπεζών, καθώς η ηγεσία έχει άμεση σχέση με τις αρχές διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε γενικό πλαίσιο οι εργαζόμενοι εμφανίζουν 

υψηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης και μέτριο προς υψηλό επίπεδο εργασιακής 

δέσμευσης. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν σε μέτριο 

προς αρκετό βαθμό στρατηγικές HRM στις προσλήψεις, σε μικρό βαθμό στρατηγικές 

HRM στο σύστημα ανταμοιβών/κινήτρων, σε μέτριο βαθμό στρατηγικές HRM στο 

σύστημα κατάρτισης/εκπαίδευσης, σε μεγάλο βαθμό στρατηγικές HRM στο σύστημα 

εξέλιξης των εργαζομένων και σε μέτριο βαθμό στρατηγικές HRM στο σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης. Τέλος, τα αποτελέσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

του στυλ ηγεσίας των διευθυντών των τραπεζών έδειξαν ότι, ο βασικός τύπος ηγεσίας 

των διευθυντών στις τράπεζες είναι ένας συνδυασμός που περιλαμβάνει τόσο 

χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής όσο και της συναλλακτικής ηγεσίας. 

Από την ανάλυση προέκυψε επίσης ότι, η εργασιακή ικανοποίηση και η 

εργασιακή δέσμευση σχετίζονται θετικά με τη μετασχηματιστική ηγεσία και τη 

συναλλακτική ηγεσία. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν ευρήματα 

άλλων ερευνών, οι οποίες έχουν δείξει ότι η υψηλή εργασιακή ικανοποίηση 

συνδέεται με την υψηλή παραγωγικότητα, το χαμηλό ποσοστό της εργασίας και τη 

χαμηλή απουσία (Hackman & Oldham 1975). Ο Wong (1989) στη μελέτη του 

σχετικά με τον αντίκτυπο της ικανοποίησης από την εργασία μεταξύ των καθηγητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Χονγκ Κονγκ αντιλαμβάνεται ότι, το χαμηλό 

επίπεδο δέσμευσης και παραγωγικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών συνδέεται 

άμεσα με το επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία, το οποίο ήταν χαμηλότερο από 

την προσδοκία. Περαιτέρω, ο Wong κατέγραψε ότι οι εργαζόμενοι ήταν πρόθυμοι και 

έτοιμοι να αλλάξουν δουλειά μόλις παρουσιαστεί η ευκαιρία, καθώς είναι προφανές 

ότι η ικανοποίηση από την εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση 

των εργαζομένων να αλλάξουν θέση εργασίας. Έμφαση δίνεται στην προσδοκία των 

εργοδοτών σχετικά με την υψηλή απόδοση των εργαζομένων και είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι, η ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί συνάρτηση της απόδοσης 

των εργαζομένων και των επιδόσεων των εργαζομένων (Shen 2010).  Επιπλέον, οι 

Charles και Katherine (2012) συνέκριναν την επίδραση της μετασχηματιστής ηγεσίας 

και της συναλλακτικής στην ικανοποίηση από την εργασία και την οργανωτική 

δέσμευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πνευματική διέγερση και οι 

παράγοντες ατομικής εκτίμησης της μετασχηματιστής ηγεσίας συσχετίζονται σε 
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μεγάλο βαθμό τόσο με την ικανοποίηση από την εργασία, όσο και με την οργανωτική 

δέσμευση. Επιπλέον, οι Charles και Katherine (2012) έδειξαν ότι και τα 

χαρακτηριστικά της συναλλακτικής ηγεσίας σχετίζονται θετικά με την ικανοποίηση 

από την εργασία και με την οργανωτική δέσμευση. Παρόμοια, οι Avolio et al. (2004) 

έδειξαν ότι, η μετασχηματιστική ηγεσία έχει θετικά αποτελέσματα στην οργανωτική 

δέσμευση, ενώ και οι Limsili και Ogunlana (2008) υποστήριξαν ότι, η 

μετασχηματιστική ηγεσία είναι συχνά ένας καλύτερος τύπος ηγεσίας, η οποία 

επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα, υψηλότερη ικανοποίηση απο την εργασία και 

μεγαλύτερη οργανωτική δέσμευση. Οι Ismail και Yusuf (2009) διερεύνησαν την 

πραγματική εντύπωση που συνδέεται με τη μετασχηματιστική ηγεσία με την 

αφοσίωση των εργαζομένων και ανέφεραν ότι υπάρχουν σημαντικές θετικές σχέσεις 

μεταξύ αυτών των δύο εννοιών και κατέληξαν στο ότι, η μετασχηματιστική ηγεσία 

είναι συνήθως ο καλύτερος τύπος ηγεσίας στο να ενισχύεται η οργανωτική δέσμευση.  

Παρόμοια, οι Nguni et al. (2006) μελέτησαν τη μετασχηματιστική ηγεσία και την 

επίδρασή της στην ικανοποίηση από την εργασία και την οργανωτική δέσμευση. Η 

έρευνα τους έδειξε ότι, η μετασχηματιστική ηγεσία έχει ισχυρή επίδραση στην 

ικανοποίηση από την εργασία και την αφοσίωση/δέσμευση στον οργανισμό. 

Τέλος, απο την ανάλυση προέκυψε ότι, η εργασιακή ικανοποίηση και η 

εργασιακή δέσμευση σχετίζονται θετικά με τις στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού που σχετίζονται με τις προσλήψεις, τις στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού που σχετίζονται με τα κίνητρα/ανταμοιβές, τις στρατηγικές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την κατάρτιση/εκπαίδευση, τις 

στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την εξέλιξη και τις 

στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την αξιολόγηση 

της απόδοσης.  Τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και σε πληθώρα ερευνών 

στη διεθνή βιβλιογραφία. Η έννοια της HRM στηρίζει την ανθρώπινη πλευρά της 

διοίκησης και των σχέσεων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων με τις 

οργανώσεις τους και σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι το εργατικό δυναμικό των 

εταιρειών χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και αποδοτικά με τρόπο που ο εργοδότης 

να λαμβάνει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τις ικανότητές τους και ομοίως, οι 

εργαζόμενοι να απολαμβάνουν υλικές και ψυχολογικές ανταμοιβές από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις βασίζονται στην αποτελεσματική διαχείριση 

των ανθρώπινων πόρων για να εξασφαλίσουν ότι προσλαμβάνουν, εκπαιδεύουν και 

αναπτύσσουν καλούς υπαλλήλους και ότι είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα 
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παράπονα των εργαζομένων, προκειμένου να έχουν κάποια ικανοποίηση για την 

εργασία τους. Οι ειδικοί της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού καθορίζουν τον 

αριθμό και τον τύπο των εργαζομένων, τους οποίους θα χρειαστεί μια επιχείρηση 

κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για 

τη στελέχωση, η οποία περιλαμβάνει την πρόσληψη υπαλλήλων για την απασχόληση 

νεοσύστατων θέσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις για την αντικατάσταση κενών 

θέσεων. Ένα τμήμα της HRM ασχολείται με την κατάρτιση του προσωπικού της, 

προκειμένου να ενθαρρύνει την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους 

(Laursen & Foss 2003). Ομοίως, οι Διαχειριστές Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζουν 

και διαχειρίζονται σχέδια αποζημιώσεων και πακέτα παροχών για τους εργαζόμενους. 

Ουσιαστικά, αυτή η πτυχή έχει υποστηριχθεί ότι αποτελεί μέρος των ουσιαστικών 

ζητημάτων, τα οποία συνδέονται με τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων, αν δεν 

αντιμετωπισθούν έγκαιρα και με επάρκεια (Guest 2011). Οι συνθήκες εργασίας είναι 

το εργασιακό περιβάλλον που παρέχεται από τον εργοδότη/οργανισμό και είναι 

επίσης γνωστό ότι είναι οι πτυχές των όρων απασχόλησης που δεν αφορούν την 

αμοιβή και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής: την ασφάλεια, την υγεία, την ευημερία 

κλπ. (Bockerman & Ilmakunnas 2006). Οι συνθήκες εργασίας είναι οι συνθήκες υπό 

τις οποίες εργάζονται οι εργαζόμενοι και δραστηριότητες όπως η κατάρτιση, ο χρόνος 

εργασίας, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κ.λπ. (Majid 

2001). Ουσιαστικά, υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ εργαζομένων και θέσεων 

εργασίας. Οι εργοδότες μπορούν να επιλέξουν να παρέχουν διαφορετικές συνθήκες 

εργασίας στους διαφορετικούς υπαλλήλους σχετικά με τον τύπο της προσφερόμενης 

απασχόλησης, συμβόλαιο ή μόνιμη εργασία. Οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας έχουν 

αντίκτυπο στην οικογένεια των εργαζομένων. Οι υπερωρίες διαδραματίζουν ζωτικό 

ρόλο. Οι εργαζόμενοι απαιτούν πιο φιλική ευελιξία στην εργασία (Fleetwood 2007), 

επιθυμούν την ευελιξία των εργοδοτών, εργασιακές συνθήκες οι οποίες καθορίζουν 

πόσα, πότε και πού εργάζονται, και οι οποίες περιλαμβάνουν μορφές εθελοντικής 

εργασίας, μερικής απασχόλησης, ευέλικτο ωράριο εργασίας κλπ. Οι δυσμενείς 

συνθήκες εργασίας αυξάνουν σημαντικά το επίπεδο δυσαρέσκειας των εργαζομένων 

(Bockerman & Ilmakunnas 2006). Οι πρόσφατες μελέτες των Kim (2002) και Gould-

Williams (2003) αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για τη σχέση των πρακτικών HRM 

με την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση. Η μελέτη του Gould-

Williams έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι δείχνει ότι η χρήση συγκεκριμένων 

πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στο 
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Ηνωμένο Βασίλειο συνδέεται με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον χώρο εργασίας, 

ικανοποίηση από την εργασία, αφοσίωση, προσπάθεια και αντιληπτή οργανωτική 

απόδοση. 

 

5.1. Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα μελέτη επιβεβαιώθηκε ότι, οι πρακτικές HRM και ο 

μετασχηματιστικός και συναλλακτικός τύπος ηγεσίας σχετίζονται θετικά με την 

εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στις ελληνικές τράπεζες. Τα αποτελέσματα 

της μελέτης έχουν επίσης τονίσει τη σημασία της θετικής πρακτικής διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού στο οργανωτικό σχήμα των πραγμάτων, αφού η ικανοποίηση 

από την εργασία που είναι συναισθηματικής φύσης τείνει να επηρεάσει άλλες 

εργασιακές εκδηλώσεις στον χώρο εργασίας. Αυτό συμβαδίζει με τα συμπεράσματα 

πολλών ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν 

επίσης την κρίσιμη σημασία της κατάλληλης και θετικής πρακτικής διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων για την επίτευξη υψηλότερης δέσμευσης και μικρότερου 

ποσοστού αποχωρήσεων.  

 

5.2. Περιορισμοί μελέτης και προτάσεις 
 

Παρόλο που τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμβάλλουν σημαντικά στη 

βιβλιογραφία σχετικά με την οργανωτική και την ηγετική πρακτική στον τραπεζικό 

κλάδο, οι εγγενείς περιορισμοί των ερευνών με δειγματοληψία ευκολίας και η 

εστίαση σε συγκεκριμένο κλάδο (τραπεζικός κλάδος) και χώρα δεν επιτρέπουν τη 

γενίκευση. Ως εκ τούτου, προχωρώντας, θα ήταν σημαντικό να γνωρίζουμε εάν τα 

ίδια αποτελέσματα θα είναι εμφανή στον τραπεζικό τομέα των πιο εδραιωμένων ή 

ανεπτυγμένων οικονομιών. Επιπλέον, κρίνεται μικρό το μέγεθος του δείγματος της 

έρευνας για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 

Οι ακόλουθες συστάσεις γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και την 

κρισιμότητα των θεμάτων που υπογραμμίζονται από τα αποτελέσματα της μελέτης: 

1) Οι πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε τραπεζικό 

οργανισμό πρέπει να έχουν τη σοβαρότητα που τους αξίζει εξασφαλίζοντας 

ότι, οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού είναι καλά διακηρυγμένες, μόνο 
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εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χειρίζονται θέματα ανθρώπινων πόρων και ότι 

οι διαδικασίες κατανοούνται από τους υπαλλήλους. 

2) Οι τραπεζικοί οργανισμοί θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό 

περιβάλλον που θα φέρνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τους 

εργαζόμενους και θα τους χαρίζει ικανοποίηση από την εργασία τους 

υιοθετώντας ένα ανθρώπινο στυλ διαχείρισης, δημιουργώντας ένα φιλικό 

περιβάλλον. 

3) Ο ανθρώπινος πόρος στην οργάνωση θα πρέπει να έχει την υπερηφάνεια της 

θέσης του στον οργανισμό. Ως εκ τούτου, οι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να 

ανταμείβονται με χαρά και πρέπει να συμμετέχουν στην εταιρική στρατηγική. 

4) Οι μέθοδοι προσέλκυσης ατόμων στην οργάνωση πρέπει να είναι τέτοιες ώστε 

να δημιουργούν διακρίσεις με θετικό τρόπο, ώστε να φέρνουν τους 

καλύτερους δυνατούς υπαλλήλους στην οργάνωση. Αυτό απαιτεί σαφώς 

διαρθρωμένη ερμηνεία των προδιαγραφών του προσωπικού και της εργασίας, 

οι μεταβλητές των προβλεπόμενων επιδόσεων θα πρέπει να εντοπίζονται και 

να κατανοούνται από αυτούς που διαχειρίζονται τη λειτουργία πρόσληψης και 

επιλογής. 

5) Η ισχύουσα πρακτική διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων θα πρέπει να είναι 

προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση της διατήρησης του καλύτερου 

δυνατού δυναμικού για την οργάνωση, χάριν της αύξησης της 

παραγωγικότητας και της μείωσης του κόστους πρόσληψης. Αυτό θα πρέπει 

να γίνει μέσω κατάλληλης τακτικής κατάρτισης, προσφέροντας 

ανταγωνιστικό μισθό και εισαγωγή ελκυστικών συστημάτων κινήτρων 

καλύτερα από εκείνα των ανταγωνιστών. 

6) Οι ηγέτες των τραπεζικών οργανισμών και των τραπεζικών καταστημάτων θα 

πρέπει να ενισχύσουν χαρακτηριστικά τους που συμβαδίζουν με τη 

μετασχηματιστική και τη συναλλακτική ηγεσία με σκοπό να επιτύχουν 

υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση και υψηλότερη εργασιακή δέσμευση.  
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Παράρτημα 
 

Ερωτηματολόγιο 
 

Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο (Σημειώστε με Χ στο κουτάκι που ισχύει) 

Άντρας       

Γυναίκα  

2. Ηλικία (Σημειώστε με Χ στο κουτάκι που ισχύει) 

Έως 25 ετών            

26-35               

36-45                      

46-55                       

56 και πάνω          

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο (Σημειώστε με Χ στο κουτάκι που ισχύει) 

Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας   

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας   

Απόφοιτος ΑΕΙ   

Απόφοιτος ΤΕΙ    

Δεύτερο Πτυχίο   

Μεταπτυχιακός Τίτλος  

Διδακτορικός Τίτλος  

4. Οικογενειακή κατάσταση (Σημειώστε με Χ στο κουτάκι που ισχύει) 

Άγαμος-η     

Έγγαμος-η    

Διαζευγμένος-η   

Χήρος-α    

5. Προϋπηρεσία στον τραπεζικό χώρο (Σημειώστε με Χ στο κουτάκι που ισχύει) 

Έως 5 έτη  

6 έως 10 έτη   

11 έως 20 έτη   

21 έτη και πάνω   



 67 

Πρακτικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Επιλέξτε το κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις σε σχέση με την τράπεζα 

που εργάζεστε, σε μια κλίμακα από το ένα (1) ως το πέντε (5), όπου το 1=Διαφωνώ 

απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

Προσλήψεις 1 2 3 4 5 

Η ικανότητα αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης προβλημάτων θεωρείται 

βασικό κριτήριο στην επιλογή των 

εργαζομένων 

     

Οι προσωπικές απόψεις για την εργασία 

και οι τρόποι συμπεριφοράς θεωρούνται 

βασικό κριτήριο στην επιλογή των 

εργαζομένων  

     

Η ανάλυση των απαιτήσεων κάθε κενής 

θέσης εργασίας χρησιμοποιείται από τον 

οργανισμό μου για την επιλογή των 

εργαζομένων  

     

Ψυχολογικά ή τεστ προσωπικότητας - 

συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται από τον 

οργανισμό μας για την επιλογή των 

εργαζομένων 

     

Επιτροπές συνέντευξης συστήνονται από 

τον οργανισμό μας για την επιλογή των 

εργαζομένων  

     

Ο οργανισμός μας εξετάζει την ποσότητα 

και το είδος των προσλήψεων που είναι 

αναγκαίες μεσοπρόθεσμα  

     

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης 

αξιολογούνται συστηματικά στον 

οργανισμό μας.  

     

 

Κίνητρα/Ανταμοιβές 1 2 3 4 5 

Το σύστημα κινήτρων του οργανισμού 

μας είναι δίκαιο διότι ανταμείβει τους 

εργαζόμενους που εκπληρώνουν τους 

στόχους της επιχείρησης  

     

Το σύστημα ανταμοιβών ουσιαστικά 

αναδεικνύει τα άτομα που συνεισφέρουν 

τα μέγιστα στην επιχείρηση  

     

Το σύστημα κινήτρων ενθαρρύνει τους 

εργαζόμενους να πραγματοποιήσουν τους 

στόχους του οργανισμού μας 

     

Οι εργαζόμενοι (και/ή οι ομάδες) που 

επιτυγχάνουν στους οργανωσιακούς 

στόχους ανταμείβονται το ίδιο με αυτούς 

που δεν επιτυγχάνουν σε αυτούς  
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Κατάρτιση/Εκπαίδευση 1 2 3 4 5 

Στον οργανισμό μας κάποιοι εργαζόμενοι 

στερούνται σημαντικών δεξιοτήτων  

     

Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται πάνω σε 

δεξιότητες που αφορούν την εργασία τους 

σε συνεχή βάση  

     

Η διοίκηση του οργανισμού μας πιστεύει 

ότι, η συνεχής εκπαίδευση και 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων της είναι σημαντική  

     

Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό μας 

έχουν δεξιότητες πάνω από το μέσο όρο 

του κλάδου  

     

Οι εργαζόμενοι συζητούν με τους 

προϊσταμένους τους για να σχεδιάσουν 

μαζί τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες  

     

Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για να 

εκτελούν διαφορετικές εργασίες  

     

Όσο περισσότερο παραμένει ένας 

εργαζόμενος στον οργανισμό μας τόσο 

περισσότερες και διαφορετικές εργασίες 

μαθαίνει να εκτελεί  

     

 
Εξέλιξη 1 2 3 4 5 

Ο οργανισμός μας προσφέρει σε όλους 

τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής 

ευκαιρίες εξέλιξης στην ιεραρχία  

     

Οι φιλοδοξίες εξέλιξης των εργαζομένων 

είναι γνωστές από τους άμεσους 

προϊσταμένους τους  

     

Για τους εργαζόμενους που επιθυμούν 

προαγωγή, ο οργανισμός μας διαθέτει 

περισσότερες από μία εναλλακτικές 

θέσεις  

     

 

 
Αξιολόγηση απόδοσης 1 2 3 4 5 

Η απόδοσης των εργαζομένων 

αξιολογείται συχνά 

     

Γίνεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα 

της απόδοσης και δίνονται οι απαραίτητες 

συστάσεις  

     

Η διαδικασία αξιολόγησης των 

εργαζομένων είναι δίκαιη 

     

Δίνεται βοήθεια και συμβουλή στους 

εργαζόμενους όταν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στην επίτευξη των 

αποδόσεών τους,  

     

Το σύστημα ανταμοιβών του οργανισμού 

μας είναι τέτοιο που μπορεί να συνδέσει 

μέρος της αμοιβής των εργαζομένων με 
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την εξέλιξη της απόδοσης αυτών.  

 

 

Εργασιακή ικανοποίηση 

Oι παρακάτω προτάσεις αφορούν την ικανοποίησή σας από την εργασία σας. Παρακαλούμε κυκλώστε 

τον ανάλογο αριθμό σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: 

 

Διαφωνώ απόλυτα: 1, Διαφωνώ: 2,  Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ: 3,  Συμφωνώ: 4, Συμφωνώ 

απόλυτα: 5 

 

1. Η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα.                1…..…..2……....3……....4……....5 

 

2. Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος 

από την τωρινή δουλειά μου.                               1…..…..2……....3……....4……....5 

 

3. Φαίνεται πως οι φίλοι μου θεωρούν πιο 

ενδιαφέρουσες τις δουλειές τους.                        1…..…..2……....3……....4……....5 

 

4. Αν ξεκινούσα πάλι από την αρχή, θα 

επέλεγα την ίδια δουλειά.                                     1…..…..2……....3……....4……....5 

 

5. Συχνά βαριέμαι στη δουλειά μου.                    1…..…..2……....3……....4……....5       

 

6.Όταν τελειώνω από τη δουλειά μου, 

αισθάνομαι πως έχω κάνει κάτι  

αξιοσημείωτο.                                                       1…..…..2……....3……....4……....5 

 

7. Είμαι δυσαρεστημένος από 

τη δουλειά μου.                                                     1…..…..2……....3……....4……....5 

 

8. Αισθάνομαι ασφάλεια στη δουλειά μου.        1…..…..2……....3……....4……....5 

 

9. Είμαι ικανοποιημένος από την  

κοινωνική επαφή που έχω μέσω 

της δουλειάς μου.                                                  1…..…..2……....3……....4……....5 

 

10. Οι συνθήκες εργασίας είναι 

ικανοποιητικές.                                                     1…..…..2……....3……....4……....5 

 

11. Νομίζω πως η κάθε μέρα δουλειάς 

δεν τελειώνει ποτέ.                                               1…..…..2……....3……....4…........5 

 

12. Τις περισσότερες μέρες είμαι 

ενθουσιασμένος με τη δουλειά μου.                    1…..…..2……....3……....4……....5 

 

 

Εργασιακή δέσμευση 

Παρακαλούμε κυκλώστε τον ανάλογο αριθμό σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: 

 

Διαφωνώ απόλυτα: 1, Διαφωνώ: 2,  Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ: 3,  Συμφωνώ: 4, Συμφωνώ 

απόλυτα: 5 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην 

απάντηση που είναι η περισσότερο κοντινή στις απόψεις σας.  
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(11) Νιώθω ότι ταυτίζομαι με τις αξίες της επιχείρησης  1 2 3 4 5 

(12) Η κουλτούρα της επιχείρησης, ταιριάζει με τα 

πιστεύω μου  

1 2 3 4 5 

(13) Συμφωνώ με τους στόχους της επιχείρησης, τους 

μοιράζομαι και τους στηρίζω  

1 2 3 4 5 

(14) Δεν σκέφτομαι να αλλάξω εργασία, επειδή στην 

παρούσα έχω καλές αποδοχές  

1 2 3 4 5 

(15) Είμαι ικανοποιημένος από την επιχείρηση που 

εργάζομαι, γιατί έχω την προοπτική εξέλιξης  

1 2 3 4 5 

(16) Χρειάζομαι την εργασία μου και ό,τι αυτή μου 

προσφέρει  

1 2 3 4 5 

(17) Νιώθω ότι σε γενικές γραμμές οφείλω πολλά στην 

επιχείρηση που εργάζομαι για ό,τι μου προσφέρει  

1 2 3 4 5 

(18) Πρέπει να παραμείνω στην εργασία μου γιατί δεν 

μπορώ να τους αφήσω.  

1 2 3 4 5 

(19) Θεωρώ ότι οφείλω να παραμείνω στην εργασία μου, 

διότι με χρειάζονται  

1 2 3 4 5 

(20) Οι σκοποί της εταιρείας θεωρώ ότι είναι και δικοί 

μου σκοποί  

1 2 3 4 5 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΗΓΕΣΙΑ  

 

Πόσο συχνά ο διευθυντής ή η διευθύντρια της τράπεζας σας, 

εκδηλώνει τις παρακάτω συμπεριφορές (1=καθόλου, 2=σπάνια, 

3=μερικές φορές, 4=πολλές φορές, 5=σχεδόν πάντα) 

1 2 3 4 5 

1 Μου παρέχει βοήθεια ως αντάλλαγμα των προσπαθειών μου      

2 Επανεξετάζει προγενέστερα δεδομένα για να ελέγξει την 

ορθότητά και την ισχύ τους  

     

3 Δεν παρεμβαίνει μέχρι τα προβλήματα να γίνουν πολύ σοβαρά      

4 Εστιάζει την προσοχή του σε λάθη, εξαιρέσεις και αποκλίσεις 

από τα καθιερωμένα 
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5 Αποφεύγει να εμπλακεί όταν ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα      

6 Αναφέρεται στις δικές του/της σημαντικές αξίες και 

πεποιθήσεις 

     

7 Απουσιάζει όταν τον/την έχουν ανάγκη      

8 Αναζητά διαφορετικές θεωρήσεις κατά την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων 

     

9 Μιλάει με αισιοδοξία για το μέλλον      

10 Με κάνει να νιώθω περήφανος/η που συνεργάζομαι μαζί 

του/της 

     

11 Δηλώνει με σαφήνεια ποιος είναι υπεύθυνος για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων 

     

12 Περιμένει τα πράγματα να χειροτερέψουν για να επέμβει      

13 Μιλάει με ενθουσιασμό για τους στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν 

     

14 Τονίζει τη σπουδαιότητα που έχει το ισχυρό αίσθημα σκοπού      

15 Αφιερώνει πολύ χρόνο στην καθοδήγηση των υφισταμένων 

του 

     

16 Ενημερώνει τους υφισταμένους του σχετικά με τα 

αποτελέσματα που θα περιμένουν να δουν όταν επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί 

     

17 Είναι ένθερμος/η υποστηρικτής της άποψης: «αν δεν είναι 

χαλασμένο μην το αλλάζεις» 

     

18 Βάζει το καλό της ομάδας πιο πάνω από το προσωπικό του/της 

συμφέρον 

     

19 Μου συμπεριφέρεται περισσότερο ως ξεχωριστό άτομο παρά 

ως ένα απλό μέλος της ομάδας 

     

20 Ακολουθεί την τακτική ότι τα προβλήματα πρέπει να γίνουν 

χρόνια πριν αναλάβει δράση 

     

21 Λειτουργεί με τρόπους που κερδίζει τον σεβασμό μου      

22 Επικεντρώνει την προσοχή του/της αποκλειστικά στην 

αντιμετώπιση λαθών, παραπόνων και αποτυχιών 

     

23 Σκέφτεται τις δεοντολογικές και ηθικές συνέπειες των 

αποφάσεων 
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24 Καταγράφει κάθε λάθος που γίνεται      

25 Επιδεικνύει αίσθημα δύναμης και αυτοπεποίθησης      

26 Διατυπώνει με σαφήνεια ένα συναρπαστικό όραμα για το 

μέλλον 

     

27 Μου εφιστά την προσοχή στις αποτυχίες επίτευξης των στόχων       

28 Αποφεύγει να παίρνει αποφάσεις      

29 Με θεωρεί ως άτομο με διαφορετικές ανάγκες, ικανότητες και 

φιλοδοξίες 

     

30 Με παροτρύνει να βλέπω τα προβλήματα από πολλές 

διαφορετικές οπτικές γωνίες 

     

31 Με βοηθά να αναπτύσσω τις δυνατότητές μου      

32 Προτείνει νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

επιδιώξουμε την ολοκλήρωση ενός έργου 

     

33 Καθυστερεί να αντιδράσει σε επείγοντα ζητήματα      

34 Δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα της ύπαρξης μίας συλλογικής 

αίσθησης αποστολής 

     

35 Εκφράζει ικανοποίηση όταν ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες 

του 

     

36 Εκφράζει την πεποίθηση ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι      

37 Ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες που σχετίζονται 

με τη δουλειά μου 

     

38 Χρησιμοποιεί ικανοποιητικές μεθόδους παρακίνησης και 

δημιουργίας οράματος 

     

39 Με παρακινεί να κάνω περισσότερα από ότι θα περίμενα και 

εγώ ο/η ίδιος/α 

     

40 Με εκπροσωπεί αποτελεσματικά στους προϊσταμένους μου      

41 Συνεργαζόμαστε με ικανοποιητικό τρόπο      

42 Αυξάνει/εντείνει την επιθυμία μου για επιτυχία      

43 Ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του 

οργανισμού 

     

44 Αυξάνει την επιθυμία μου να προσπαθώ περισσότερο      

45 Ηγείται μίας ομάδας που είναι αποτελεσματική      

 


