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Περίληψη: 

Η έννοια του φύλου στις μέρες μας είναι περιοριστική και καταπιεστική για όλες και 

για όλους, γυναίκες και άνδρες. Το φύλο βέβαια, επιβαρύνει πρωτίστως τις γυναίκες. 

Η σημερινή επιχειρησιακή και οργανωσιακή πραγματικότητα επιτάσσει για ικανούς 

ηγέτες, που να μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους τους και να παρέχουν εκείνα 

τα κίνητρα για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων σε ατομικό, ομαδικό και 

οργανωσιακό επίπεδο. Το φύλο φαίνεται πως επηρεάζει όλα τα παραπάνω. Ανάλογα 

το εκάστοτε φύλο επηρεάζεται η επιλογή του στυλ ηγεσίας, η συμπεριφορά των 

ατόμων, οι διαπροσωπικές τους αλληλεπιδράσεις και η γενικότερη εικόνα που 

αντικατοπτρίζεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Η διαφορετικότητα, όμως όταν 

αξιοποιείται με σωστό τρόπο είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργικότητα και 

την αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Παρόλα αυτά, ο καταμερισμός της 

εργασίας στις βιομηχανικές κοινωνίες έχει «οδηγήσει» στην δημιουργία γυναικείων 

και ανδρικών επαγγελμάτων. Η πρόοδος της ισότητας των φύλων στο ανώτερο 

ιεραρχικό επίπεδο των εταιρειών είναι οδυνηρά αργή, και σε μερικούς τομείς έχει 

οπισθοδρομήσει, κατά την διάρκεια της παγκόσμιας ύφεσης. Η Ελλάδα, βέβαια, δεν 

αποτελεί εξαίρεση, καθώς η κορυφή των επιχειρήσεων είναι «γένους αρσενικού» και 

ο δρόμος για αλλαγή αυτού του σκηνικού είναι μακρύς και δύσκολος. Με την 

παρούσα έρευνα θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα των γυναικών 

που απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενώ θα προσπαθήσουμε να 

αναδείξουμε τυχόν διαφορές στο στυλ ηγεσίας τους και στη συναισθηματική τους 

νοημοσύνη. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν και θα προτείνουμε τρόπους άμβλυνσης των ανισοτήτων. 

Λέξεις κλειδιά: Φύλο, Ηγεσία, Γυναικεία Ηγεσία, Γυάλινη Οροφή, Συναισθηματική 

νοημοσύνη 
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Abstract: 

The concept of gender nowadays is restrictive and oppressive for all and sundry, 

women and men. Gender, of course, primarily affects women. Today's business and 

organizational reality calls for capable leaders who can inspire their people and 

provide those incentives to achieve goals and results at the individual, team and 

organizational levels. Gender seems to affect all of the above. Depending on the 

gender, the choice of leadership style, the behavior of individuals, their interpersonal 

interactions and the general image reflected in the external environment are affected. 

Diversity, however, when used properly is particularly important for the creativity and 

efficiency of organizations. Nevertheless, the division of labor in industrial societies 

has "led" to the creation of female and male occupations. Gender equality at the 

highest level of corporate governance is painfully slow, and in some areas it has 

lagged behind, during the global recession. Greece, of course, is no exception, as the 

top of the business is "male" and the road to change this scenario is long and difficult. 

The present research will try to highlight the effectiveness of women working in the 

private and public sector, while we will try to highlight any differences in their 

leadership style and emotional intelligence. Finally, we will try to highlight the 

obstacles they face and suggest ways to alleviate inequalities. 

Keywords: Gender, Leadership, Female Leadership, Glass Ceiling Effect, Emotional 

Intelligence 
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Πρόλογος: 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εκπαίδευση στη 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, στο τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίστηκε να διερευνηθεί ένα θέμα ανάλυσης της θέσης 

της γυναίκας όσον αφορά στη θέση ηγεσίας. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε με αφορμή τα μαθήματα περί των 

μοντέλων ηγεσίας. Επομένως, έμπνευσή μου αποτέλεσε το γεγονός πως 

αναφερθήκαμε σε διάφορα στυλ και μοντέλα ηγεσίας, καθώς και για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη. Ακόμα, μέσα από διάφορα σενάρια εντοπίσαμε αυτά τα 

χαρακτηριστικά και στα δύο φύλα και είδαμε μέσα από διάφορα παραδείγματα το 

πόσο επηρεάζουν αυτά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και την αποδοτικότητα σε 

διάφορους οργανισμούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του 2018-

2019. Επιπρόσθετα, η παρακολούθηση του προγράμματος Διά Βίου μάθησης 

ρητορική και επιχειρηματικότητα το 2014 και η ενασχόλησή μου με την ηγεσία, 

ενέτειναν το επιστημονικό μου ενδιαφέρον. Ειδικότερα, ο λόγος που επιλέχθηκε η 

συγκεκριμένη θεματική, είναι επιστημονικός.  

Οι ρόλοι των δύο φύλων σταδιακά διαφοροποιούνται κι αυτό συμβαίνει εξαιτίας των 

ραγδαίων εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία, την πολιτική, την 

τεχνολογία. Οι σημαντικές επιδόσεις της γυναίκας σε πολλούς τομείς, οδήγησαν σε 

εξισορρόπηση του γυναικείου φύλου με το αντρικό. Μάλιστα, η αποδοχή της 

συνεισφοράς του γυναικείου φύλου στη σημερινή κοινωνία αποτελεί πολιτισμικό 

στοιχείο, στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και προϋπόθεση για την μετέπειτα 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 

Η σημερινή κοινωνία παρόλη την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της, όμως, 

παρατηρούμε πως έχει την τάση να μην ξεχνά και να μη διαγράφει στερεότυπα, όσον 

αφορά τον ρόλο της γυναίκας. Συγκεκριμένα, αυτό γίνεται αντιληπτό αν αναλογιστεί 

κανείς την ανισότητα που διαγράφεται στην αγορά εργασίας, όσον αφορά τις 

προσλήψεις σε ηγετικές θέσεις, καθώς και τις αντίστοιχες πληρωμές. Οι συστημικές 

προκαταλήψεις που αναφέρθηκαν παραπάνω βρίσκονται πίσω από την σταθερή 

αποτυχία να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων σε ηγετικούς ρόλους. 
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Η εν λόγω διπλωματική εργασία λοιπόν, έχει ως στόχο να εντοπίσει και να παραθέσει 

τα χαρακτηριστικά της γυναικείας ηγεσίας. Συγκεκριμένα, θα γίνει μία προσπάθεια 

να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό η συναισθηματική νοημοσύνη συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη ηγεσία μέσα στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα εργασίας, καθώς 

και στην ικανότητα των γυναικών ηγετών να οδηγήσουν τις ομάδες τους στην 

επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

είναι η διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι ανισοτήτων στην ηγεσία, καθώς και η 

διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι φραγμών και εμποδίων που συναντούν οι γυναίκες 

στην πορεία τους προς την ηγεσία αλλά και αφού αναλάβουν ηγετικά καθήκοντα. 

Κλείνοντας τον Πρόλογο, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους 

συνέβαλαν στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Θερμές ευχαριστίες 

οφείλονται στα μέλη της τριμελούς επιτροπής για την εκπόνηση της εργασίας αυτής. 

Για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας, βοήθησαν σημαντικά οι 

πανεπιστημιακές σημειώσεις και διαλέξεις της διδάσκουσας Σ. Τριαντάρη, την οποία 

και ευχαριστώ πολύ, διότι στάθηκε πραγματικά αρωγός και με καθοδήγησε από την 

αρχή μέχρι το τέλος της προσπάθειάς μου. Ευχαριστίες οφείλονται, επίσης, στους 

καθηγητές μου στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, διότι συνέβαλαν στη δημιουργία της φιλολογικής μου υπόστασης. 

Τέλος, ευχαριστώ φυσικά, θερμά την οικογένειά μου διότι, αφενός με έστρεψε προς 

τις πνευματικές και ηθικές αξίες, μιας και αυτή απαρτίζεται από φιλολόγους, και 

αφετέρου δημιούργησε γύρω μου ένα σταθερό περιβάλλον, ώστε να μπορέσω 

απρόσκοπτα να εκπονήσω τη διπλωματική μου εργασία. 

 

 

Ακόμη κι όταν το μονοπάτι είναι επίσημα ανοιχτό όταν τίποτα δεν εμποδίζει μια γυναίκα να γίνει γιατρός, 

δικηγόρος, δημόσιος υπάλληλος- υπάρχουν πολλά φαντάσματα και εμπόδια που ξεπροβάλλουν στον 

δρόμο της. Virginia Woolf (1947) 
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Εισαγωγή: 

Το φύλο αποτελεί θεσμοθετημένο παράγοντα κοινωνικής ιεράρχησης, με την έννοια 

ότι, με βάση το φύλο η κοινωνία ταξινομεί, χωρίζει τα άτομα σε δύο κατηγορίες 

(γυναίκες-άνδρες) και ταξινομώντας τα, τα ιεραρχεί (Delphy, 2008). Στην 

καθιερωμένη εννοιολόγησή του, έτσι όπως το γνωρίζουμε δηλαδή και το βιώνουμε 

στην καθημερινότητά μας, το φύλο είναι περιοριστικό και καταπιεστικό για όλες και 

για όλους, γυναίκες και άνδρες. Αυτό συμβαίνει διότι προβάλλει συγκεκριμένες και 

οριοθετημένες (αλλά διαφορετικές) προδιαγραφές για τα άτομα που κατατάσσει στην 

κατηγορία «γυναίκες» και για τα άτομα που κατατάσσει στην κατηγορία «άνδρες», 

παρότι βεβαίως ως σύστημα εξουσιαστικών σχέσεων, το φύλο επιβαρύνει πρωτίστως 

τις γυναίκες. 

Η ηγεσία είναι ένα φαινόμενο που εντοπίζεται ήδη από την αρχαιότητα. 

Συγκεκριμένα, παρατηρείται μέσα από τη δράση ισχυρών προσωπικοτήτων που 

εμπλέκονταν στην πολιτική, στη στρατιωτική δράση και στην εκκλησία. Οι 

προσωπικότητες αυτές άσκησαν κοινωνική επίδραση, ενέπνευσαν, κινητοποίησαν 

τους ανθρώπους και επέφεραν σημαντικές αλλαγές. 

Στο σημερινό πολιτικό-οικονομικό γίγνεσθαι της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι 

απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών έχουν αυξηθεί. Οι σημερινές 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες, λοιπόν, απαιτούν ριζικές αλλαγές στον τρόπο, με 

τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Στα πλαίσια της 

προοδευτικότητας, καθώς και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των οργανισμών 

το ανθρώπινο δυναμικό, (ως σημαντικότερος παραγωγικός πόρος), οφείλει να είναι 

πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό. 

Η ηγεσία μέσα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

πεδίο για έρευνα. Τα μοντέλα ηγεσίας, καθώς και οι επικοινωνιακές δεξιότητες του 

ηγέτη διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο, στα πλαίσια ενός οργανισμού. Οι αλλαγές 

μάλιστα, που αποτελούν επιταγή του σύγχρονου κόσμου, προϋποθέτουν ικανούς 

ηγέτες, που να μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους τους, με χαρακτηριστικά 

όπως η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η υψηλή κατάρτιση στο αντικείμενό τους και οι 

ικανότητες κινητοποίησης, υποστήριξης και κατανόησης των ανθρώπων 

(Παπαλεξανδρή, 2018). Επιπρόσθετα, η ηγεσία παρέχει εκείνα τα κίνητρα για την 

επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. 
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Το φύλο φαίνεται πως επηρεάζει όλα τα παραπάνω. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 

των Ayman και Korabik (2010), τα ενδοψυχικά χαρακτηριστικά που έχουν βάσει του 

ρόλου τους οι άνδρες και οι γυναίκες είναι βαρύνουσας σημασίας. Ανάλογα το 

εκάστοτε φύλο επηρεάζεται η επιλογή του στυλ ηγεσίας, η συμπεριφορά των ατόμων, 

οι διαπροσωπικές τους αλληλεπιδράσεις και η γενικότερη εικόνα που 

αντικατοπτρίζεται στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Όπως αναφέρει και η Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Ο.Π.Α., Ν. Παπαλεξανδρή, η διαφορετικότητα όταν αξιοποιείται με σωστό τρόπο 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των 

οργανισμών. Παρόλα αυτά, ο καταμερισμός της εργασίας στις βιομηχανικές 

κοινωνίες έχει «οδηγήσει» στην δημιουργία γυναικείων και ανδρικών επαγγελμάτων. 

Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα, τα οποία κατά τη διάρκεια των χρόνων έχουν 

υπάρξει αποκλειστικά γυναικεία ή ανδρικά (Κάτη, 1990). 

Η πρόοδος της ισότητας των φύλων στο ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο των εταιρειών 

είναι οδυνηρά αργή, και σε μερικούς τομείς έχει οπισθοδρομήσει, κατά την διάρκεια 

της παγκόσμιας ύφεσης. Η Ελλάδα, βέβαια, δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς η κορυφή 

των επιχειρήσεων είναι «γένους αρσενικού» και ο δρόμος για αλλαγή αυτού του 

σκηνικού είναι μακρύς και δύσκολος. Οι εργοδότες ακόμα παραμένουν 

επιφυλακτικοί, καθώς θεωρούν πως οι γυναίκες δεν μπορούν να αφοσιωθούν στην 

εργασία τους στον βαθμό που το πράττουν οι άνδρες, κυρίως, εξαιτίας των 

οικογενειακών υποχρεώσεών τους. 

Σχεδόν όλα τα πλαίσια ηγετικών ικανοτήτων που συναντάει κανείς σε μεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση την παρατήρηση επιτυχημένων ανδρών 

στελεχών. Η δεξαμενή, όμως, απ’ όπου μπορούν να αντληθούν τα ηγετικά ταλέντα 

περιλαμβάνει τη δεδομένη εποχή τόσο γυναίκες, όσο και άντρες. Παρόλα αυτά, 

διαπιστώνεται πως κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι ανδρικοί ρόλοι, είναι πιο συμβατοί με 

τους ηγετικούς ρόλους και όχι οι γυναικείοι.  

Αυτό με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε προκαταλήψεις σε βάρος των 

γυναικών, εμποδίζοντας έτσι την επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι προκαταλήψεις και 

τα στερεότυπα, περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας (Eagly, 

Karau, 2002). Ως λογικό επακόλουθο, χωρίς να υπάρχει μία αναλογία στις θέσεις, 

μειώνεται και η παραγωγικότητα στους οργανισμούς (Eagly, Karau & Makhijani, 
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1995). Μάλιστα, όπως υπογραμμίζεται και από τους Παπαλεξανδρή, Γαλανάκη και 

Μπουραντά: «Σε μία εποχή και σε χώρες που οι γυναίκες εκπαιδεύονται σε ίσα 

ποσοστά με του άντρες, η μειωμένη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης στερεί από τις 

κοινωνίες μέρος του συγκριτικού πλεονεκτήματος και της αξίας που θα μπορούσαν 

να προσθέσουν με τη συμμετοχή τους» (στο Βακόλα, Αποσπόρη, 2007). 

Αυτό λοιπόν, μας προβληματίζει, καθώς από πλευράς τυπικών προσόντων οι 

γυναίκες δεν υστερούν σε σχέση με τους άντρες. Ειδικότερα, πολλές έρευνες έχουν 

αρχίσει να ασχολούνται με τις διαφορές και ομοιότητες των ηγετικών στυλ ανδρών 

και γυναικών. Αντικείμενο έρευνας, επίσης, έχει αποτελέσει και το ποιο φύλο εν τέλει 

είναι πιο αποτελεσματικό ως ηγέτης. Και αυτό, διότι οι γυναίκες-ηγέτες 

παρουσιάζουν τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία αποτιμώνται ως θετικά για τους 

οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. 

Η συγκεκριμένη εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη, την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και το ερευνητικό μέρος. Το πρώτο μέρος της εν λόγω διπλωματικής 

εργασίας, απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο θα 

επιχειρηθεί να γίνει ανάλυση της διάκρισης του βιολογικού και του κοινωνικού 

φύλου. Έπειτα, θα επιχειρηθεί η προσέγγιση του ορισμού της ηγεσίας, αναφέροντας 

την έννοια και το περιεχόμενο του όρου. Ακολούθως, θα περιγραφθούν τα 

χαρακτηριστικά της ηγετικής φύσης και θα προσεγγίσουμε το θέμα των στυλ ηγεσίας 

και του μάνατζμεντ. Το πρώτο κεφάλαιο τελειώνει με την ανάλυση των βασικών 

προτύπων της ηγετικής συμπεριφοράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με 

τον τρόπο που κατανέμεται η ηγεσία στα δυο φύλα, καθώς και με τα οφέλη από την 

ισορροπημένη παρουσία τους στο ηγετικό δυναμικό επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η γυναικεία διάσταση της ηγεσίας, καθώς επίσης, θα 

αναφερθεί το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» και θα επισημανθεί η επίδραση του 

φύλου στο στυλ ηγεσίας. Ειδικότερα, θα επισημανθούν αν υπάρχουν ομοιότητες και 

διαφορές ως προς το στυλ ηγεσίας και θα δοθούν ερμηνείες για το εν λόγω δίλημμα. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα σημειωθούν τα εμπόδια και οι περιορισμοί που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όσον αφορά την ανέλιξή τους στην ηγεσία. Ακόμα, θα 

επισημανθούν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υπάρχουν εναντίον των 

γυναικών, ενώ θα υπογραμμισθεί ο ρόλος της κοινωνικής και οργανωσιακής 
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κουλτούρας. Επιπρόσθετα, θα περιγραφθεί ο αντίκτυπος της ανάληψης πολλαπλών 

ρόλων, καθώς και ο ρόλος των πρακτικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η μέθοδος της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας 

που επιλέχθηκαν, με σκοπό να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και οι 

ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν. Έπειτα, ακολουθούν οι περιορισμοί της έρευνας, 

οι δεοντολογικές επισημάνσεις και τυχόν πρακτικά ζητήματα, ενώ εν συνεχεία, 

δίνονται πληροφορίες για το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα. 

Ακολούθως, γίνεται η παράθεση των αποτελεσμάτων, ενώ το τέλος, διέπεται από την 

προβλεπόμενη συζήτηση των αποτελεσμάτων.     
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Μέρος Α’ Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: 

Κεφάλαιο 1ο: 

1.1 Το Φύλο: 

Η οικοδόμηση της ταυτότητας ενός ατόμου συντελείται υπό την επίδραση των 

κοινωνικο-πολιτισμικών συνθηκών και συνδέεται άμεσα με τις κυρίαρχες αξίες και 

αντιλήψεις, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Οι ιεραρχικές κατηγοριοποιήσεις 

που εντοπίζονται στην οργάνωση της κοινωνίας αποδίδουν κοινωνικούς ρόλους, 

καθορίζουν προσδοκίες και τοποθετούν τα υποκείμενα σε θέσεις. Τα υποκείμενα 

εσωτερικεύουν αυτές τις θέσεις, αναπτύσσουν στρατηγικές ένταξής τους στο σύνολο 

και άλλοτε αποκτούν την αίσθηση του «ανήκειν», άλλοτε διαπραγματεύονται και 

άλλοτε συγκρούονται μαζί τους.  

Το φύλο συνιστά διάσταση της ταυτότητας και ταυτόχρονα αποτελεί κοινωνικά 

κατασκευασμένη κατηγορία και αρχή οργάνωσης της κοινωνίας, που δομεί έμφυλες 

σχέσεις εξουσίας. Παράλληλα, άλλες κοινωνικές κατηγορίες και διαστάσεις της 

ταυτότητας, όπως η φυλή, η εθνικότητα, η σεξουαλικότητα κ.ά., οδηγούν στον 

κοινωνικό προσδιορισμό του ατόμου όχι μόνο ως «διαφορετικού», αλλά συχνά και ως 

περιθωριοποιημένου. Η αναγνώριση της πολλαπλότητας των διακρίσεων και της 

ισχυροποίησής τους όταν πρόκειται για γυναίκες έχει συντελέσει στην ανάγκη της 

ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Αναλυτικότερα, η έννοια του φύλου, έχει αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα 

ενδοσκόπησης από τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς μελετητές. Το φύλο, 

λοιπόν, σύμφωνα και με την ερμηνεία της αγγλικής γλώσσας αναλύεται σε ένα 

δυαδικό σύστημα. Συγκεκριμένα, διακρίνεται στο βιολογικό (sex) και στο κοινωνικό 

φύλο (gender) (Turner, 1998). Το βιολογικό φύλο απαρτίζει ένα ορατό και, συνήθως, 

μόνιμο χαρακτηριστικό, το οποίο αποκτά κανείς με τη γέννησή του. Ακόμα, το 

βιολογικό φύλο εμπίπτει στα αναπαραγωγικά όργανα και στις λειτουργίες του άνδρα 

και της γυναίκας, δηλαδή στις ορμόνες και στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται με τη γέννηση (Doyle, 1985). Πρόκειται, λοιπόν για ιδιότητες που 

αποκτιούνται ως αποτέλεσμα βιολογικών χαρακτηριστικών. Στον βιολογικό 

διαχωρισμό, που διαιρούνται οι άνθρωποι σε άτομα αρσενικού και θηλυκού γένους, 

συγκαταλέγονται διακρίσεις και ανισότητες κοινωνικο-πολιτισμικού χαρακτήρα. 
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Αυτού του είδους οι διακρίσεις οδήγησαν στη δημιουργία του «κοινωνικού φύλου», 

που γενικότερα έχει αντικατασταθεί από τον όρο «φύλο» (gender) (Feldman, 2011). 

Tο κοινωνικό φύλο (gender), λοιπόν, αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτισμικά και 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά, στερεότυπα και ρόλους των φύλων, οι οποίοι 

θεωρούνται τυπικοί και επιθυμητοί για αυτούς που η κοινωνία καθορίζει πλέον ως 

«γυναίκες» ή «άνδρες» (Doyle, 1985).Το κοινωνικό φύλο, επομένως, είναι που μας 

προσδίδει τις διαφορές που δεν έχουν εμφανή βιολογική προέλευση και μπορεί να 

προέρχονται από διεργασίες κοινωνικών διαδικασιών. Όλες αυτές οι διεργασίες 

οικοδομούν τον βιολογικό διαχωρισμό, δηλαδή την ανισότητα και την κοινωνική 

διάκριση σε ανωτερότητα ή κατωτερότητα του ενός φύλου σε σχέση με το άλλο 

(Feldman, 2011). 

Το κοινωνικό φύλο αποτελεί ένα πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο φαινόμενο με 

πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις (Ayman and Korabik, 2010).Τα στερεότυπα, 

καθώς και η ταυτότητα του ρόλου των φύλων, τα χαρακτηριστικά, οι στάσεις και οι 

αξίες του ρόλου των φύλων αποτελούν μερικές από αυτές τις εκφάνσεις. 

Επιπρόσθετα, ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνδρες και οι 

γυναίκες, μια συλλογή ποιοτικών χαρακτηριστικών που ονομάζονται αρσενικά ή 

θηλυκά, καθώς και οι κοινωνικοί ρόλοι που αναμένεται από αυτούς να παίξουν στην 

κοινωνία αποτελούν μερικές άλλες εκφάνσεις του κοινωνικού φύλου (Eagly, 1997). 

Οι διαφορετικές αντιλήψεις από τα δύο φύλα προέρχονται από τα ίδια τα βιολογικά 

χαρακτηριστικά, που διαφοροποιούν τα φύλα μεταξύ τους. Η υπόθεση αυτή 

στηρίζεται σε αξιοσημείωτα εμπειρικά δεδομένα. Οι ορμόνες επηρεάζουν τις σχετικές 

με το φύλο συμπεριφορές. Τα κορίτσια που προγεννητικά έχουν εκτεθεί σε πολύ 

υψηλά επίπεδα ανδρογύνων (αρσενικές ορμόνες) είναι πιθανότερο να εμφανίσουν 

συμπεριφορά συναφή με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους άρρενες από ό,τι οι 

αδελφές τους που δεν είχαν εκτεθεί σε ανδρογόνα (Feldman, 2011). 

Σύμφωνα με τον Shaffer το πρότυπο των όλων των φύλων είναι μια αξία, ένα κίνητρο 

ή ένα σύνολο συμπεριφορών που θεωρείται ότι αρμόζουν περισσότερο στα μέλη του 

ενός φύλου από ότι στα μέλη του άλλου. Όλα μαζί τα πρότυπα των ρόλων των φύλων 

αποτελούν μια περιγραφή του πώς αναμένεται να συμπεριφέρονται οι άνδρες και οι 

γυναίκες και αντικατοπτρίζουν τα στερεότυπα, σύμφωνα με τα οποία 

κατηγοριοποιούμε τα μέλη κάθε φύλου και τους συμπεριφερόμαστε ανάλογα.  
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Ο ρόλος της γυναίκας ως μητέρας ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα πρότυπα και τα 

στερεότυπα που έχουν κυριαρχήσει σε πολλές κοινωνίες συμπεριλαμβανομένης και 

της δικής μας. Τα κορίτσια παροτρύνονται κατά κανόνα να αναλάβουν έναν 

εκφραστικό ρόλο, που σημαίνει ότι θα δείχνουν καλοσύνη, στοργή, διάθεση για 

συνεργασία και ευαισθησία στις ανάγκες των άλλων. Αυτά τα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά θεωρήθηκε ότι θα προετοίμαζαν τα κορίτσια να παίξουν το ρόλο της 

συζύγου και της μητέρας, εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία της οικογένειας και 

την ανατροφή των παιδιών (Shaffer, 2008).  

Τα αγόρια, αντίθετα, παροτρύνονται να υιοθετήσουν ένα συντελεστικό ρόλο, εφόσον, 

ως παραδοσιακοί σύζυγοι και πατέρες, οι άνδρες έχουν καθήκον να παρέχουν τα προς 

το ζην στην οικογένεια και να την προστατεύουν. Συνεπώς, περιμένουμε από τα 

αγόρια να γίνουν κυριαρχικά, διεκδικητικά, ανεξάρτητα και ανταγωνιστικά. 

Παρόμοια πρότυπα και ρόλους συναντάμε σε πολλές κοινωνίες, όχι όμως 

οπωσδήποτε σε όλες (Shaffer, 2008). 

Το φύλο, λοιπόν συμπεραίνουμε από τα παραπάνω πως είναι μία κοινωνική 

κατασκευή, ενώ η κοινωνική πραγματικότητα για τις ελληνίδες είναι ίσως ακόμα πιο 

σύνθετη. Ειδικότερα, σε ένα σχολαστικό υπόμνημα για μια ελληνική εφημερίδα, η 

Καραϊσκάκη (2006), έγραψε: «το προφίλ των Ελληνίδων γυναικών είναι ότι είναι 

μορφωμένες, οικονομικά ανεξάρτητες και δεν φοβούνται να πάρουν τις ζωές τους στα 

χέρια τους. Παρόλα αυτά, αυτή η εικόνα δεν εξηγεί τους πολλαπλούς ρόλους των 

γυναικών, τις δραματικές αλλαγές που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους και των στερεοτύπων που τις επηρεάζουν». Η Καραϊσκάκη εξηγεί ότι στην 

Ελλάδα μόνο το 40% των γυναικών εργάζονται και πληρώνονται περίπου τα 2/3 από 

αυτά που κερδίζουν οι άνδρες ομόλογοι τους και μόνο το 4,9 % από αυτές φτάνουν 

σε κορυφαίες ηγετικές θέσεις. Οι περιορισμένοι ρόλοι των γυναικών στην ηγεσία 

αντανακλά ξεκάθαρα την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα της σύγχρονης 

Ελλάδας (Μπουτουρίδου Μ.& Τσιατά Ε., 2014). 

Σύμφωνα πάντως με τον Connel (2006) μετά από εκατό χρόνια έρευνας πάνω στις 

έμφυλες διαφορές, το αδιαφιλονίκητο συμπέρασμα είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες 

δεν είναι καθόλου διαφορετικοί σε μια μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών που 

εξετάστηκαν από την ψυχολογία. Το βασικό εύρημα είναι ότι οι γυναίκες και οι 

άνδρες είναι ψυχολογικά πολύ όμοιοι, ως ομάδες. 
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1.2 Ορισμός ηγεσίας: 

Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρατηρεί κανείς την πληθώρα ορισμών που 

προσπαθούν να προσεγγίσουν την έννοια της ηγεσίας. Ήδη από τις αρχές του 1930, ο 

ορισμός της «ηγεσίας» έχει απασχολήσει τους επιστήμονες και έχει οδηγήσει σε 

εκτεταμένες συζητήσεις. Όπως αναφέρει ο γνωστός καθηγητής Warren Bennis (1989) 
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«η ηγεσία είναι το πλέον ορατό καθημερινό φαινόμενο στη γη που έχουμε 

κατανοήσει ελάχιστα». 

Αρχικά, για να προσεγγίσουμε τον ορισμό της ηγεσίας, οφείλουμε να φέρουμε στην 

επιφάνεια την ετυμολογία της συγκεκριμένης λέξης. Η ηγεσία, αποτελεί παράγωγο 

ουσιαστικό του αρχαίου ελληνικού ρήματος ἡγέομαι-ἡγοῦμαι, που μεταφράζεται ως 

προηγούμαι, προπορεύομαι, είμαι αρχηγός, κυβερνώ, οδηγώ και νομίζω (ανάλογα 

κάθε φορά με τη σύνταξη).Αντιλαμβανόμαστε πως καθεμία ερμηνεία της λέξης έχει 

και την ανάλογη σημασία στον όρο ηγεσία. Στις κοινωνικές επιστήμες, σαφώς, ο 

όρος έχει ευρύτερη έννοια. Ηγεσία μπορεί να παρατηρηθεί σε μία φιλική συντροφιά, 

σε μία οικογένεια, σε μια μικρή κοινότητα, σε άτυπες ομάδες ή σε ιεραρχικά 

δομημένα τμήματα (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή ιδρύματος ο ρόλος της ηγεσίας είναι ζωτικής 

σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία και την ευημερία του. Ας μην λησμονούμε και 

τον αγγλικό όρο της ηγεσίας«Leadership»,όπου το πρώτο συνθετικό αναφέρει τον 

«leader», τον ηγέτη και το δεύτερο συνθετικό «ship», το πλοίο, που εκφράζει 

ακριβώς τον δυναμισμό της διοικήσεως. Όσον αφορά την επιστημονική ορολογία της 

ηγεσίας όμως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί.  

Η ηγεσία, όπως προκύπτει και από τον παραπάνω προβληματισμό, αποτελεί μία 

διφορούμενη έννοια και ιστορικά έχει αποδοθεί με ποικίλους τρόπους (Bass & 

Stogdill, 1990; Mac-Beath, 2003).Σε κάποιους ορισμούς η ηγεσία σχετίζεται με την 

έννοια της διεργασίας (process), ενώ σε άλλους ορισμούς προσεγγίζεται με βάση τα 

χαρακτηριστικά του ηγέτη (leader) (Δαράκη, 2007). 

Για παράδειγμα, κατά τον καθηγητή Δ. Μπουραντά (2005) η ηγεσία ορίζεται ως η 

διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των 

συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα 

άτομο (ηγέτη), ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να 

δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους, που 

απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα 

καλύτερο μέλλον. 

Συμπληρωματικά, η Δαράκη (2007), ανέφερε πως η ηγετική τέχνη ορίζεται ως ένα 

δυναμικό «ενέργημα» και ο ηγέτης/τιδα μπορεί να προσαρμόζεται και να 
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εναρμονίζεται στις προσδοκίες και στις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες (πολιτιστική 

παράδοση, σύστημα αξιών), καθώς και στην ομάδα, μέσα στην οποία λειτουργεί. Η 

λειτουργία της ηγεσίας, λοιπόν, είναι δυναμική και στηρίζεται σε αρχές και πρότυπα 

που διαρκώς μεταβάλλονται.  

Επιπρόσθετα, κατά τον Yukl (2009,), η ηγεσία γενικά, ορίζεται ως μια ανθρώπινη 

λειτουργία που επηρεάζει σημαντικά τις ενέργειες των υπαλλήλων, την επιλογή των 

στόχων για την ομάδα ή τον οργανισμό και τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ 

προϊστάμενων και υπάλληλων. Είναι σαν αυτό που είχε διατυπώσει ο Mitton κάποια 

χρόνια νωρίτερα(1969) ότι η ηγεσία δεν δείχνει μόνο την κατεύθυνση και αφήνει 

απλά τα πράγματα να συμβούν, αλλά είναι η σύλληψη ενός στόχου, ενός οράματος, 

το οποίο μέσα από μια σειρά διαδικασιών θα παρακινήσει το ανθρώπινο δυναμικό, θα 

το οδηγήσει εκεί όπου όλοι μαζί θα υλοποιήσουν τους στόχους ή το όραμα. 

Τα σημεία, ωστόσο, στα οποία εφάπτονται οι ορισμοί είναι πως η ηγεσία είναι 

λειτουργία της ομάδας και απαιτεί ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ενώ ακόμη πως 

προϋποθέτει ηθελημένη επιρροή στη συμπεριφορά των άλλων (Ιορδάνογλου, 2016,). 

Με βάση λοιπόν, τα παραπάνω θα υιοθετήσουμε τον ορισμό, που προτείνει η Ν. 

Παπαλεξανδρή (2018): «Ηγεσία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να ασκεί επιρροή στα 

μέλη της ομάδας του, ώστε αυτά εθελοντικά και πρόθυμα να συμμετέχουν και να 

δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την ολοκλήρωση των κοινών στόχων της 

ομάδας». 

 

 

 

1.2 Ηγετική φύση: 

Τον παραπάνω ορισμό τον επιλέγουμε, καθώς μέσα από αυτόν προκύπτουν και τα 

επιμέρους ζητήματα της ηγεσίας. Αυτά συνοψίζονται στις ικανότητες του ηγέτη, τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει, καθώς και με τον τρόπο, με τον οποίο πρέπει 

να συμπεριφέρεται, ώστε να μπορεί να εμπνεύσει τους ανθρώπους της ομάδας του. 

Ακόμα, αυτός ο ορισμός επισημαίνει και τα αποτελέσματα που πρέπει να 

ολοκληρώσει ο ηγέτης, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει στη θέση του 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 
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Θίγοντας το θέμα της ηγεσίας λοιπόν, αναφερόμαστε στη συστηματική καθοδήγηση 

των ανθρώπων, με σκοπό την επίτευξη κάποιων στόχων. Αυτοί οι στόχοι σίγουρα δε 

θα επιτευχθούν, εάν το κάθε μέλος της ομάδας λειτουργεί ως μονάδα, αλλά είναι 

ζωτικής σημασίας η ομαδικότητα και η συνεργασία μεταξύ τους. Ο ρόλος του ηγέτη 

θα είναι να αναγνωρίσει τις ικανότητες και δεξιότητες του καθενός και, αναλόγως, να 

τις συνδυάσει, ώστε να πετύχουν το μέγιστο και βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Ηγέτης επομένως, είναι εκείνο το άτομο, το οποίο ασκεί επιρροή πάνω σε άλλους 

ανθρώπους, ώστε να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να πετύχουν τους στόχους 

ως άτομα και ως ομάδα. Ακόμη, ο ηγέτης είναι αυτός που κερδίζει την προθυμία και 

την εθελοντική συμμετοχή των ανθρώπων για την υλοποίηση στόχων ή έργου 

(Μπουραντάς, 2005). Ένας ηγέτης για να θεωρηθεί επιτυχημένος πρέπει να μπορεί να 

φέρει αποτελέσματα. Η απόδοση του ηγέτη συνεπώς, κρίνεται από δυο παράγοντες: 

Από τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει και από την ηγετική του συμπεριφορά. Αν 

ένας από τους δυο παράγοντες πάσχει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απο-

τελεσματική ηγεσία. 

Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ισορροπημένα για όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων, 

ώστε να ικανοποιούν εκτός από τον οργανισμό και τις ανάγκες των μετόχων, των 

εργαζομένων, των πελατών, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Η ηγετική 

συμπεριφορά περιλαμβάνει το περιεχόμενο της εργασίας (τι κάνει ο ηγέτης), αλλά και 

τον τρόπο που αυτή ολοκληρώνεται (συμπεριφορά του ηγέτη). Η δεύτερη αυτή 

διάσταση, είναι καθοριστική για τον ηγέτη, έτσι ώστε να πείσει τους ανθρώπους να 

τον ακολουθήσουν «εκούσια και πρόθυμα» για την επίτευξη των στόχων της ομάδας 

του. Η ηγεσία άλλωστε, είναι μια σχέση επιρροής του ηγέτη προς τους συνεργάτες 

του (followers), και η ποιότητα της σχέσης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. Η ηγετική συμπεριφορά λοιπόν, είναι αυτή που 

μπορεί να εμπνεύσει σεβασμό, να κερδίσει την εκτίμηση ακόμα και τον θαυμασμό 

και την αγάπη των μελών της ομάδας (Παπαλεξανδρή, 2018). Μεγάλος όγκος 

βιβλιογραφίας ασχολείται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις 

ικανότητες του ηγέτη. Ο καθηγητής Δ. Μπουραντάς (2005) αναφέρεται, όμως εν 

τέλει, στο μείγμα των στοιχείων που συνθέτουν τον ηγέτη. 

Ήδη από την αρχαία Ελλάδα, οι φιλόσοφοι είχαν διχαστεί αν ηγέτης γεννιέσαι ή 

γίνεσαι. Ο ηγέτης σύμφωνα με τον Πλάτωνα, είναι ο ποιμένας του ανθρώπου, ο 
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οποίος μεριμνά για τη συνεχή ποιοτική βελτίωση, η οποία επιδιώκεται με τέχνη και 

δεν επιβάλλεται εξουσιαστικά. Η απαραίτητη εκπαίδευση, η φρόνηση, η σωφροσύνη, 

η ανδρεία και η δικαιοσύνη, είναι απαραίτητες αρετές για έναν ηγέτη, η σοφία όμως, 

η δύναμη και η αυτοπειθαρχία είναι τα όπλα του χαρισματικού ηγέτη.  

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό πριν το 

άτομο ξεκινήσει τον εργασιακό του βίο και κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της 

καριέρας του. Αντίθετα, οι ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν ανεξαρτήτως 

ηλικίας, με βάση τις εμπειρίες, αλλά και τη διάθεση του ατόμου να διδαχτεί από 

αυτές (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Σύμφωνα με την άποψη του Πλάτωνα, ο ηγέτης είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, με 

θέληση, επιβολή και διεισδυτική αντίληψη. Διαθέτει υψηλή διανοητική ικανότητα και 

ευφυΐα και είναι, επίσης, πηγή έμπνευσης για τους άλλους. Έχει όραμα για το τι 

πρέπει να επιτευχθεί και τι όχι και αυτό οφείλει να το μεταδώσει στην ομάδα με τη 

χρήση σωστής επικοινωνίας (Ιορδάνογλου, 2016;Μπουραντάς, 2005). Είναι πολύ 

σημαντική η δημιουργία μιας δήλωσης αποστολής, που να αντιπροσωπεύει 

πραγματικά τις αξίες και το όραμα και να είναι κοινή σε όλα τα επίπεδα του 

οργανισμού (Covey St. R. 2001). Ο ηγέτης μοιράζεται γνώση και ιδέες με σαφή και 

ξεκάθαρα μηνύματα, μεταδίδει την αίσθηση του επείγοντος και τον ενθουσιασμό 

στους άλλους και έτσι παροτρύνει και παρακινεί τους υπαλλήλους (Maxwell J.,2001). 

Ακόμη, μία ηγετική φύση έχει τουλάχιστον τις μισές δεξιότητες της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, με επικρατέστερη την ενσυναίσθηση. Ο ηγέτης μιλάει στο συναίσθημα 

και έχει ουσιαστικό συναισθηματικό ρόλο. Κατανοεί τη συμπεριφορά και τα κίνητρα 

των υπαλλήλων και υποστηρίζει τις ανάγκες τους, δηλαδή αποτελεί έναν 

συναισθηματικό σύνδεσμο. Ο ηγέτης κατευθύνει, συντονίζει και εναρμονίζει το 

κλίμα στην εργασία, μεταδίδει το πάθος του, μοιράζεται συναισθήματα, συνεπώς, 

αυξάνεται και η αποδοτικότητα της ομάδας. Αυτά δεν σημαίνουν όμως, πως ο ηγέτης 

πρέπει να είναι πάντα καλός και ευγενικός. Ταυτόχρονα με την ευαισθησία και το 

γνήσιο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, η ηγετική φύση οφείλει να διέπεται και από 

αυστηρότητα (Μπουραντάς, 2005). Η συναισθηματική τέχνη της ηγεσίας, 

συνεπάγεται την αύξηση των απαιτήσεων της εργασίας, χωρίς την υπερβολική 

αναστάτωση των υπαλλήλων, διότι το στρες και η ανησυχία διαβρώνουν τις νοητικές 
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ικανότητες και μειώνουν τη συναισθηματική νοημοσύνη (Goleman, Boyatzis and 

McKee, 2014). 

Ένας ηγέτης, όπως προαναφέραμε, είναι αποδεκτός από τους συνεργάτες του και τον 

εμπιστεύονται. Για να κερδίσει όμως την εμπιστοσύνη, σημαίνει πως είναι ένα άτομο 

με γνώσεις, με επάρκεια, με οργανωτικές ικανότητες, ακεραιότητα και συνέπεια. 

Είναι ένα άτομο με κύρος και κοινωνική υπευθυνότητα, ειλικρινής, τηρώντας τις 

δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις του. Ο ηγετικός χαρακτήρας εκφράζεται µέσω της 

συνέπειας της συμπεριφοράς, που είναι ο βαθμός στον οποίο ένας ηγέτης συνδέει τις 

πράξεις του µε όσα λέει και εκφράζει. Οι αξίες και οι αρχές του είναι σταθερές, 

καθώς μεταχειρίζεται και αντιμετωπίζει δίκαια τους ανθρώπους, και αποτελεί 

πρότυπο διαφάνειας και συνεργασίας (Μπουραντάς, 2005). 

Επιπρόσθετα, ο ηγέτης έχει την ικανότητα να βρίσκει τη ρίζα του προβλήματος, 

βασιζόμενος στη διαίσθηση και στην ορθολογική σκέψη. H διορατικότητα για το 

εφικτό και για το δέον στο παρόν και στο άμεσο μέλλον, επιτρέπει στον ηγέτη να 

προβλέπει και να προνοεί (Maxwell J., 2001). Βέβαια, αρκετές φορές μπορεί να 

χρειαστεί να πάρει κάποιο ρίσκο (δημιουργική λήψη απόφασης), αυτό όμως σημαίνει 

πως έχει θάρρος και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του. Δεν φοβάται τις αλλαγές, είναι 

καινοτόμος και παίρνει πρωτοβουλίες. Ακόμα κι αν δεν προκύψουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, δεν χάνει την αυτοπεποίθησή του και ανακάμπτει γρήγορα, τονώνει 

το ηθικό της ομάδας και είναι αισιόδοξος. Παρουσιάζει με άλλα λόγια επιμονή, 

πειθαρχημένη, εστιασμένη και συνεχή προσπάθεια (Μπουραντάς, 2005). 

Υπάρχει, όμως, και η σκοτεινή πλευρά των ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών, 

που μπορεί να προκαλέσει εκτροχιασμό (derailment) και αποτυχία. Η σκοτεινή 

πλευρά, όπως διαπιστώνουν οι W. Gentry et al (2007), του Κέντρου Δημιουργικής 

Ηγεσίας των ΗΠΑ, αφορά περιπτώσεις όπου θετικά χαρακτηριστικά, όπως η 

ικανότητα για επιτεύγματα και η αυτοπεποίθηση, όταν αναπτύσσονται υπερβολικά, 

μπορεί να κάνουν τον ηγέτη αλαζόνα, απρόθυμο να ακούσει τους συνεργάτες του και 

αυταρχικό. Επίσης, αναφέρονται παραδείγματα όπου η αναλυτική ικανότητα μπορεί 

να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων με μεγάλες καθυστερήσεις, η δημιουργική σκέψη 

σε ανέφικτες καινοτομίες και η μεγάλη ευαισθησία για τους ανθρώπους σε μεγάλη 

χαλαρότητα. 
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Είναι απαραίτητο για τα στελέχη να κατανοήσουν νωρίς στην καριέρα τους τις αιτίες 

του εκτροχιασμού, ώστε να μπορέσουν να τις προλάβουν. Η γνώση σχετικών 

παραδειγμάτων μπορεί να βοηθήσει, ώστε να μην επιτρέψουν στις όποιες επιτυχίες 

τους να γίνουν αλαζονικοί, αλλά να διατηρήσουν την απαραίτητη ταπεινότητα. Ο J. 

C. Maxwell,στο βιβλίο του Good to Great (2011) θεωρεί, βασιζόμενος σε εμπειρικά 

δεδομένα, την ταπεινότητα (humility) βασικό χαρακτηριστικό ηγεσίας, το οποίο, σε 

συνδυασμό με ισχυρή θέληση, ευθύνεται για τη δημιουργία εξαιρετικών 

επιχειρήσεων. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της ηγετικής φύσης, καθώς και οι λόγοι που οι 

άνθρωποι ακολουθούν τον ηγέτη, εγγράφονται και συνοψίζονται στα πέντε επίπεδα 

ηγεσίας, που πρότεινε ο J. C. Maxwell. Συγκεκριμένα, το πρώτο επίπεδο ηγεσίας 

είναι η θέση.  Η θέση αποτελεί το κατώτερο επίπεδο της ηγεσίας. Η επιρροή που 

ασκεί ένας «θέσει» ηγέτης προέρχεται αποκλειστικά από το αξίωμα της εργασίας 

του.Ο ηγέτης διοικεί υφισταμένους και όχι μέλη ομάδων, καθώς η ηγεσία του 

βασίζεται σε κανόνες, πολιτικές και οργανογράμματα για να ελέγχουν τους 

ανθρώπους τους και ο ίδιος δεν ασκεί επιρροή. Οι άλλοι ακολουθούν τον ηγέτη, 

επειδή πρέπει να το κάνουν, με αποτέλεσμα τα άτομα να είναι περισσότερο 

ανεξάρτητα (J. C. Maxwell, 2014). 

Το δεύτερο επίπεδο είναι η συγκατάθεση, η οποία βασίζεται εξ ολοκλήρου στις 

αλληλεπιδράσεις και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Χτίζονται αμοιβαίες σχέσεις 

εμπιστοσύνης και έτσι, οι οπαδοί ακολουθούν τον ηγέτη, επειδή το θέλουν. Το τρίτο 

επίπεδο είναι αυτό της παραγωγής και βασίζεται στα αποτελέσματα, στο έργο δηλαδή 

που παράγει ο ηγέτης. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, οι ηγέτες αποκτούν επιρροή και 

αξιοπιστία και οι οπαδοί αρχίζουν να τους ακολουθούν, λόγω του έργου που έχουν 

προσφέρει στον οργανισμό. Σε αυτό το επίπεδο οι ηγέτες μεταμορφώνονται σε 

παράγοντες αλλαγής. Έχουν την ικανότητα να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις και 

προβλήματα, λαμβάνουν αποφάσεις και οδηγούν τους ανθρώπους τους σε ανώτερο 

επίπεδο αποτελεσματικότητας (J. C. Maxwell, 2014).  

Συνεχίζοντας, το τέταρτο επίπεδο αποτελεί την εξέλιξη ανθρώπων. Οι ηγέτες γίνονται 

μεγάλοι, όχι λόγω της δύναμής τους, αλλά λόγω της ικανότητας τους να δημιουργούν 

άλλους ηγέτες. Χρησιμοποιούν τη θέση, τις σχέσεις και την παραγωγικότητά τους, με 

σκοπό να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους και να το εξελίξουν, ώστε κι 
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εκείνοι με τη σειρά τους να γίνουν ηγέτες. Σε αυτό το επίπεδο, ανεβαίνει η ομαδική 

εργασία, αφού έχουν αναπτύξει γερές σχέσεις μεταξύ τους και αυξάνεται η απόδοση, 

αφού υπάρχουν περισσότεροι ηγέτες. Το αποτέλεσμα, συνεπώς, είναι η 

αναπαραγωγή. Τέλος, το επίπεδο 5 αποτελεί την κορυφή, καθώς είναι το υψηλότερο 

και δυσκολότερο επίπεδο της ηγεσίας. Το επίπεδο αυτό δεν απαιτεί μόνο προσπάθεια, 

ικανότητες και προσήλωση στον σκοπό, αλλά και μεγάλη ποσότητα ταλέντου. Στο 

ανώτατο αυτό επίπεδο φθάνουν μόνο οι ηγέτες, οι οποίοι είναι προικισμένοι με 

φυσικό χάρισμα, καθώς εξελίσσουν άλλα άτομα, ώστε αυτά να γίνουν ηγέτες 

επιπέδου 4. Τα πέντε επίπεδα ηγεσίας, λοιπόν, συντονίζουν τις αρχές, τις πρακτικές 

και τις αξίες της ηγεσίας (J. C. Maxwell, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Στυλ Ηγεσίας& Μάνατζμεντ 

Πολύ μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που αφορά την ηγεσία, ασχολείται με τα 

διάφορα ηγετικά στυλ και με τα στοιχεία που συνθέτουν τον χαρακτήρα της ηγετικής 

συμπεριφοράς. O καθηγητής Δ. Μπουραντάς (2005), ειδικότερα, αναφέρει κάποια 

χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα. Αρχικά, η υιοθέτηση του κατάλληλου 

στιλ, ανάλογα με την περίπτωση του έργου προς υλοποίηση, αποτελεί ένα πρωτεύον 

ζήτημα. 

Όπως επισημαίνεται, το στυλ ηγεσίας που κάνει αποτελεσματικό τον ηγέτη διαφέρει 

κατά περίπτωση, ενώ η ευαισθησία προς τους ανθρώπους, η ακεραιότητα, η 

αυστηρότητα και η ταπεινότητα είναι απαραίτητα στοιχεία στην προσωπικότητα ενός 
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ατόμου για την αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά. Διάφοροι παράγοντες 

καθορίζουν την αποτελεσματικότητα του στυλ ηγεσίας, όπως η φύση του έργου προς 

επίτευξη, αλλά κυρίως οι ικανότητες, οι στάσεις και η διάθεση των συνεργατών να 

ακολουθήσουν τον ηγέτη στην επιτυχία του στόχου (Μπουραντάς, 2005). 

Καθώς αναφερόμαστε σε ηγέτες που έχουν ήδη αναλάβει διοικητική ευθύνη 

(μάνατζερ), πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρόλος του ηγέτη εμπεριέχει και τον ρόλο του 

μάνατζερ. Η ηγεσία και το μάνατζμεντ είναι λειτουργίες, που συμπληρώνουν η μια 

την άλλη. Η ηγεσία αναφέρεται στην οικειοθελή κινητοποίηση των ανθρώπων για την 

επίτευξη κοινών στόχων. Αντίθετα, το μάνατζμεντ περιλαμβάνει το σύνολο των 

λειτουργιών (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος), που απαιτούνται για 

την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, τους οποίους διαθέτει ένας οργανισμός 

για την επίτευξη των στόχων του (Μπουραντάς, 2005). 

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Harvard, John Kotter (1990), η ηγεσία και το 

μάνατζμεντ είναι αλληλοσυμπληρούμενες και αλληλοεπηρεαζόμενες λειτουργίες, 

καθώς το μάνατζμεντ αντιμετωπίζει κυρίως την πολυπλοκότητα της καθημερινής 

διαχείρισης, ενώ η ηγεσία εξασφαλίζει τις υψηλότερες επιδόσεις και συγχρόνως την 

υψηλότερη ικανοποίηση των ανθρώπων. Πολλά έχουν διατυπωθεί για τις διαφορές 

ανάμεσα σε μάνατζμεντ και ηγεσία. 

Οι Bennis και Nanus (1985) υποστηρίζουν ότι οι μάνατζερ κάνουν τα πράγματα 

σωστά, ενώ οι ηγέτες κάνουν τα σωστά πράγματα. Ο Zaleznik (1977), στο άρθρο του 

στο Harvard Business Review «Managers and Leaders: are they different?», 

προσδιορίζει τις διαφορές τους σε τέσσερις τομείς στους στόχους, στο έργο, στις 

σχέσεις με τους άλλους και στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. 

Αναλύοντας την παραπάνω διατύπωση, ο καθηγητής Δ. Μπουραντάς (2005) 

επισημαίνει πως για τους μάνατζερ οι στόχοι είναι αντικειμενικοί, καθώς προκύπτουν 

από τις ανάγκες του οργανισμού. Αντίθετα, οι ηγέτες έχουν προσωπική αντίληψη για 

τους στόχους, οι οποίοι εκφράζουν και δικά τους οράματα, πιστεύω και ιδανικά. 

Σχετικά με την υλοποίηση του έργου, ο καθηγητής Δ. Μπουραντάς (2005), αναφέρει 

πως οι μάνατζερ εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις και επιλέγουν την πιο ικανοποιητική. 

Οι ηγέτες, από την άλλη πλευρά, βρίσκουν νέους, καινοτόμους τρόπους επίλυσης των 

προβλημάτων, που ξαφνιάζουν και εντυπωσιάζουν. 
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Όσον αφορά στις σχέσεις με τους άλλους, ο καθηγητής Δ. Μπουραντάς (2005) 

αναφέρει ότι οι μάνατζερ βλέπουν τους συνεργάτες τους ως υφισταμένους (σχέσεις 

εξουσίας). Οι ηγέτες από την άλλη, αναπτύσσουν μαζί τους και συναισθηματικές 

σχέσεις μέσω της δημιουργίας του οράματος της έμπνευσης, του ενθουσιασμού. 

Τέλος, κατά τον καθηγητή Δ. Μπουραντά, υπογραμμίζεται πως οι μάνατζερ 

επιδιώκουν, κυρίως, τη σταθερότητα του οργανισμού και των αρχών του. Αντίθετα, 

οι ηγέτες δεν έχουν τίποτα ως δεδομένο και βρίσκονται συνεχώς σε μια αναζήτηση 

του διαφορετικού και του καινούργιου. Διαπνέονται από ριζοσπαστικό πνεύμα και 

είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον. Το μάνατζμεντ, λοιπόν, είναι καταλληλότερο, 

όταν οι συνθήκες παραμένουν ίδιες, ενώ η ηγεσία έχει ως αντικείμενο τους 

ανθρώπους και τη δυναμική τους (που μεταβάλλονται διαρκώς) (Maxwell, 2014). 

Ακόμα, σύμφωνα με τον Mullins το management διδάσκεται ενώ το leadership είναι 

χάρισμα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Διαφορές Manager και Ηγέτη 

Ο Μanager Ο Ηγέτης 

Διορίζεται Αναδεικνύεται 

Ελέγχει Κερδίζει εμπιστοσύνη και πίστη 

Ενδιαφέρεται για το «πώς» Ενδιαφέρεται για το «γιατί» 

Κάνει τα πράγματα σωστά Κάνει τα σωστά πράγματα 

Χρησιμοποιεί νόμιμη «δοτή» εξουσία Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη 

Κινείται σε προκαθορισμένα πλαίσια Ανοίγει νέους δρόμους 

Αποδέχεται την πραγματικότητα Ερευνά την πραγματικότητα 

Δίνει εντολές-οδηγίες, Ανταμοιβές-τιμωρίες Περνάει όραμα, εμπνέει, πείθει 

Δίνει έμφαση στις διαδικασίες, στα συστήματα 

και στη λογική/μυαλό 

Δίνει έμφαση στους ανθρώπους, στα 

συναισθήματα/καρδιά 

Κινείται σε προκαθορισμένο τυπικό πλαίσιο Ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει το πλαίσιο 
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Δέχεται και διαχειρίζεται την κατεστημένη 

κατάσταση (statusquo) 

Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές 

 

Βραχυπρόθεσμη προοπτική Μακροπρόθεσμη προοπτική 

Πηγή  : Μπουραντάς (2005); Παπαλεξανδρή 2018 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, καταλήγουμε σε απάντηση στο ερώτημα που 

τέθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, σχετικά με το αν ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται. Ο 

άνθρωπος μπορεί να γεννιέται με κάποια έμφυτα ταλέντα, αλλά αυτά δεν οδηγούν 

πουθενά, αν δεν αναπτυχθούν στην πράξη. Επειδή εδώ εξετάζουμε τα ηγετικά 

προσόντα, τα οποία είναι απαραίτητα σε μεγάλο αριθμό στελεχών που κατέχουν 

διοικητικές θέσεις, είναι προφανές ότι ο εντοπισμός ανθρώπων με θετικά 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας αλλά, κυρίως, η ανάπτυξη των ηγετικών 

ικανοτήτων τους, δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στους άνδρες, που 

αποτελούν το ήμισυ του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 

 

 

1.4 Βασικά πρότυπα Ηγετικής συμπεριφοράς 

Σε μια προσπάθεια προέκτασης της θεωρητικής συζήτησης σχετικά με την ηγεσία και 

την ηγετική συμπεριφορά, διαμορφώθηκε από την επιστημονική κοινότητα ένας 

κοινός τόπος ορισμένων βασικών προτύπων και χαρακτηριστικών, τα οποία διέπουν 

το φαινόμενο της ηγεσίας. Σε γενικές γραμμές, μετά από συστηματική έρευνα 

αναφορικά με τον τρόπο συμπεριφοράς του ηγέτη προς την ομάδα, προσδιορίστηκαν 

τρία βασικά πρότυπα/μοντέλα ηγεσίας με κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων 

από τον ηγέτη: (α) το αυταρχικό, (β) το δημοκρατικό και (γ) το εξουσιοδοτικό 

(Μπουραντάς, 2005).  

Σύμφωνα με το αυταρχικό μοντέλο ο ηγέτης αποφασίζει μόνος του, χωρίς να συζητά 

τις αποφάσεις που πρόκειται να υλοποιήσει με τους συνεργάτες του. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, ο ηγέτης παίρνει ουσιαστικά όλες τις ευθύνες επάνω του, ενώ επιβάλλει 

τη στρατηγική του, χωρίς να τον ενδιαφέρει αν συμφωνούν οι συνεργάτες του ή όχι. 
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Αυτό το μοντέλο, ενδεχομένως, να είναι αποτελεσματικό σε περιπτώσεις, όπου ο 

ηγέτης δεν διαθέτει χρόνο για εξηγήσεις, ή σε περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι δεν 

έχουν την απαιτούμενη ωριμότητα. Ως αποτέλεσμα αυτών, ο ηγέτης αναγκάζεται να 

ακολουθήσει μια πιο «σκληρή» και «προσωποκεντρική» τακτική. Το μοντέλο είναι 

σαφές ότι λειτουργεί μόνο στις περιπτώσεις, όπου ο ηγέτης είναι παρών, καθώς οι 

συνεργάτες ακολουθούν τις αποφάσεις του, κυρίως, από φόβο ή καταναγκασμό 

(Μπουραντάς, 2005).  

Το δημοκρατικό πρότυπο ηγεσίας βασίζεται στη κοινή συνεισφορά όλων με τέτοιο 

τρόπο που η άποψή τους λαμβάνεται υπόψη μέσω μιας κοινής διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Αυτό το μοντέλο προσφέρει υψηλή αποτελεσματικότητα στις 

περιπτώσεις, όπου τα άτομα διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης, ωριμότητα και 

γενικότερα αναπτυγμένο επίπεδο νοημοσύνης, προκειμένου να είναι σε θέση να 

διαχειρίζονται τη συμμετοχή τους σε μια ομάδα που συναποφασίζει και διατίθεται να 

λάβει την ευθύνη των αποφάσεών της. Ο ηγέτης αναλαμβάνει τον συντονισμό και την 

καθοδήγηση της κοινής προσπάθειας, με στόχο τη σύνθεση δυνάμεων και την κοινή 

προοπτική ενός κοινού οράματος, το οποίο ακολουθούν όλοι πρόθυμα και με τη 

θέλησή τους (Μπουραντάς,2005).  

Το εξουσιοδοτικό πρότυπο είναι ένα ακόμα μοντέλο ηγεσίας, στο οποίο ο ρόλος του 

ηγέτη είναι σχετικά περιορισμένος, δεδομένου ότι παρέχει αρμοδιότητες στους 

συνεργάτες του, με απώτερο στόχο την αυτενέργεια της ομάδας και την ανάπτυξη της 

δυναμικής της (Μπουραντάς, 2005).  

Κανείς δεν μπορεί να διακρίνει ποιο μοντέλο ηγεσίας είναι περισσότερο 

αποτελεσματικό, εφόσον, όπως αναλύθηκε παραπάνω, η αποτελεσματικότητα των 

προτύπων ηγεσίας στους χώρους εργασίας, εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Ο 

ηγέτης έχει τη διακριτική ευχέρεια προσαρμογής του προτύπου ηγεσίας του ανάλογα 

των περιστάσεων, των ειδικών συνθηκών, των δυνατοτήτων, των ευκαιριών ή των 

απειλών του περιβάλλοντός του. Επίσης, παράγοντες όπως η φύση του έργου το 

οποίο καλείται να υλοποιήσει ο ηγέτης, η ωριμότητα των ατόμων, οι συνθήκες του 

εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός εργασιακού χώρου 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας ηγέτης καλείται να προσαρμόσει το πρότυπο 

ηγεσίας που θα ακολουθήσει. 
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Κεφάλαιο 2ο : 

2.1 Ηγεσία και φύλο 

Ο μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην ηγεσία, τονίζει την έλλειψη 

ηγετικών ταλέντων για την κάλυψη των αναγκών της οικονομίας. Συμπληρωματικά 

μάλιστα, προτείνει και τρόπους για την ανάπτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών, καθώς 

και τρόπους διατήρησης των ταλέντων. 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η δυνατότητα κάλυψης του χάσματος 

ηγεσίας με αξιοποίηση γυναικών άρχισε να εμφανίζεται δειλά στον χώρο της 

διοίκησης επιχειρήσεων. Αυτή η αξιοποίηση γυναικών, πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του αιτήματος για ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο, ενώ αποτέλεσε 

επίσης, αντικείμενο έρευνας, ιδίως στις σπουδές φύλου. Σήμερα είναι κοινή 

διαπίστωση ότι η λύση βρίσκεται στην αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου 

δυναμικού, σημαντικό μέρος του οποίου εξακολουθεί, για ποικίλους λόγους, να 

παραμένει ανεκμετάλλευτο (Παπαλεξανδρή, 2013). 

Η βιολογική βάση για τις διαφορές μεταξύ των φύλων έχει καταστεί όλο και 

περισσότερο σαφής τα τελευταία χρόνια. Ο Kruger (2008) αναφέρει πως το άτομο 

γενικά είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των γονιδίων του και του 

περιβάλλοντος. Το να κατανοήσουμε τις βιολογικές διαφορές των δύο φύλων, μας 
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επιτρέπει να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι άνδρες και οι 

γυναίκες (Kruger, 2008).  

Η πατριαρχική οργάνωση της κοινωνίας εξακολουθεί να αναπαράγει την ιδεολογία 

στις νέες κοινωνικές συνθήκες, σε διαφορετικό βαθμό και με άλλες μορφές 

(Κογκίδου, 2005). Σε πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια 

της δεκαετίας του ’90 σε δείγμα γυναικών που κατείχαν διοικητικές θέσεις, παρά το 

γεγονός πως οι διοικητικές τους ικανότητες θεωρούνταν εξίσου αποτελεσματικές, 

συνέχιζαν να γίνονται αποδέκτες φυλετικών διακρίσεων και στερεότυπων 

αντιλήψεων (Ferrairo, 1994). Η έρευνα της Schein (1994) έδειξε πως τόσο οι άνδρες, 

όσο και οι γυναίκες βαθμολογούν το ανδρικό φύλο υψηλότερα σε σχέση με το 

γυναικείο φύλο θεωρώντας πως οι πρώτοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για την 

διεκδίκηση διοικητικών θέσεων. Η Κογκίδου (2005) αναφέρει πως το κυρίαρχο 

διοικητικό μοντέλο που συναντάμε είναι το στερεότυπο «διοικητής = άνδρας», το 

οποίο δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξη της καριέρας των γυναικών. 

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και πιο πολύ αυξάνεται ο αριθμός των εργαζόμενων 

γυναικών που εισέρχονται στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Εντούτοις, οι γυναίκες 

εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, σε σχέση με τους άνδρες, και να 

γίνονται θύματα προκαταλήψεων και στερεοτυπικών διακρίσεων (Richardson & 

Robinson, 1993). 

Παρά τη βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου η συμμετοχή των γυναικών 

παραμένει χαμηλή σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας. Στις επιχειρήσεις, στην πολιτική, στα 

πανεπιστήμια, οι άνδρες υπερέχουν αριθμητικά. Επίσης, μια γυναίκα έχει 

περιορισμένες πιθανότητες να χαρακτηριστεί ηγέτιδα. Ακόμη και σε μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις, η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 

είναι περιορισμένη (AAUW, 2016). 

Το 2005 μόνο το 5% των εταιρειών στον κατάλογο Standard & Poor’s είχε γυναίκα 

επικεφαλής. Σύμφωνα με στοιχεία του Catalyst (2017), το ποσοστό παραμένει σχεδόν 

το ίδιο, μόνο με 26 γυναίκες (ποσοστό 5,2%) να βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Κάπως 

καλύτερη εμφανίζεται η θέση των γυναικών στον κατάλογο Fortune 500, όπου 32 

γυναίκες (6,4%) βρίσκονται στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου (Παπαλεξανδρή, 

2018). 
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Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που διεξάγει η Grant Thornton (2017), οι γυναίκες 

παγκοσμίως κατέχουν το 25% των θέσεων ανώτατων στελεχών έχοντας σημειώσει 

αύξηση μόλις 6% σε δεκατρία χρόνια, ενώ το 34% των εταιρειών εμφανίζεται χωρίς 

καμία γυναίκα σε ανώτερη διοίκηση (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η ίση εκπροσώπηση των γυναικών σε υψηλές θέσεις είναι πρώτα από όλα θέμα 

δικαιοσύνης. Οι ηγέτες διαθέτουν δύναμη και ο αποκλεισμός των γυναικών από 

θέσεις υψηλής ευθύνης τους στερεί τη δυνατότητα να αποδείξουν την αξία τους και 

να κάνουν τη διαφορά με τις πράξεις τους. Επίσης, οι ηγέτες εμπνέουν με τη 

συμπεριφορά τους, και η έλλειψη γυναικών από τα ανώτερα κλιμάκια περιορίζει την 

παρουσία γυναικείων ηγετικών προτύπων που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν 

νεότερες γυναίκες να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης και να αποδείξουν με αυτόν τον 

τρόπο τα ταλέντα τους (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Παρά την ύπαρξη στερεοτύπων που ταυτίζουν την ηγεσία με ανδρικά 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η επιθετικότητα, η δύναμη, η αποφασιστικότητα και η 

ετοιμότητα για σύγκρουση, η ηγεσία δεν έχει φύλο. Και τα δύο φύλα μπορούν να 

έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά. Η ιστορία αναφέρει παραδείγματα ηγέτιδων, που 

ωστόσο παραμένουν λίγα και αφορούν κυρίως γυναίκες που λόγω κληρονομικού 

δικαιώματος κατέλαβαν ηγετικές θέσεις (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Από τις αρχές του 20ού αιώνα οι γυναίκες μπήκαν μαζικά στην αγορά εργασίας 

συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη. Από τις αρχές του 21ου αιώνα και ιδίως 

μετά την οικονομική κρίση του 2008, το ενδιαφέρον για την επανεκτίμηση των 

τρόπων με τους οποίους διοικούνται οι οργανισμοί κατέδειξε τα κενά ηγεσίας και την 

ανάγκη για αλλαγή σε κανονισμούς λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η ισχνή παρουσία των γυναικών στα ηγετικά κλιμάκια προβλήθηκε και έγινε 

ευρύτερα αποδεκτή η θέση ότι μόνο με την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών 

μπορεί να δημιουργηθεί ένα υγιέστερο και ασφαλέστερο μοντέλο βιώσιμου 

καπιταλισμού (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η μείωση του χάσματος ανάμεσα στα δυο φύλα έχει συγκεντρώσει την προσοχή 

διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων. Κατά τον ΟΟΣΑ η ίση συμμετοχή των φύλων 

συμβάλλει μακροχρόνια στην οικονομική ανάπτυξη. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος 
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Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών,Vladimir Spidla, έχει 

δηλώσει: «Στο σημερινό οικονομικό κλίμα, η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι πιο 

σημαντική από ποτέ. Μόνο αξιοποιώντας το δυναμικό όλων των ταλέντων μας 

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση» (Economic Commission for Europe, 

2007). Παρόλο που το 59% των αποφοίτων πανεπιστημίου είναι γυναίκες, 78% των 

ηγετικών στελεχών είναι άνδρες σύμφωνα με άρθρο της Harvard Business Review 

(2007), ενώ κατά τον ΟΟΣΑ το ποσοστό γυναικών αποφοίτων προβλέπεται να 

ανέλθει στο 63% το 2025 (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Μπορούμε να συνοψίσουμε τους λόγους για τους οποίους το χάσμα ηγεσίας ανάμεσα 

στα δύο φύλα (gender gap) προβληματίζει χώρες και επιχειρήσεις στους εξής 

τέσσερις. Αρχικά, παρατηρείται αυξημένη ανάγκη για εξειδικευμένο και ταλαντούχο 

ανθρώπινο δυναμικό. Ακόμη και σε εποχές υψηλής ανεργίας, οι επιχειρήσεις 

γνωρίζουν ότι τα ταλέντα σπανίζουν και προσπαθούν να εντοπίσουν νέα ή να 

κρατήσουν αυτά που διαθέτουν. Οι εργοδότες διαπιστώνουν αυξανόμενες ελλείψεις 

σε δεξιότητες-κλειδιά, όπως είναι οι ψηφιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Γι’ 

αυτό προσανατολίζονται προς την αξιοποίηση μέρους του ταλέντου που ήδη 

διαθέτουν, δηλαδή του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού τους (Παπαλεξανδρή, 

2018). 

Εν συνεχεία, ο δεύτερος λόγος έχει σχέση με τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες των 

τελευταίων ετών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν την κρίση 

εστιάζουν στην περικοπή των εξόδων και τη μείωση του προσωπικού, καταφεύγοντας 

σε τακτικές του παρελθόντος που συχνά έχει αποδειχτεί ότι οδηγούν σε αποτυχία. 

Αυτή η στρατηγική έχει μεγάλο κόστος για τις γυναίκες αλλά και για πολλούς άνδρες 

που θεωρούνται καλοί σε εποχές ευμάρειας, αλλά περιττοί σε δύσκολους καιρούς. 

Αντίθετα, μικρότερος αριθμός επιχειρήσεων, έχοντας ήδη αναγνωρίσει τα 

πλεονεκτήματα της ισορροπημένης συμμετοχής των δυο φύλων, διαπίστωσε ότι οι 

γυναίκες μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς αλλαγής, φέρνοντας νέες ιδέες, αλλά 

και βελτιώνοντας τα αποτελέσματα στον χώρο ευθύνης τους. Η χαμηλή 

εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις είναι μια χαμένη ευκαιρία ιδίως σε 

εποχές κρίσης, ενώ η συμβολή στην ανέλιξή τους μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη 

στρατηγική επιβίωσης μιας επιχείρησης, όπως αποδεικνύεται από διάφορα σχετικά 

παραδείγματα (Παπαλεξανδρή, 2018). 
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Ο τρίτος λόγος που απασχολεί το gender gap είναι ότι οι γυναίκες εκπροσωπούν 

πάνω οπό το 50% της αγοραστικής δύναμης. Έρευνα στις ΗΠΑ δείχνει ότι σε 

ποσοστό 80% οι αποφάσεις για αγορά αγαθών, συμπεριλαμβανομένων ειδών όπως 

αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ασφαλιστήρια συμβόλαια, λαμβάνονται 

από γυναίκες. Η προσέγγιση του γυναικείου αγοραστικού κοινού απαιτεί νέες 

κατευθύνσεις στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις. Η έρευνα καταναλωτή και η 

ανάπτυξη προϊόντων βασίζονται στις γυναικείες προτιμήσεις και, κατά συνέπεια, η 

προώθηση γυναικών μάνατζερ στο κέντρα λήψης αποφάσεων κρίνεται πλέον 

αναγκαία (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Ο τέταρτος και σπουδαιότερος λόγος είναι η σημασία της δημιουργίας μιας σωστής 

ηγετικής ομάδας που να μπορεί να λειτουργήσει σε ένα πολυπολιτισμικό. ετερογενές 

και απρόβλεπτο περιβάλλον. Κατά κανόνα στις δυτικές χώρες οι ηγετικές ομάδες και 

τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών αποτελούνται από λευκούς άνδρες άνω των 

πενήντα ετών, με παρόμοια εκπαίδευση και νοοτροπία. Οι ομάδες αυτές συχνά δεν 

είναι κατάλληλα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν την πολιτισμική ποικιλομορφία 

και την πολυπλοκότητα. Οι αποφάσεις τους για προαγωγή ανδρών στα ανώτατα 

κλιμάκια, σε ποσοστό 80-90%, έχουν αρχίσει να δέχονται ισχυρές κριτικές. Πολλές 

μεγάλες γνωστές εταιρείες όπως η Anglo American, η BP, η Cadbury και η Tesco, 

κάλεσαν τις γυναίκες να διεκδικήσουν υψηλές θέσεις. Η οικονομική κρίση έκανε 

ακόμη πιο εμφανή την απουσία των γυναικών, καθώς τα στελέχη της Wall Street και 

άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών (όλοι άνδρες) συγκέντρωσαν αρνητικές 

κριτικές και τα φώτα της δημοσιότητας για τις καταστροφικές αποφάσεις τους 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Με βάση τα παραπάνω, στα επιχειρήματα για τη μείωση του ηγετικού χάσματος 

ανάμεσα στα δυο φύλα, εκτός από την ανάγκη δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, 

περιλαμβάνονται κυρίως οικονομικοί λόγοι, όπως δείχνουν διάφορες έρευνες στις 

οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια. 

Όπως έχουν καταδείξει διάφορες διεθνείς έρευνες, τα πραγματικά οφέλη επέρχονται 

σε μία εταιρεία όταν επιτευχθεί πραγματική ισορροπία φύλου (gender parity). Κι 

αυτό έγκειται στο γεγονός ότι όσο μεγαλύτερη ποικιλομορφία ή διαφορετικότητα 

υπάρχει ανάμεσα στα μέλη, τόσο υψηλότερη η απόδοση για τους μετόχους και η 

κερδοφορία για τις επιχειρήσεις. 
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Συνοπτικά, γυναικεία χαρακτηριστικά όπως η διαίσθηση, που συνδυάζεται με τη 

λογική, καθώς και η ικανότητα του γυναικείου φύλου να ασχολείται συγχρόνως με 

πολλαπλά καθήκοντα, αποτελούν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για το πεδίο της 

ηγεσίας. Ακόμα, η γυναικεία ιδιοσυγκρασία περιλαμβάνει και την ευαισθητοποίηση 

όσον αφορά τις ανάγκες και τα συναισθήματα των ανθρώπων, καθώς και την 

ικανότητα δημιουργίας σχέσεων και επικοινωνίας (Παπαλεξανδρή, 2018). 

 

 

2.2 Γυάλινη οροφή (glass ceiling effect): 

Σήμερα καθίσταται επίκαιρο παρά ποτέ το ζήτημα των διακρίσεων σε βάρος του 

γυναικείου φύλου, που αποτυπώνεται στο παγιωμένο φαινόμενο της «γυάλινης 

οροφής». Στην προσπάθεια αποκωδικοποίησης του όρου, βαρύνουσας σημασίας 

αποτελεί η κατάτμησή του στα επιμέρους μέρη που τον συνθέτουν. Σύμφωνα λοιπόν, 

με τον επιμερισμό, αρχικά, η λέξη «οροφή» προσδιορίζει και υπονοεί το «όριο» μέχρι 

ποιο σημείο δύναται να αναρριχηθεί κανείς, προτού να έρθει αντιμέτωπος με ένα 

εμπόδιο που του ανακόπτει την πορεία. Το γεγονός ότι η οροφή αυτή είναι «γυάλινη» 

υποδηλώνει ότι, μολονότι είναι πραγματική, είναι συνάμα και διαφανής-αόρατη, 

επομένως, δυσδιάκριτη από τον κοινό παρατηρητή. Επίσης, υπολανθάνει και η 

υπόνοια ότι αυτό που βρίσκεται πίσω από την «γυάλινη οροφή» είναι τόσο ορατό, 

όσο και απρόσιτο παράλληλα για όσους έχουν φτάσει ως εκείνο το σημείο. 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (International Labor Organization), αν 

και η συμμετοχή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις των επιχειρήσεων παραμένει 

συγκριτικά χαμηλή, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες διαθέτουν τα προσόντα και 

την εργασιακή εμπειρία, προκειμένου να αναλάβουν ευθύνες σε ανώτατο επίπεδο, 

ενώ σε κάθε περίπτωση, κύρια πρόκληση συνιστά η κρίσιμη μάζα γυναικών σε θέσεις 

ισχύος. Σε αρκετούς τομείς της αγοράς εργασίας, τα περιθώρια επαγγελματικής 

εξέλιξης των γυναικών στελεχών είναι σχετικά μικρά, τόσο σε όρους εποπτείας-

διοίκησης άλλων εργαζομένων, όσο και σε όρους αμοιβής της εργασίας. Ως εκ 

τούτου, οι κοινωνικές και θεσμικές πρακτικές, οι ιδεοληψίες, αλλά και οι προσδοκίες 

σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων, συνεπάγονται ανυπολόγιστες επιπτώσεις 

στην εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών. 



 
36 

 

Η ανεπαρκής εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου σε ανώτερες διοικητικές θέσεις 

επιχειρήσεων και οργανισμών έχει συζητηθεί και διερευνηθεί ευρέως, τόσο από 

επιστήμονες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και από άλλες κοινωνικές επιστήμες, όσο 

και από διάφορους φορείς που ασκούν κοινωνική πολιτική ή δρουν συμβουλευτικά 

σε θέματα ισότητας (Παπαλεξανδρή, 2018). Για να περιγραφθεί, λοιπόν, αυτή η 

ελλιπής εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και εκείνα τα τεχνητά 

ή αόρατα εμπόδια, που επιβραδύνουν ή σταματούν την επαγγελματική ανέλιξη των 

γυναικών στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας των επιχειρήσεων, 

αξιοποιήθηκε ο όρος «γυάλινη οροφή». 

Αναλυτικότερα, ο όρος αυτός υιοθετήθηκε από τους δημοσιογράφους Hymowitz και 

Schellhardt σε ένα ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας Wall Street Journal, το 1986. Το 

φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» (glass ceiling effect), (γνωστό και ως «ολισθηρός 

στύλος», «προστατευτική ασπίδα», «τσιμεντένια οροφή» και «φράγμα οροφής»), 

αποτελεί το αόρατο («γυαλί»), αλλά και εξαιρετικά ανθεκτικό φράγμα που εμποδίζει 

την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Παραπέμπει, λοιπόν, στα εμπόδια που 

υπομένουν οι γυναίκες στην προσπάθεια τους να αναρριχηθούν στα υψηλά κλιμάκια 

της ηγεσίας, ενώ περιλαμβάνει ακόμα, όλες εκείνες τις παγιωμένες αντιλήψεις και 

προκαταλήψεις που κυριαρχούν στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες οι 

γυναίκες δεν είναι ικανές να αναλάβουν θέσεις ευθύνης (Federal Glass Ceiling 

Commission, 1995; Farrell και Hersch, 2001; Li & Wearing, 2004; Arfken et al, 2004; 

Ντερμανάκης, 2004; Παπαλεξανδρή, 2018). Επιπρόσθετα, η «γυάλινη οροφή» δεν 

αποτελεί ένα εμπόδιο, το οποίο προέρχεται από την ανικανότητα του ίδιου του 

ατόμου να χειριστεί με επιτυχία τα καθήκοντα μιας υψηλόβαθμης θέσης, αλλά 

υφίσταται χωρίς διακρίσεις για όλες τις γυναίκες που αδυνατούν να εξελιχθούν στην 

ιεραρχία. 

Ως όρος είναι ευρέως χρησιμοποιούμενος στον επιχειρηματικό χώρο, με σαφείς 

ωστόσο, προεκτάσεις και σε άλλους τομείς, όπως η πολιτική και η εκπαίδευση 

(Okimoto & Brescoll, 2010). Η κλίμακα υπολογισμού της «γυάλινης οροφής» 

αντικατοπτρίζει τον βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, στην 

προσπάθειά τους να προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους σε επίπεδα ανάλογα µε 

εκείνα των ανδρών συναδέλφων τους. Ειδικότερα, ο κοινωνικός ρόλος των γυναικών 

επηρεάζει όχι µόνο την προσωπική τους ζωή, αλλά και τα βιώματά τους στον χώρο 

εργασίας, δημιουργώντας πολυάριθμα και περίπλοκα προβλήματα. 
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Σύμφωνα με τον Albrecht και τους συνεργάτες του, σε μια απόπειρα αποσαφήνισης 

του όρου «γυάλινη οροφή», την προσεγγίζουν ως το φαινόμενο, κατά το οποίο οι 

γυναίκες ανταπεξέρχονται ικανοποιητικά στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας μέχρι 

ένα σημείο. Μετά από αυτό τίθεται ένα όριο στις προοπτικές τους. Συνεχίζοντας, η 

ύπαρξη της «γυάλινης οροφής» υποδηλώνει πως οι μισθοί των γυναικών βρίσκονται 

πιο χαμηλά, αναφορικά με την κορυφή της μισθολογικής κλίμακας και συγκεκριμένα 

κυμαίνονται στα μεσαία και κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια (Albrecht et al, 2003). 

Στην ίδια λογική κινείται και η άποψη του Mavin, κατά τον οποίο η «γυάλινη οροφή» 

είναι συνυφασμένη με μια σειρά από απογοητεύσεις που βιώνουν οι γυναίκες στον 

εργασιακό τους χώρο όσον αφορά τη μισθολογική τους εξέλιξη (Mavin, 2000). 

Συμπερασματικά, οι γυναίκες εγκλωβίζονται στα κατώτερα επίπεδα ιεραρχίας και 

αποκλείονται από τα υψηλότερα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως για παράδειγμα ο 

αποκλεισμός από τη λήψη αποφάσεων και οι υψηλές μισθολογικές απολαβές, όπως 

προαναφέρθηκε. 

Σύμφωνα με τους Cotter et al (2001), υπάρχουν ορισμένα κριτήρια, που πρέπει να 

πληρούνται, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της γυάλινης οροφής. Αρχικά, 

προαπαιτούμενη είναι η διάκριση που δεν μπορεί να εξηγηθεί από άλλα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εργασία. Έτσι, η διάκριση αποδίδεται στο 

φύλο ή τη φυλή κάποιου, μόνο αφού αποκλειστούν παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η 

εμπειρία, οι ικανότητες, το κίνητρο και άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την 

εργασία. Εν συνεχεία, για να μιλήσουμε για την ύπαρξη του φαινομένου της 

«γυάλινης οροφής», πρέπει να εμφανίζονται διακρίσεις με μεγαλύτερη συχνότητα 

στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια ενός οργανισμού σε σύγκριση με τα χαμηλότερα. 

Επομένως, εδώ εντοπίζεται η αδυναμία των γυναικών να αναρριχηθούν κατά βάση 

στις υψηλότερες θέσεις εξουσίας και όχι στα χαμηλά κλιμάκια.  

Ακόμα ένα κριτήριο που επεσήμαναν οι ερευνητές αποτελεί και η διάκριση που 

εμφανίζεται, όσον αφορά τις ευκαιρίες για ανέλιξη σε υψηλόβαθμα κλιμάκια, όχι 

μόνο στα ποσοστά, τα οποία σημειώνουν σε αυτά τα κλιμάκια. Συνεπώς, γίνεται 

λόγος για τη μεροληψία που λαμβάνει χώρα, όσον αφορά τις ευκαιρίες ανέλιξης 

αυτών που βάλλονται από το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής». Τέλος, οι ερευνητές 

έθεσαν ως κριτήριο και τη διάκριση, η οποία μεγιστοποιείται κατά τη διάρκεια της 

καριέρας. Με λίγα λόγια έθεσαν τον αντίκτυπο που συνεπάγεται η ισχύς του 



 
38 

 

φαινομένου της «γυάλινης οροφής» κατά τη διάρκεια της καριέρας. Πολλές μελέτες 

πάνω στις σταδιοδρομίες καριέρας προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η φυλετική 

διάκριση γίνεται ολοένα και πιο έντονη, όσο αυξάνεται η εργασιακή εμπειρία (Cotter 

et al, 2001). 

Η  «γυάλινη οροφή» συναντάται σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, 

ακόμα και σε αυτούς με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή των γυναικών, ενώ όσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο αυξάνεται το εύρος της και 

γίνεται ακόμα περισσότερο εμφανής στα υψηλότερα διευθυντικά επίπεδα (Oakley, 

2000). Επίσης, μια αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 

μέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο αυξάνεται το εύρος της «γυάλινης οροφής», με τα 

ποσοστά να κυμαίνονται από 30% έως και 54% (Ντερμανάκης, 2004). 
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2.3 Επίδραση φύλου στο στυλ ηγεσίας-Συγκριτικές μελέτες: 

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την εξήγηση του φαινομένου της «γυάλινης 

οροφής» έχουν εστιάσει σε μεγάλο βαθμό από τη μία στις διαφορές του ηγετικού 

στυλ ανδρών και γυναικών και από την άλλη στα στερεότυπα και στις προκαταλήψεις 

(Παπαλεξανδρή, 2018). Παρόλο το γεγονός ότι υπάρχει γενική συμφωνία πως οι 

γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια για να γίνουν ηγέτες από ό, τι οι 

άντρες, (ειδικά για τους ρόλους των ηγετών που κατεξοχήν κυριαρχούνται από 

άντρες), υπάρχει πολύ λιγότερη συμφωνία για τη συμπεριφορά των γυναικών και των 

ανδρών, όταν επιτελούν αυτούς τους ρόλους. Αυτό το ζήτημα, συνήθως, συζητείται 

στα πλαίσια των διαδικασιών του στυλ, όπου το στυλ θεωρείται ως σχετικά σταθερό 

πρότυπο συμπεριφοράς που εκδηλώνεται από τους ηγέτες (Eagly & Schmidt, 2001). 

Οι διαφορές στα στυλ ηγεσίας είναι σημαντικές, καθώς αποτελούν έναν παράγοντα, ο 

οποίος μπορεί να επηρεάσει τις απόψεις των ανθρώπων, σχετικά με το αν οι γυναίκες 

πρέπει να γίνουν ηγέτες και να προχωρήσουν σε υψηλότερες θέσεις στις οργανωτικές 

ιεραρχίες. Για να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα, πρώτα θα αναλύσουμε την 

παραδοσιακή σκέψη, όσον αφορά το στυλ ηγεσίας γυναικών και ανδρών (Eagly & 

Schmidt, 2001). 

Οι γυναίκες αποτελούν το συνηθισμένο επίκεντρο των συζητήσεων, σχετικά με τον 

αντίκτυπο του φύλου στην ηγεσία. Κι αυτό, διότι οι άνδρες είχαν καθορίσει τους 

ρόλους τους και τα στυλ τους, από καιρό και οι άνθρωποι τα έχουν συνηθίσει (Miller, 

Taylor & Buck, 1991). Αντίθετα, οι κοινωνικοί επιστήμονες έχουν συνήθως 

ισχυριστεί ότι οι γυναίκες και οι άνδρες ηγέτες δεν διαφέρουν ή ελαχιστοποίησαν τη 

σημασία αυτών των διαφορών που έχουν παρατηρηθεί (Powell, 1990). Η προσεκτική 

εξέταση της σχετικής έρευνας, ωστόσο, αποκάλυψε πιο περίπλοκα ευρήματα, τα 

οποία αναγνωρίζονται από τους υποστηρικτές της διαφοράς ή από τους υποστηρικτές 

της ομοιότητας (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

Από τη σκοπιά της θεωρίας του κοινωνικού ρόλου για τις διαφορές και τις ομοιότητες 

του φύλου (Eagly, Wood & Diekman, 2000), αυτή η ανάλυση ξεκινά με την αρχή ότι 
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οι ηγετικοί ρόλοι, όπως και άλλοι οργανωτικοί ρόλοι, επηρεάζουν μόνο τη 

συμπεριφορά των ηγετών. Επιπλέον, οι ηγέτες δημιουργούν προσδοκίες, με βάση την 

κατηγοριοποίηση των ανθρώπων ως ανδρών και γυναικών. Αυτές οι προσδοκίες 

αποτελούν τους ρόλους των δύο φύλων, οι οποίες είναι οι κοινές πεποιθήσεις που 

ισχύουν για τα άτομα, στη βάση του κοινωνικά αναγνωρισμένου φύλου τους. Αυτοί 

οι ρόλοι υποτίθεται ότι προκύπτουν από τις παρατηρήσεις αυτών που 

αντιλαμβάνονται τους άνδρες και τις γυναίκες επικεντρωμένους σε διαφορετικούς 

κοινωνικούς ρόλους, στην οικογένεια και στην αμειβόμενη εργασία (Eagly & 

Schmidt, 2001). 

Οι πτυχές των ρόλων του φύλου που βοηθούν ιδιαίτερα στην κατανόηση της ηγεσίας, 

αναφέρονται σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη στοχοθετημένη συμπεριφορά 

προς επίτευξη στόχων στην εργασία (agentic) και με χαρακτηριστικά που σχετίζονται 

με την ανθρωποκεντρική συμπεριφορά (communal) (Eagly & Schmidt, 2001). 

Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη στοχοθετημένη συμπεριφορά προς 

επίτευξη στόχων στην εργασία (agentic characteristics),αποδίδονται πιο έντονα στους 

άνδρες, παρά στις γυναίκες. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιγράφουν, κυρίως, μια 

στάση πιο δυναμική και ελεγχόμενη, η οποία διέπεται από αυτοπεποίθηση. Ακόμα, 

όπως συνεχίζουν στο άρθρο τους οι Eagly & Schmidt (2001), άτομα με αυτά τα 

χαρακτηριστικά μπορεί να εμφανίσουν επιθετική, φιλόδοξη, κυρίαρχη, ισχυρή, 

ανεξάρτητη, τολμηρή και ανταγωνιστική συμπεριφορά, η οποία μάλιστα διέπεται από 

αυτοπεποίθηση. Σε εργασιακό επίπεδο, στα χαρακτηριστικά αυτά συγκαταλέγονται η 

ομιλία με αποφασιστικότητα, καθώς και ο ανταγωνισμός για να τους δοθεί η 

απαραίτητη προσοχή. Επιπλέον, δεν θα ήταν πρέπον να παραλείψουμε ότι στα 

χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνεται η επιρροή άλλων, η έναρξη δραστηριότητας 

που δρομολογείται ύστερα από εργασίες που τους έχουν ανατεθεί και η υποβολή 

προτάσεων που εστιάζονται στο πρόβλημα. 

Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανθρωποκεντρική συμπεριφορά 

(communal characteristics), αποδίδονται πιο έντονα στις γυναίκες, παρά στους 

άντρες. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιγράφουν, πρωτίστως, μια ανησυχία για την 

ευημερία άλλων ανθρώπων. Ακόμα, όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο των Eagly & 

Schmidt (2001), άτομα με αυτά τα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν στοργική, 

εξυπηρετική, ευγενική, συμπαθητική, διαπροσωπικά ευαίσθητη και ευγενική 
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συμπεριφορά. Σε εργασιακό επίπεδο, τα χαρακτηριστικά αυτά της ανθρωποκεντρικής 

συμπεριφοράς περιλαμβάνουν την διστακτική ομιλία, καθώς και μία στάση, η οποία 

δεν επιθυμεί να τραβάει την προσοχή των άλλων. Επιπρόσθετα, άτομα με αυτά τα 

χαρακτηριστικά αποδέχονται την κατεύθυνση που δίνεται από άλλους, ενώ ακόμα 

υποστηρίζουν τους συναδέλφους τους, φροντίζουν για την ηρεμία στον εργασιακό 

χώρο και συμβάλλουν στη λύση σχεσιακών και διαπροσωπικών προβλημάτων. 

Οι διευθυντές και άλλοι ηγέτες καταλαμβάνουν ρόλους που καθορίζονται από τη 

συγκεκριμένη θέση τους στην ιεραρχία, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν υπό τους 

περιορισμούς των φύλων τους. Αυτό με τη σειρά του υποδηλώνει ότι υπάρχει 

πιθανότητα οι γυναίκες και οι άνδρες του ίδιου οργανωτικού ρόλου να 

συμπεριφέρονται διαφορετικά (Eagly & Schmidt, 2001). Σύμφωνα με αυτό το 

σκεπτικό, οι Gutek και Morasch (1982), υποστήριξαν ότι ο ρόλος των φύλων 

διαχέεται στους οργανισμούς και ο Ridgeway (1997) υποστήριξε ότι το φύλο παρέχει 

μία σιωπηρή, ιστορική ταυτότητα στον χώρο εργασίας. 

Παρότι λοιπόν, το φύλο επηρεάζει τη συμπεριφορά των ηγετών, οι επίσημοι ηγετικοί 

(ή διευθυντικοί) ρόλοι θα πρέπει να έχουν πρωταρχική σημασία στα οργανωτικά 

περιβάλλοντα. Κι αυτό, επειδή αυτοί οι ρόλοι παρέχουν στους ηγέτες νόμιμη εξουσία 

και ρυθμίζονται από σχετικά σαφείς κανόνες, γύρω από τα πλαίσια της κατάλληλης 

συμπεριφοράς. Αυτή η ιδέα ότι η επιρροή του φύλου μπορεί επικαλύπτεται από 

άλλους ρόλους υποδηλώθηκε από πειράματα που καταδείκνυαν μείωση ή ακόμα και 

εξαφάνιση πολλών στερεοτυπικών διαφορών φύλου σε εργαστηριακά περιβάλλοντα, 

όταν οι συμμετέχοντες λάμβαναν πληροφορίες που έρχονταν σε αντίθεση με τις 

προσδοκίες βάσει φύλου (Eagly et al, 2000; Wagner & Berger, 1997).  

Αντίθετα, η έρευνα σε συμβατικά περιβάλλοντα υποδηλώνει ότι, αν και ορισμένες 

στερεοτυπικές διαφορές φύλου διαβρώνονται υπό την επίδραση των οργανωτικών 

ρόλων, άλλες διαφοροποιήσεις δεν συμβαίνουν. Πολύ χρήσιμη είναι μια έρευνα 

πεδίου των Moskowitz, Suh και Desaulniers (1994) που εξέτασαν την ταυτόχρονη 

επιρροή των ρόλων των φύλων και των οργανωτικών ρόλων.  

Σε αυτήν τη μελέτη παρατηρήθηκαν οι συμπεριφορές των συμμετεχόντων σε 

διάφορες αλληλεπιδράσεις μέσα σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα για 20 ημέρες. 

Σε γενικές γραμμές, η συμπεριφορά ελέγχονταν από τη σχετική κατάσταση των 

συνεργατών αλληλεπίδρασης, με τους συμμετέχοντες να συμπεριφέρονται σχεδόν 
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στοχοθετημένα με έναν εποπτευόμενο και λιγότερο στοχοθετημένα με ένα αφεντικό. 

Οι ανθρωποκεντρικές συμπεριφορές, ωστόσο, επηρεάστηκαν από το φύλο των 

συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από το καθεστώς των συμμετεχόντων, με τις γυναίκες να 

συμπεριφέρονται πιο ανθρωποκεντρικά από τους άνδρες, ειδικά στις αλληλεπιδράσεις 

με άλλες γυναίκες. 

Είναι επομένως, πιθανό ότι οι ηγετικοί ρόλοι, (όπως και άλλοι οργανωτικοί ρόλοι) 

παρέχουν κανόνες που ρυθμίζουν την εκτέλεση πολλών καθηκόντων. Επομένως, θα 

μπορούσαν να επιτευχθούν με παρόμοιο τρόπο τόσο από τους άνδρες, όσο και από τις 

γυναίκες. Για παράδειγμα, ένας διευθυντής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί μια σειρά 

δραστηριοτήτων, όπως παρακολούθηση της απόδοσης των υφισταμένων και συλλογή 

και διάδοση πληροφοριών. Παρά τις πιέσεις για συμμόρφωση με αυτούς τους 

κανόνες, υπάρχει κάποιο περιθώριο για να διαφοροποιήσουν τον τρόπο, με τον οποίο 

πραγματοποιούν αυτές τις απαιτούμενες δραστηριότητες (Eagly & Johannesen-

Schmidt, 2001).  

Οι διευθυντές μπορεί επομένως, να είναι φιλικοί ή πιο απόμακροι, να 

συμβουλεύονται λίγους ή πολλούς συναδέλφους για αποφάσεις και ούτω κάθε εξής. 

Οι οργανωτικές συμπεριφορές περιλαμβάνουν επιπλέον, ένα ευρύ φάσμα πιο άτυπων 

ενεργειών, που δεν ρυθμίζονται στενά από οργανωτικούς ρόλους (π.χ. συνομιλία για 

αθλητικά, για τον εορτασμό των γενεθλίων των συναδέλφων). Αυτές οι εκλεκτικές 

και διακριτικές πτυχές της οργανωτικής συμπεριφοράς είναι πιθανό να ποικίλουν 

ανάλογα με το φύλο (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

Το φύλο λοιπόν, επηρεάζει τη συμπεριφορά μέσα σε έναν οργανισμό, καθώς οι 

περισσότεροι άνθρωποι έχουν εσωτερικεύσει τους ρόλους των φύλων σε κάποιο 

βαθμό (Wood, Christensen, Hebl & Rothgerber, 1997). Ως συνέπεια αυτών των 

διαφορετικών κοινωνικών ταυτοτήτων, οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν κάπως 

διαφορετικές προσδοκίες για τη δική τους συμπεριφορά στα οργανωτικά 

περιβάλλοντα (Ely, 1995). Οι αυτο-ορισμοί των ηγετών ενδέχεται να 

αντικατοπτρίζουν την ανάμειξη του ηγετικού τους ρόλου, καθώς και του ρόλου του 

φύλου και μέσω διαδικασιών αυτορρύθμισης επηρεάζεται η συμπεριφορά τους. 

Οι προσπάθειες των γυναικών ηγετών να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στις 

μερικές φορές αντικρουόμενες απαιτήσεις του ρόλου του γυναικείου φύλου και του 

ηγετικού τους ρόλου, μπορούν να καλλιεργήσουν στυλ ηγεσίας που διαφέρουν από 
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αυτά των ανδρών. Επομένως, οι ρόλοι των φύλων έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στη 

συμπεριφορά των γυναικών και των ανδρών ηγετών. 

Αυτό έγκειται αρχικά στο γεγονός ότι οι ρόλοι των γυναικών και των ανδρών έχουν 

διαφορετικό περιεχόμενο. Μετέπειτα, ο ρόλος των φύλων επιδρά στις συμπεριφορές 

ανδρών και γυναικών, επειδή υπάρχει συχνά ασυνέπεια μεταξύ των κυρίως 

ανθρωποκεντρικών ιδιοτήτων που συνδέονται με τις γυναίκες και των κατά κύριο 

λόγο στοχοθετημένων ιδιοτήτων που πιστεύεται ότι απαιτείται να πετύχουν ως 

ηγέτες. Οι άνθρωποι τείνουν, έτσι, να έχουν παρόμοιες πεποιθήσεις για τους ηγέτες 

του αντρικού πληθυσμού, αλλά αντίθετες πεποιθήσεις για τους ηγέτες του γυναικείου 

πληθυσμού, όπως έχει δείξει και ο Schein (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

Ο αντίκτυπος του φύλου στο στυλ ηγεσίας αναδεικνύεται ιδιαίτερα στα αντίστοιχα 

στυλ ηγεσίας. Αυτά με τη σειρά τους αντικατοπτρίζουν τους στοχοθετημένους 

κανόνες, οι οποίοι σχετίζονται με το φύλο των ανδρών και τους ανθρωποκεντρικούς 

κανόνες, που σχετίζονται με το φύλο των γυναικών. Η διάκριση αυτή εισήχθη από 

τον Bales (1950) και αναπτύχθηκε περαιτέρω στις μελέτες της Πολιτείας του Οχάιο 

για την ηγεσία (Hemphill & Coons, 1957). 

Το ηγετικό στυλ, που είναι προσανατολισμένο στην εργασία, ορίζεται ως μέριμνα για 

την εκπλήρωση καθηκόντων με την οργάνωση δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με 

την εργασία. Αυτό το ηγετικό στυλ συμπεριλάμβανε συμπεριφορές, όπως την 

ενθάρρυνση των υφισταμένων να ακολουθούν κανόνες και διαδικασίες, τη διατήρηση 

υψηλών προτύπων για την απόδοση και το να καταστούν σαφείς οι ηγέτες και οι 

δευτερεύοντες ρόλοι. Το στυλ με διαπροσωπικό προσανατολισμό, από την άλλη 

ορίζεται ως ανησυχία για τη διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, τόνωση του ηθικού 

των άλλων και ευημερία. Αυτό το ηγετικό στυλ συμπεριλάμβανε συμπεριφορές όπως 

τη βοήθεια και την εύνοια των υφισταμένων, την αναζήτηση της ευημερίας τους, την 

εξήγηση των διαδικασιών και τη φιλική διάθεση (Eagly & Johannesen-Schmidt, 

2001). 

Κάποια πτυχή του στυλ ηγεσίας που ήταν δημοφιλής στην έρευνα είναι ο βαθμός, 

στον οποίο οι ηγέτες συμπεριφέρονται δημοκρατικά και επιτρέπουν στους 

υφισταμένους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ή συμπεριφέρονται αυταρχικά 

και αποθαρρύνουν τους υφισταμένους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Αυτή η 

διάσταση της δημοκρατικής έναντι της αυταρχικής ηγεσίας (ή η παρόμοια διάσταση 
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της συμμετοχικής έναντι της κατευθυνόμενης ηγεσίας) ακολουθείται από πρώιμες 

πειραματικές μελέτες του στυλ ηγεσίας (Lewin & Lippitt, 1983) και έχει αναπτυχθεί 

από τότε από αρκετούς ερευνητές (Vroom&Yetton, 1973).  

Αν και το δημοκρατικό εναντίον του αυταρχικού στυλ είναι μια στενότερη πτυχή της 

συμπεριφοράς των ηγετών από το προσανατολισμένο στην εργασία έναντι του 

διαπροσωπικά προσανατολισμένου στυλ, η δημοκρατική-αυταρχική διάσταση 

σχετίζεται επίσης, με τους ρόλους των φύλων. Αυτό συμβαίνει, επειδή ένα συστατικό 

των πρακτικών που συνδέονται με αυτούς τους ρόλους αποτελεί το γεγονός ότι οι 

άνδρες είναι σχετικά πιο αυταρχικοί από ό, τι οι γυναίκες (Eagly & Johannesen-

Schmidt, 2001). 

Στη δεκαετία του 1980 και του 1990, πολλοί ερευνητές έστρεψαν την προσοχή τους 

σε άλλους τύπους ηγετικών μορφών διακρίνοντας τους ηγέτες που είναι 

μετασχηματιστικοί και εκείνους που είναι συναλλακτικοί (Bass, 1998). Αυτή η 

προσπάθεια εμπνεύστηκε αρχικά από το επιχείρημα του Burns (1978) ότι οι 

υπάρχουσες αναλύσεις του στυλ ηγεσίας παρέλειψαν μερικές από τις πιο σημαντικές 

πτυχές της αποτελεσματικής ηγεσίας.  

Για να συμπεριλάβει λοιπόν, αυτές τις παραμελημένες πτυχές, πρότεινε στους 

ερευνητές να μελετήσουν έναν τύπο ηγεσίας που το χαρακτήρισε μετασχηματιστικό. 

Αυτοί οι ηγέτες θέτουν ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς και καθιερώνονται 

ως πρότυπα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των οπαδών τους. Δηλώνουν 

μελλοντικούς στόχους και αναπτύσσουν σχέδια για την επίτευξή τους. Σκεπτικιστές 

καθώς είναι για το status quo, οι μετασχηματιστές ηγέτες καινοτομούν, ακόμα και 

όταν η οργάνωση που οδηγούν είναι γενικά επιτυχής. Με την καθοδήγηση και την 

ενδυνάμωση των οπαδών, αυτοί οι ηγέτες τους ενθαρρύνουν να αναπτύξουν το 

πλήρες δυναμικό τους και, συνεπώς, να συνεισφέρουν περισσότερο στην οργάνωσή 

τους (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001).  

Ο Burns αντιπαρέθεσε τους μετασχηματιστικούς ηγέτες με τους συναλλακτικούς, οι 

οποίοι δημιουργούν σχέσεις ανταλλαγής με τους υφισταμένους τους. Αυτοί οι ηγέτες 

καταφέρνουν να αποσαφηνίσουν τις δευτερεύουσες ευθύνες, να παρακολουθούν το 

έργο τους και να τους ανταμείβουν για την επίτευξη των στόχων και να τους 

διορθώνουν για την αποτυχία επίτευξης στόχων. Οι ερευνητές διακρίνουν, επίσης ένα 
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στυλ ηγεσίας μη παρεμβατικό (laissez-faire), το οποίο χαρακτηρίζεται από μια γενική 

αποτυχία ανάληψης ευθύνης για τη διαχείριση (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

Οι παραπάνω μορφές ηγεσίας (μετασχηματιστική και συναλλακτική) δεν σχετίζονται 

τόσο προφανώς με τους ρόλους των φύλων, όσο οι τρόποι ηγεσίας που 

διερευνήθηκαν από προηγούμενους ερευνητές. Παρόλα αυτά, δεν θα ήταν πρέπον να 

παραλείψουμε το γεγονός ότι η μετασχηματιστική ηγεσία εμφανίζει κοινά σημεία με 

άλλα στυλ ηγεσίας. Ειδικότερα, όσον αφορά στο θέμα της εξατομικευμένης 

εξέτασης, όπου οι ηγέτες επικεντρώνονται στην καθοδήγηση και την εξέλιξη των 

υφισταμένων τους και δίνουν προσοχή τις ατομικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με 

μελέτες που έχουν διεξαχθεί η μετασχηματιστική ηγεσία είναι ένα στυλ ηγεσίας που 

προτιμάται από τις γυναίκες, καθώς είναι πιο ευθυγραμμισμένο με γυναικεία 

χαρακτηριστικά (Hackman, Furniss, Hills, & Paterson, 1992; Ross & Offermann, 

1997). 

Συνοπτικά λοιπόν, όσον αφορά το βαθμό που οι ρόλοι των φύλων διαχέονται και 

επηρεάζουν την ηγετική συμπεριφορά στα οργανωτικά περιβάλλοντα, η συμπεριφορά 

των γυναικών ηγετών είναι πιο διαπροσωπικά προσανατολισμένη, δημοκρατική και 

μετασχηματιστική. Αντίθετα, η συμπεριφορά των ανδρών ηγετών, μπορεί να είναι 

περισσότερο προσανατολισμένη στο έργο και αυταρχική (Eagly & Johannesen-

Schmidt, 2001).  

Ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχει ασχοληθεί με τη σύγκριση των στυλ ηγεσίας 

των γυναικών και των ανδρών. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες έχουν 

επικεντρωθεί σε καθήκοντα και διαπροσωπικά στυλ, και μικρότεροι αριθμοί έχουν 

εξετάσει το αυταρχικό έναντι του δημοκρατικού στυλ ή τα μετασχηματιστικά, τα 

συναλλακτικά και τα μη παρεμβατικά (laissez-faire) στυλ. Μολονότι οι ερευνητές 

έχουν χρησιμοποιήσει μια ποικιλία μεθόδων για να αξιολογήσουν τα στυλ, ένα από 

τα πιο συνηθισμένα μέτρα αποτελεί η ετεροαξιολόγηση των ηγετών από τους 

υφισταμένους τους. Η ετεροαξιολόγηση αυτή αφορά ενέργειες που περιγράφουν και 

σκιαγραφούν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά των στυλ που οι ερευνητές επιθυμούν να 

αξιολογήσουν (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

Πιο συγκεκριμένα, οι Eagly και Johnson (1990) αξιολόγησαν μελέτες που συνέκριναν 

τους άνδρες και τις γυναίκες, όσον αφορά το εργασιακό επίπεδο και πιο αναλυτικά το 

διαπροσωπικό στυλ εν συγκρίσει με δημοκρατικά και αυταρχικά στυλ. Στη μετα-
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ανάλυσή τους, η σύγκριση μεταξύ της συμπεριφοράς ανδρών και γυναικών για κάθε 

σχετική μελέτη παρουσιάστηκε ως προς την επίδραση της, η οποία εκφράζει τη 

διαφορά φύλου σε μονάδες της τυπικής απόκλισης. Σε γενικότερο πλαίσιο, όπως 

προέκυψε από τις μελέτες, φάνηκε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες δεν διέφεραν σε στυλ 

εργασίας. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι υπάρχει μία τάση από τις γυναίκες να 

είναι πιο προσωπικά προσανατολισμένες και πιο δημοκρατικές, ενώ οι άνδρες ήταν 

πιο αυταρχικοί και καθοδηγητικοί. 

Το γεγονός ότι οι γυναίκες διευθυντές προτιμούν πιο δημοκρατικά και συμμετοχικά 

στυλ από τους άνδρες, μελετήθηκε και διαπιστώθηκε και από τους Eagly & Karau. 

Επιπλέον, όπως υποδηλώνει και η έρευνα σχετικά με τα κίνητρα για τη διαχείριση 

(Eagly et al, 1994), οι άνδρες ενδιαφέρονται κάπως περισσότερο από τις γυναίκες να 

αναλαμβάνουν με σαφήνεια τις ιεραρχικές σχέσεις. 

Η διαδικασία συμμετοχής μπορεί να επιτρέψει σε πολλές γυναίκες ηγέτες να 

ξεπεράσουν την αντίσταση των άλλων, να κερδίσουν την αποδοχή τους, να 

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να θεωρηθούν αποτελεσματικές. Αυτή η 

αποτελεσματικότητα των πιο δημοκρατικών και συμμετοχικών στυλ παρόλα αυτά, 

δεν είναι διαυγής. Αυτό συμβαίνει, διότι η αποτελεσματικότητα αυτών των στυλ 

πιθανόν να εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της ομάδας ή του οργανωτικού 

περιβάλλοντος (Vroom & Yetton, 1973).  

Οι μετα-αναλύσεις που εξετάζουν τις επιπτώσεις της δημοκρατικής και αυταρχικής 

ηγεσίας στην παραγωγικότητα των ομάδων και στην ικανοποίηση των μελών, 

επιβεβαίωσαν τη σημασία των μετριασμένων συνθηκών (Foels, Driskell, Mullen, & 

Salas, 2000; Gastil, 1994). Αυτές οι ανασκοπήσεις, ωστόσο, δεν αξιολόγησαν την 

υπόθεση ότι τα δημοκρατικά και συμμετοχικά στυλ μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά για τις γυναίκες ηγέτες, λόγω της αμφιθυμίας που έχουν πολλοί 

άνθρωποι, όσον αφορά την παραχώρηση ισχύος στις γυναίκες. 

Η κατοχή ενός ρόλου ηγετικής «ασυμφωνίας» με το φύλο σχετίζεται με την έλλειψη  

των ηγετών, που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωση των σχετικών με 

την εργασία πτυχών του περιβάλλοντός τους. Οι ηγέτες με ασυμβίβαστο φύλο, (όπως 

γυναίκες στρατιωτικοί αξιωματούχοι και άνδρες διευθυντές δημοτικών σχολείων), 

τείνουν να στερούνται της εξουσίας που απαιτείται για την οργάνωση ανθρώπων και 
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πόρων, καθώς και για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την εργασία που 

είναι εγγενείς στον ρόλο τους. 

Σε έρευνα των Eagly και Johnoson (2000), αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

Multifactor Leadership (MLQ; Center for Leadership Studies). Τα ευρήματα 

υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες διευθυντές, περισσότερο από τους άνδρες, εκδήλωσαν 

χαρακτηριστικά που παρακίνησαν τους οπαδούς τους να αισθάνονται σεβασμό και 

υπερηφάνεια, λόγω της σχέσης τους μαζί τους. Ακόμα, προσπάθησαν να αναπτύξουν 

και να καθοδηγήσουν τους οπαδούς και να ανταποκριθούν στις ατομικές τους 

ανάγκες. Οι γυναίκες ξεπέρασαν, επίσης, τους άνδρες στη συναλλακτική κλίμακα της 

ενδεχόμενης ανταμοιβής. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι οι γυναίκες διευθυντές, 

περισσότερο από τους άνδρες, έδωσαν στους οπαδούς τους ανταμοιβές για καλή 

απόδοση. Οι μεγαλύτερες από αυτές τις διαφορές στην γυναικεία ηγεσία 

εμφανίστηκαν στην εξατομικευμένη κλίμακα σκέψης, η οποία έχει το πιο προφανώς 

κοινό περιεχόμενο αυτών των υποκατηγοριών (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

Αντίθετα, οι άνδρες ξεπέρασαν τις γυναίκες στις κλίμακες συναλλαγών της ενεργού 

διαχείρισης, με εξαίρεση και την παθητική διαχείριση και με εξαίρεση και στην 

ηγεσία laissez-faire. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι άνδρες διευθυντές, 

περισσότερο από τις γυναίκες διευθυντές, έδωσαν προσοχή στα προβλήματα και τα 

λάθη των οπαδών τους. Ακόμα, περίμεναν μέχρι να γίνουν σοβαρά τα προβλήματα 

πριν επιχειρήσουν να τα λύσουν και απουσίαζαν και δεν συμμετείχαν σε κρίσιμες 

στιγμές. Η μεγαλύτερη από αυτές τις διαφορές στην ανδρική ηγεσία ήταν στην 

κλίμακα παθητικής διαχείρισης εξαιρέσεων. Οι σχετικά αρνητικές συμπεριφορές, που 

συνδέονται με τις κλίμακες, στις οποίες οι άνδρες ξεπέρασαν τις γυναίκες δεν 

μπορούν, ωστόσο, να θεωρηθούν τυπικές των ανδρών διευθυντών. Αυτό συμβαίνει, 

διότι οι βαθμολογητές αντιλήφθηκαν σχετικά χαμηλές συχνότητες αυτών των 

συμπεριφορών και για τα δύο φύλα, αν και οι υψηλότερες συχνότητες θεωρούνται 

τυπικές από τις γυναίκες. Αυτά τα ευρήματα λοιπόν, υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες 

διευθυντές σε αυτό το δείγμα νορμανδισμού ήταν πιο αποτελεσματικές από τους 

άνδρες διευθυντές (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001).  

Οι λόγοι που οι γυναίκες τα πήγαν καλύτερα από τους άνδρες σχετικά με τα στυλ και 

την αποτελεσματικότητα επιδέχονται πολλές ερμηνείες. Μια πιθανή ερμηνεία αρχικά, 

είναι ότι οι γυναίκες πρέπει να πληρούν υψηλότερα πρότυπα από τους άνδρες για να 
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επιτύχουν ηγετικούς ρόλους. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες οφείλουν να διατηρήσουν 

καλύτερη απόδοση για να διατηρήσουν αυτούς τους ρόλους. Η τεκμηρίωση αυτής της 

ερμηνείας είναι έρευνα που καταδεικνύει τη λειτουργία ενός διπλού προτύπου στην 

αντίληψη των γυναικών ως άκρως ικανών. Επιπλέον, η μεγαλύτερη πιθανότητα των 

ανδρών να εκδηλώνουν αναποτελεσματικά στυλ, υποδηλώνει ότι οι άνδρες μπορεί να 

έχουν μεγαλύτερο περιθώριο να παραμείνουν στην ηγεσία, παρά την κακή απόδοση 

(Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι γυναίκες ήταν πιο αποτελεσματικές από τους 

άνδρες σε αυτά τα μέτρα μπορεί να είναι η τάση του ρόλου του γυναικείου φύλου να 

προάγει περισσότερα γυναικεία στυλ. Επομένως, η εξατομικευμένη εκτίμηση και, σε 

κάποιο βαθμό, η ενδεχόμενη ανταμοιβή μπορεί να περιλαμβάνει την προσοχή, τον 

στοχασμό και τη φροντίδα των υφισταμένων, τάσεις που είναι συνεπείς με το ρόλο 

των γυναικών. Το να είσαι ενθαρρυντικός και υποστηρικτικός στους υφιστάμενους 

μπορεί να ενθαρρύνει την εμφάνιση αισιοδοξίας και ενθουσιασμού για το μέλλον, τις 

τάσεις που αξιολογούνται από την υποκλίμακα του εμπνευσμένου κινήτρου. Ωστόσο, 

μια άλλη πιθανότητα είναι ότι οι γυναίκες διευθυντές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

αντίσταση, εάν προχωρήσουν στα πιο παραδοσιακά στυλ ηγεσίας, διοίκησης και 

ελέγχου, και ανακαλύπτουν ευκαιριακά τα πλεονεκτήματα του πιο διαπροσωπικά 

ευαίσθητου, αλλά εμπνευσμένου τύπου ηγεσίας, που συλλαμβάνεται από μέτρα 

μετασχηματιστικής ηγεσίας. 

 

 

 

 

 

2.4 Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές εν τέλει; 

Όσον αφορά λοιπόν, τις διαφορές στο διοικητικό στυλ, έρευνες έχουν καταδείξει πως 

και τα δύο φύλα είναι εξίσου αποτελεσματικά, όσον αφορά την άσκηση των 

καθηκόντων. Παρά ταύτα, υπάρχουν και ερευνητές, που πιστεύουν πως οι γυναίκες 
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εστιάζουν περισσότερο στον άνθρωπο, ενώ οι άντρες στα αποτελέσματα όταν 

πρόκειται για τον ελιγμό τους στην ηγεσία (Παπαλεξανδρή, 2018).  

Συγκεκριμένα, η Kanter (1977) υπογραμμίζει πως τα δύο φύλα που κατέχουν τις ίδιες 

θέσεις σε έναν οργανισμό, δε θα έπρεπε να εμφανίζουν διαφορές, όσον αφορά την 

ηγετική τους συμπεριφορά. Μάλιστα, τόνισε πως οι ηγέτες οφείλουν να 

συμπεριφέρονται σύμφωνα με το διευθυντικό και όχι σύμφωνα με το φυλετικό τους 

ρόλο. Η Kanter αναλύει περαιτέρω (1977) πως διαφοροποιήσεις που σημειώνονται 

στη στάση των δύο φύλων μέσα στους οργανισμούς, δεν οφείλονται στη διαφορά 

ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό φύλο. Τουναντίον, είναι απόρροια των θέσεων 

που κατέχουν, δηλαδή όταν οι γυναίκες βρίσκονται σε χαμηλότερες ιεραρχικά θέσεις, 

η συμπεριφορά τους αντικατοπτρίζει την έλλειψη της δύναμής τους, ενώ όταν 

βρίσκονται σε ίσες θέσεις με τους άνδρες, συμπεριφέρονται όμοια με αυτούς. 

Ανάλογη έρευνα υλοποίησε και η Ragins (1991), η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η αξιολόγηση ανδρών και γυναικών ηγετών από υφισταμένους τους, λαμβάνει 

περισσότερο υπόψη την δύναμή τους και όχι το φύλο τους. Μάλιστα, η Ragins τόνισε 

ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών που προσδιορίστηκαν από 

κάποιους ερευνητές, οφείλονταν στη μεθοδολογία της έρευνας (πεδίου ή 

εργαστηριακή). Ακόμα, οι ερευνητές αγνόησαν τις διαφορές που είχαν έρεισμα στη 

δύναμη των ηγετών και που σχετίζονταν με το διαφορετικό ιεραρχικό επίπεδο στο 

οποίο βρίσκονταν (Νικάνδρου και Παναγιωτοπούλου σε Βακόλα και Αποσπόρη, 

2007). 

Η προαναφερθείσα διαφορά στη μεθοδολογία της έρευνας συναντάται και στη μετα- 

ανάλυση των Eagly and Johnson (1990), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Σύμφωνα 

λοιπόν, με τη μετα-ανάλυση αυτή, οι φυλετικές διαφορές παρατηρήθηκε ότι είναι πιο 

έντονες στις εργαστηριακές έρευνες. Αντίθετα, λιγότερο έντονες παρατηρήθηκε ότι 

ήταν στις έρευνες πεδίου, καθώς το φύλο μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και υπερισχύει ο 

ηγετικός ρόλος (Νικάνδρου και Παναγιωτοπούλου σε Βακόλα και Αποσπόρη, 2007). 

Αντίστοιχα, μία άλλη μελέτη (Chusmir, 1982), κατέδειξε πως το επίπεδο αφοσίωσης 

των στελεχών επηρεάζεται όχι από το φύλο, αλλά από άλλους παράγοντες, όπως τη 

μόρφωση, την ηλικία, την εργασιακή ικανοποίηση και τη χρήση δεξιοτήτων 

(Νικάνδρου και Παναγιωτοπούλου σε Βακόλα και Αποσπόρη, 2007). Αλλά και οι 

μελέτες των Butterfield and Powell, 1981, των Campbell et al., 1993 και της Ronk, 



 
50 

 

1993, έχουν συμπεράνει ότι το στυλ ηγεσίας είναι ανεξάρτητο από το φύλο (σε 

Pounder and Coleman, 2002). Στο ίδιο καταλήγει και η έρευνα των Korabik and 

Ayman, 1987, που υποστηρίζουν ότι το βιολογικό φύλο (biological sex) δεν είναι 

σημαντικός παράγοντας καθορισμού του ηγετικού στυλ, συμφωνώντας με τη σχετική 

βιβλιογραφία ότι άνδρες και γυναίκες σε παρόμοιες θέσεις δε διαφέρουν ο ένας από 

τον άλλο είτε στο στυλ ηγεσίας, είτε στην αποτελεσματικότητα (Birdsall, 1980; 

Chapman and Luthans, 1975). Σε μελέτη τους οι Pounder and Coleman (2002), 

επεσήμαναν κι άλλες τέτοιες έρευνες, οι οποίες δεν παρατηρούν διαφορές στα 

ηγετικά στυλ των ανδρών και γυναικών, παρά ελάχιστες. 

Ακόμα, οι Shimanoff and Jenkins (1991),αποδεικνύουν σύμφωνα με την έρευνά τους 

ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ομοιότητες, παρά διαφορές στις ηγετικές 

συμπεριφορές των ανδρών και των γυναικών και ότι είναι εξίσου αποτελεσματικοί. 

Επιπρόσθετα, σε μελέτη της Vinkcnburg, δεν βρέθηκαν φυλετικές διαφορές όσον 

αφορά τη διοικητική αυτεπάρκεια, τον αυτο-προγραμματισμό, τις διοικητικές 

δεσμεύσεις και τη διοικητική αποτελεσματικότητα. Αντιθέτως, διαφορές 

εμφανίστηκαν στα πλαίσια της μισθολογικής εξέλιξης, των αξιολογήσεων της 

απόδοσης και της ιεραρχικής ανέλιξης (Vinkenburg et al, 2000). Αντιστοίχως, στη 

μελέτη των Alban – Metcalfe and West (1991) φαίνεται πως υπάρχουν περισσότερες 

ομοιότητες, παρά διαφορές στα δύο φύλα αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι άνδρες 

και γυναίκες είναι όμοια φιλόδοξοι, εξουσιαστικοί, ισχυροί, δημιουργικοί, αισιόδοξοι 

και ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται πως υπάρχουν 

αποδείξεις, οι οποίες αποδεικνύουν πως οι γυναίκες είναι το ίδιο επιτυχημένες με 

τους άνδρες στις περισσότερες ηγετικές θέσεις. 

Η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή υπάρχουν διαφορές στο στυλ ηγεσίας των δυο φύλων 

υποστηρίζεται από μία πληθώρα ερευνών. Συγκεκριμένα, η Rosener (1990), 

παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνάς της και τόνισε ότι οι γυναίκες προσπαθούν να 

ενθαρρύνουν την συμμετοχή των υφισταμένων τους, είναι διατεθειμένες να 

μοιραστούν εξουσίες και αρμοδιότητες, ενώ παράλληλα προσπαθούν πιο ενεργά από 

τους άνδρες να δραστηριοποιηθούν και να παρακινήσουν τα μέλη της ομάδας τους, 

τονώνοντας την αυτοεκτίμησή τους. Οι άνδρες, από την άλλη μεριά, εστιάζουν 

κυρίως στην ολοκλήρωση των καθηκόντων ή των εργασιών που έχουν αναλάβει οι 

ίδιοι και οι υφιστάμενοί τους, ενώ στηρίζονται σημαντικά στην εξουσία που τους 

παρέχει η θέση τους στην ιεραρχία. Η Rosener κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
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ηγετικό στυλ των γυναικών είναι το στυλ του μέλλοντος και ταιριάζει στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις, όπου τείνουν να κυριαρχούν οι επίπεδες οργανωτικές μορφές και η 

αποκέντρωση της εξουσίας (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Rosener δέχτηκε πολλές κριτικές, τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές. Αντίθετα, η Epstein (1991) σε δική της έρευνα βρήκε ότι οι γυναίκες 

μάνατζερ είναι επιθετικές και χρησιμοποιούν τιμωρίες εξίσου συχνά με τους άνδρες 

συναδέλφους τους, ενώ ο Humphrey (2002) συμφωνεί με τη Rosener και προσθέτει 

ότι το συναίσθημα είναι πιο έντονο στις γυναίκες και συχνά δημιουργεί στενότερους 

δεσμούς με τους υφισταμένους οδηγώντας σε υψηλότερη παρακίνηση και διάθεση 

για απόδοση (Παπαλεξανδρή, 2018).  

Το ίδιο θετική είναι και η θέση της Fisher (2005), που υποστηρίζει ότι οι γυναίκες 

έχουν την ικανότητα να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, έχουν αφαιρετική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και εμφανίζουν μία τάση συνεργασίας που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο της οικογένειας. Έτσι, οι γυναίκες διαμορφώνουν ένα πιο 

ανθρωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης, το οποίο θεωρείται το στυλ διοίκησης του 

μέλλοντος (Σαρρή & Τριχοπούλου, 2012). Συνεπώς, η ερευνήτρια συμπέρανε πως με 

τα μοναδικά ηγετικά ταλέντα που εμφανίζουν οι γυναίκες, αν αξιοποιηθούν μπορούν 

να βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα των επιχειρήσεων. Επίσης, σύμφωνα με τον 

Yukl (2002) οι γυναίκες έχουν ένα «γυναικείο πλεονέκτημα», καθώς διαθέτουν 

μεγαλύτερη διαπροσωπική ευαισθησία. Επιπρόσθετα, τείνουν να συνδέονται πιο 

εύκολα με τα μέλη της ομάδας τους, καθώς χαμογελούν περισσότερο, διατηρούν 

οπτική επαφή και είναι πιο διπλωματικές στα σχόλιά τους (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Ακόμη μια διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών εμφανίζεται στην επιθυμία τους να 

εξελιχθούν μέσα στην επιχείρηση όπου ήδη εργάζονται, όπως αναφέρουν οι 

FritzetVan Knippenberg (2017). Σύμφωνα με την έρευνά τους, οι γυναίκες έχουν πιο 

έντονη την ανάγκη του «ανήκειν» και, συνεπώς, τείνουν να ταυτίζονται περισσότερο 

με την εταιρεία τους και να συνδέονται με τα μέλη της ομάδας τους. Αυτό τις γεννάει 

ολοένα και παραπάνω την επιθυμία της εξέλιξής τους εκ των έσω, καθώς επίσης 

επιθυμούν περισσότερο να παραμένουν, εφόσον οι περιστάσεις το ευνοούν. Η 

προσδοκία εξέλιξης τις κινητοποιεί για υψηλές αποδόσεις, γεγονός που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν τη διατήρηση των στελεχών τους, 
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καθώς και μιας συνεργατικής και σταθερής οικογενειακής οργανωσιακής κουλτούρας 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Ο τρόπος επικοινωνίας και το λεξιλόγιο ανδρών και γυναικών φαίνεται ότι 

παρουσιάζει επίσης, κάποιες διαφορές. Οι γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν λέξεις 

που δηλώνουν περισσότερη ευγένεια ή διστακτικότητα και αποφεύγουν να δίνουν 

απευθείας εντολές (Tannen, 2001). Νιώθουν λιγότερο άνετα με λέξεις όπως 

«φιλοδοξία», «μάχη», «πόλεμος», «εξουσία», καθώς προτιμούν να αρνούνται τις 

ηγετικές τους επιδιώξεις από φόβο μήπως χαρακτηριστούν αυταρχικές ή φιλόδοξες. 

Αυτό συχνά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν ενδιαφέρονται για εξέλιξη ή ότι δεν 

έχουν ηγετικές βλέψεις (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η έρευνα εταιρείας συμβούλων (Grant Thornton, 2017) έγινε σε 5.500 άνδρες και 

γυναίκες στελέχη επιχειρήσεων και επεσήμανε ότι οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τις 

ευκαιρίες και τους κινδύνους διαφορετικά από τους άνδρες. Η ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία καταλήγει στο ότι οι γυναίκες είναι πιο απαισιόδοξες ως προς τα 

αναμενόμενα κέρδη (Schubert, 2006), ενώ οι άνδρες θεωρούνται πιο ριψοκίνδυνοι 

και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (Eckel & Grossman, 2008). Ο μόνος τομέας στον 

οποίο οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη τάση για ανάληψη κινδύνου είναι ο κοινωνικός 

(για παράδειγμα, υπεράσπιση κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων). Όμως, η ύπαρξη 

γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, δε συνεπάγεται λιγότερο ριψοκίνδυνες 

αποφάσεις. Η επίγνωση των κινδύνων, η επιμέλεια, η προσοχή στη λεπτομέρεια 

χαρακτηρίζουν τις γυναίκες που σπεύδουν να ορίσουν μια κατάσταση ως επικίνδυνη 

ή μη (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Κατά την Pamela Harless, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Grant 

Thornton, οι άνδρες τείνουν να αναλαμβάνουν κινδύνους με στόχο τη στρατηγική 

ανάπτυξη, ενώ οι γυναίκες επικεντρώνονται περισσότερο στον κοινωνικό αντίκτυπο. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Grant Thornton οι γυναίκες τείνουν να αναγνωρίζουν 

λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης, όμως η διαφορά αυτή μπορεί να είναι θετική, εφόσον 

οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μεικτές ομάδες όπου περισσότερες γνώμες ακούγονται 

και περισσότερα επιχειρήματα αναπτύσσονται. Ενώνοντας τις διαφορετικές απόψεις 

μπορεί να προκύψουν αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων (Παπαλεξανδρή, 2018). 
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Ακόμα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Alice Eagly (2003), ξεκινώντας από τη 

δεκαετία του 1990 εντόπισε μικρές διαφορές στο στυλ ηγεσίας, οι οποίες έδειχναν ότι 

οι γυναίκες υιοθετούν πιο συμμετοχικό στυλ ηγεσίας από τους άνδρες συναδέλφους 

τους. Οι μικρές αυτές διαφορές, όμως, φαίνεται ότι επηρεάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο αντιδρούν οι υφιστάμενοι. Σε μεταγενέστερο άρθρο τους οι Eagly και Carli 

(2007) αποδίδουν αυτές τις διαφορές στο «σύνδρομο επιλογής» (selection effect). 

Σύμφωνα με τη θεωρία τους, οι μακροχρόνιες διακρίσεις κατά των γυναικών και οι 

δυσκολίες στην επαγγελματική τους εξέλιξη οδήγησαν στο να προωθηθούν σε θέσεις 

ευθύνης γυναίκες με υψηλό επίπεδο προσόντων και αξιοσημείωτες ηγετικές 

ικανότητες, ιδίως στη διαχείριση ανθρώπων. Σε αντίθεση με τα ευρήματα της Eagly, 

πολλές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

που οφείλονται στο φύλο και ότι και τα δυο φύλα μπορούν να υιοθετούν διαφορετικά 

ή παρόμοια στυλ ηγεσίας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε στελέχους 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Οι Andersen & Hansson (2011) μελέτησαν άνδρες και γυναίκες στον δημόσιο τομέα 

και ο Cliff (2005) μελέτησε άνδρες και γυναίκες επιχειρηματίες που είχαν δυνατότητα 

λόγω της θέσης τους να ασκήσουν ηγεσία με όποιο τρόπο θεωρούσαν κατάλληλο. 

Αυτές οι μελέτες, καθώς και άλλες (Vecchio 2010, Van Engen et al, 2001) 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διάφορες στο στυλ 

ηγεσίας των δυο φύλων, άρα το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» δεν μπορεί να 

εξηγηθεί με βάση τις όποιες διαφορές στο στυλ ηγεσίας. Όμως, απ’ ό,τι φαίνεται από 

πολλές μελέτες, όταν η θέση που κατέχει η γυναίκα μάνατζερ ταιριάζει με 

παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους, αυτή γίνεται αποδεκτή και αξιολογείται θετικά, 

ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν η γυναίκα κατέχει θέση που δεν ταιριάζει σε 

παραδοσιακό γυναικείο ρόλο, για παράδειγμα, αδελφή προϊστάμενη, έναντι 

μηχανικού παραγωγής (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Τέλος, δεν θα ήταν πρέπον να παραληφθεί η μελέτη που εκπόνησαν οι Ε. Νικάνδρου, 

Ε. Αποσπόρη και Λ. Παναγιωτοπούλου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(ΟΠΑ). Το δείγμα αποτελούνταν από 297 γυναίκες που απασχολούνται σε ιεραρχικά 

ανώτερες θέσεις σε επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο. Τα ευρήματα της μελέτης 

κατέδειξαν πως τα γυναικεία στελέχη εξελίσσονται και διαμορφώνουν ένα ηγετικό 

στυλ που επηρεάζεται από το ανδρικό πρότυπο, αλλά και από τους πολλαπλούς 

ρόλους τους. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του στυλ παίζουν οι στρατηγικές 
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καριέρας, η ηλικία και η ύπαρξη ή μη παιδιών. Η ηλικία σχετίζεται θετικά με το έργο 

τους, ενώ ο ρόλος της μητέρας αρνητικά. Ακόμα, όσον αφορά, όσον αφορά τις 

διαφορές που υπάρχουν στο διοικητικό στυλ μεταξύ των δύο φύλων, καίριο ρόλο 

διαδραματίζει εν τέλει περισσότερο η προσωπικότητα, παρά το φύλο στο οποίο 

ανήκει (Bourantas & Papalexandris, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Ερμηνείες για τα διλήμματα: 

Μετά από αυτές τις αναλύσεις, συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της «γυάλινης 

οροφής» εξαρτάται από την οργανωσιακή κουλτούρα. Οι όποιες διαφορές ανάμεσα 

στα δυο φύλα, θετικές ή αρνητικές, αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενες ικανότητες 

που επιτάσσουν την ισορροπία των φύλων στην ηγεσία για την επίτευξη καλύτερων 

αποτελεσμάτων. Ακόμα, η πλειοψηφία των ερευνών, καταλήγει στο ότι δεν υπάρχουν 

αξιοσημείωτες διαφορές στο ηγετικό στυλ και ότι συχνά οι διαφορές στα 
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χαρακτηριστικά μάλλον συνηγορούν υπέρ της γυναικείας ηγεσίας. Επίσης, οι 

αντιλήψεις συναδέλφων και προϊσταμένων για την αποτελεσματικότητα ανδρών-

γυναικών δε φαίνεται να διαφέρουν. Ο κύριος παράγοντας που πρέπει να καθορίσει 

αν κάποιος, άνδρας ή γυναίκα, πρέπει να αποτελεί ηγετικό πρότυπο θα πρέπει να 

είναι τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές που εμφανίζουν ως ηγέτες (Williams, 

2014). 

Με βάση τα παραπάνω, οι επιστημονικές ερμηνείες, με τις οποίες επιχειρείται να 

εξηγηθεί η συνεχιζόμενη χαμηλή παρουσία των γυναικών σε ηγετικές θέσεις 

προέρχονται από δυο κύριες πηγές, την επιστήμη της κοινωνιολογίας και την 

επιστήμη της βιολογίας. Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, μέσω της διαδικασίας 

της κοινωνικοποίησης τα άτομα υιοθετούν συμπεριφορές και διαμορφώνουν 

προτιμήσεις που τους επιβάλλονται από την υφιστάμενη κουλτούρα. Άρα, οι 

διαφορές ανδρών και γυναικών είναι αποτέλεσμα ανατροφής, εκπαίδευσης και 

εσωτερίκευσης του συνόλου των αρχών, πεποιθήσεων, αξιών και νοοτροπιών που 

διέπουν το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το άτομο. Άρα η 

κοινωνικοποίηση ευθύνεται για τις διαφορές συμπεριφοράς ανάμεσα στα δυο φύλα 

και όχι η βιολογική προέλευση (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η δεύτερη ερμηνεία για τις όποιες διαφορές, προέρχεται από την Εξελικτική 

Ψυχολογία και την Κοινωνιοβιολογία. Σύμφωνα με την Κοινωνιοβιολογία, η βασική 

και απόλυτη διαφορά μεταξύ των φύλων είναι η κυοφορία και η γέννηση παιδιών από 

τις γυναίκες. Έχουν εντοπιστεί διαφορές που οφείλονται στην επίδραση των ορμονών 

και επηρεάζουν τα έμβρυα από τις πρώτες εβδομάδες της ενδομήτριας ζωής τους 

(Nielsen, 1994). Σύμφωνα με την Εξελικτική Ψυχολογία, τα θηλυκά ενός είδους 

πρέπει να διαθέσουν πολύ χρόνο για την αναπαραγωγή και την ανατροφή των 

απογόνων, ενώ τα αρσενικά πρέπει να ανταγωνιστούν για να εξασφαλίσουν 

πρόσβαση στα θηλυκά και υλικούς πόρους για τη διαιώνιση του είδους. Κατά 

συνέπεια, η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια ώστε οι άνδρες να είναι προσηλωμένοι 

στους στόχους τους, να είναι ανταγωνιστικοί και να επιδιώκουν την ανάληψη ρίσκου, 

ενώ οι γυναίκες να είναι τρυφερές και να διαθέτουν μεγαλύτερη κατανόηση και να 

μην ενδιαφέρονται τόσο για τις ηγετικές θέσεις. Άρα, σύμφωνα με τον Browne 

(1998), οι γυναίκες θα πρέπει να μην ενθαρρύνονται για να διεκδικήσουν θέσεις 

ευθύνης, καθώς είναι αντίθετο με τη φύση τους. Όπως είναι αναμενόμενο, οι απόψεις 
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του Browne βρίσκουν εντελώς αντίθετους ακόμη και επιστήμονες από τον ίδιο χώρο 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Παρόλα αυτά, είτε αποδώσουμε τις διαφορές στον τρόπο κοινωνικοποίησης των δυο 

φύλων, είτε σε βιολογικούς ή εξελικτικούς παράγοντες, σημασία έχει, πρώτον, ότι οι 

διαφορές σε ηγετικό στυλ/χαρακτηριστικά εμφανίζονται μάλλον θετικές και, 

δεύτερον, ότι η παρουσία των γυναικών στα ηγετικά κλιμάκια παραμένει σταθερά 

χαμηλή. Οι διαφορές που οφείλονται στην κοινωνικοποίηση, μπορούν να 

αντιμετωπιστούν αν το περιβάλλον της εργασίας και οι επιχειρήσεις αναπτύξουν 

κουλτούρα κατάλληλη για την ανάδειξη του γυναικείου ταλέντου. Όμως, παρά τις 

διάφορες προσπάθειες των τελευταίων ετών, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη και εξέλιξη των γυναικών (Παπαλεξανδρή, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Ανδρόγυνο στυλ1: 

Μετά από την διαμάχη των δύο φύλων σχετικά με το ποιος από τους δύο είναι ο πιο 

αποτελεσματικός ηγέτης, επινοήθηκε στις αρχές του 1980 η έννοια του 

«ανδρόγυνου», δηλαδή του ιδανικού εκείνου ατόμου που έχει, ανεξαρτήτως φύλου, 

ένα μείγμα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά, τόσο τα ανδρικά όσο και τα γυναικεία. 

Ύστερα από την εκτενή παραπάνω ανάλυση, διαπιστώθηκε από έρευνες πως δεν είναι 

το φύλο ο παράγοντας εκείνος που κάνει τη διαφορά στο ηγετικό στυλ ή στην 

αποτελεσματικότητα του ηγέτη. Αυτό συμβαίνει διότι, αν τα χαρακτηριστικά που 

                                                             
1 Από την διλπωματική εργασία της Μαρίας Μαρκάκη: 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20001/4/MarkakiMariaMsc2017.pdf 
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διαθέτουν και τα δύο φύλα συνδυαστούν στο αποκαλούμενο ανδρόγυνο στυλ, τα 

αποτελέσματα μπορούν να είναι ικανοποιητικά, όπως αναφέρουν οι Παπαλεξανδρή, 

Γαλανάκη και Μπουραντάς σε Βακόλα και Αποσπόρη (2007). Κατά την Bardwick 

(1980) (σε Fiona Wilson, 2003): «Καθώς η ανδρόγυνη προσωπικότητα θα 

αναγνωρίζεται, το φύλο θα μπορούσε να είναι άσχετο με την ανάθεση ρόλων. Οι 

ρόλοι θα εξαρτιόνταν ολοκληρωτικά από τα ατομικά χαρακτηριστικά». 

Όπως αναφέρει η Fiona Wilson (2003), έρευνες σχετικά με τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά που μεταδίδουν στους ηγετικούς ρόλους οι άνδρες και οι γυναίκες, 

δείχνουν ότι μια μείξη αρσενικών και θηλυκών ικανοτήτων δημιουργεί έναν πιο 

αποτελεσματικό manager (Sargent, 1981). Ακόμα, σύμφωνα με τις έρευνες η 

εξάρτηση από αποκλειστικά αρσενικά ή θηλυκά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι 

αντιπαραγωγική για την επιτυχία του οργανισμού (Bern, 1975). Άτομα με 

ανδρόγυνους φυλετικούς ρόλους είναι πιο ευέλικτα και η ευελιξία που απαιτείται 

ανάμεσα στις ηγετικές συμπεριφορές και στην αποτελεσματικότητα είναι καλά 

τεκμηριωμένη στις θεωρίες ηγεσίας (Bass, 1981 σε Fiona Wilson, 2003). 

Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα των Zugec and Korabik (2003), οι οποίοι κατέδειξαν 

όχι μόνο ότι τα ανδρόγυνα άτομα είχαν την ικανότητα να επιδείξουν ηγετικές 

συμπεριφορές προσανατολισμένες και στους ανθρώπους και στο καθήκον, αλλά 

επίσης, ότι ήταν ικανά να αλλάξουν ρόλους με έναν ευέλικτο, προσαρμοστικό τρόπο, 

ώστε να αναλάβουν οποιαδήποτε ηγετική λειτουργία έλλειπε σε μια ομάδα (Ayman 

and Korabik, 2010). 

Άλλη έρευνα (Spence, 1992) κατέδειξε ότι τα άτομα που κατηγοριοποιήθηκαν ως 

ανδρόγυνα διέθεταν την υψηλότερη αυτοεκτίμηση, ενώ οι Cannand Siegfried (1990), 

στη μελέτη τους ισχυρίστηκαν πως οι αποτελεσματικοί ηγέτες, αυτοί που μπορούν να 

ανταποκριθούν επιτυχώς στην ποικιλία των απαιτήσεων και των καταστάσεων που θα 

αντιμετωπίσουν, πρέπει να συμπεριφέρονται με ανδρόγυνο τρόπο (Fiona Wilson, 

2003). 

Άλλες απόψεις που έχουν εκφραστεί σχετικά με το ανδρόγυνο στυλ αναφέρουν ότι 

ίσως είναι η ισορροπία των συμπεριφορών περισσότερο παρά ένα υψηλό ποσοστό και 

των δύο συμπεριφορών που έχει σημασία (Kolb, 1999) και πως κάθε καλός ηγέτης 

έχει διαθέσιμες και τις δύο κατηγορίες χαρακτηριστικών, από τις οποίες μπορεί να 
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επιλέξει τα πιο κατάλληλα για την περίπτωση (Singleton, 1993 σε Shanmugam et al, 

2007), άποψη που έχει υποστηριχθεί και από άλλους ερευνητές. 

Δεν θα ήταν πρέπον να παραλείψουμε το γεγονός ότι το ανδρόγυνο στυλ 

συσχετίστηκε από κάποιους ερευνητές και με τη μετασχηματιστική ηγεσία. Μάλιστα, 

αποδείχθηκε από σχετικές έρευνες ότι όσο περισσότεροι ηγέτες ανέφεραν ότι είναι 

ανδρόγυνοι και μετασχηματιστικοί, τόσο περισσότερο αναφέρθηκε από τους ίδιους 

και τους υφισταμένους τους λιγότερο εργασιακό άγχος και μεγαλύτερη εργασιακή 

ικανοποίηση (Ayman and Korabik, 2010). Επιπλέον, οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 

μπορεί να χρησιμοποιούν ένα πιο ανδρόγυνο στυλ, όμως σε αυτό το σημείο 

χρειάζεται προσοχή, όπως τονίζουν οι Shanmugam et al (2007) στη μελέτη τους. Κι 

αυτό, διότι πολλοί συγγραφείς αναφέρονται στη μετασχηματιστική ηγεσία ως 

γυναικείο στυλ ηγεσίας, οπότε οι γυναίκες ίσως είναι σε καλύτερη θέση για να 

εκτελέσουν το ρόλο των ανδρόγυνων ηγετών. 

Ωστόσο το ανδρόγυνο στυλ δεν έχει μόνο οπαδούς, αλλά και επικριτές. Όπως 

αναφέρει η Barbara Moran(1992) το ανδρόγυνο στυλ δεν είναι πανάκεια. Το 

συγκεκριμένο στυλ ενέχει και παγίδες, καθώς οι ηγετικές ικανότητες χρειάζεται να 

ποικίλλουν με βάση τις διάφορες εργασίες και τα περιβάλλοντα κι όχι με βάση τη 

θεωρία των χαρακτηριστικών. Ειδικότερα, μολονότι το ανδρόγυνο είναι ελκυστικό, 

διότι ενσωματώνει αυτά που θεωρούνται ως τα δυνατά σημεία και των ανδρών και 

των γυναικών, ταυτόχρονα διαιωνίζει μερικά από τα ίδια στερεότυπα που έχουν 

παρεμποδίσει την ανάπτυξη των ηγετών και των δύο φύλων. Η Schein (1989) 

αντίστοιχα, απορρίπτει την όλη ιδέα του ανδρόγυνου στυλ ηγεσίας και την 

χαρακτηρίζει τολμηρή και επικίνδυνη. 

Επομένως, το να θεωρεί κάποιος «ιδανικό» το ανδρόγυνο στυλ, υπεραπλοποιεί την 

κατάσταση. Αντιθέτως, οφείλουμε να απομακρυνόμαστε από τη θεώρηση 

οποιουδήποτε στυλ ως ιδανικού και οφείλουμε ακόμη, να προσπαθήσουμε να 

δημιουργήσουμε οργανωσιακά περιβάλλοντα που θα είναι δεκτικά σε πολλούς 

ποικίλους τύπους στυλ ηγεσίας (Barbara Moran, 1992). 
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Κεφάλαιο 3ο: 

3.1 Εμπόδια και περιορισμοί στην ανέλιξη των γυναικών: 

Το ταξίδι της ηγεσίας είναι γεμάτο πολύπλοκους δρόμους και στροφές. Για αυτόν τον 

λόγο το 2007, οι συγγραφείς Eagly και Carli αναφερόμενες στη γυναικεία ηγεσία 

εισήγαγαν τον όρο «λαβύρινθος», στηριζόμενες στην έρευνα τους. Η έρευνά τους 

αυτή, κατέληξε στο γεγονός ότι οι γυναίκες επισήμως σήμερα στις περισσότερες 

χώρες δε συναντούν εμπόδια στην εξέλιξή τους. Εάν όμως επιθυμούν να εξελιχθούν, 

οφείλουν να ακολουθήσουν ένα δαιδαλώδες και απαιτητικό μονοπάτι, το οποίο 

μοιάζει με λαβύρινθο και εμφανίζει σύνθετα, δυσδιάκριτα και συχνά ανυπέρβλητα 

εμπόδια (Παπαλεξανδρή, 2018). Αυτό το οποίο διερευνάται λοιπόν πλέον, είναι οι 

λόγοι, για τους οποίους οι γυναίκες μένουν πίσω και δεν διεκδικούν θέσεις ευθύνης 

σε ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια ή παρά την προσπάθεια διεκδίκησης των θέσεων 

αυτών, δεν επιτυγχάνουν να τις κερδίσουν. 

Σύμφωνα με τον Ganiyu και τους συνεργάτες του (2008), οι γυναίκες δεν 

καταφέρνουν να φτάσουν σε υψηλά ιεραρχικά κλιμάκια όχι ως αποτέλεσμα έλλειψης 
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των απαιτούμενων προσόντων ή της εμπειρίας, αλλά ως αποτέλεσμα μιας σειράς από 

παράγοντες που έχουν την ρίζα τους σε πολιτιστικά, κοινωνικά, οργανωσιακά, 

ατομικά και ψυχολογικά αίτια που αναστέλλουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Στα 

εμπόδια αυτά, λοιπόν, συγκαταλέγονται στερεότυπα, έμμεσες διακρίσεις και 

προκαταλήψεις που κυριαρχούν στο επιχειρησιακό περιβάλλον, αλλά και στον 

κοινωνικό περίγυρο σε συνδυασμό με τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να 

αναλάβουν ως γυναίκες (Παπαλεξανδρή, 2018). 

 

 

 

 

 

3.2 Στερεότυπα και διακρίσεις: 

Καθημερινά οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ο 

όρος στερεότυπο, εάν γίνει ετυμολογική ανάλυση, αναπτύσσεται ως ένας στερεός 

τύπος. Τα στερεότυπα αποτελούν υπεραπλουστευμένες γενικευμένες θετικές ή 

αρνητικές αντιλήψεις των ατόμων, οι οποίες δημιουργούνται στην προσπάθεια των 

ατόμων να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την πραγματικότητα. 

Ο όρος «στερεότυπο», χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον δημοσιογράφο 

Walter Lippmann, το 1922. Ο Lippmann, πίστευε ότι τα στερεότυπα, όπως και τα 

τυπογραφικά στοιχεία, μεταφέρουν αντιλήψεις και νοήματα, τα οποία τείνουμε να 

ερμηνεύουμε σύμφωνα με ήδη διαμορφωμένες απόψεις. Και αυτές οι απόψεις δεν 

μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε το κάθε άτομο μεμονωμένα, με βάση τη 

συμπεριφορά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά σύμφωνα με μια συνοπτική, 

απλουστευμένη αντίληψη που έχουμε ήδη σχηματίσει για το φύλο, την εθνικότητα ή 

την ηλικία του (Παπαλεξανδρή, 2018). Αναφορικά με τα στερεότυπα του φύλου, 

σύμφωνα με το ΚΕΘΙ (2004), «είναι κοινωνικές αντιλήψεις κατά τις οποίες ορισμένα 

χαρακτηριστικά αποδίδονται άκριτα στον Α ή την Β με αποκλειστικό κριτήριο την 

έμφυλη αναφορά». Αν και το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο του εργατικού 

δυναμικού αυξάνεται διαρκώς, ωστόσο η εκπροσώπηση των φύλων παραμένει άνιση.  
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Η ύπαρξη στερεοτύπων σχετικά με τους ρόλους και τα χαρακτηριστικά των δυο 

φύλων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επηρέαζε την ισότητα των φύλων και 

αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα διαμόρφωσης της κοινωνικής και της οργανωσιακής 

κουλτούρας (Παπαλεξανδρή, 2018).Όπως αναφέρει και η Weyer ορισμένες φορές τα 

στερεότυπα για τα δύο φύλα έχουν καθιερωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που αρκετά 

συχνά οι γυναίκες αντί να τα καταπολεμήσουν, καταλήγουν να τα ενστερνιστούν και 

οι ίδιες (Σαρρή & Τριχοπούλου, 2012). 

Το θέμα της ισότητας των φύλων επηρεάζει τους ρόλους που αναλαμβάνουν τα δυο 

φύλα στις επιχειρήσεις και τις ευκαιρίες εξέλιξής τους. Το φύλο αποτελεί, επίσης, 

καθοριστικό παράγοντα για τους ρόλους που αναλαμβάνουν τα άτομα στην κοινωνία. 

Καθώς οι γυναίκες φέρνουν παιδιά στον κόσμο και επωμίζονται μεγάλο μέρος της 

ανατροφής τους, τους αποδίδονται και διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

που οδηγούν σε στερεότυπα, τα οποία επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές των 

γυναικών και κατά κανόνα τις εγκλωβίζουν σε θέσεις χαμηλών απαιτήσεων 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η Kanter (1977) αναφέρθηκε στους πιο συνηθισμένους αρνητικούς στερεότυπους 

ρόλους που αποδίδονται στις γυναίκες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και από τους 

οποίους δύσκολα μπορούν και απαλλαχτούν και να αποδείξουν τις πραγματικές τους 

ικανότητες. 

Ο πρώτος ρόλος είναι αυτός της μητέρας, που φροντίζει για όλους, θυσιάζεται για 

τους συναδέλφους, συχνά σε βάρος των αναγκών της και της δικής της επιτυχίας. Ο 

δεύτερος ρόλος είναι αυτός της προκλητικής γόησσας, που χρησιμοποιεί τα γυναικεία 

θέλγητρά της για να πετύχει τους στόχους της. Ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα 

αρνητικός και, συχνά, αποδοκιμάζεται και από γυναίκες συναδέλφους, που δε 

συμφωνούν με την εξέλιξη μιας γυναίκας στην ιεραρχία όταν αυτή καταφεύγει σε 

τέτοια μέσα. Ο τρίτος ρόλος είναι αυτός της χαριτωμένης γατούλας. Μια γυναίκα που 

εγκλωβίζεται σε αυτόν τον ρόλο θεωρείται λιγότερο ικανή, αλλά αγαπητή στην 

ομάδα εργασίας της, όμως δεν αντιμετωπίζεται ως άξια να αναλάβει ευθύνες που θα 

της επιτρέψουν να αποδείξει τις πραγματικές της δυνατότητες. Τέλος, ο τέταρτος 

ρόλος είναι αυτός της σιδηράς κυρίας. Αναφέρεται σε γυναίκες με δυναμισμό και 

ισχυρή προσωπικότητα που, ακόμη και αν καταφέρνουν υψηλές επιδόσεις, 
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αντιμετωπίζονται με αντιπάθεια και εχθρότητα από τα μέλη της ομάδας 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Τα στερεότυπα λειτουργούν διαφορετικά στις ομάδες ανάλογα με το φύλο των μελών 

τους. Η Kanter (1977) αναφέρει τέσσερα είδη ομάδων: 

1. Ομοιογενείς ομάδες με άτομα μόνο ενός φύλου 100:0 

2. Ασύμμετρες ομάδες με μειοψηφία του ενός φύλου 85:15 

3. Κυρτές ομάδες με αναλογία 65:35  

4. Ισορροπημένες ομάδες με αναλογία 50:50 ή 60:40. 

Οι γυναίκες στελέχη, συνήθως, ανήκουν στη δεύτερη ομάδα. Σε αυτή η προσοχή 

είναι στραμμένη πάνω τους, καθώς αποτελούν μειοψηφία, και τους αποδίδονται με 

μεγάλη ευκολία όλα τα στερεότυπα που επικρατούν για την ομάδα τους. Αντίθετα, αν 

οι γυναίκες ανήκουν σε ισορροπημένες ή έστω κυρτές ομάδες, αντιμετωπίζονται με 

βάση τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και μπορούν να ξεφύγουν από τα στερεότυπα 

της ομάδας στην οποία ανήκουν. Όταν τα άτομα αντιλαμβάνονται ότι τους 

αποδίδονται αρνητικά στερεότυπα νιώθουν απειλή που επηρεάζει αρνητικά την 

απόδοσή τους (stereotype threat), αυξάνει το άγχος τους και μπορεί να οδηγήσει σε 

μια σειρά από αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η απειλή της στερεοτυποποίησης αποθαρρύνει πολλές γυναίκες από το να 

διεκδικήσουν θέσεις ηγεσίας σε ανδροκρατούμενους εργασιακούς χώρους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, τα στερεότυπα για τα δυο φύλα μεταφέρονται στα άτομα από την παιδική 

τους ηλικία, ιδίως όταν δεν υπάρχει συμμετοχή των ανδρών στην ανατροφή των 

παιδιών. Έρευνα της Coltrane (1988) σε ενενήντα μη βιομηχανικές κοινωνίες 

επιβεβαίωσε ότι όσο πιο ενεργοί ήταν οι άνδρες στην ανατροφή των παιδιών, τόσο 

πιο ενισχυμένη ήταν η θέση των γυναικών. Σύμφωνα με έρευνα των Best & Williams 

(1993), παιδιά ακόμη και πέντε χρόνων στον δυτικό κόσμο, αλλά και σε άλλες 

περιοχές έχουν στερεότυπα, σύμφωνα με το οποία οι άνδρες χαρακτηρίζονται δυνατοί 

δραστήριοι, επιθετικοί ώριμοι, αυτόνομοι και προσανατολισμένοι στα επιτεύγματα, 

σε αντίθεση με τις γυναίκες που χαρακτηρίζονται αδύναμες, παθητικές, κατάλληλες 

να προσφέρουν φροντίδα και ικανές στη δημιουργία και τη διατήρηση καλών 

σχέσεων (Παπαλεξανδρή, 2018). 
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Η εσωτερίκευση των στερεοτύπων δεν είναι συνειδητή διαδικασία, αλλά συντελείται 

ακούσια παράλληλα με την κοινωνικοποίηση του ατόμου, γι’ αυτό και η αναγνώριση 

και η αντιμετώπιση των στερεοτύπων δεν είναι εύκολο να συμβεί (Παπαλεξανδρή, 

2018). 

Σε ό,τι έχει σχέση με τα δυο φύλα τα στερεότυπα που αποδίδονται στις γυναίκες είναι 

πολύ πιο αρνητικά για την ηγεσία στον χώρο των οργανισμών σε σχέση με αυτά που 

αποδίδονται στους άνδρες. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται το στερεότυπα 

όπως τα έχει περιγράφει ο Wilson (2003). 

 

 

 

Ανδρικά Στερεότυπα Γυναικεία Στερεότυπα 

 

 Πολύ ικανός 

 Επηρεάζεται δύσκολα   

 Ανεξάρτητος 

 Κρύβει τα συναισθήματά του 

 Αντικειμενικός 

 Κυριαρχικός 

 Απόμακρος 

 Επιθετικός 

 Λιγομίλητος 

 Σκληρός 

  Δεν αντιλαμβάνεται τα 

 Όχι ιδιαίτερα ικανή 

 Επηρεάζεται εύκολα 

 Εξαρτημένη 

 Δεν κρύβει τα συναισθήματα της  

 Υποκειμενική  

 Υποτακτική 

 Εκδηλωτική 

 Φιλική  

 Ομιλητική  

 Τρυφερή  

 Αντιλαμβάνεται εύκολα τα 
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συναισθήματα των άλλων συναισθήματα των άλλων 

Πηγή: Παπαλεξανδρή, 2018 

Το πιο σημαντικό αρνητικό στερεότυπο για τις γυναίκες που έχουν θέσει στόχο την 

ηγεσία, είναι η απουσία ικανότητας να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, στην ελληνική κοινωνία οι γυναίκες 

θεωρούνται ότι δεν είναι τόσο ικανές, όσο οι άντρες συνάδελφοι και ότι έχουν 

μειωμένη διοικητική απόδοση σε σχέση με αυτούς. Ακόμη και εάν οι γυναίκες 

βρεθούν σε ηγετική θέση, θα αντιμετωπίσουν εκ νέου «προβλήματα κοινωνικής 

ταυτότητας» που είναι πιθανές κρίσεις, στερεότυπα, περιορισμοί σε ένα δεδομένο 

περιβάλλον (Purdie–Vayghns et al, 2008).  

Σε όλες τις σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς παρατηρείται η 

διατήρηση των αρνητικών στερεοτύπων, ακόμη και αν οι προσωπικές εμπειρίες είναι 

θετικές (Crites et al, 2015). Επιπρόσθετα, δε φαίνεται να αλλάζουν τα στερεότυπα με 

την πάροδο του χρόνου (Koenig et al, 2011), ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

ακόμη και θετικά στερεότυπα μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Για παράδειγμα, 

το στερεότυπο που θέλει τις γυναίκες να υπερέχουν στην ικανότητα παροχής 

φροντίδας και ανατροφής, αποτελεί τροχοπέδη για την ανάληψη ηγετικών θέσεων, 

καθώς θεωρείται ότι οι γυναίκες επηρεάζονται από το συναίσθημα στη λήψη 

αποφάσεων (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Στερεότυπα, όμως, υπάρχουν και μεταξύ μελών της ίδιας ομάδας και μπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά και τα δυο φύλα. Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι οι άνδρες που δεν 

έδειχναν, αρκετά επιθετική συμπεριφορά, σύμφωνα με τα στερεότυπα του φύλου 

τους, έπαιρναν αρνητικές αξιολογήσεις άσχετα από τις επιδόσεις τους (Judge et al, 

2012). Ένα στερεότυπο που υιοθετούν οι περισσότεροι είναι ότι εξαιτίας των 

οικογενειακών υποχρεώσεων οι γυναίκες είναι ακατάλληλες για θέσεις υψηλών 

απαιτήσεων. Επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχουν και οι Bielby and Bielby (1992), 

οι οποίοι τονίζουν πως οι γυναίκες είναι περισσότερο συνδεδεμένες με τις 

οικογενειακές υποθέσεις σε σχέση με τους άντρες και οι εργοδότες προτιμούν τους 

άντρες έναντι των γυναικών, λόγω των διακρίσεων τόσο από την πλευρά των 

εργοδοτών, όσο και από την πλευρά των συναδέλφων (Hultin, 2003). Αντίστοιχες 
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έρευνες απέδειξαν ότι η μητρότητα συνδέεται αρνητικά με την εργασιακή απόδοση 

και την εργασιακή αφοσίωση σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι όλα τα άλλα στερεότυπα 

(Williams, 2004). Το αντίθετο συμβαίνει με την πατρότητα, καθώς οι άνδρες 

απολαμβάνουν κατά μέσο όρο μισθολογική αύξηση 6% για κάθε παιδί που αποκτούν, 

ενώ οι γυναίκες μείωση 4% (Budig, 2014) (Παπαλεξανδρή, 2018).  

Επιπρόσθετα, η στοχοθετημένη συμπεριφορά θεωρείται λιγότερο επιθυμητή στις 

γυναίκες, εν αντιθέσει με τους άνδρες. Ακόμα, προκαταλήψεις δημιουργούνται από 

τις πεποιθήσεις που υπάρχουν για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γυναίκες. 

Εάν οι γυναίκες ηγέτες παραβιάζουν αυτές τις προδιαγραφικές πεποιθήσεις και 

αξιοποιούν πρακτικές εξισορρόπησης των ρόλων των ηγετών κρίνονται αρνητικά. 

Επιπλέον, όταν αδυνατούν να επιδείξουν τις ανθρωποκεντρικές, υποστηρικτικές 

συμπεριφορές που προτιμώνται για τις γυναίκες, μπορούν να αξιολογηθούν αρνητικά 

για αυτές παραβιάσεις. 

Η συμμόρφωση λοιπόν, στον γυναικείο ρόλο μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία να 

εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του ρόλου τους ως ηγέτη. Βέβαια, και η συμμόρφωση 

με τον ηγετικό ρόλο, μπορεί να προκαλέσει αποτυχία να ικανοποιήσουν οι γυναίκες 

τις απαιτήσεις του ρόλου των φύλων τους. Αντίστοιχα, για το στυλ ηγεσίας θα 

υπήρχαν αρνητικές αντιδράσεις, όταν αυτό το στυλ συνεπάγεται άσκηση ελέγχου και 

κυριαρχίας έναντι των άλλων. 

Η υιοθέτηση στερεοτύπων και η έκθεση σε αυτά οδηγούν προκαταλήψεις. Όπως 

υποστήριξαν οι Eagly και Karau, η αντιληπτή ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ του 

ρόλου του γυναικείου φύλου και των τυπικών ρόλων ενός ηγέτη δημιουργεί 

προκαταλήψεις έναντι των γυναικών ηγετών και των δυνητικών ηγετών. Αυτές οι 

προκαταλήψεις δημιουργούνται, καθώς οι ηγετικές ικανότητες είναι πιο στερεότυπες 

στο ανδρικό φύλο. Τα χαρακτηριστικά των γυναικών είναι αντίθετα με τις ιδιότητες 

που αναμένονται και επιθυμούνται στους ηγέτες. Οι προκαταλήψεις αυτές, βέβαια, 

μπορεί να μην είναι άμεσα παραδεκτές από τα άτομα, αλλά να λειτουργούν 

υποσυνείδητα και να οδηγούν σε έμμεσες διακρίσεις. Οι έμμεσες διακρίσεις συχνά 

εκφράζονται μέσω ευνοϊκής μεταχείρισης συγκεκριμένων ομάδων (Παπαλεξανδρή, 

2018). 

Η προκατάληψη εναντίον των γυναικών ηγετών θα πρέπει να αναδυθεί ιδιαίτερα σε 

ηγετικούς ρόλους, που κυριαρχούνται από άνδρες ή θεωρούνται ότι απαιτούν 
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αρσενικές ιδιότητες (Eagly & Karau, 2001). Για να εξεταστούν τα πιθανά 

μειονεκτήματα των ρόλων, που δεν έχουν σχέση με το φύλο, οι Eagly και Johnson 

(1990) ανέπτυξαν μέτρα για την αντιστοιχία μεταξύ των ρόλων των φύλων και των 

ρόλων ηγεσίας που διερευνήθηκαν στις μελέτες που περιλαμβάνονται στη μετα-

ανάλυση τους σχετικά με το στυλ ηγεσίας. 

Τα μέτρα τους προέρχονταν από τις αξιολογήσεις των μαθητών για καθέναν από 

αυτούς τους ρόλους. Συγκεκριμένα, στον βαθμό που ο ρόλος του ηγέτη ήταν πιο 

σύμφωνος με τον ρόλο του άνδρα από το γυναικείο φύλο, οι άνδρες ήταν 

περισσότερο προσανατολισμένοι στο έργο από τις γυναίκες και πιο αποτελεσματικοί 

στο ρόλο. Στο βαθμό που ο ρόλος του ηγέτη ήταν πιο σύμφωνος με το θηλυκό παρά 

από το αρσενικό, οι γυναίκες ήταν περισσότερο προσανατολισμένες στην εργασία 

από τους άνδρες και πιο αποτελεσματικές στον ρόλο.  

Συμπληρωματικά, η έρευνα των Eagly, Makhijani και Klonsky (1992) έδειξε ότι οι 

συμμετέχοντες αξιολόγησαν την αυταρχική συμπεριφορά των γυναικών ηγετών πιο 

αρνητικά από ό, τι αξιολόγησαν την ισοδύναμη συμπεριφορά των ανδρών ηγετών. 

Επειδή οι άνδρες δεν περιορίζονται τόσο από τις στάσεις των άλλων, είναι πιο 

ελεύθεροι να οδηγούν με πιο αυταρχικό και μη συμμετοχικό τρόπο, εάν το επιθυμούν. 

Οι Eagly & Karau ισχυρίστηκαν πως το γεγονός ότι οι γυναίκες διευθυντές προτιμούν 

πιο δημοκρατικά και συμμετοχικά στυλ εξηγείται ίσως, από τη στάση που υπάρχει 

απέναντι στις γυναίκες ηγέτες. Η στάση αυτή, σαφώς προκύπτει από την ασυνέπεια 

του ρόλου του γυναικείου φύλου και πολλών ηγετικών ρόλων. Η προκύπτουσα 

έλλειψη νομιμότητας για τις γυναίκες ηγέτες μπορεί να κάνει τη σαφή άσκηση 

εξουσίας και κυριαρχίας δύσκολη για αυτές, καθώς αντιμετωπίζουν αντίσταση στην 

εξουσία τους. Οι γυναίκες, συνεπώς, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αρνητικές 

αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουν κατευθυντήρια ηγεσία (Carli & Eagly, 1999). 

Εδώ κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να αναφερθεί πως τα στερεότυπα επηρεάζουν 

ακόμα και την αντίληψη του εαυτού μας. Η χαμηλή αυτοπεποίθηση των γυναικών 

άλλωστε, είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει εξακριβωθεί σε αρκετές μελέτες (Schuh 

et al, 2014). Ακόμα, σύμφωνα με τις αυτοαξιολογήσεις που υλοποιούν τα στελέχη, 

έχει παρατηρηθεί πως οι γυναίκες τείνουν να υποτιμούν τα επαγγελματικά τους 

προσόντα, ενώ αντίθετα οι άνδρες τείνουν να τα υπερεκτιμούν (Paustian-Underdahe 

et al, 2014).  
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Σε αντίστοιχη έρευνα, η Sandberg (2013), συμπεραίνει πως ένας άνδρας 

επιτυχημένος είναι περισσότερο αποδεκτός από μια επιτυχημένη γυναίκα. Αυτό 

εμποδίζει τις γυναίκες να επιδιώξουν την εξέλιξή τους, καθώς έχουν χαμηλότερη 

αυτοπεποίθηση και αισθάνονται την ανάγκη να είναι αρεστές και αποδεκτές από τον 

κοινωνικό τους περίγυρο. Ανάλογες μελέτες έχουν γίνει επανειλημμένα από πολλούς 

ερευνητές. Η βιβλιογραφία αναφέρει πληθώρα μελετων, όπου οι απαντήσεις ήταν 

λιγότερο θετικές, όταν οι ερωτηθέντες πίστευαν ότι στην ανώτατη ηγεσία ήταν 

γυναίκες παρά όταν ήταν άνδρες (Bigelow et al, 2014). 

Τέλος, τα αρνητικά στερεότυπα, ως φυσικό επακόλουθο έχουν αντίκτυπο και στην 

εργασιακή απόδοση, καθώς εντείνουν την αγωνία και το άγχος που αισθάνονται τα 

άτομα, ιδίως όταν καλούνται να αναλάβουν απαιτητικά καθήκοντα (Hoyt & 

Blascovitch, 2010) (Παπαλεξανδρή, 2018). Παρόλα αυτά, ακόμα και οι γυναίκες 

έχουν ασυνείδητη προκατάληψη κατά των γυναικών ηγέτιδων και προτιμούν άνδρες 

προϊσταμένους. Σύμφωνα με μελέτη της AAUW (2016), αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, 

καθώς, όταν οι γυναίκες προϊστάμενες υιοθετούν τα αναμενόμενα επιθετικά ανδρικά 

πρότυπα ηγετικής συμπεριφοράς αντί να συμμορφώνονται με τα συνεργατικό 

γυναικεία πρότυπα, χαρακτηρίζονται αρνητικά και βιώνουν απόρριψη, κάτι που δε 

συμβαίνει με τους άνδρες για τους οποίους η επιθετική συμπεριφορά συμβαδίζει με 

τα αναμενόμενα στερεότυπα (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις για το φύλο συνδέονται άμεσα και με τις 

διακρίσεις κατά των γυναικών, οι οποίες, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε 

επίπεδο νομοθεσίας, ακόμη ισχύουν στις οργανώσεις. Σχετικά λοιπόν, με τις 

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, φαίνεται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

κοινωνικής κουλτούρας. Παράγοντες όπως η ανατροφή, η υιοθέτηση αξιών από την 

παιδική ηλικία, η επικρατούσα θρησκεία, το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, το 

πολιτικό σύστημα τείνουν να δυσχεραίνουν την εξάλειψή τους, καθώς, όπως πιστεύει 

και ο διάσημος για τις διαπολιτισμικές του μελέτες Geert Hofstede «Κουλτούρα είναι 

ο συλλογικός προγραμματισμός του μυαλού» και ένα μεγάλο μέρος του 

προγραμματισμού έχει συντελεστεί πριν από την ηλικία των δέκα ετών (Hofstede, 

2001). 
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3.3 Ο ρόλος της κοινωνικής και οργανωσιακής κουλτούρας 

Όπως επισημαίνεται και από την Ν. Παπαλεξανδρή (2018), η κουλτούρα που 

επικρατεί μέσα στον οργανισμό, αλλά και στον κοινωνικό περίγυρο αποτελούν 

παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη γυναικεία ηγεσία. Τόσο η οργανωσιακή, όσο 

και η εθνική κουλτούρα εμποδίζουν άμεσα ή έμμεσα την ανέλιξη των γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης. Τι εννοούμε όμως με τις έννοιες εθνική και οργανωσιακή κουλτούρα; 

Πιο αναλυτικά, στηριζόμενοι στη βιβλιογραφία κατά τον Hofstede (2001), εθνική 

κουλτούρα είναι το σύνολο αξιών, πεποιθήσεων, ταυτοτήτων, κινήτρων και κοινής 

ερμηνείας εμπειριών ή γεγονότων που μοιράζεται μια ομάδα ανθρώπων. Αυτή η 

ομάδα ανήκει σε έναν γεωγραφικό χώρο, ενώ η εθνική κουλτούρα μεταφέρεται από 

γενιά σε γενιά (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Οι οργανισμοί, από την άλλη πλευρά, διαμορφώνουν και αυτοί ένα σύνολο αξιών, 

πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών, έτσι ώστε τα μέλη τους να καταφέρουν να 

επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν, για να πετύχουν τους στόχους τους. Καθώς οι 

εργαζόμενοι έχουν ανατραφεί με τις αξίες της κοινωνίας από την οποία προέρχονται, 

οι αξίες αυτές μεταφέρονται στον οργανισμό και επηρεάζουν την οργανωσιακή 

κουλτούρα (Παπαλεξανδρή, 2018). Επομένως, η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένα 

σύνολο βασικών παραδοχών που μια συγκεκριμένη ομάδα έχει δημιουργήσει, 

ανακαλύψει ή αναπτύξει στην προσπάθειά της να αντεπεξέλθει, όσον αφορά την 

προσαρμογή της στο εξωτερικό περιβάλλον. Ακόμα, αυτή η κουλτούρα έχει 

αποδειχθεί αρκετά λειτουργική, συνεπώς και έγκυρη και έτσι, μεταδίδεται στα νέα 

μέλη της ομάδας ως ο σωστός τρόπος σκέψης και αντιμετώπισης των κοινών 

προβλημάτων (Schein, 1983). 
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Σε αυτό το σημείο δεν θα ήταν πρέπον να παραλείψουμε το γεγονός ότι μέσα σε 

μεγάλους οργανισμούς διαμορφώνονται και επί μέρους μικροκουλτούρες (sub-

cultures). Όπως είναι λογικό αυτές οι επιμέρους κουλτούρες δημιουργούν δικές τους 

αξίες και νόρμες συμπεριφοράς, οι οποίες δεν περνάνε απαρατήρητες. Άλλωστε 

αρκετά σημαντικός αριθμός ερευνών, έχει αποδώσει την αδυναμία συνεννόησης 

ανάμεσα σε στελέχη του ίδιου οργανισμού, στο γεγονός ότι προέρχονται από 

τμήματα όπου επικρατούν διαφορετικές μικροκουλτούρες (Schein, 2010). 

Πέρα από τις αξίες, το θεσμικό πλαίσιο μιας χωράς επηρεάζει και επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από την επικρατούσα κουλτούρα. Έτσι, αναφορικά με την εξέλιξη των 

γυναικών, σημαντικό ρόλο παίζει η ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως για γυναίκες με 

παιδιά, όπου εμφανίζονται μεγάλες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις (Παπαλεξανδρή, 

2018). 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί την κυρίαρχη διάσταση κουλτούρας. Η ισότητα των 

φύλων επηρεάζει θετικά την εξέλιξη των γυναικών, σε συνδυασμό με 

θεσμοθετημένες πρακτικές ισότητας, στις αμοιβές και στην ενίσχυση της φροντίδας 

για τα παιδιά. Έτσι, αυτό συμβάλλει και στη διατήρηση καλού εργασιακού κλίματος 

και αυξάνει την αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Επιπρόσθετα, ο προσανατολισμός στην απόδοση αποτελεί μία αρκετά σημαντική 

διάσταση κουλτούρας. Συγκεκριμένα αποτελεί τον βαθμό στον οποίο η κοινωνία και 

οι οργανισμοί ενθαρρύνουν και ανταμείβουν τα μέλη τους για τις επιδόσεις τους. 

Συνεπώς, καθορίζει το πώς συνδέεται η προσπάθεια με την επιτυχία, αλλά και τι 

θεωρείται επιτυχία σε κάθε κοινωνία (Παπαλεξανδρή, 2018). Ειδικότερα, οι 

οργανισμοί που δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα επιτεύγματα, τείνουν να ευνοούν 

την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών, με βάση τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνουν. Επιπλέον, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο τι κάνει κάποιος παρά στο 

τι είναι και εφαρμόζονται αντικειμενικά συστήματα ελέγχου της απόδοσης (Javidan, 

2004). Αντίθετα, κοινωνίες/οργανώσεις με χαμηλό προσανατολισμό στις επιδόσεις 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τις προσωπικές σχέσεις, την παράδοση, την 

αρχαιότητα και τις εμπειρίες, χαρακτηριστικά που συχνά δε βοηθούν στη βελτίωση 

της απόδοσης και δεν επιβραβεύουν τις επιδόσεις (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Ο προσανατολισμός προς το μέλλον αποτελεί μία διάσταση κουλτούρας, η οποία δεν 

επηρεάζει σημαντικά τη θέση των γυναικών επί του παρόντος. Παρόλα αυτά, είναι 
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πολύ πιθανόν οι προσπάθειες που γίνονται από την Ε.Ε. για θεσμοθέτηση ίσης 

παρουσίας των δυο φύλων στα διοικητικά συμβούλια να ευνοήσουν το γυναικείο 

φύλο. Κι αυτό διότι, εταιρείες που δίνουν έμφαση στον προγραμματισμό ίσως να 

καταρτίσουν σχέδια ανάπτυξης και προαγωγής γυναικών, ώστε να επιτύχουν στόχους 

υψηλότερης ισορροπίας των φύλων στο πλαίσιο προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης ή διαχείρισης της ποικιλομορφίας. Αυτό, λοιπόν, προβλέπεται ότι θα 

επηρεάσει θετικά τη συμμετοχή των γυναικών, ιδίως στις μεγαλύτερες εταιρείες, που 

θέλουν να ενισχύσουν την εταιρική τους εικόνα, αλλά και να επωφεληθούν από τα 

κέρδη που μπορεί να φέρει η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών (Παπαλεξανδρή, 

2018). 

Η διεκδικητικότητα αποτελεί μία διάσταση κουλτούρας, η οποία επηρεάζει αρνητικά 

την ανέλιξη των γυναικών. Η διεκδικητικότητα αποτελεί τον βαθμό, στον οποίο τα 

άτομα στην κοινωνία ή σε έναν οργανισμό θα είναι διεκδικητικά, συγκρουσιακά, 

ανταγωνιστικά και επιθετικά στις κοινωνικές τους σχέσεις. Κατά κανόνα οι 

οργανισμοί με έντονη κουλτούρα διεκδικητικής συμπεριφοράς είναι 

ανδροκρατούμενοι και χαρακτηρίζονται από ατομικισμό, αυταρχικότητα και εξουσία 

που βασίζεται στην ιεραρχία (Bajdo & Dickson, 2001). Σε αυτούς τους οργανισμούς, 

λοιπόν, η αξιολόγηση της απόδοσης συνδέεται με ανδρικά χαρακτηριστικά, όπως η 

κυριαρχικότητα και η αντιπαλότητα, με αποτέλεσμα το κλίμα να μην είναι ανοιχτό 

στην ποικιλομορφία, την ανεκτικότητα και στις διαφορετικές ιδέες που προέρχονται 

από τις γυναίκες, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η επαγγελματική τους εξέλιξη 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Συμπληρωματικά, η θεσμική συλλογικότητα είναι άλλη μια διάσταση κουλτούρας. 

Αυτή η διάσταση αποτελεί τον βαθμό, στον οποίο οι θεσμοί μιας κοινωνίας ή οι 

θεσμοθετημένες πρακτικές που επικρατούν σε μια οργάνωση ευνοούν τις παροχές και 

τη συλλογική κατανομή των πόρων προς το σύνολο των μελών, έναντι της έμφασης 

στις ατομικές παροχές. Στις θεσμικά συλλογικές κουλτούρες οι άνθρωποι δίνουν 

προτεραιότητα στις σχέσεις και τις ανάγκες του συνόλου, οι στόχοι είναι συλλογικοί 

και οι διαθέσιμοι πόροι διανέμονται με βάση τις συλλογικές ανάγκες Αντίθετα, στις 

ατομικιστικές κουλτούρες οι στόχοι των ατόμων μπορεί να είναι αντίθετοι με αυτούς 

της ομάδας και επικρατεί η αυτονομία και το ατομικό συμφέρον. Σε οργανωσιακό 

επίπεδο, η θεσμικά συλλογική οργανωσιακή κουλτούρα ανταμείβει τις κοινωνικές 

δράσεις και δίνει έμφαση στις ανάγκες των μελών της, όπως για παράδειγμα γυναίκες 
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με παιδιά, οι οποίες μπορεί να απολαμβάνουν κατάλληλες συνθήκες, ώστε να 

καταφέρνουν να συνδυάζουν τις απαιτήσεις οικογένειας και εργασίας 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η ενδοομαδική συλλογικότητα, από την άλλη, είναι η διάσταση κουλτούρας, κατά 

την οποία τα μέλη μιας κοινωνίας δείχνουν περηφάνια, εκδηλώνουν αφοσίωση και 

είναι συνδεδεμένα με την οικογένεια, την ομάδα και το τμήμα της οργάνωσης στο 

οποίο ανήκουν, συχνά αγνοώντας τις ανάγκες του συνόλου. Σε οργανώσεις με υψηλό 

βαθμό ενδο-ομαδικής συλλογικότητας, όπου υπερτερούν η αφοσίωση και η πίστη στο 

άτομο και όχι οι κοινωνικές ανάγκες στο σύνολό τους, παρατηρείται έμφαση στην 

οικογενειοκρατεία, εξέλιξη μέσω προσωπικών σχέσεων και σεβασμός στην ιεραρχία 

Επομένως, σε αυτές τις οργανώσεις, καθώς η εξουσία βρίσκεται κατά κανόνα στα 

χέρια των ανδρών, δε δίνονται στις γυναίκες πολλές ευκαιρίες για εξέλιξη 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Άλλη μία διάσταση κουλτούρας, η οποία προκαλεί εμπόδια στην ανέλιξη των 

γυναικών είναι η «αποφυγή αβεβαιότητας». Οι οργανισμοί δίνουν έμφαση στις 

κοινωνικές νόρμες, στη σταθερή δομή, τις τυποποιημένες διαδικασίες και τις 

γραφειοκρατικές πρακτικές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ό,τι απρόβλεπτο τους 

επιφυλάσσει το μέλλον. Συνεπώς, οργανισμοί με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας 

αντιδρούν στις απρόοπτες συμπεριφορές που μπορεί να συνεπάγεται η ανάληψη ενός 

διαφορετικού ρόλου από μια γυναίκα. Επομένως, η διάσταση αυτή εντείνει την 

αβεβαιότητα και το στρες, ενώ παρατηρείται μεγάλη αντίσταση στην αλλαγή και 

μεγαλύτερος φόβος αποτυχίας (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Άλλη διάσταση κουλτούρας είναι και η απόσταση εξουσίας, η οποία αναφέρεται στον 

βαθμό, στον οποίο τα μέλη μιας κοινωνίας δέχονται την άνιση κατανομή της 

εξουσίας. Μπορεί να μετρηθεί με τον βαθμό συγκέντρωσης της εξουσίας και την 

απόσταση εξουσίας ανάμεσα στα διάφορα κοινωνικά/ιεραρχικά επίπεδα. Σε επίπεδο 

οργανισμού δείχνει τον βαθμό αποδοχής της απόστασης ανάμεσα στα ιεραρχικά 

επίπεδα. Σύμφωνα με τον Hofstede (2001), η απόσταση εξουσίας δείχνει τη στάση 

της κοινωνίας απέναντι στην ανισότητα στην εξουσία, στον πλούτο, στο κοινωνικό 

στάτους, ενώ σε επίπεδο οργανισμού δείχνει βαθμό που οι εργαζόμενοι αποδέχονται 

την άνιση κατανομή της εξουσίας, πράγμα που επηρεάζει σημαντικά τις δομές και τη 

λειτουργία των οργανισμών. Γενικότερα, οι οργανισμοί μιμούνται την κουλτούρα της 
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απόστασης εξουσίας που επικρατεί στην κοινωνία όπου ανήκουν, προκειμένου να 

γίνουν ευρύτερα αποδεκτοί. Αυτή η μεγάλη απόσταση εξουσίας δυσκολεύει τις 

γυναίκες στην προσαρμογή τους σε θέσεις ευθύνης, καθώς οι άνδρες συνάδελφοί 

ανταποκρίνονται καλύτερα σε συνθήκες αυστηρής ιεραρχίας. Έτσι, λοιπόν, και 

σύμφωνα με τον Lynch (1997) η απόσταση εξουσίας θα λέγαμε πως δυσχεραίνει τους 

οργανισμούς στην εφαρμογή προγραμμάτων ποικιλομορφίας και την αξιοποίηση του 

γυναικείου ταλέντου (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, το φύλο δεν έχει καμία επίδραση στην 

ηγετική αποτελεσματικότητα (Cambell et al, 1993). Όταν, όμως οι γυναίκες 

χρησιμοποιούν παραδοσιακό διευθυντικό στιλ, αξιολογούνται πολύ πιο αρνητικά από 

τους άνδρες, καθώς τηρούν μεγαλύτερη απόσταση εξουσίας απ’ ό,τι επιβάλλουν οι 

στερεοτυπικοί τους ρόλοι. Γενικά, η μικρή απόσταση εξουσίας βοηθάει τους 

οργανισμούς στην αντιμετώπιση των στεγανών ανάμεσα σε ιεραρχικά επίπεδα και 

τμήματα, τη διάχυση της γνώσης και την ενδυνάμωση των εργαζομένων (Gupta, 

1998), ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εργασιακή ικανοποίηση, συμβάλλοντας 

στην ανάπτυξη των ταλέντων και αυξάνοντας τις ευκαιρίες εξέλιξης που 

προσφέρονται στις γυναίκες (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η τελευταία διάσταση κουλτούρας αναφέρεται στον προσανατολισμό προς τον 

άνθρωπο. Με τον όρο αυτόν, εννοούμε το σύνολο των προσπαθειών και των 

πρακτικών που εφαρμόζουν η κοινωνία και οι οργανισμοί, έτσι ώστε να ενισχύσουν 

τους ανθρώπους τους, δείχνοντας γενναιοδωρία, φροντίδα, φιλικότητα και 

αλτρουισμό (House et al, 2004). Ο προσανατολισμός στον άνθρωπο συνδέεται άμεσα 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία σήμερα αναγνωρίζονται από σχεδόν όλα τα 

κράτη της Γης και έχουν κατοχυρωθεί μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 

(Simmons, 2009). 

Η ανωτέρω διάσταση έχει συνδεθεί σε πολλές αναπτυγμένες χώρες με το Κράτος 

Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο βοηθάει τα μέλη του να αντιμετωπίσουν δύσκολες 

καταστάσεις, όπως ασθένεια, ανεργία και γηρατειά. Σε οργανωσιακό επίπεδο ο 

προσανατολισμός προς τον άνθρωπο εκδηλώνεται με δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης που απευθύνονται είτε στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό κοινό του 

οργανισμού. Η άνοδος των γυναικών σε θέσεις ευθύνης φαίνεται να ευνοείται από 

τον υψηλό βαθμό στον άνθρωπο, καθώς οι οργανισμοί σε αυτήν την κατηγορία δεν 



 
73 

 

ανέχονται τις διακρίσεις και φροντίζουν εξίσου για τις ανάγκες και την εξέλιξη όλων 

των μελών τους (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Από τις παραπάνω διαστάσεις της κουλτούρας ο πιο σημαντικός είναι ο ρόλος της 

ισότητας των φύλων. Οργανισμοί με ανδροκρατούμενη οργανωσιακή κουλτούρα 

δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στις γυναίκες και εμποδίζουν την ποικιλομορφία, 

όπως φάνηκε από την έρευνα της Ραφαηλίδου (2011). Το ιδανικό μείγμα κουλτούρας 

για την εξέλιξη των γυναικών είναι αυτό που περιλαμβάνει υψηλή ισότητα των 

φύλων, χαμηλή απόσταση δύναμης, χαμηλή αποφυγή αβεβαιότητας και 

προσανατολισμό προς τον άνθρωπο (Bajdo & Dickson, 2001). 
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3.4 Ανάληψη πολλαπλών ρόλων 

Η εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων παραμένει μια από 

τις πιο μεγάλες προκλήσεις για τις γυναίκες που στοχεύουν σε θέσεις ηγεσίας (Eagly 

& Carli, 2007, Sandberg, 2013). Οι γυναίκες αναλαμβάνουν τη φροντίδα των 

παιδιών, καθώς και των άλλων μελών της οικογένειας, ιδίως κατά τη χρονική περίοδο 

που χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για τη δική τους επαγγελματική άνοδο. Στις ΗΠΑ, 

για να αντεπεξέλθουν, επιλέγουν τη μερική απασχόληση, διακόπτουν την εργασία 

τους ή δέχονται θέσεις με λιγότερες ευθύνες (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2016). 

Οι αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις ανάμεσα στους ρόλους είναι πολύ σοβαρότερες 

για τις γυναίκες, ιδίως όταν φέρνουν στον κόσμο παιδιά. Πολύ συχνά νιώθουν 

ανεπαρκείς για την εργασία τους και αισθάνονται τύψεις προς την οικογένεια όταν 

αναγκάζονται να απουσιάζουν πολλές ώρες από τα παιδιά τους (Παπαλεξανδρή, 

2018). 

Το γεγονός ότι σημειώνεται μικρή πρόοδος, όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών 

σε θέσεις ευθύνης, αποδίδεται συνήθως στις υποχρεώσεις της οικογενειακής ζωής. 

Όταν οι υποχρεώσεις των πολλαπλών ρόλων δεν μπορούν να συνδυαστούν, οι 

γυναίκες αναγκάζονται να σταματήσουν προσωρινά την καριέρα τους ή καλούνται να 

ακολουθήσουν την καριέρα του συντρόφου, τους εγκαταλείποντας τις δικές τους 

φιλοδοξίες. Παρά ταύτα, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες, η ευθύνη για την αδυναμία 

εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι συχνά των οργανισμών. 

Ειδικότερα, οι οργανισμοί δε διαθέτουν τις κατάλληλες πολιτικές, ούτε και την 

αντίστοιχη θεσμοθέτηση, ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι 

οι γυναίκες δεν μπορούν να συνδυάσουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις μαζί με 

θέσεις διοικητικής ευθύνης. Έτσι, κάτι τέτοιο φαίνεται να επηρεάζει ακόμη και 

γυναίκες που δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις ή έχουν λόγω ηλικίας ξεπεράσει 

αυτό το στάδιο (Ortiz & Roscigno, 2009). 

Είναι γεγονός ότι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων εξαρτάται από τη στάση του συντρόφου, που μπορεί να διευκολύνει 

αναλαμβάνοντας ένα μέρος από τις οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά και με τη 
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συναισθηματική υποστήριξη και αναγνώριση της ανάγκης της συντρόφου του για 

επαγγελματική εξέλιξη (Shimazu et al, 2009). 

Οι κυριότερες πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εναρμόνιση των ρόλων, 

ιδίως για τις μητέρες με παιδιά, είναι τα ευέλικτα ωράρια και η τηλε-εργασία, που 

αποτελούν αντικείμενα πολιτικής της επιχείρησης. Το ευέλικτο ωράριο μπορεί να 

βοηθήσει πολύ, καθώς σε περιπτώσεις γονέων με μικρά παιδιά οι δυο σύντροφοι 

έχουν τη δυνατότητα να αλληλοκαλύπτονται στις υποχρεώσεις τους. Η τηλε-εργασία 

μπορεί να διευκολύνει, όμως αναφέρονται και παραδείγματα σύγχυσης των ρόλων 

όταν ο εργαζόμενος από το σπίτι δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στη δουλειά του, 

λόγω συχνής παρεμβολής των οικογενειακών απαιτήσεων (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Αυτή η σύγκρουση των ρόλων που συμβαίνει μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση 

ψυχοσωματικών ασθενειών. Σύμφωνα με τη θεωρία του Goode (1960), οι πόροι που 

καταναλώνονται για τον έναν, ρόλο λειτουργούν εις βάρος των άλλων ρόλων, με 

δεδομένο ότι τα άτομα έχουν περιορισμένους προσωπικούς πόρους. Παρόλα αυτά, 

υπάρχει και η αντίθετη θεωρία, αυτή που υποστηρίζει τον εμπλουτισμό των πόρων 

(enrichment theory). Αυτή η θεωρία αναπτύχθηκε από τους Sieber (1974) και Marks 

(1977) και υποστηρίζει ότι η εμπλοκή σε πολλαπλούς ρόλους αυξάνει την εσωτερική 

ικανοποίηση του ατόμου και του δίνει μεγαλύτερη ενέργεια. 

Αντίστοιχα και η Rothtand (2001) σε πιο πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι όταν ένας 

ρόλος προκαλεί θετικά συναισθήματα, όπως συμβαίνει με τη μητρότητα στις 

γυναίκες, το άτομο μπορεί να αποδώσει και στους υπόλοιπους ρόλους που έχει 

αναλάβει. Συμπληρωματικά, κι άλλες έρευνες (Ruderman et al, 2002) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι γυναίκες στελέχη διαθέτουν, λόγω των πολλαπλών τους ρόλων, 

ποικιλία δεξιοτήτων ενώ αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους και έχουν μεγαλύτερη 

αυτοεκτίμηση. Συνεπώς, οι διαφορετικοί ρόλοι που επωμίζονται οι γυναίκες στελέχη 

αυξάνουν την αυτεπίγνωσή τους, βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους και τις 

καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων στον χώρο 

εργασία τους. 

Σύμφωνα με τους Hoobler et al (2009), οι επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρύνουν την 

ανάληψη πολλαπλών ρόλων από τους εργαζομένους και να βρίσκουν τρόπους, ώστε 

οι δεξιότητες που αναπτύσσονται εκτός εργασίας να μεταφέρονται και στην εργασία, 

ενώ για τις γυναίκες οι δεξιότητες που αναπτύσσονται είτε στην οικογένεια είτε στην 
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εργασία να μπορούν να μεταφερθούν εκατέρωθεν, εμπλουτίζοντας και την οικογένεια 

και την εργασία. Εκτός, όμως, από τον ρόλο που καλούνται νο παίξουν οι 

επιχειρήσεις, μεγάλη ευθύνη αναλογεί και στις χώρες οι οποίες με τις νομοθετικές 

τους ρυθμίσεις μπορούν να διευκολύνουν ή να δυσχεράνουν την εξέλιξη των 

γυναικών (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Βέβαια, ακόμη και όταν οι επιχειρήσεις διαθέτουν πολιτικές φιλικές προς την 

οικογένεια, οι εργαζόμενες διστάζουν να επωφεληθούν. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του 

φόβου που έχουν οι γυναίκες, μήπως θα θεωρηθούν λιγότερο αφοσιωμένες ή θα 

συμπεριληφθούν στο ονομαζόμενο «mommy track», όπου συνήθως κατατάσσονται 

γυναίκες με παιδιά, για τις οποίες οι προοπτικές εξέλιξης είναι μάλλον περιορισμένες 

(Klerman et al, 2012). Αρκετές από αυτές τις γυναίκες όμως, έχουν τις ικανότητες 

ώστε να συμπεριληφθούν στο λεγόμενο «fast track», που οδηγεί σε γρήγορη εξέλιξη, 

και έτσι τόσο οι ίδιες όσο και οι οργανισμοί χάνουν ευκαιρίες για ανάδειξη ηγετικών 

ταλέντων (AAUW, 2016). 

Υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση στον κόσμο, όσον αφορά τον τρόπο που 

αντιμετωπίζεται το θέμα της εναρμόνισης εργασίας-οικογένειας. Απ’ ό,τι φαίνεται 

είναι κάτι που απασχολεί τόσο τις χώρες, όσο και τις επιχειρήσεις, καθώς έχει σχέση 

με τη δημογραφική γήρανση, την κάλυψη των κενών σε δεξιότητες, αλλά και την 

ανταγωνιστικότητα, που προϋποθέτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή 

ανθρώπων με προσόντα στο εργατικό δυναμικό, καθώς και αξιοποίηση όλων των 

υφιστάμενων ταλέντων. Πέρα από τις διάφορες πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί, η 

προτεινόμενη θέση είναι να αντιμετωπίζονται οι συνέπειες της μητρότητας και από 

τους δυο γονείς. Γεγονός είναι ότι ο δρόμος για την ισότιμη παρουσία των γυναικών 

στην αγορά εργασίας και σε θέσεις ευθύνης παραμένει αρκετά μακρύς και βασίζεται 

σε επιχειρηματικές πολιτικές, θεσμικές ρυθμίσεις, δημιουργία υποδομών, αλλά και 

αλλαγή νοοτροπίας ανάμεσα στα μέλη διάφορων κοινωνιών (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Άλλος ένας παράγοντας που θίγει πολύ περισσότερο τις γυναίκες με οικογενειακές 

υποχρεώσεις είναι τα παρατεταμένα ωράρια, δηλαδή τις ώρες καθημερινής εργασίας 

που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Οι δυσχερείς συνθήκες που 

επικρατούν στις μέρες μας, όπως η οικονομική ύφεση, οι περικοπές θέσεων εργασίας 

και τα ελαστικά ωράρια, έχουν αυξήσει τις ώρες που οι εργαζόμενοι παραμένουν 

στην εργασία τους. Οι περισσότεροι αισθάνονται ανασφάλεια για τη θέση τους, ενώ 
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οι συχνές συγχωνεύσεις και οι εξαγορές οδηγούν σε απολύσεις και σε αύξηση του 

εργασιακού φόρτου του προσωπικού που παραμένει (Lips & Lawson, 2009).  

Δεν θα ήταν πρέπον να παραλείψουμε το γεγονός ότι υπάρχει η αντίληψη πως η 

παραμονή στην εργασία για πολλές ώρες συνδέεται με τη δέσμευση και την 

αφοσίωση του εργαζομένου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος μπορεί να 

χαρακτηριστεί φυγόπονος (Lips & Lawson, 2009). Παράλληλα, είχε αναπτυχθεί και 

ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ τους για το ποιος θα παραμείνει περισσότερο. Ο 

ανταγωνισμός αυτός, που ξεκινάει από τα υψηλόβαθμα στελέχη, μεταφέρεται και στα 

χαμηλότερα κλιμάκια, που πιστεύουν ότι πρέπει να ακολουθήσουν για να μη βρεθούν 

σε μειονεκτική θέση (Schaufeli et al, 2008). Παρόλα αυτά, σε σχετική έρευνα φάνηκε 

ότι η παραγωγικότητα των στελεχών μειωνόταν όσο περισσότερο χρόνο περνούσαν 

στο γραφείο, ενώ το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχε αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία του (Παπαλεξανδρή, 2018).  

Οι εργαζόμενες μητέρες θίγονται ιδιαίτερα από τα παρατεταμένα ωράρια, ιδίως οε 

επιχειρήσεις με μεγάλο ποσοστό ανδρών και τείνουν να μην αναφέρονται στο 

πρόβλημα που τους δημιουργεί στην οικογενειακή τους ζωή από φόβο μη 

χαρακτηριστούν ακατάλληλες για περαιτέρω εξέλιξη (Lewis & Humbert, 2010). 

Όμως, παρόλο που οι επιπτώσεις είναι βαρύτερες για τις γυναίκες, τα παρατεταμένα 

ωράρια αποτελούν μεγάλο πρόβλημα και για τους άνδρες, για την ισορροπημένη 

συμμετοχή τους στα οικογενειακά βάρη και τον ρόλο τους στην πατρότητα, που 

αποτελεί ένα προαπαιτούμενο για τις σύγχρονες κοινωνίες (Παπαλεξανδρή, 2018). 
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3.5 Ο ρόλος των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

Κάθε οργανισμός χρησιμοποιεί πρακτικές με τις οποίες προσελκύει, επιλέγει, προάγει 

και αμείβει το προσωπικό του. Οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται από το Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού με τη συμμετοχή των στελεχών γραμμής και συνήθως 

αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη φιλοσοφία της διοίκησης. Στις πρακτικές αυτές 

ελλοχεύουν παγιωμένα στερεότυπα και προκαταλήψεις, που οδηγούν σε έμμεσες 

διακρίσεις, οι οποίες συχνά γίνονται εν αγνοία της επιχείρησης ή αυτών που την 

εκπροσωπούν (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Λίγο πριν από την οικονομική κρίση του 2008, αλλά κατά τα χρόνια που 

ακολούθησαν μέχρι σήμερα, όλες οι εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού 

αναφέρουν την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων ως τη μεγαλύτερη πρόκληση 

που αντιμετωπίζουν. Μολονότι σε εισαγωγικό επίπεδο τα ποσοστά στις προσλήψεις 

γυναικών αυξάνονται, όσο ανεβαίνουμε στην ιεραρχία αυτά συρρικνώνονται 

δραματικά. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 επικρατούσε η άποψη ότι η 

κατάσταση θα ισορροπούσε, αρκεί οι γυναίκες να βελτίωναν το επίπεδο των σπουδών 

τους ή να διάλεγαν σπουδές στον χώρο των θετικών επιστημών, που παρέμεναν 

ανδροκρατούμενες. Αυτή η άποψη όμως, δεν επαληθεύτηκε, καθώς εξακολουθεί να 

ισχύει ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων. Οι περισσότερες γυναίκες απασχολούνται 

στην εκπαίδευση, τη φιλοξενία και στις κοινωνικές υπηρεσίες, έχουν θέσεις μερικής 

απασχόλησης και απουσιάζουν από τις ηγετικές θέσεις (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Οι γυναίκες είναι καλά πληροφορημένες πλέον, επομένως, αν μια εταιρεία θέλει να 

προσελκύσει ικανό αριθμό γυναικών με προσόντα οφείλει να εξετάσει τον τρόπο που 

διατυπώνει τις αγγελίες για πρόσληψη, αλλά και την εικόνα της ως εργοδότη που 

προσφέρει ίσες ευκαιρίες (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Μετά τnν προσέλκυση, ακολουθεί η διαδικασία επιλογής. Σε αυτό το σημείο, έχει 

παρατηρηθεί πως οι υποψήφιοι δεν αξιολογούνται πάντα με βάση τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη θέση. Αυτό συμβαίνει, καθώς οι υπεύθυνοι προσωπικού που 

αναλαμβάνουν την επιλογή δεν έχουν προβλέψει αντικειμενικές μεθόδους μέτρησης 

και αξιολογήσεις. Συχνά μάλιστα, σημειώνονται διακρίσεις μη συνειδητές που 

οφείλονται σε έμμεσες προκαταλήψεις των υπευθύνων. Συγκεκριμένα, αυτές οι μη 

συνειδητές διακρίσεις, οφείλονται στο λάθος που κάνουν οι αξιολογητές να 

προτιμούν άτομα που ταιριάζουν με μια εικόνα που έχουν ήδη σχηματίσει στο μυαλό 
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τους για τον ιδανικό υποψήφιο ή με μια εικόνα που του μοιάζει («similarity effect») 

Σε σχετική έρευνα, αποδείχθηκε πως οι άνδρες επέλεγαν έναν υποψήφιο που τους 

έμοιαζε πολύ, ενώ οι γυναίκες εστίασαν σε έναν υποψήφιο με τις κατάλληλες 

δεξιότητες, ανεξαρτήτως φύλου (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Μεγάλη σημασία στην τελική επιλογή για την πλήρωση μιας θέσης παίζει και η 

συνέντευξη. Εδώ, όμως, υπάρχει ο κίνδυνος ο αξιολογητής να επηρεαστεί από 

υποκειμενικές απόψεις για το φύλο ή την ηλικία, ιδίως όταν δεν μπορεί να γίνει 

αντικειμενική σύγκριση ανάμεσα στις απαντήσεις των υποψηφίων (Huffcutt et al, 

2001). Σε πολλές περιπτώσεις, γίνονται ερωτήσεις στις γυναίκες που δεν τίθενται 

στους άνδρες και οι οποίες δεν έχουν σχέση με τη δουλειά που θα κληθούν να 

κάνουν, αλλά αναφέρονται σε προσωπικά ζητήματα, όπως στις οικογενειακές τους 

υποχρεώσεις (Cook, 2004). Σε ορισμένες χώρες, δημιουργούνται λίστες με ερωτήσεις 

που τίθενται στους υποψήφιους, με σκοπό την αποφυγή τέτοιων διακρίσεων. Σε 

γενικές γραμμές, ιδίως σε μεγαλύτερες εταιρείες ανά τον κόσμο, η ισορροπία των δυο 

φυλών στις προσλήψεις για εισαγωγικές θέσεις τείνει να αυξάνεται. Αυτό, όμως, δεν 

εξασφαλίζει και την ισορροπημένη συμμετοχή των γυναικών στα επόμενα κλιμάκια 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Συνεχίζοντας, το θέμα των προαγωγών, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για απόδοση και 

παραμονή στην εργασία. Όταν ένας εργαζόμενος δε λαμβάνει την προαγωγή που του 

αξίζει, νιώθει αδικημένος και, ίσως προσπαθήσει να αλλάξει εργασία. Γι’ αυτό οι 

προαγωγές, καλό θα ήταν να στηρίζονται όχι σε υποκειμενικά κριτήρια, αλλά σε 

αντικειμενικά, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Σύμφωνα με τους Welle & Heilman (2007), στις εισαγωγικές και μεσαίες βαθμίδες, 

συνήθως, ισχύουν τα αντικειμενικά κριτήρια. Κάτι τέτοιο όμως, δεν θα 

ισχυριζόμασταν ότι συμβαίνει με τις υψηλόβαθμες θέσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 

οι γυναίκες που διαθέτουν εκπαίδευση και τις κατάλληλες δεξιότητες να 

προσλαμβάνονται και να προχωρούν στα μεσαία κλιμάκια. Με εξαίρεση λίγες 

περιπτώσεις, αποκλείονται από τα ανώτερα κλιμάκια, για τα οποία οι προαγωγές 

βασίζονται σε ανεπίσημα δίκτυα γνωριμιών, όπου κατά κανόνα συμμετέχουν οι 

άνδρες, ενώ οι γυναίκες λόγω των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, δυσκολεύονται 

να συμμετέχουν (Forret and Dougherty, 2004). 
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Οι γυναίκες διεκδικούν ανώτερες βαθμίδες μόνο όταν πιστεύουν ότι καλύπτουν το 

100% των απαιτήσεων της θέσης, ενώ για τους άνδρες το 60% των απαιτήσεων είναι 

αρκετό για να κάνουν αίτηση, σύμφωνα με εσωτερική έρευνα της Hewlett Packard. 

Παρόμοια, όμως φαίνεται πως είναι και η αντιμετώπιση από τους υπεύθυνους 

προσλήψεων. Επιλέγουν γυναίκες μόνο όταν αυτές καλύπτουν το σύνολο των 

κριτηρίων, ενώ είναι πρόθυμοι να προσλάβουν άνδρες ακόμη και αν καλύπτουν το 

60% των απαιτήσεων (Antoine, 2005). 

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αναπτύσσονται άτυπα κοινωνικά δίκτυα. Η συμμετοχή 

των εργαζομένων σε αυτά, όπως έχει διαπιστωθεί, μπορεί να βοηθήσει τους 

εργαζομένους στην ανάπτυξη της καριέρας τους. Αυτό συμβαίνει, καθώς η δικτύωση, 

ή networking, συντελεί στην ενημέρωση των μελών για ευκαιρίες επαγγελματικής 

εξέλιξης, αλλά και στην αλληλοϋποστήριξη και την προώθηση. Οι γυναίκες 

συμμετέχουν πολύ λίγο στα άτυπα αυτά δίκτυα, καθώς αποθαρρύνονται στο να 

εισέλθουν σε αυτά, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να είναι πιο απομονωμένες. Αυτά τα 

δίκτυα μάλιστα, αναφέρονται ως «oldboys’ network» ή «men’s club», η κουλτούρα 

είναι συνήθως ανδροκρατούμενη, με συνέπεια να επιβραδύνεται η επαγγελματική 

εξέλιξη των γυναικών και να αποχωρούν όταν αισθάνονται ότι δεν υπάρχει προοπτική 

ανόδου (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Για τις γυναίκες που αποχωρούν, μια εύκολη εξήγηση είναι πως προτιμούν να 

αφιερωθούν στην οικογένεια τους. Οι περισσότερες, όμως επιθυμούν ένα πιο φιλικό 

εργασιακό περιβάλλον, εργασία με νόημα ή ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, συχνά η επικρατούσα κουλτούρα αποξενώνει τις 

γυναίκες, καθώς δε βλέπουν προοπτικές εξέλιξης, δεν αισθάνονται ότι οι προσωπικές 

τους ανάγκες καλύπτονται, δεν πιστεύουν ότι η δουλειά τους εχει νόημα και, όταν 

κοιτάζουν στην κορυφή, βρίσκουν μόνο άνδρες (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Σύμφωνα με τις Wittenberg-Cox & Maitland (2009), όσο οι πολιτικές ανθρώπινου 

δυναμικού δεν προσαρμόζονται στις ανάγκες των γυναικών, δε θα μπορέσουν να 

πετύχουν την επιθυμητή ισορροπία. Ακόμη και πρακτικές όπως τα ευέλικτα ωράρια ή 

η τηλε-εργασία, όταν εστιάζουν μόνο στις γυναίκες, πάλι μπορεί να έχουν αρνητικές 

συνέπειες γι’ αυτές, καθώς τις κατατάσσουν σε μια κατηγορία εργαζομένων που δεν 

μπορεί να αναλάβει σημαντικά καθήκοντα. Βέβαια, πλέον και λόγω του κορονοϊού, 

πολλοί άνδρες που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις εργάζονται εξ αποστάσεως μέσω της 
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σύγχρονης τεχνολογίας. Άρα, οι πρακτικές που συνδέουν την ευελιξία με γυναίκες 

και τις θέσεις μειωμένης ευθύνης πρέπει να επανεξεταστούν (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η Vinnicombe (2007),διαπίστωσε από τις έρευνές της, ότι οι γυναίκες επιθυμούν την 

εξέλιξή τους, αλλά αποφεύγουν να εμπλακούν στη διαδικασία του «impression 

management» (διαχείριση εντυπώσεων), που συνεπάγεται αυτοπροβολή, προώθηση 

και συνεχή δικτύωση. Σύμφωνα με τη Vinnicombe, οι γυναίκες πιστεύουν ότι, αν 

είσαι ταλέντο, η επιχείρηση οφείλει να μπορεί να σε εντοπίσει χωρίς να χρειάζεται να 

αγωνίζεσαι για την αυτοπροβολή σου. Η αξιολόγηση της απόδοσης και οι προαγωγές, 

κατά γενική ομολογία, γίνονται με ολοένα και πιο αδιαφανή κριτήρια όταν πρόκειται 

για υψηλές θέσεις στην ιεραρχία και αυτό σε μεγάλο βαθμό συμβάλλει στον 

αποκλεισμό των γυναικών. Οι γυναίκες συχνά διστάζουν να εκφράσουν τις 

φιλοδοξίες τους από φόβο μη θεωρηθούν «αυταρχικές» ή «δεσποτικές», ένα 

στερεότυπο που χαρακτηρίζει γυναίκες που υιοθετούν ανδρικές συμπεριφορές 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Το ζήτημα του χάσματος των αμοιβών ανάμεσα στο δύο φύλα είναι κάτι που ισχύει 

παγκοσμίως. Όπως έχει διαπιστωθεί, οι άνδρες λαμβάνουν υψηλότερους μισθούς, 

συγκριτικά με τις γυναίκες. Αυτό συμβαίνει αρχικά, για τον λόγο ότι οι γυναίκες 

συγκεντρώνονται σε επαγγέλματα με χαμηλές απολαβές, αλλά και σε χαμηλότερες 

βαθμίδες. Ακόμα, το γεγονός ότι οι γυναίκες διστάζουν να διεκδικήσουν και να 

διαπραγματευτούν για τις επιθυμητές αμοιβές τους. Για τις γυναίκες μεγαλύτερη 

σημασία έχει η αναγνώριση, η προσωπική εξέλιξη και η εργασία με νόημα, ενώ για 

τους άνδρες μεγαλύτερο ρόλο παίζουν τα χρήματα και η ισχύς. Όταν οι γυναίκες 

αντιληφθούν πως αμείβονται λιγότερο συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους, 

αποχωρούν από αυτό το περιβάλλον εργασίας. Τότε αρχίζουν και στρέφονται προς 

εργασίες που παρόλο που έχουν χαμηλότερες απολαβές, προσφέρουν ευκαιρίες για 

συμβολή στο κοινωνικό σύνολο, ή για καλύτερη διαχείριση της προσωπικής τους 

ζωής (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Σε άρθρο τους στο Bloomberg Business (2018) οι Greenfield et Colby εξηγούν ότι ο 

λόγος που οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες δε βρίσκεται στην 

εκπαίδευση, στις ευκαιρίες ή στη μητρότητα, αλλά στη σεξουαλική παρενόχληση που 

αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας όταν διεκδικούν ανώτερες θέσεις. Σε έρευνα των 

Mc Laughlin et al (2017) βρέθηκε ότι 80% των γυναικών που υπέστησαν 
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παρενόχληση εγκατέλειψαν την εργασία στα επόμενα δυο χρονιά για λιγότερο 

απαιτητικές και χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις. Σύμφωνα με την καθηγήτρια του 

Harvard, Goldin, η παρενόχληση ή και ο εκφοβισμός στον χώρο εργασίας (workplace 

bullying) είναι από τα λιγότερο καταγγελλόμενα φαινόμενα ιδίως στις μεσαίες 

διοικητικές και επαγγελματικές βαθμίδες (Goldin et al, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας: 

Οι γυναίκες ηγέτες συνεισφέρουν στο εργατικό δυναμικό. Για να αντιληφθούμε πιο 

εμπεριστατωμένα τις πρακτικές των γυναικών ηγετών που απασχολούνται, τόσο στον 
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ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα είναι σημαντικό να ανατρέξουμε στη 

βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα, η μετέπειτα έρευνά, θα επιτρέψει και την ενδοσκόπηση 

σχετικών θεμάτων και την τοποθέτηση αυτής της μελέτης στο πλαίσιο γυναικών 

ηγετών του 21ου αιώνα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

Αρχικά, για να κατανοήσουμε ορισμένες πτυχές αυτής της μελέτης πρέπει να υπάρξει 

μια διευκρίνιση σχετικά με τις ρυθμίσεις εργασίας του Δημόσιου Τομέα και του 

Ιδιωτικού Τομέα. 

Ο δημόσιος τομέας είναι το τμήμα της οικονομίας που ανήκει και ελέγχεται από την 

κυβέρνηση. Οι θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα υπάρχουν στις πόλεις, τους 

νομούς, καθώς και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα 

απασχολούνται με πλήρη και μερική απασχόληση, καθώς υπάρχουν και οι εποχιακοί 

υπάλληλοι. Ο δημόσιος τομέας δεν επιδιώκει να αποφέρει κέρδη, αντίθετα παρέχεται 

χρηματοδότηση για δημόσιες υπηρεσίες μέσω ευρείας ποικιλίας ενεργειών, όπως 

αύξηση φόρων, τελών και μέσω πηγών χρηματοδότησης από άλλα επίπεδα της 

κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα παρέχουν υπηρεσίες και αγαθά στο 

ευρύ κοινό. Επομένως, ο δημόσιος τομέας χρηματοδοτείται από τους 

φορολογούμενους και βασίζεται στις υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα 

πρέπει να ακολουθούν πολιτικές και να λογοδοτούν για δημόσια κεφάλαια και 

υπηρεσίες. Ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα 

είναι τα οφέλη για την υγεία και τη συνταξιοδότηση, η σχετική σταθερή απασχόληση 

και το υψηλό δυναμικό για αποδοχές. 

Στον ιδιωτικό τομέα ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, ενώ οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, συνήθως, ανήκουν σε έναν (ή δύο) επιχειρηματία (/ες). Ο ιδιωτικός 

τομέας, λοιπόν, καθοδηγείται από τα έσοδα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κερδίζουν 

χρήματα παρέχοντας αγαθά ή υπηρεσίες που χρειάζονται ή αναζητούνται. Αυτές οι 

εταιρείες έχουν κέρδος από αυτά που παρέχονται. Γι αυτό τον λόγο, προσπαθούν να 

παρέχουν προϊόντα καλής ποιότητας και υπηρεσίες πελατών, καθώς πρέπει να 

ανταγωνιστούν άλλες εταιρείες και θέλουν τους πελάτες τους να επιστρέψουν και να 

τους ξαναπροτιμήσουν. Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορεί να μην έχουν τις ίδιες 

απαιτήσεις, όσον αφορά τη λογοδοσία, ενώ σε γενικές γραμμές έχουν πολύ μικρή ή 

καθόλου κρατική συμμετοχή. 
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Όσον αφορά την ηγεσία, στον δημόσιο τομέα, οι ηγέτες αναμένεται να 

λειτουργήσουν με λιγότερους πόρους και επιβάλλεται να βρουν δημιουργικούς 

τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων. Η ηγεσία στον δημόσιο τομέα, σαφώς και 

επηρεάζει τις επιδόσεις στην εργασία και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Η 

λογοδοσία, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και ο σχεδιασμός είναι σημαντικά, 

όσον αφορά την ηγεσία του δημόσιου τομέα (Williams, 2019). 

Το άρθρο της Mc Carthy (2015) «Ηγέτες του δημόσιου τομέα: Διαφορετικές 

προκλήσεις, διαφορετικές ικανότητες», ισχυρίζεται ότι οι ηγέτες του δημόσιου τομέα 

αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις από τους ηγέτες του ιδιωτικού τομέα. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ηγέτες του δημόσιου τομέα εκτελούν και παρέχουν υπηρεσίες, 

σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανόνες και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Επομένως, 

δεν υπάρχουν τα κίνητρα που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στον ιδιωτικό τομέα. 

Χωρίς τα ίδια κίνητρα στη διάθεσή τους με τους ηγέτες του ιδιωτικού τομέα, οι 

ηγέτες του δημόσιου τομέα θεωρούν δύσκολο να παρακινήσουν το προσωπικό τους, 

με σκοπό να αποδώσει. Έτσι, οι ανώτεροι ηγέτες του δημόσιου τομέα μπορεί να 

δυσκολευτούν να δημιουργήσουν μια θετική ατμόσφαιρα εργασίας που να εμπνέει το 

προσωπικό, με σκοπό να παρέχει καλές υπηρεσίες και ποιοτική εξυπηρέτηση 

πελατών. Δεν υπάρχουν πραγματικά κίνητρα ή ανταμοιβές που να συνδέονται με την 

απόδοση ή τα αποτελέσματα, με στόχο να προσελκύσουν ή να παρακινήσουν τους 

εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. 

Ως ηγέτης σε αυτόν τον τύπο περιβάλλοντος, πρέπει κανείς να ταιριάζει συνεχώς με 

τις αξίες, με τους ρόλους εργασίας και να ανακαλύπτει νέους παράγοντες 

παρακίνησης για τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν μπόνους, τα οποία θα 

παρακινούν το προσωπικό να εργάζεται γρηγορότερα, πιο έξυπνα, πιο σκληρά ή πιο 

αποτελεσματικά στον δημόσιο τομέα. Συνεχίζοντας, το άρθρο αναφέρει ότι οι 

δημόσιοι ηγέτες εστιάζουν περισσότερο στη στρατηγική για το μακροπρόθεσμο 

όραμα. Στον δημόσιο τομέα, λόγω των προκλήσεων που υπάρχουν, είναι σημαντικοί 

οι ποιοτικοί ηγέτες που προσδιορίζονται, καθοδηγούνται και καλλιεργούνται. Για 

παράδειγμα, ηγέτες υψηλού δυναμικού μπορούν να καθοδηγούνται από ανώτερα 

στελέχη και να εκτίθενται σε καταστάσεις ανώτερης ηγεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

συναλλακτική ηγεσία είναι το κυρίαρχο στυλ στον δημόσιο τομέα. Έτσι, η βάση 

ισχύος, στην οποία βασίζεται ένας ηγέτης του δημόσιου τομέα είναι η επίσημη 
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εξουσία. Τέλος, οι δύο βάσεις εξουσίας που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι η νόμιμη 

εξουσία και η καταναγκαστική δύναμη (Mc Carthy, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ Μέρος Έρευνα: 

Κεφάλαιο 4ο: 

4.1 Αναγκαιότητα της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα: 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκε αρκετά διεξοδικά το 

θεωρητικό πλαίσιο της ηγεσίας και των διακρίσεων ενάντια στο φύλο, όπως αυτό 

προκύπτει από την εγχώρια και την παγκόσμια βιβλιογραφία. Η παρούσα εργασία 

αποτελεί μία προσπάθεια να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό η συναισθηματική 

νοημοσύνη συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ηγεσία μέσα στον ιδιωτικό και 
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δημόσιο φορέα εργασίας, καθώς και στην ικανότητα των γυναικών ηγετών να 

οδηγήσουν τις ομάδες τους στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Σκοπός της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι ανισοτήτων 

στην ηγεσία, καθώς και η διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι φραγμών και εμποδίων που 

συναντούν οι γυναίκες στην πορεία τους προς την ηγεσία αλλά και αφού αναλάβουν 

ηγετικά καθήκοντα. Ύστερα από τη βιβλιογραφική μελέτη και όσα περιγράφηκαν 

παραπάνω, προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην γυναικεία ηγεσία δημόσιου και 

ιδιωτικού φορέα; 

2. Σε ποιο βαθμό η συναισθηματική νοημοσύνη των ηγετών του 

δημόσιου/ιδιωτικού τομέα επηρεάζει τον τρόπο που ασκούν ηγεσία (styles); 

3. Υπάρχει διαφοροποίηση του στυλ ηγεσίας για τις γυναίκες 

δημόσιου/ιδιωτικού τομέα; 

4. Κατά την άποψη των γυναικών ηγετών έχουν βιώσει διακρίσεις στον χώρο 

εργασίας τους και στο κοινωνικό τους περιβάλλον; 

5. Ποιοι παράγοντες συμβάλουν και ποιοι δρουν ανασταλτικά στη διεκδίκηση 

της ηγετικής θέσης από γυναίκες; 

6. Πώς μπορούν να αμβλυνθούν αυτά τα εμπόδια; 

 

 

4.2 Ερευνητικές υποθέσεις: 

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, λοιπόν, διαμορφώνονται οι εξής 

ερευνητικές υποθέσεις: 

1. Υποθέτουμε πως θα υπάρξει διαφορά στα χαρακτηριστικά των γυναικών 

ηγετών δημόσιου/ιδιωτικού τομέα. 

2. Η συναισθηματική νοημοσύνη για τις γυναίκες του ιδιωτικού τομέα ίσως να 

παίζει μεγαλύτερο ρόλο, όσον αφορά το στυλ ηγεσίας. 

3. Εικάζουμε πως μέσω της μέτρησης των γυναικείων ηγετικών 

χαρακτηριστικών θα προκύψει και διαφοροποίηση στο στυλ ηγεσίας ανάμεσα 

στις γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα. 



 
87 

 

4. Θεωρούμε πως τόσο οι γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα, όσο και 

οι γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα θα αναφερθούν σε 

περιστατικά φυλετικής διάκρισης. 

5. Υποθέτουμε πως ως εμπόδια θα αναφερθούν το ωράριο εργασίας, ο φόρτος 

εργασίας, η ανατροφή των παιδιών, η αμφισβήτηση από την 

κοινωνία/συναδέλφους. 

6. Εικάζουμε πως οι απαντήσεις που θα δοθούν θα περιλαμβάνουν την αλλαγή 

στάσης από την κοινωνία, τον περιορισμό των απαιτήσεων του ρόλου, τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ηγέτη. 

4.3 Περιορισμοί της έρευνας: 

Μολονότι η παρούσα έρευνα απάντησε στις ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν 

αρχικά, δυστυχώς, υπήρχαν περιορισμοί, καθώς το δείγμα ήταν πολύ μικρό, ώστε τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα να είναι αντιπροσωπευτικά -ή και καθολικά. 

Ακόμα, πολλές από τις ερωτηθείσες δεν απάντησαν στις ερωτήσεις σύντομης 

ανάπτυξης. 

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε σε τυχόν μελλοντικές έρευνες, να ασχοληθούν με 

ακόμα μεγαλύτερα δείγματα. Η χρήση περισσότερων ομάδων εστίασης και 

προσωπικών συνεντεύξεων, ακόμα, μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να 

εντρυφήσουν στα ενδότερα της ψυχολογίας των ατόμων αυτών και να εξάγουν ακόμα 

πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Ακόμα, θα μπορούσαν μεταγενέστερες 

έρευνες, να μελετήσουν δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, έτσι ώστε να 

παρατηρηθούν τυχόν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικία και το γενικότερο 

υπόβαθρο των ερωτηθέντων. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα περιγραφθεί η μεθοδολογία 

που επιλέχθηκε για την εξέταση των παραπάνω ερωτημάτων, ενώ αργότερα θα 

εξετασθούν λεπτομερώς οι απαντήσεις στα προαναφερθέντα ερευνητικά ερωτήματα, 

βάσει της έρευνας που διεξήχθη. 

4.4 Μεθοδολογία: 

Η επιλογή του θέματος στην συγκεκριμένη εργασία έγινε μέσα από μία σειρά 

εκλογικευμένης διαδικασίας. Το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς κρίνεται άκρως 

σημαντικό, καθώς και η επιλογή για την συγκεκριμένη έρευνα μέσω 

ερωτηματολογίων, που ως στόχο έχουν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά της 
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γυναικείας ηγεσίας, καθώς και να μετρήσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των 

γυναικών. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική μέθοδος έρευνας, 

αναφερόμαστε σε διαπιστώσεις, με τις οποίες μεταφερόμαστε από ένα σύνολο 

πεπερασμένων παρατηρήσεων και πειραματικών αποτελεσμάτων σε συμπεράσματα. 

Αυτή η έρευνα συνίσταται στο ότι σαφώς, και ξεκινά έχοντας ως βάση μια 

συγκεκριμένη θεωρία, καθώς ακόμα στηρίζεται και στη συλλογή δεδομένων, τα 

οποία αναλύονται και έτσι, αναδεικνύονται κοινά θέματα και κοινές αρχές. 

4.5 Ποσοτική μέθοδος-ερωτηματολόγιο: 

Το ερευνητικό διάβημα της παρούσας εργασίας στηρίζεται σε ποσοτική ερευνητική 

μεθοδολογία, αξιοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Η ποσοτική μέθοδος 

επιλέχθηκε, διότι διασφαλίζει την αντικειμενικότητα της έρευνας και δεν είναι δυνατή 

η στρέβλωση των δεδομένων που θα συλλεχθούν. Τα αριθμητικά δεδομένα 

εξασφαλίζουν, επομένως, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας και των 

αποτελεσμάτων. Το μέσο συλλογής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, όπως 

αναφέρθηκε και στην παραπάνω παράγραφο, είναι το ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που αντιστοιχούν στις μεταβλητές 

και η εξέταση των μεταξύ τους συσχετίσεων. Το ερωτηματολόγιο, αξιοποιήθηκε, 

ώστε η συλλογή των πληροφοριών να είναι ενιαία και ομοιόμορφη από όλους τους 

ερωτώμενους και έτσι οι πληροφορίες να είναι συγκρίσιμες. Το ερωτηματολόγιο θα 

συμπληρωθεί ανώνυμα από τα υποκείμενα της έρευνας και οι ερωτηθέντες θα 

απαντούν, δίνοντας συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. 

Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, διότι θεωρείται ένας 

εύκολος τρόπος, προκειμένου να συγκεντρωθεί το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό 

για τη διεξαγωγή της έρευνας. Με τη χρήση του ερωτηματολογίου συλλέγονται 

πολλές πληροφορίες σε πολύ σύντομο χρόνο, συγκριτικά με άλλες μεθόδους έρευνας 

και διερευνώνται απόψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, των οποίων η διατύπωση 

και εξωτερίκευση παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες (Τσιώλης, 2014). 

Το ερωτηματολόγιο, αποτελεί προσωπική κατασκευή της ερευνήτριας, σε 

συνεργασία με την επιβλέπουσα καθηγήτρια και είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε, μέσω αυτού, να απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 

προηγουμένως. Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκαν και τα M. L. Q. και τοT.E. Qeue-SF, για 
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τα οποία θα μιλήσουμε εκτενώς παρακάτω. Το ερωτηματολόγιο, επιπλέον, θα 

συνοδευτεί από μια σχετική με την έρευνα εισαγωγή, η οποία θα ενημερώνει τους 

ερωτηθέντες για το θέμα και για τη σκοπιμότητα της έρευνας. Ακόμα, το 

ερωτηματολόγιο, θα διανεμηθεί και θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, (μέσω Facebook 

και μέσω του Gmail), καθώς η συλλογή δεδομένων μέσω του διαδικτύου αποτελεί 

πλέον μια αποδεκτή μεθοδολογική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήμες (Stewart & 

Williams, 2005).  Έτσι, επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος μεθοδολογικός σχεδιασμός που 

αξιοποιεί τα νέα Μέσα και συγκεκριμένα τα κοινωνικά δίκτυα ως εργαλεία έρευνας. 

4.6 Πολυπαραγοντικό Μοντέλο Ηγεσίας - Multifactor Leadership 

Questionnaire (M.L.Q) 

Το Multifactor Leadership Questionnaire (M.L.Q) είναι ένα ερωτηματολόγιο των 

Avolio & Bass το οποίο μετρά τα ηγετικά χαρακτηριστικά. Στη σύντομη μορφή του, 

αποτελείται από 45 ερωτήσεις από τις οποίες για τους σκοπούς της παρούσας 

διπλωματικής χρησιμοποιήθηκαν οι 36, οι απαντήσεις των οποίων δόθηκαν σε 

7ψήφιες κλίμακες Likert (1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ αρκετά, 3=διαφωνώ 

λίγο, 4=ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ, 5=συμφωνώ λίγο, 6=συμφωνώ αρκετά, 

7=συμφωνώ απόλυτα).  

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από τρεις κλίμακες και εννιά υποκλίμακες, οι 

οποίες μετρούν τα ηγετικά στυλ. Πιο συγκεκριμένα, μετρά την:  

 Μετασχηματιστική ηγεσία (Transformational leadership), η οποία αποτελείται από 

5 υποκλίμακες:  

α. Την Εξειδικευμένη επιρροή - συμπεριφορά (Idealized Influenced – behavior),  

β. Την Εξιδανικευμένηεπιρροή (Idealized Influence- attributed),  

γ. Την Εμψυχωτική κινητοποίηση (Inspirational motivator)  

δ. Τη Διανοητική διέγερση (Intellectual stimulator)  

ε. Την Εξατομικευμένη εξέταση (Individualized consideration)  

 Συναλλακτική ηγεσία (Transactional leadership), η οποία αποτελείται από 3 

υποκλίμακες:  

α. την έκτακτη ανταμοιβή (contigent reward)  
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β. την ενεργητική διαχείριση (active management)  

γ. την παθητική διαχείριση (passive management)  

 Παθητική- προς αποφυγή ηγεσία (Laisser-faire) η οποία μετράται από 4 ερωτήσεις. 

Οι παραπάνω ηγετικοί παράγοντες αξιολογούνται με τη βοήθεια των 36 ερωτήσεων, 

η αντιστοίχιση των οποίων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα, όπως αυτός 

διατυπώθηκε από τους Bass & Avolio (2004).  

Το ερωτηματολόγιο αυτό συμβάλλει αποτελεσματικά στη συλλογή στοιχείων, 

σχετικά με τα ηγετικά χαρακτηριστικά και με τις ηγετικές συμπεριφορές, από την 

προς αποφυγή ως την εξιδανικευμένη ηγεσία, ενώ επίσης, διαφοροποιεί τους 

αποτελεσματικούς από τους μη αποτελεσματικούς ηγέτες. 

4.7 Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής νοημοσύνης – Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire (TEIQue-SF) 

Το Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) των Petrides K.V & 

Furnham, A. (2003) αποτελεί το πιο εύχρηστο εργαλείο μέτρησης της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας 

και σήμερα διατίθεται σε 15 γλώσσες (Petrides, 2007), ανάμεσά τους και η ελληνική 

γλώσσα. Διαθέτει εκτεταμένη και σύντομη μορφή. Στη σύντομη μορφή του, η οποία 

χρησιμοποιείται και στην παρούσα έρευνα, μετρά τη συναισθηματική νοημοσύνη ως 

χαρακτηριστικό γνώρισμα. Περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων 

δόθηκαν σε 7ψήφιες κλίμακες Likert (1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ αρκετά, 

3=διαφωνώ λίγο, 4= ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ, 5=συμφωνώ λίγο, 6=συμφωνώ 

αρκετά, 7=συμφωνώ απόλυτα). (Παρασκευόπουλος, 1993, Javeau, 1996). 

Αποτελείται από τέσσερις κλίμακες και 15 υποκλίμακες. Πιο συγκεκριμένα μετρά:  

 Την ευημερία (well being factor), η οποία περιλαμβάνει: α. την αισιοδοξία 

(optimism) β. την ευτυχία (happiness) γ. την αυτοεκτίμηση (self- esteem)  

 Τον Αυτοέλεγχο (self control factor), ο οποίος μετρά: α. την διαχείριση 

συναισθήματος (emotion regulation) β. αυθορμητισμό (impulse control) [67] γ. Τη 

διαχείριση στρες (stress management)  
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 Τη Συναισθηματικότητα (emotionality factor) α. τη διαχείριση του συναισθήματος 

(emotion management) β. τη συναισθηματική έκφραση (emotion expression) γ. τη 

συναισθηματική αντίληψη (emotion perception) δ. την ενσυναίσθηση (empathy)  

 Την κοινωνικότητα (sociability factor) α. τις σχέσεις (relationships) β. την 

κοινωνική αντίληψη (social awareness) γ. την διεκδικητικότητα (assertiveness)  

 Ανεξάρτητα χαρακτηριστικά (independent facets) α. ικανότητα προσαρμογής β. την 

αυτοκινητοποίηση (selfmotivation) 

4.8 Προετοιμασία πρόσβασης στο πεδίο και δεοντολογικές επισημάνσεις: 

Η ερευνήτρια, έχοντας την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, έχει σκοπό να προσεγγίσει, 

αρχικά, ηλεκτρονικά γυναίκες που κατέχουν θέσεις ευθύνης, τόσο στον ιδιωτικό, όσο 

και στον δημόσιο τομέα, ενημερώνοντάς τους για την έρευνα που επιθυμεί να 

διεξάγει. Στη συνέχεια, εφόσον οι ερωτώμενοι εκφράσουν προθυμία να συμμετέχουν 

στην έρευνα, ο ερευνητής διανέμει το ερωτηματολόγιο στους ερωτηθέντες και 

ενημερώνει για την έρευνά του και για την ανωνυμία που πρόκειται να τηρηθεί. 

Το ερωτηματολόγιο, όπως αναφέραμε και παραπάνω, συνοδεύονταν από μια -σχετική 

με την έρευνα-εισαγωγή, η οποία πληροφορούσε τους συμμετέχοντες για το 

περιεχόμενο της παρούσας έρευνας. Η ερευνήτρια, φυσικά, ενημέρωσε τους 

υποψήφιους συμμετέχοντες και άτυπα πριν τη διανομή του ερωτηματολογίου. Η 

συμμετοχή, επομένως, των ατόμων στην έρευνα ήταν ελεύθερη και εθελοντική. 

Επίσης, το ερωτηματολόγιο δεν απαιτούσε συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων, 

συνεπώς, διασφαλίστηκε και η ανωνυμία των συμμετεχόντων προσώπων, 

δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διαφύλαξη της 

εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων και των αναρτήσεων των 

συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα η ερευνήτρια προσέγγισε κατά το χρονικό διάστημα 

Μάιος-Ιούνιος 2021. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε τυχαία σε διευθυντές ή 

προϊσταμένους τμημάτων. Με αυτό τον τρόπο έγινε προσπάθεια να διασφαλιστεί 

περισσότερο η ανωνυμία των ερωτηθέντων. 

4.9 Πρακτικά ζητήματα: 

Ο ερευνητής ενδέχεται να αντιμετωπίσει διάφορα πρακτικά ζητήματα. Καταρχάς, οι 

υποψήφιοι ερωτηθέντες ενδέχεται να μην απαντήσουν εγκαίρως στο 
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ερωτηματολόγιο, ή να θεωρήσουν ότι θα τους πάρει αρκετό χρόνο για να το 

συμπληρώσουν. 

4.10 Δείγμα: 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 22 άτομα (11 γυναίκες που εργάζονται στον 

ιδιωτικό τομέα και 11 γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα). Από τη στιγμή 

που η εν λόγω έρευνα είναι συγκριτική, επιλέχθηκε η σκόπιμη, στρωματοποιημένη 

δειγματοληψία και έγινε προσπάθεια να υπάρξει αναλογία ανάμεσα στους 

ερωτηθέντες, ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά. 

Συνολικά, συμμετείχαν άτομα και με σκοπό να αποφευχθεί η μεροληψία έγινε τυχαία 

επιλογή των απαντήσεων. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν από τον κοινωνικό περίγυρο 

της ερευνήτριας στο Facebook, αφού η δημοφιλία του διαδικτύου ως εργαλείου, 

εισαγάγει καινοτομία στην έρευνα. 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 5ο :  

Αποτελέσματα έρευνας 

Αφού συγκεντρώθηκαν τα ερωτηματολόγια, η ερευνήτρια προσπάθησε να 

κωδικοποιήσει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου και η απλή στατιστική. Τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν αναλύθηκαν σε πίνακες με απλή στατιστική και με τη χρήση του 

Microsoft Excel. Ακόμα, εξήχθησαν οι μέσοι όροι του συνόλου των παρατηρήσεων 

του δείγματος για όλους τους παράγοντες της συναισθηματικής νοημοσύνης και για 

κάθε μορφή ηγεσίας. 
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Το επόμενο γράφημα αποτυπώνει σχηματικά την κατανομή του δείγματος αναφορικά 

με την προϋπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων (40,9%) έχουν προϋπηρεσία από 2 έως 5 χρόνια, ενώ το αμέσως 

επόμενο μεγάλο ποσοστό (27,3%) αντιστοιχούν στους ηγέτες με παραπάνω από 10 

χρόνια προϋπηρεσίας στην ηγεσία. Ακολούθως, μικρότερο φαίνεται να είναι το 
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ποσοστό (18,2%) των ηγετών με 5-10 χρόνια προϋπηρεσίας και τέλος, ακόμα 

λιγότεροι (13,6%) ηγέτες στο ξεκίνημα της ηγετικής τους καριέρας με 1-2 χρόνια 

εμπειρίας. 

 

Το επόμενο διάγραμμα  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 

υφισταμένων που έχει ο κάθε ηγέτης. Παρατηρείται λοιπόν ότι οι περισσότεροι 

ηγέτες (58,9%) έχουν από 1-9 υφισταμένους. Μικρότερο ποσοστό (9%) 

καταλαμβάνουν οι ηγέτες με αριθμό υφισταμένων από 10 έως 15 άτομα και λίγο 

περισσότερο ποσοστό (31,7%) καταλαμβάνουν οι ηγέτες που έχουν από 16 άτομα και 

άνω. 

Στη συνέχεια, θα δοθούν οι μέσοι όροι, για κάθε ερώτηση ξεχωριστά, τόσο για την 

ηγεσία, όσο και για τη συναισθηματική νοημοσύνη. 

Όσον αφορά στην ηγεσία, ο μέσος όρος είναι 4,66 που υποδηλώνει ότι η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό ηγετικά χαρακτηριστικά. Η κατώτατη 

τιμή για την ηγεσία είναι 3,61 ενώ η μεγαλύτερη είναι 5,83, τιμές που φανερώνουν 

ότι οι ηγέτες του δείγματος διαθέτουν μέτριου έως υψηλού βαθμού ηγετικά 

χαρακτηριστικά.  

Μέσοι όροι κάθε ερώτησης & συνολικός μέσος όρος για τη μετασχηματιστική 

ηγεσία 
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Α. Ερωτήσεις που μετρούν την Εξιδανικευμένη επιρροή- συμπεριφορά 

(Idealized Influenced - behavior): 

Μέσοι όροι 

Γυναίκες 

Ιδιωτικού 

τομέα 

Μέσοι όροι 

Γυναίκες 

Δημόσιου 

τομέα 

Νιώθω περήφανος που δουλεύω μαζί τους 5,27 6 

Βάζω το καλό της ομάδας πιο πάνω από το ατομικό μου συμφέρον  5,36 6,2 

Λειτουργώ κατά τρόπο που κερδίζει το σεβασμό τους  4,72 5,63 

 Αποπνέω αίσθηση δύναμης και εμπιστοσύνης  5,36 5,27 

Μέσος όρος εξιδανικευμένη επιρροή – συμπεριφορά  5,05 5,77 

Β. Ερωτήσεις που μετρούν την Εξιδανικευμένη επιρροή 

(Idealized Influence - Attributed): 

  

Αναφέρομαι στις δικές μου σημαντικές αξίες και πεποιθήσεις  3,72 5,09 

Καθορίζω τη σπουδαιότητα έχοντας ισχυρή αίσθηση του σκοπού  5,18 6,00 

Σκέπτομαι τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεων 5,27 5,00 

Δίνω έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια συλλογική αίσθηση 

της αποστολής 

4,81 6,18 

Μέσος όρος εξιδανικευμένη επιρροή – αποδοθείσα 4,74 5,57 

Γ. Ερωτήσεις που μετρούν την Εμψυχωτική κινητοποίηση 

(Inspirational motivator): 

  

Μιλάω με αισιοδοξία για το μέλλον 4,81 5,90 

Μιλάω με ενθουσιασμό για τις ανάγκες που πρέπει να επιτευχθούν  5,00 5,54 

Προβάλλω ένα συναρπαστικό όραμα για το μέλλον  4,45 5,09 

Εκφράζω την πεποίθηση ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν 5,09 6,00 

Μέσος όρος εμψυχωτικής κινητοποίησης  4,84 5,63 
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Δ. Ερωτήσεις που μετρούν την Διανοητική διέγερση 

(Intellectual stimulator) 

  

Επανεξετάζω κρίσιμα στοιχεία που θεωρούνται δεδομένα και αναρωτιέμαι 

αν αυτά είναι κατάλληλα 

5,90 6,09 

Αναζητάω διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων 

4,81 5,36 

Τους παροτρύνω να βλέπουν τα πράγματα από πολλές διαφορετικές 

οπτικές γωνίες 

5,00 5,54 

 Προτείνω νέους τρόπους προσέγγισης με τους οποίους μπορεί να 

επιδιωχθεί η ολοκλήρωση ενός έργου 

4,63 5,81 

Μέσος όρος διανοητικής διέγερσης  5,08 5,70 

Ε. Ερωτήσεις που μετρούν την Εξατομικευμένη εξέταση 

(Individualized consideration) 

  

Αφιερώνω χρόνο στο να διδάσκω και να καθοδηγώ 5,00 5,81 

Αντιμετωπίζω τους υφισταμένους μου περισσότερο ως ξεχωριστά άτομα, 

παρά ως μέλη της ομάδας 

4,27 5,00 

Τους αντιμετωπίζω ως άτομα με διαφορετικές ανάγκες, ικανότητες και 

φιλοδοξίες 

5,27 

 

5,45 

Τους βοηθώ να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους 5,27 6,09 

Μέσος όρος εξατομικευμένης εξέτασης  4,95 5,59 

Συνολικός μέσος όρος  4,93 5,65 

Μέσος όρος: 5,27 

 

Νιώθω περήφανος που δουλεύω μαζί τους (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 
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Μέσος όρος: 6 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,36 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 6,2 

 

 

 

 

 

Νιώθω περήφανος που δουλεύω μαζί τους (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Βάζω το καλό της ομάδας πιο πάνω από το ατομικό μου 
συμφέρον (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Βάζω το καλό της ομάδας πιο πάνω από το ατομικό μου 
συμφέρον (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Βάζω το καλό της ομάδας πιο πάνω από το ατομικό μου 
συμφέρον (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος:4,72 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,36 

Λειτουργώ κατά τρόπο που κερδίζει το σεβασμό τους (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 

Λειτουργώ κατά τρόπο που κερδίζει το σεβασμό τους (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 

Αποπνέω αίσθηση δύναμης και εμπιστοσύνης (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 
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Μέσος όρος: 5,27 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 3,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,09 

Αποπνέω αίσθηση δύναμης και εμπιστοσύνης (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 

Αναφέρομαι στις δικές μου σημαντικές αξίες και 
πεποιθήσεις (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Αναφέρομαι στις δικές μου σημαντικές αξίες και 
πεποιθήσεις (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

 

Αποπνέω αίσθηση δύναμης και εμπιστοσύνης (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 

Αναφέρομαι στις δικές μου σημαντικές αξίες και 
πεποιθήσεις (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 
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Μέσος όρος: 5,18 

 

 

Μέσος όρος: 6 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,27 

 

 

 

Καθορίζω τη σπουδαιότητα έχοντας ισχυρή αίσθηση 
του σκοπού (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Καθορίζω τη σπουδαιότητα έχοντας ισχυρή αίσθηση του 
σκοπού (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Σκέπτομαι τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεων (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 

Σκέπτομαι τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεων (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 5 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 4,81 

 

 

 

Μέσος όρος: 6,18 

 

 

  

 

Μέσος όρος: 4,81 

 

 

Δίνω έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια συλλογική αίσθηση της 
αποστολής (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Δίνω έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια συλλογική αίσθηση της 
αποστολής (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Μιλάω με αισιοδοξία για το μέλλον 
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 
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Μέσος όρος: 5,9 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,54 

 

Μέσος όρος: 4,45 

 

Μιλάω με αισιοδοξία για το μέλλον 

(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Μιλάω με ενθουσιασμό για τις ανάγκες που πρέπει να επιτευχθούν 
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Μιλάω με ενθουσιασμό για τις ανάγκες που πρέπει να επιτευχθούν (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 

Προβάλλω ένα συναρπαστικό όραμα για 
το μέλλον (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 
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Μέσος όρος: 5,09 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,09 

 

 

 

 

                  Μέσος όρος: 6 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,9 

 

Προβάλλω ένα συναρπαστικό όραμα για 
το μέλλον (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Εκφράζω την πεποίθηση ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν 
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Εκφράζω την πεποίθηση ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν 
(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Επανεξετάζω κρίσιμα στοιχεία που θεωρούνται δεδομένα και αναρωτιέμαι αν 
αυτά είναι κατάλληλα (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 
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Μέσος όρος: 6,09 

 

 

 

Μέσος όρος: 4,81 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,36 

 

 

 

Μέσος όρος: 5 

 

 

 

Επανεξετάζω κρίσιμα στοιχεία που θεωρούνται δεδομένα και αναρωτιέμαι αν 
αυτά είναι κατάλληλα (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Αναζητάω διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 

Αναζητάω διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 

Τους παροτρύνω να βλέπουν τα πράγματα από πολλές 
διαφορετικές οπτικές γωνίες (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Τους παροτρύνω να βλέπουν τα πράγματα από πολλές 
διαφορετικές οπτικές γωνίες (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 
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Μέσος όρος: 5,54 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 4,63 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,81 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5 

 

Προτείνω νέους τρόπους προσέγγισης με τους 
οποίους μπορεί να επιδιωχθεί η ολοκλήρωση ενός 
έργου (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Προτείνω νέους τρόπους προσέγγισης με τους 
οποίους μπορεί να επιδιωχθεί η ολοκλήρωση ενός 
έργου (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Αφιερώνω χρόνο στο να διδάσκω και να καθοδηγώ 
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 
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Μέσος όρος: 5,81 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος 4,27 

 

 

 

 

Μέσος 

όρος: 5 

 

 

 

 

 

Αφιερώνω χρόνο στο να διδάσκω και να καθοδηγώ (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 

Αντιμετωπίζω τους υφισταμένους μου περισσότερο ως ξεχωριστά άτομα, παρά ως 
μέλη της ομάδας (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Αντιμετωπίζω τους υφισταμένους μου περισσότερο ως ξεχωριστά άτομα, παρά ως μέλη της 
ομάδας (Γυναίκες Δημόσιου  τομέα) 

Τους αντιμετωπίζω ως άτομα με διαφορετικές ανάγκες, ικανότητες και φιλοδοξίες 
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 



 
107 

 

 

Μέσος όρος: 5,27 

 

 

Μέσος όρος: 5,45 

 

 

 

Μέσος 

όρος: 5,27 

 

 

 

Μέσος όρος: 6,09 

 

 

 

Ο μέσος όρος της μετασχηματιστικής ηγεσίας στο σύνολό της είναι υψηλός και για 

τις γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα (4,93), αλλά και για τις γυναίκες 

που εργάζονται στον δημόσιο τομέα (5,65). Αυτού του είδους το εύρημα, μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα, υιοθετούν λίγο 

περισσότερο το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα, οι υποπαράγοντες 

Τους βοηθώ να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους 
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Τους βοηθώ να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους 
(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Τους αντιμετωπίζω ως άτομα με διαφορετικές ανάγκες, ικανότητες και φιλοδοξίες 
(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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εξειδικευμένη επιρροή (συμπεριφορά) και εξειδικευμένη επιρροή (αποδοθείσα) των 

γυναικών του δημόσιου τομέα έχουν ιδιαίτερα υψηλό μέσο όρο, 5,77 και 5,57 

αντίστοιχα, ενώ οι γυναίκες του ιδιωτικού τομέα εμφανίζουν 5,05 και 4,74 σε αυτές 

τις υποκατηγορίες. Με αυτόν τον τρόπο, υποδεικνύεται ότι οι γυναίκες που 

εργάζονται στον δημόσιο τομέα θεωρούν λίγο περισσότερο ότι έχουν την ικανότητα 

να δημιουργούν αισθήματα εμπιστοσύνης στους συνεργάτες τους, εμπνέοντάς τους 

περηφάνια, ενώ παράλληλα δρουν με ακεραιότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και 

αυτοέλεγχο. Υψηλό μέσο όρο εμφανίζουν και οι υπόλοιποι υποπαράγοντες της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας. Ειδικότερα, η εμψυχωτική κινητοποίηση, η ικανότητα 

δηλαδή των ηγετών να εμπνέουν τους υφισταμένους τους και να καθορίζουν το ηθικά 

σωστό φαίνεται να είναι αρκετά υψηλή σύμφωνα με τις απαντήσεις των γυναικών του 

δημόσιου τομέα (5,63 έναντι 4,84 των γυναικών του ιδιωτικού τομέα αντίστοιχα). 

Εξίσου υψηλός είναι και ο μέσος όρος που παρατηρείται για τη διανοητική διέγερση 

(5,70 έναντι 5,08 των γυναικών του ιδιωτικού τομέα αντίστοιχα), την ικανότητα 

δηλαδή να ενθαρρύνεται η καινοτόμα σκέψη. Τέλος, εξίσου σημαντικός είναι και ο 

μέσος όρος της εξατομικευμένης εξέτασης (5,65 έναντι 4,93 των γυναικών του 

ιδιωτικού τομέα αντίστοιχα), της ικανότητας δηλαδή των ηγετών να αντιλαμβάνονται 

τους υφισταμένους τους ως ξεχωριστές προσωπικότητες και να δρουν ανάλογα με τις 

ανάγκες τους. 

Μέσοι όροι κάθε ερώτησης & συνολικός μέσος όρος για τη Συναλλακτική 

Ηγεσία 

Α. Ερωτήσεις που μετρούν την Έκτακτη ανταμοιβή (contigent 

reward)  

Μέσοι όροι 

Γυναίκες Ιδιωτικού 

τομέα 

Μέσοι όροι 

Γυναίκες 

Δημόσιου τομέα 

Παρέχω βοήθεια, ως αντάλλαγμα των προσπαθειών των υφισταμένων 

μου  

5,45 4,27 

Δηλώνω με σαφήνεια ποιος είναι υπεύθυνος για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων 

5,81 5,81 

Κάνω κατανοητό τι τα μέλη της ομάδας οφείλουν να περιμένουν μετά 

την ολοκλήρωση του σχεδίου 

5,00 5,09 
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Εκφράζω ικανοποίηση όταν το προσωπικό εκπληρώνει τις προσδοκίες  5,63 6,54 

Μέσος όρος έκτακτης ανταμοιβής  5,47 5,42 

Β. Ερωτήσεις που μετρούν την Ενεργητική διαχείριση (active 

management) 

  

Εστιάζω την προσοχή μου σε αντικανονικότητες, λάθη, εξαιρέσεις και 

πρότυπα απόδοσης 

5,18 5,90 

Επικεντρώνω την προσοχή μου αποκλειστικά στην αντιμετώπιση 

λαθών, παραπόνων και αποτυχιών 

4,63 3,45 

Είμαι ο τύπος του ηγέτη που παρακολουθεί τα λάθη του προσωπικού 4,45 3,27 

Στρέφω τη προσοχή του προσωπικού προς τις αποτυχίες προκειμένου 

να επιτευχθεί ο στόχος  

4,18 2,54 

Μέσος όρος ενεργητικής διαχείρισης  4,61 3,79 

Γ. Ερωτήσεις που μετρούν την Παθητική Διαχείριση (passive 

management) 

  

Δεν παρεμβαίνω μέχρι ένα θέμα να γίνει ιδιαίτερα σοβαρό 3,54 3,09 

Περιμένω κάτι να πάει στραβά για να επέμβω 2,18 1,72 

Είμαι σταθερός στην άποψη: «Αν δεν είναι χαλασμένο μη το φτιάξεις»  2,54 2,63 

Ακολουθώ την τακτική του ότι τα προβλήματα πρέπει να γίνουν 

χρόνια πριν αναλάβω δράση χρόνια πριν αναλάβω δράση 

 

 

2,30 1,45 

Μέσος όρος για Παθητική διαχείριση  

 

2,64 

 

2,22 

 
Συνολικός μέσος όρος 4,24 3,81 
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Μέσος όρος: 5,45 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 4,27 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,81 

Δηλώνω με σαφήνεια ποιος είναι υπεύθυνος για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (Γυναίκες Ιδιωτικού 
τομέα) 

Παρέχω βοήθεια, ως αντάλλαγμα των 
προσπαθειών των υφισταμένων μου (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 

Παρέχω βοήθεια, ως αντάλλαγμα των 
προσπαθειών των υφισταμένων μου (Γυναίκες  
Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 5,81 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5 

 

 

Μέσος όρος: 5,09 

 

 

 

 

 

Δηλώνω με σαφήνεια ποιος είναι υπεύθυνος για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (Γυναίκες Δημόσιου 
τομέα) 

Κάνω κατανοητό τι τα μέλη της ομάδας οφείλουν να περιμένουν μετά την 
ολοκλήρωση του σχεδίου (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Κάνω κατανοητό τι τα μέλη της ομάδας οφείλουν να περιμένουν μετά την 
ολοκλήρωση του σχεδίου (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 5,63 

 

Μέσος όρος: 6,54 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,18 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,9 

 

 

 

Εκφράζω ικανοποίηση όταν το προσωπικό 
εκπληρώνει τις προσδοκίες (Γυναίκες Δημόσιου 
τομέα) 

Εκφράζω ικανοποίηση όταν το προσωπικό εκπληρώνει 
τις προσδοκίες (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Εστιάζω την προσοχή μου σε αντικανονικότητες, λάθη, 

εξαιρέσεις και πρότυπα απόδοσης (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 

Εστιάζω την προσοχή μου σε αντικανονικότητες, 
λάθη, εξαιρέσεις και πρότυπα απόδοσης 

(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 4,63 

 

Μέσος όρος: 3,45 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 4,45 

 

 

 

Μέσος όρος: 3,27 

 

 

 

 

 

Επικεντρώνω την προσοχή μου αποκλειστικά στην αντιμετώπιση λαθών, 
παραπόνων και αποτυχιών (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Επικεντρώνω την προσοχή μου αποκλειστικά στην αντιμετώπιση λαθών, 
παραπόνων και αποτυχιών (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Είμαι ο τύπος του ηγέτη που παρακολουθεί τα λάθη του προσωπικού (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 

Είμαι ο τύπος του ηγέτη που παρακολουθεί τα λάθη του προσωπικού (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 4,18 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,54 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 3,54 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 3,09 

 

 

Δεν παρεμβαίνω μέχρι ένα θέμα να γίνει ιδιαίτερα σοβαρό (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Δεν παρεμβαίνω μέχρι ένα θέμα να γίνει ιδιαίτερα σοβαρό (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Στρέφω τη προσοχή του προσωπικού προς τις αποτυχίες προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Στρέφω τη προσοχή του προσωπικού προς τις αποτυχίες προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 2,18 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 1,72 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,54 

 

 

 

 

Περιμένω κάτι να πάει στραβά για να επέμβω 
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Περιμένω κάτι να πάει στραβά για να επέμβω 
(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Είμαι σταθερός στην άποψη: «Αν δεν είναι 
χαλασμένο μη το φτιάξεις» (Γυναίκες Ιδιωτικού 
τομέα) 

Είμαι σταθερός στην άποψη: «Αν δεν είναι 
χαλασμένο μη το φτιάξεις» (Γυναίκες Δημόσιου 
τομέα) 
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Μέσος όρος: 2,63 

 

Μέσος όρος: 2,3 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 1,45 

 

 

 

 

O συνολικός μέσος όρος για τη συναλλακτική ηγεσία είναι 4,24 για τις γυναίκες που 

απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για τις γυναίκες που απασχολούνται στον 

δημόσιο τομέα είναι 3,81. Τα συγκεκριμένα ευρήματα, αποδεικνύουν ότι το 

συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας υιοθετείται και εφαρμόζεται περισσότερο από τις 

γυναίκες του ιδιωτικού τομέα. Παρόλα αυτά, δεν αποτελεί την επικρατέστερη 

επιλογή. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι ο μέσος όρος του παράγοντα έκτακτη 

ανταμοιβή είναι αρκετά υψηλός και για τις δύο κατηγορίες ερωτηθέντων (5,47 για τις 

γυναίκες ιδιωτικού τομέα και 5,42 για τις γυναίκες δημόσιου τομέα αντίστοιχα). Οι 

ερωτώμενες ηγέτες, λοιπόν, επιδιώκουν να ανταμείβουν τους υφισταμένους τους, 

όταν αυτοί ανταποκρίνονται στους στόχους τους. Αξιοσημείωτη είναι και η διαφορά 

Ακολουθώ την τακτική του ότι τα προβλήματα πρέπει 
να γίνουν χρόνια πριν αναλάβω δράση (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 

Ακολουθώ την τακτική του ότι τα προβλήματα πρέπει 
να γίνουν χρόνια πριν αναλάβω δράση (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 
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στους μέσους όρους των παραγόντων της ενεργής διαχείρισης και της παθητικής 

διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της ενεργητικής διαχείρισης είναι 4,61 

για τις γυναίκες ιδιωτικού τομέα και 3,79 για τις γυναίκες δημόσιου τομέα 

αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα ευρήματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες 

του ιδιωτικού τομέα αξιοποιούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα πρότυπα συμμόρφωσης, 

με σκοπό να προσδιορίσουν με σαφήνεια και να περιγράψουν παραστατικά την 

αναποτελεσματική απόδοση. Από την άλλη πλευρά, για να επιτύχουν μείωση της 

αναποτελεσματικής απόδοσης, καταφεύγουν σε κυρώσεις και λεπτομερή διορθωτικά 

μέτρα. Αντίθετα, ο μέσος όρος της παθητικής διαχείρισης είναι 2,64 για τις γυναίκες 

ιδιωτικού τομέα και 2,22 για τις γυναίκες δημόσιου τομέα. Τα παραπάνω ευρήματα, 

εύκολα μας βοηθούν να συμπεράνουμε ότι οι ερωτηθείσες ηγέτες δεν επιτρέπουν σε 

μία προβληματική κατάσταση να διαιωνίζεται, αλλά επεμβαίνουν, προσπαθώντας να 

βρουν αποτελεσματικές λύσεις. 

Μέσοι όροι κάθε ερώτησης & συνολικός μέσος όρος για την προς-αποφυγή 

ηγεσία 

Ερωτήσεις που μετρούν την ηγεσία προς αποφυγή  Μέσοι Όροι 

Γυναίκες 

Ιδιωτικού τομέα 

Μέσοι Όροι 

Γυναίκες 

Δημόσιου τομέα 

Αποφεύγω να αναμειχθώ όταν προκύπτουν προβλήματα  2,90 1,54 

Είμαι απούσα όταν με χρειάζονται 1,72 1,27 

Αποφεύγω να παίρνω αποφάσεις  2,00 1,09 

Καθυστερώ να απαντήσω σε επείγοντα ερωτήματα 1,54 1,45 

Συνολικός μέσος όρος  1,91 1,33 
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Μέσος όρος: 2,9 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 1,54 

 

 

Μέσος όρος: 1,72 

 

 

Μέσος όρος: 1,27 

 

 

 

 

 

 

Αποφεύγω να αναμειχθώ όταν προκύπτουν προβλήματα (Γυναίκες Ιδιωτικού 
τομέα) 

Είμαι απούσα όταν με χρειάζονται (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Αποφεύγω να παίρνω αποφάσεις (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Αποφεύγω να αναμειχθώ όταν προκύπτουν προβλήματα (Γυναίκες Δημόσιου 
τομέα) 

Είμαι απούσα όταν με χρειάζονται (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 2 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 1,09 

 

 

 

Μέσος όρος: 1,54 

 

 

 

Μέσος όρος: 1,45 

 

 

 

 

Όσον αφορά στην τρίτη μορφή ηγεσίας, την προς αποφυγή ηγεσία, ο συνολικός 

μέσος όρος είναι 1,91 για τις γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για 

τις γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα ο μέσος όρος είναι ακόμα 

Αποφεύγω να παίρνω αποφάσεις (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Καθυστερώ να απαντήσω σε επείγοντα ερωτήματα (Γυναίκες Δημόσιου  τομέα) 

Καθυστερώ να απαντήσω σε επείγοντα ερωτήματα (Γυναίκες Ιδιωτικού  τομέα) 
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μικρότερος (1,33). Ο χαμηλός αυτός μέσος όρος υποδηλώνει ότι οι ερωτηθείσες 

ηγέτες δεν αποφεύγουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ούτε και διστάζουν να 

παίρνουν αποφάσεις για σοβαρά θέματα. Επιπρόσθετα, την ίδια στιγμή είναι 

παρόντες, όταν χρειάζονται για να προσφέρουν τη βοήθειά τους και να καλύψουν τις 

ανάγκες των υφισταμένων τους. 

Είναι προφανές ότι η λειτουργική αναβάθμιση της οργανωτικής συμπεριφοράς 

συνιστά πρόκληση των καιρών μας. Συναρτάται άμεσα και έως ένα σημείο εξαρτάται 

καθοριστικά από την ενεργοποίηση, το δυναμισμό, τις πρωτοβουλίες που 

επιδεικνύουν τα ηγετικά στελέχη των δημοσίων και των ιδιωτικών οργανισμών. Το 

αποτέλεσμα που επιδιώκεται είναι η καλλιέργεια και ενδυνάμωση των διανοητικών 

και δημιουργικών δυνατοτήτων των υφισταμένων και παράλληλα τα ηγετικά στελέχη 

να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, 

να προβλέπουν, να σχεδιάζουν, να προετοιμάζουν την οργανωτική μετεξέλιξη στο 

επιθυμητό και να εξασφαλίζουν την προσαρμογή και την ανάπτυξη του οργανισμού. 

Αποτελέσματα συναισθηματικής νοημοσύνης: 

Ο συνολικός μέσος όρος για τη συναισθηματική νοημοσύνη υποδηλώνει ότι η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Στη 

συνέχεια, θα γίνει αναφορά στους μέσους όρους των επιμέρους παραγόντων που 

απαρτίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη, οι οποίοι είναι η ευημερία (wellbeing), ο 

αυτοέλεγχος (self-control), η συναισθηματικότητα (emotionality) και η 

κοινωνικότητα (sociality). 

Μέσοι όροι κάθε ερώτησης & συνολικός μέσος όρος για το συναισθηματικό 

παράγοντα Ευημερία 

 

 

 

Ερωτήσεις που μετρούν την ευημερία 

(well being) 

Μέσοι όροι 

Γυναίκες Ιδιωτικού 

τομέα 

Μέσοι όροι 

Γυναίκες Δημόσιου 

τομέα 
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Γενικά δε βρίσκω τη ζωή διασκεδαστική                      1,90 1,54 

Πιστεύω πως έχω πολλά χαρίσματα                      5,36 5,54 

 Γενικά είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος                                3,18 2,00 

Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος 

από τη ζωή μου                 

5,00 6,27 

Αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου                              5,27 6,18 

Πιστεύω γενικά τα πράγματα θα 

εξελιχθούν καλά στη ζωή μου 

5,45 5,9 

Γενικά είμαι ένα ιδιαίτερα δραστήριο 

άτομο με στόχους  

5,90 5,36 

Δεν έχω αρκετά κίνητρα στη ζωή μου 2,45 2,00 

Συνολικός μέσος όρος για Well Being       4,31       4,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 1,9 

 

 

Γενικά δε βρίσκω τη ζωή διασκεδαστική (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 
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Μέσος όρος: 1,54 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,36 

 

 

Μέσος όρος: 5,54 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 3,18 

 

 

Γενικά είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Πιστεύω πως έχω πολλά χαρίσματα (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 

Πιστεύω πως έχω πολλά χαρίσματα (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 

Γενικά δε βρίσκω τη ζωή διασκεδαστική (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 2 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5 

 

 

Μέσος όρος: 6,27 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,27 

 

 

Αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Σε γενικές γραμμές, είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου 
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Σε γενικές γραμμές, είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 

Γενικά είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 6,18 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,45 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,9 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,9 

 

 

Πιστεύω ότι γενικά τα πράγματα θα 
εξελιχθούν καλά στη ζωή μου (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 

Πιστεύω ότι γενικά τα πράγματα θα 
εξελιχθούν καλά στη ζωή μου (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 

Αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Γενικά είμαι ένα ιδιαίτερα δραστήριο άτομο με 
στόχους (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 



 
125 

 

 

Μέσος όρος: 5,36 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,45 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2 

Από τα παραπάνω ευρήματα, συμπεραίνουμε ότι 

σημειώνεται υψηλό σκορ στον παράγοντα ευημερία, τόσο 

για τις γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 

(4,31), όσο και για τις γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα (4,34). Αυτά τα 

ευρήματα μας προσανατολίζουν στο συμπέρασμα ότι οι ηγέτες και των δύο 

κατηγοριών, διαθέτουν μία γενικότερη αίσθηση ευημερίας. Αυτή, ξεκινά από τα 

επιτεύγματά τους στο παρελθόν και εκτείνεται στις μελλοντικές τους προσδοκίες. Οι 

άνθρωποι αυτοί είναι θετικοί στην αναζήτηση ευκαιριών, περισσότερο πρόθυμοι να 

ρισκάρουν, διαθέτουν αυτοεκτίμηση και είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη ζωή 

τους. 

Γενικά είμαι ένα ιδιαίτερα δραστήριο άτομο με 
στόχους (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Δεν έχω αρκετά κίνητρα στη ζωή μου 
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Δεν έχω αρκετά κίνητρα στη ζωή μου 
(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσοι όροι κάθε ερώτησης & συνολικός μέσος όρος για το συναισθηματικό 

παράγοντα Αυτοέλεγχο 

Ερωτήσεις που μετρούν τον αυτοέλεγχο (self-

control)  

Μέσοι όροι  

Γυναίκες Ιδιωτικού 

τομέα 

Μέσοι όροι 

Γυναίκες Δημόσιου 

τομέα 

Συνήθως μου είναι δύσκολο να ελέγξω τα 

συναισθήματά μου  

3,9 2,72 

Έχω την τάση να μην αλλάζω τάση συχνά  2,45 2,72 

 Γενικά είμαι ικανός να αντιμετωπίζω το άγχος  3,63 4,9 

Συνήθως μπορώ να βρω τρόπους να ελέγξω τα 

συναισθήματά μου όταν το θέλω  

5 5,54 

Συχνά ανακατεύομαι σε καταστάσεις που δεν 

μετανιώνω μετά 

3,45 2,45 

Οι άλλοι με θαυμάζουν γιατί είμαι «άνετος» 5 5 

Γενικά, μπορώ να προσαρμόζομαι σε καινούρια 

περιβάλλοντα και καταστάσεις 

5,72 5,63 

Συνήθως δυσκολεύομαι να προσαρμόζω τη ζωή 

μου ανάλογα με τις περιστάσεις 

2,90 1,90 

Συνολικός μέσος όρος για self-control 4 3,85 
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Μέσος όρος: 3,9 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,72 

 

 

Μέσος όρος: 2,45 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,72 

 

 

Έχω την τάση να αλλάζω τάση συχνά (Γυναίκες Ιδιωτικού 
τομέα) 

Έχω την τάση να αλλάζω τάση συχνά (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 

Συνήθως μου είναι δύσκολο να ελέγξω τα συναισθήματά 
μου (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Συνήθως μου είναι δύσκολο να ελέγξω τα συναισθήματά 
μου (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 3,63 

 

Μέσος όρος: 4,9 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5 

 

 

Μέσος όρος: 5,54 

 

 

 

Συνήθως μπορώ να βρω τρόπους να ελέγξω τα 
συναισθήματά μου όταν θέλω (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Συνήθως μπορώ να βρω τρόπους να ελέγξω τα 
συναισθήματά μου όταν θέλω (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Γενικά είμαι ικανός να αντιμετωπίσω το άγχος (Γυναίκες 
Ιδιωτικού τομέα) 

Γενικά είμαι ικανός να αντιμετωπίσω το άγχος (Γυναίκες 
Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 3,45 

 

 

Μέσος όρος: 2,45 

 

 

 

Μέσος όρος: 5 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5 

 

 

 

Οι άλλοι με θαυμάζουν γιατί είμαι «άνετος»  (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Οι άλλοι με θαυμάζουν γιατί είμαι «άνετος»  (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Συχνά ανακατεύομαι σε καταστάσεις και αργότερα το μετανιώνω  
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Συχνά ανακατεύομαι σε καταστάσεις και αργότερα το μετανιώνω  
(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Γενικά, μπορώ να προσαρμόζομαι σε καινούρια 
περιβάλλοντα και καταστάσεις (Γυναίκες Ιδιωτικού 
τομέα) 
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Μέσος όρος: 5,72 

 

 

Μέσος όρος: 5,63 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,9 

 

 

Μέσος όρος: 1,9 

 

 

 

Από τα παραπάνω ευρήματα, διαπιστώνεται ότι σημειώνεται αρκετά υψηλό σκορ και 

από τις δύο κατηγορίες και στον παράγοντα του αυτοελέγχου (μέσος όρος γυναικών 

ιδιωτικού τομέα 4, μέσος όρος γυναικών δημόσιου τομέα 3,85). Ο αυτοέλεγχος, 

λοιπόν, που εμφανίζουν σημαίνει πως οι γυναίκες αυτές διαθέτουν έναν υγιή βαθμό 

ελέγχου των παρορμήσεών τους και των επιθυμιών τους. Ακόμα, φαίνεται να 

Γενικά, μπορώ να προσαρμόζομαι σε καινούρια 
περιβάλλοντα και καταστάσεις (Γυναίκες Δημόσιου 
τομέα) 

Συνήθως δυσκολεύομαι να προσαρμόζω τη ζωή μου ανάλογα με τις 
περιστάσεις (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Συνήθως δυσκολεύομαι να προσαρμόζω τη ζωή μου ανάλογα με τις 
περιστάσεις (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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διαθέτουν ευελιξία, ενώ αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα ικανές, τόσο στην διαχείριση 

εξωτερικών πιέσεων, όσο και εσωτερικών συγκρούσεων, όπως είναι το άγχος. 

Μέσοι όροι κάθε ερώτησης & συνολικός μέσος όρος για το συναισθηματικό 

παράγοντα συναισθηματικότητα 

Ερωτήσεις που μετρούν την 

συναισθηματικότητα (emotionality)  

Μέσοι όροι  

Γυναίκες 

Ιδιωτικού τομέα 

Μέσοι όροι 

Γυναίκες 

Δημόσιου τομέα 

Δυσκολεύομαι καθόλου να εκφράσω τα 

συναισθήματά μου με λόγια  

4,18 4,90 

Συχνά δυσκολεύομαι να δω τα πράγματα από την 

οπτική γωνία των άλλων  

3,18 2,72 

Γενικά δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι ακριβώς 

νιώθω  

2,45 1,45 

Οι κοντινοί μου άνθρωποι θεωρούν ότι τους 

φέρομαι καλά  

2,72 1,36 

Συχνά δυσκολεύομαι να δείχνω στοργή στους 

κοντινούς μου ανθρώπους  

2,90 1,36 

Συνήθως μπορώ να μπω στη «θέση του άλλου» 

και να καταλάβω τα συναισθήματά του  

4,81 5,81 

Συχνά σταματώ αυτό που κάνω και 

συγκεντρώνομαι σε αυτό που νιώθω  

3,72 3,00 

Δυσκολεύομαι να δεθώ πολύ ακόμα και με όσους 

βρίσκονται πολύ κοντά μου  

2,90 1,90 

Συνολικός μέσος όρος emotionality 3,35 2,81 
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Μέσος όρος: 4,18 

 

 

 

Μέσος όρος: 4,9 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 3,18 

 

 

Μέσος όρος: 2,72 

 

 

 

 Γενικά δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι ακριβώς 
νιώθω (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Δε δυσκολεύομαι να εκφράσω τα συναισθήματά μου 
με λόγια (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Δε δυσκολεύομαι να εκφράσω τα συναισθήματά μου 
με λόγια (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Συχνά το βρίσκω δύσκολο να δω τα πράγματα από την 
οπτική γωνία των άλλων (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Συχνά το βρίσκω δύσκολο να δω τα πράγματα από την οπτική 
γωνία των άλλων (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 2,45 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 1,45 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,72 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 1,36 

 

 

 

 

Δυσκολεύομαι να δεθώ πολύ ακόμη και με όσους βρίσκονται 
πολύ κοντά μου (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Οι κοντινοί μου άνθρωποι παραπονιούνται ότι δεν τους 
συμπεριφέρομαι σωστά (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Οι κοντινοί μου άνθρωποι παραπονιούνται ότι δεν τους 
συμπεριφέρομαι σωστά (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Γενικά δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι ακριβώς 
νιώθω (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 2,45 

 

 

Μέσος 

όρος: 

1,9 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,9 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 1,36 

 

 

 

Δυσκολεύομαι να δεθώ πολύ ακόμη και με όσους βρίσκονται πολύ 
κοντά μου (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Συνήθως μπορώ να «στη θέση του άλλου» και να καταλάβω τα 
συναισθήματά του (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Συχνά δυσκολεύομαι να δείχνω στοργή στους κοντινούς μου 
ανθρώπους (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Συχνά δυσκολεύομαι να δείχνω στοργή στους κοντινούς μου 
ανθρώπους (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 4,81 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,81 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 3,72 

 

Μέσος όρος: 3 

 

 

 

Μικρότερος σε βαθμό σε σχέση με τους άλλους παράγοντες (ευημερία και 

αυτοέλεγχο), αλλά εξίσου σημαντικός είναι και ο παράγοντας της 

συναισθηματικότητας (emotionality). Ο μέσος όρος των γυναικών του ιδιωτικού 

τομέα είναι λίγο μεγαλύτερος (3,35), σε σχέση με αυτόν των γυναικών του δημόσιου 

Συχνά, σταματώ αυτό που κάνω και συγκεντρώνομαι σε αυτό 
που νιώθω (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Συχνά, σταματώ αυτό που κάνω και συγκεντρώνομαι σε αυτό 
που νιώθω (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Συνήθως μπορώ να «στη θέση του άλλου» και να καταλάβω τα 
συναισθήματά του (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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τομέα (2,81). Ο παράγοντας της συναισθηματικότητας (emotionality), αναφέρεται 

στο φάσμα των συναισθημάτων που διαθέτουν οι εν λόγω ηγέτες και που 

συσχετίζονται με δεξιότητες. Αυτό σημαίνει ότι, οι ηγέτες αυτοί μπορούν να 

αντιλαμβάνονται και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να χρησιμοποιούν 

αυτές τις ικανότητες, προκειμένου να αναπτύξουν και να διατηρήσουν σχέσεις με 

τους συνεργάτες τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσοι όροι για κάθε ερώτηση & συνολικός μέσος όρος για το συναισθηματικό 

παράγοντα κοινωνικότητα 

Ερωτήσεις που μετρούν την 

κοινωνικότητα (sociability)  

Μέσοι όροι 

Γυναίκες Ιδιωτικού 

τομέα 

Μέσοι όροι 

Γυναίκες Δημόσιου 

τομέα 

Μπορώ να χειριστώ αποτελεσματικά 

τους άλλους ανθρώπους  

4,54 5,81 

Δε δυσκολεύομαι να υπερασπισθώ τα 

δικαιώματά μου 

3,90 2,90 

Συνήθως μπορώ να επηρεάσω τα 

συναισθήματα των άλλων ανθρώπων  

4,09 4,90 
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Θα περιέγραφα τον εαυτό μου καλό 

διαπραγματευτή  

4,72 5,63 

Έχω την τάση να μην υποχωρώ όταν έχω 

δίκιο  

3,63 2,90 

Πιστεύω πως έχω επιρροή στα 

συναισθήματα των άλλων  

3,36 2,36 

Συνολικός μέσος όρος sociability 4,04 4,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 4,54 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 5,81 

 

 

Μπορώ να χειριστώ αποτελεσματικά τους άλλους 
ανθρώπους (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Μπορώ να χειριστώ αποτελεσματικά τους άλλους ανθρώπους 
(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 3,9 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,9 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 4,09 

 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 4,9 

Συχνά δυσκολεύομαι να υπερασπισθώ τα δικαιώματά 
μου (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Συχνά δυσκολεύομαι να υπερασπισθώ τα δικαιώματά 
μου (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Συνήθως μπορώ να επηρεάσω τα συναισθήματα των 
άλλων ανθρώπων (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Συνήθως μπορώ να επηρεάσω τα συναισθήματα των 
άλλων ανθρώπων (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 4,72 

 

 

 

Μέσος όρος 5,63 

 

 

 

Μέσος όρος: 3,63 

 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,9 

 

Έχω την τάση να υποχωρώ ακόμη και όταν 
γνωρίζω πως έχω δίκιο (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Έχω την τάση να υποχωρώ ακόμη και όταν 
γνωρίζω πως έχω δίκιο (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως καλό 
διαπραγματευτή (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως καλό 
διαπραγματευτή (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Μέσος όρος: 3,36 

 

 

 

Μέσος όρος: 2,36 

 

 

 

 

Υψηλός μέσος όρος φαίνεται να υπάρχει και στον τέταρτο παράγοντα της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, την κοινωνικότητα. Συγκεκριμένα, οι μέσοι όροι των 

γυναικών του ιδιωτικού τομέα και των γυναικών του δημόσιου τομέα είναι σχεδόν 

ίδιοι (4,04 για τις γυναίκες ιδιωτικού τομέα και 4,08 για τις γυναίκες δημόσιου τομέα 

αντίστοιχα). Ο παράγοντας αυτός παρατηρούμε ότι διαφέρει από τον παράγοντα της 

συναισθηματικότητας. Ειδικότερα, η κοινωνικότητα δίνει έμφαση στις κοινωνικές 

σχέσεις και στην κοινωνική επιρροή, ενώ επικεντρώνεται περισσότερο στο άτομο ως 

παράγοντα σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και όχι σε προσωπικές σχέσεις 

με την οικογένεια και τους στενούς φίλους τους. Επομένως, οι ηγέτες που 

συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν ικανότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 

δεξιότητες ακρόασης, καθώς και την ικανότητα να επικοινωνούν με σαφήνεια και 

αυτοπεποίθηση με ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο. 

Πιστεύω πως δεν έχω καθόλου επιρροή στα συναισθήματα των άλλων 
(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Πιστεύω πως δεν έχω καθόλου επιρροή στα συναισθήματα των άλλων 
(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα, παρατηρούμε ότι τόσο οι γυναίκες που εργάζονται 

στον ιδιωτικό τομέα, όσο και οι γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα έχουν 

πέσει θύματα προκατάληψης, είτε στον εργασιακό τους χώρο, είτε από τον κοινωνικό 

τους περίγυρο. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα ποσοστά και στις δύο περιπτώσεις είναι 

μικρά (36% και 27% αντίστοιχα), ενώ η μορφή της προκατάληψης ποικίλει. 

Ναι, όταν άλλοι μάνατζερ άντρες και γυναίκες δεν πίστευαν 

στους στόχους που έθετα και δεν με έπαιρναν στα σοβαρά 

Υπήρχαν διακρίσεις λόγω καταγωγής-εθνικότητας 

Σχολιασμός του ντυσίματος και της ηλικίας ως προς τη θέση 

μου 

Ανέλαβα αυτή τη θέση γιατί είμαι όμορφη κ με συμπαθεί το 

αφεντικό μου 

Ναι, έχω δεχθεί αμφισβήτηση για την δουλειά μου και 

το πόσο σημαντική είναι αυτή 

Ναι, σε σχέση με τα "τυπικά" μου προσόντα (σπουδές), 

καθώς και σε σχέση με το βάρος μου. 

Έχετε πέσει θύμα προκαταλήψεων και στερεοτυπικών διακρίσεων μέσα στον χώρο εργασίας 
σας ή από τον κοινωνικό σας περίγυρο; Αναφέρετε ένα παράδειγμα (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Έχετε πέσει θύμα προκαταλήψεων και στερεοτυπικών διακρίσεων μέσα στον χώρο εργασίας 
σας ή από τον κοινωνικό σας περίγυρο; Αναφέρετε ένα παράδειγμα (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 
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Υφιστάμενοι ή άλλοι συνάδελφοι αμφισβήτησαν μια γυναίκα για το έργο της, άλλοι 

σχολίασαν το ντύσιμο και την ηλικία ως προς τη θέση μιας άλλης ηγέτιδας. Κάποιες 

έχουν δεχθεί διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή-εθνικότητά τους, ακόμα και το 

βάρος τους, ενώ δε λείπουν και αυτές που δεν έχουν τυπικά προσόντα, αλλά ταλέντο 

τους είναι η ομορφιά τους, η οποία τους εξασφάλισε την ηγετική θέση.  

Ο συνολικός γυναικείος πληθυσμός των ερωτηθέντων κρίνει πως υπάρχει 

ανταποδοτικότητα σε σχέση με το ηγετικό αξίωμα που επιτελεί, κάτι το οποίο 

αποτελεί, ίσως μία προσπάθεια εξισορρόπησης των διακρίσεων στο κομμάτι της 

ανταμοιβής. Βέβαια, το ποσοστό των 54,5% υποδηλώνει πως σχεδόν λίγο παραπάνω 

από το μισό δείγμα των γυναικών είναι ευχαριστημένο με τον μισθό που παίρνει. Πιο 

αναλυτικά, όπως παρατηρούμε από τα αμέσως επόμενα δύο διαγράμματα, οι γυναίκες 

του ιδιωτικού τομέα φαίνονται να μην είναι τόσο ευχαριστημένες με τις απολαβές 

που λαμβάνουν, όσον αφορά το ηγετικό τους αξίωμα. Βέβαια, το ποσοστό των 54,5% 

υποδηλώνει πως σχεδόν λίγο παραπάνω από το μισό δείγμα των γυναικών δεν είναι 

ευχαριστημένο με τον μισθό που παίρνει. Αντίθετα, οι γυναίκες του δημόσιου τομέα, 

με ποσοστό 63,6% φαίνεται πως πιστεύουν ότι υπάρχει ανταποδοτικότητα, σε σχέση 

με το ηγετικό τους αξίωμα. 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα οι παράγοντες που πιστεύουν οι 

ερωτηθείσες ότι συμβάλουν ή δρουν ανασταλτικά, όσον αφορά τη διεκδίκηση της 

ηγετικής θέσης από γυναίκες.  
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Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι συμβάλουν και ποιοι δρουν ανασταλτικά στη 

διεκδίκηση της ηγετικής θέσης από γυναίκες; (Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Σίγουρα η δημιουργία υποστηρικτικού κλίματος και ένδειξη εμπιστοσύνης συμβάλλουν στη 

διεκδίκηση. Αντίθετα, ο φόρτος εργασίας, σε σχέση με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και 

το τοξικό και κακό περιβάλλον εργασίας δρουν ανασταλτικά. 

Συμβάλλει η προσωπική ανάπτυξη και το ότι η σύγχρονη γυναίκα είναι πλέον πιο ελεύθερη να 

ανέλθει επαγγελματικά, αλλά ανασταλτικός είναι ο εκφοβισμός που επικρατεί στα σκληρά 

εταιρικά περιβάλλοντα και ο συνεχής ανταγωνισμός ακόμα και από άτομα με διαφορετικό 

αντικείμενο. 

Η πατριαρχια 

Υπάρχει η αίσθηση ότι οι γυναίκες δεν δρουν με δυναμισμό 

Οι γυναίκες μπορούν να συγκεντρωθούν ευκολότερα στο τελικό αποτέλεσμα χωρίς παρεμβολές 

Οι γυναίκες είμαστε κατά κανόνα πιο οργανωτικές οπότε βοηθάει στην διεκδίκηση ηγετικής 

θέσης. Ο φόβος από έναν εργοδότη για μια πιθανή εγκυμοσύνη πιθανότατα επιδρά αρνητικά. 

Η τεκνοποίηση  

 

Η μόρφωση, τα πιστεύω, η όρεξη επιδρούν θετικά. Ο κοινωνικός περίγυρος συμβάλλει αρνητικά. 

Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι συμβάλουν και ποιοι δρουν ανασταλτικά στη 

διεκδίκηση της ηγετικής θέσης από γυναίκες; (Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Ανασταλτικά δρα η αμφισβήτηση και η κοινωνική-εργασιακή κατακραυγή. Συμβάλλει το καλό 

κλίμα, η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι υφιστάμενοι. 

Δρουν ανασταλτικά τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. 

Οι γυναίκες αφήνουν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στους χώρους όπου επιλέγουν να 

δραστηριοποιηθούν, δίνοντας την αίσθηση ότι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της διαφαινόμενης 

επιτυχίας είναι ένας μοναδικός συνδυασμός πρωτοβουλιών, ικανοτήτων και δημιουργικότητας. 
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Οι γυναίκες εμπνέουν και εμπνέονται καθημερινά. Είναι επιστημονικά καταρτισμένες, έχουν 

εξαιρετικές ικανότητες και είναι πολύτιμες σε θέσεις ηγεσίας. Ανασταλτικοί παράγοντες η 

έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, Κοινωνικοπολιτισμικά – 

Ψυχολογικά εμπόδια  

Οι προκαταλήψεις της κοινωνίας 

Η προσωπικότητα, οι ικανότητες, η κατάρτιση και οι στόχοι που θέτει. 

Ο ρατσισμός προς τη γυναικά, στερεότυπα χρόνων και η έλλειψη δυναμισμού και πάλης εκ 

μέρους των γυναικών κάποιες φορές. 

Θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν μεγάλη ικανότητα στο να διαχειρίζονται κρίσεις, μπορούν να είναι 

αντικειμενικές και δίκαιες, και έχουν ιδέες που συμβάλλουν τόσο στην εύρυθμη λειτουργία μιας 

υπηρεσίας, όσο και στην απλοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών. Ωστόσο, οι πολλαπλοί ρόλοι 

μιας γυναίκας, όταν αυτή αποφασίσει να κάνει οικογένεια και καθώς οι ευθύνες ενός "σπιτιού" 

δεν μοιράζονται ακόμα ισόποσα μεταξύ των συζύγων, μπορούν να δράσουν κατασταλτικά. Οι 

υποχρεώσεις και το απαιτητικό ωράριο στην εργασία, απορροφούν χρόνο και ενέργεια, με 

αποτέλεσμα η γυναίκα να μην είναι τόσο αποτελεσματική όταν στο μυαλό της υπάρχουν όλες οι 

άλλες υποχρεώσεις στις οποίες οφείλει (κοινωνικά) να ανταπεξέλθει. 

Συμβάλλουν η αυτοπεποίθηση και ο σεβασμός των απόψεων των άλλων. 

Δρουν ανασταλτικά ο εγωκεντρισμός και η αλαζονεία. 

Μόρφωση και εργατικότητα και ανασταλτικά δρουν οι προκαταλήψεις της κοινωνίας ότι η θέση 

της γυναίκας είναι στο σπίτι. 

Μόρφωση, κατάρτιση, συνεχής βελτίωση κ εξέλιξη, διάθεση για συνεργασία, ενσυναίσθηση 

συμβάλουν θετικά, προκαταλήψεις, οικογενειακές υποχρεώσεις, έλλειψη χρόνου, μη επαρκής 

κατάρτιση μόρφωση δρουν ανασταλτικά. 

Οι οικογενειακές υποχρεώσεις που έχει μια γυναίκα δρουν ανασταλτικά. Το κίνητρο που έχει μια 

γυναίκα να αποδείξει ότι δεν ισχύουν οι προκαταλήψεις δρα θετικά. 

 

Οι περισσότερες επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφική έρευνα που έχει προηγηθεί, καθώς 

επισημαίνουν ως εμπόδια τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις, καθώς και την έλλειψη επαρκούς κατάρτισης. Αντίθετα, στους 

παράγοντες που ευνοούν τη διεκδίκηση ηγετικών θέσεων από γυναίκες 
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συγκαταλέγονται το υποστηρικτικό κλίμα, η ένδειξη εμπιστοσύνης, η μόρφωση και η 

εκπαίδευση, η αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός της γυναικείας προσωπικότητας. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι προτάσεις αντιμετώπισης των εμποδίων 

που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες: 

Προτείνετε τρόπους που μπορούν να αντιμετωπισθούν αυτά τα εμπόδια. 

(Γυναίκες Ιδιωτικού τομέα) 

Ανοιχτά μυαλά, σεβασμός στην προσωπική ζωή, κατάρριψη φυλετικών διακρίσεων 

Με θράσος κ θάρρος κ επιμονή 

Μια επιχείρηση με φιλοσοφία διαρκής εκπαίδευσης προσωπικού, μπορεί να βοηθήσει ώστε να 

μπορεί να αντικατασταθεί ένας υπάλληλος προσωρινά και στην συνέχεια να επανέλθει στον ρόλο 

του. 

Μια γυναίκα για να έχει ηγετική θέση θα πρέπει να δρα με αυτοπεποίθηση. Η ηγεσία πρέπει να 

είναι με σαφήνεια,  πλάνο και οι αποφάσεις της να είναι δίκαιες. 

Με κατάρριψη στερεοτύπων που θέλουν τις γυναίκες και δη της νεαρές να μην είναι αρκετά 

ικανές για διαχείριση κρίσεων και πιεστικών καταστάσεων. Με την εκπαίδευση των 

επιχειρηματιών να δίνουν ευκαιρίες με ανοιχτό μυαλό προσέγγιση και να κρίνουν εκ του 

αποτελέσματος κάθε στέλεχος, και φυσικά παροχή κινήτρων στις ίδιες τις γυναίκες για την 

ανέλιξη τους. 

Ίσοι όροι σε άδειες επιδόματα κλπ για άντρες κ γυναίκες  

Με συζήτηση και διάλογο. 

Προτείνετε τρόπους που μπορούν να αντιμετωπισθούν αυτά τα εμπόδια. 

(Γυναίκες Δημόσιου τομέα) 

Να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για τη γυναικεία ανέλιξη και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. 

Η ακλόνητη πίστη στην ισοτιμία των δύο φύλων. 

Ενίσχυση των θεσμικών και οργανωτικών πλαισίων για την εναρμόνιση της οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής  
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Απόκτηση περισσότερων εφοδίων, δεξιοτήτων και ξεκάθαρη τοποθέτηση στόχων για το μέλλον. 

Πείσμα, αγώνας και διεκδίκηση με αλήθεια και αξίες. 

Να εκπαιδευτούμε στην αντίληψη ότι γυναίκες και άντρες έχουμε ίδιες ικανότητες, υποχρεώσεις, 

δυνατότητες και αδυναμίες και να σπάσουμε τα στερεότυπα που πολλές φορές μας ωθούν σε λάθος 

συμπεράσματα. (by default) 

Κοινοί στόχοι και καταμερισμός των ευθυνών. 

Αλλαγή του τρόπου σκέψης της κοινωνίας μέσω της εκπαίδευσης και εστιάζοντας στα θετικά 

πρότυπα γυναικών που έχουν ηγετική θέση. 

Ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών, συνεχής βελτίωση ενημέρωση, καλλιέργεια ενσυναίσθησης, 

οργανωτικό πνεύμα. 

Επιστημονικές έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι ικανότητες ενός ατόμου δεν έχουν σχέση με το 

φύλο του 

 

Για ακόμα μία φορά επιβεβαιώνεται η βιβλιογραφική έρευνα που προηγήθηκε, καθώς 

δια του στόματος των ίδιων των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

επισημαίνονται οι πιο σημαντικοί τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Η κατάρριψη των φυλετικών διακρίσεων, σε κοινωνικό 

και επαγγελματικό επίπεδο, η ισότητα σε άδειες, επιδόματα, καθώς και η δικαιοσύνη 

που πρέπει να υπάρχει μέσα στον χώρο εργασίας, αποτελούν τη βάση για την 

αντιμετώπιση των εμποδίων που προαναφέρθηκαν. Φυσικά, δεν θα ήταν πρέπον να 

παραλείψουμε το κομμάτι της μόρφωσης και της εκπαίδευσης, καθώς η εξειδίκευση 

και η συνεχής προσωπική βελτίωση και κατάρτιση, βοηθούν στην εξέλιξη, καθώς και 

από ψυχολογική άποψη προσδίδουν αυτοπεποίθηση στις γυναίκες. Βέβαια, και η 

αντίθετη πλευρά οφείλει να εκπαιδευτεί, έτσι ώστε να κατανοήσει ότι οι ικανότητες 

ενός ατόμου δεν έχουν σχέση με το φύλο του, ενώ υπάρχουν και πολλές γυναίκες 

ηγέτες, οι οποίες λειτουργούν ως πρότυπα και καλό θα ήταν να προβάλλονται. Τέλος, 

η ενίσχυση των θεσμικών και οργανωτικών πλαισίων για την εναρμόνιση της 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και  η καλλιέργεια ενσυναίσθησης, 

συμπληρώνουν και ενισχύουν τους τρόπους αντιμετώπισης των εμποδίων αυτών. 
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Κεφάλαιο 6ο : 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα από τη στατιστική και περιγραφική ανάλυση επαληθεύουν την 

πλειοψηφία των ερευνητικών υποθέσεων, ενώ απορρίπτουν κάποιες άλλες. Πιο 

συγκεκριμένα επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε διαφορά στα χαρακτηριστικά των γυναικών 

ηγετών δημόσιου/ιδιωτικού τομέα. Βέβαια, η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική, καθώς η πλειοψηφία του δείγματος φαίνεται πως υιοθετεί και ασκεί τη 

Μετασχηματιστική ηγεσία, που θεωρείται το αποτελεσματικότερο είδος ηγεσίας. Τα 

ηγετικά μέλη χαρακτηρίζονται από ισχυρή αίσθηση του σκοπού, από την ικανότητα 

να ασκούν επιρροή και να εμπνέουν εμπιστοσύνη στους υφιστάμενούς τους, καθώς 

και από την ικανότητα να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τα δικά τους και των 

άλλων (Bass, 1994; Avolio, 2005).  

Μέσω της μέτρησης των γυναικείων ηγετικών χαρακτηριστικών, προέκυψε ότι 

υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση στο στυλ ηγεσίας ανάμεσα στις γυναίκες που 

εργάζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα. Οι γυναίκες του ιδιωτικού 

τομέα, συγκεκριμένα, εκτός από το Μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας, ασκούν σε 

αρκετά σημαντικό ποσοστό και το Συναλλακτικό στυλ ηγεσίας. Οι γυναίκες ηγέτες 

που εμπίπτουν σε αυτή τη μορφή ηγεσίας, ασχολούνται με περισσότερες από τις 

εξαρτημένες συμπεριφορές ανταμοιβής (Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 

2003). Επομένως, η δέσμευση του ηγέτη με τους υφισταμένους βασίζεται στη 

συναλλαγή αμοιβής και υπηρεσιών. Δηλαδή, ο ηγέτης ικανοποιεί τις υλικές ανάγκες 

των υφισταμένων και εκείνοι με τη σειρά τους εκτελούν τις εντολές του για την 

πλήρωση των στόχων. Επιπλέον, οι ηγέτιδες βρίσκονται διαρκώς σε ενεργεία 

κατάσταση, ώστε να παρέμβουν την κατάλληλη στιγμή. Συνεπώς, παρακολουθούν 

διαρκώς την πρόοδο και την απόδοση των υφισταμένων, σχετικά με την 

πραγματοποίηση και επιτυχία των στόχων και την αποφυγή αποτυχίας των 

προσδοκιών. Τέλος, οι ηγέτιδες παρεμβαίνουν στην περίπτωση που υπάρχει αισθητό 

πρόβλημα, το οποίο ενδεχομένως να διογκωθεί και να δημιουργήσει ζήτημα στις 

δράσεις του Οργανισμού/Επιχείρησης (Τριαντάρη, 2020). Αντίστοιχα, η ηγεσία προς 

αποφυγή, δηλαδή η έλλειψη ηγεσίας πριν την πρόκληση σοβαρών υποθέσεων, δεν 

φάνηκε να χαίρει εκτίμησης από την πλευρά των ερωτώμενων ηγετών και γι’ αυτό 

δεν υιοθετείται σχεδόν καθόλου. 
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Οι γυναίκες τείνουν να κατευθύνουν την ομάδα τους πιο δημοκρατικά, προτιμώντας 

διαδραστικές σχέσεις και ανοιχτή επικοινωνία. Επιπλέον, οι γυναίκες ηγέτες 

εποικοδομούν τις ιεραρχίες και διευθύνουν από το κέντρο της «ομάδας». Έτσι, είναι 

πιο ανοιχτές σε κινδύνους και είναι πιο πειστικές, καθώς είναι πιο κοντά στους 

υφιστάμενους τους, ενώ αν υπολογιστούν οι διακρίσεις που βιώνουν, μπορούν να 

μάθουν από τις αντίξοες συνθήκες και να τα χρησιμοποιήσουν στην οικοδόμηση της 

ομάδας (Hasan & Othman, 2012). Οι γυναίκες, επιπλέον, σχετίζονται με 

χαρακτηρισμούς όπως: στοργικές, ευαίσθητες, φιλικές, συμπονετικές, 

ενσυναισθηματικές, σε αντίθεση με το αντρικό φύλο που θεωρείται επιθετικό, 

κυριαρχικό, δυνατό και με αυτοπεποίθηση, χαρακτηριστικά που είναι συνδεδεμένα με 

αποτελεσματική ηγεσία, δεδομένου ότι μια μακρά ιστορία ανδρικής κυριαρχίας στους 

ηγετικούς ρόλους έχει κάνει δύσκολο το διαχωρισμό των ηγετικών ικανοτήτων από 

τις αρσενικές ιδιότητες (Eagly & Carli 2007). 

Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία του δείγματος φάνηκε ότι διαθέτει υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη, όμως απορρίπτεται η ερευνητική υπόθεση ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη για τις γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα ίσως να παίζει 

μεγαλύτερο ρόλο, όσον αφορά το στυλ ηγεσίας, καθώς και οι δύο κατηγορίες του 

δείγματος αντιμετωπίζουν με την ίδια ισχύ τη συναισθηματική νοημοσύνη και δεν 

προέκυψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο κατηγοριών. Σαφώς, βέβαια 

διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και της ηγεσίας. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της 

συναισθηματικής νοημοσύνης επηρεάζουν τις μεταβολές της ηγεσίας. Η παραπάνω 

διαπίστωση φαίνεται να εναρμονίζεται και με τα ευρήματα άλλων ερευνών, όπως των 

Kerr et al, (2005), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη ενός 

ατόμου μπορεί πράγματι να είναι ένας βασικός καθοριστικός παράγοντας της 

αποτελεσματικής ηγεσίας.  

Ειδικότερα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει θετική συνάρτηση μεταξύ 

των τεσσάρων παραγόντων της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ευημερίας, του 

αυτοελέγχου, της κοινωνικότητας και της συναισθηματικότητας, σε σχέση με τη 

Μετασχηματιστική Ηγεσία. Ο Μετασχηματιστικός ηγέτης, συνεπώς, είναι ο ηγέτης 

που είναι θετικός στην αναζήτηση ευκαιριών, ρισκάρει, έχει αυτοεκτίμηση, μπορεί να 

διαχειρίζεται εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις μέσω της επικοινωνίας και του 

συναισθήματος. Η διαπίστωση αυτή εναρμονίζεται και με τα ευρήματα άλλων 
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ερευνών όπως του Polychroniou (2008), ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχει ισχυρή 

σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και Μετασχηματιστικής ηγεσίας. Θετική 

συσχέτιση διαπιστώθηκε και από τους Downey, Papageorgiou and Stough, (2005) 

καθώς και από τους Lebanand Zulauf, (2003), οι οποίοι στην έρευνα που 

πραγματοποίησαν με 24 project managers διαπίστωσαν πολλές και ισχυρές συνδέσεις 

της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας και της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. 

Συνεχίζοντας, επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι τόσο οι γυναίκες που εργάζονται στον 

δημόσιο τομέα, όσο και οι γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 

αναφέρθηκαν σε περιστατικά φυλετικής διάκρισης. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται το 

γεγονός ότι ως εμπόδια αναφέρθηκαν το ωράριο εργασίας, ο φόρτος εργασίας, η 

ανατροφή των παιδιών, η αμφισβήτηση από την κοινωνία/συναδέλφους. Τέλος, 

επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι ως προτάσεις συστήνονται η αλλαγή στάσης από την 

κοινωνία, ο περιορισμός των απαιτήσεων του ρόλου και ο επαναπροσδιορισμός του 

ρόλου του ηγέτη. 
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Κεφάλαιο 7ο : 

Συζήτηση 

Όπως διαπιστώνουμε από τα αποτελέσματα, οι γυναίκες είτε εργάζονται στον 

ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα προτιμούν τη μετασχηματιστική ηγεσία. Ο Bass, 

το 1985 περιέγραψε για τους μετασχηματιστικούς ηγέτες που υιοθέτησαν ένα τέτοιο 

περιβάλλον ότι εμπνέουν ένα κοινό όραμα, το οποίο μετατρέπει τους οπαδούς να 

υποστηρίζουν το όραμα και τους στόχους της οργάνωσής τους. Ακόμα, αυτοί οι 

ηγέτες ενεργοποιούν και παρακινούν την ομάδα, έχοντας το χάρισμα ή την ικανότητα 

της πειθούς, ώστε να εξασφαλίζουν μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 

Με αυτή τη συμπεριφορά οι ηγέτιδες που συμμετείχαν στην έρευνα, αποσκοπούν, 

μέσα από τη συνεργατικότητα και τη συναισθηματική κατανόηση, να πετύχουν την 

υψηλότερη απόδοση των εργαζομένων. Οι ηγέτιδες της έρευνάς μας, παραμένουν 

συμβουλευτικά κοντά στους υφισταμένους, κατανοούν και αισθάνονται τις ανάγκες 

τους και τις τυχόν διαφορές τους, γνωρίζουν τα δυνατά σημεία τους, τα οποία και 

αξιοποιούν, αλλά γνωρίζουν και τα αδύνατα σημεία, τα οποία προσπαθούν να 

αναπτύξουν. Με τον τρόπο αυτό γίνονται για τους υφισταμένους πολύ καλοί 

μέντορες, σύμβουλοι και καθοδηγητές. Σε γενικές γραμμές, η μετασχηματιστική 

ηγεσία βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ατομική ηθική, η οποία βρίσκεται σε 

συνάρτηση με το δίκαιο, το νόμο και την παιδεία, διαφυλάσσοντας στην έννοια της 

ηθικής, τις έννοιες της ισοτιμίας και ισονομίας, που οδηγούν στην ευδαιμονία 

(Τριαντάρη,2020).  

Βέβαια, οι γυναίκες του ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιούν και το συναλλακτικό στυλ 

ηγεσίας. Αυτό το στυλ ηγεσίας, βασίζεται στην καθοδήγηση των υφισταμένων σε 

συγκεκριμένους στόχους, εφόσον πρωτίστως έχει προηγηθεί η διασάφηση των ρόλων 

και των καθηκόντων τους. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ηγέτιδες αξιοποιούν την 

ανταμοιβή και την ικανοποίηση των υλικών αναγκών, έτσι ώστε να θέσουν στην 

υπηρεσία των στόχων του Οργανισμού/Επιχείρησης τους υφισταμένους. Αυτό 

εναρμονίζεται με την πολιτική που ακολουθεί ο ιδιωτικός τομέας, καθώς στον 

ιδιωτικό τομέα ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση των κερδών. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ταυτότητα ενός ηγέτη συνδέεται με την επίσημη 

ηγετική του θέση, ωστόσο εξελίσσεται, καθώς συμμετέχει σε δύο βασικά μέρη, την 

εσωτερικοποίηση ενός ηγέτη και την ανάπτυξη αυξημένης αίσθησης του σκοπού 

(Derue & Ashford, 2010). Η βιβλιογραφική μελέτη υποδεικνύει ότι το συναίσθημα 
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και η εσωτερικοποίηση της ταυτότητας ενός ηγέτη είναι αυτό που συνήθως 

απαιτείται. Και όπως διαπιστώνουμε από τα αποτελέσματα της έρευνας οι γυναίκες, 

τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα έχουν υψηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη. 

Ακόμη και το 2021, ορισμένες γυναίκες εξακολουθούν να αναφέρουν ότι δεν 

αντιμετωπίζονται το ίδιο με τους άνδρες στο χώρο εργασίας, ακόμη και στον δημόσιο 

τομέα. Οι γυναίκες ανέφεραν ότι εξακολουθούν να κρίνονται από το πώς φαίνονται, 

πώς ντύνονται, πώς μιλούν και πώς ηγούνται. Στον σύγχρονο κόσμο υπάρχει μια 

ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας. Πολλοί έχουν σκεφτεί το 

ζήτημα αυτό ως πρόβλημα του παρελθόντος. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι άνδρες και 

γυναίκες κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε ίσους αριθμούς σε ορισμένους κλάδους. 

Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει και από την έρευνα οι γυναίκες εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν διακρίσεις (Williams, 2014). 

Οι γυναίκες, λοιπόν, αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και έχουν 

διαφορετικές ικανότητες, ενώ ηγούνται στον δημόσιο/ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, 

συχνά βιώνουν αρνητικές προϋποθέσεις σχετικά με τον χρόνο και τη διαθεσιμότητά 

της να εκτελέσουν το έργο ή να καλύψουν επαρκώς τη θέση, λόγω οικογενειακών 

θεμάτων, προσωπικών θεμάτων ή θεμάτων φροντίδας των παιδιών. Όπως 

αντιλαμβανόμαστε, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες, αργή κάθετη 

κίνηση στην οργάνωση, επιβράδυνση της εξέλιξής της ή και παραβίαση, εξαιτίας 

ανδρικών αντιλήψεων (Williams, 2019). 
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7.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο παρελθόν ο βασικός ρόλος των γυναικών στην 

κοινωνία ήταν να φροντίζουν την οικογένεια και το νοικοκυριό. Η σταδιακή 

αποδέσμευση των γυναικών από τον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας ως μητέρα και 

σύζυγος και η πρόσβασή της σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

φανερώνει την εξέλιξή τους σε κάθε τομέα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

(Λιάπη, 2004). Με τις γυναίκες να προχωρούν υψηλότερα στην καριέρα τους, η 

οπτική γωνία της γυναίκας νοικοκυράς μεταβάλλεται αργά και προσαρμόζεται. 

Καθώς, λοιπόν, η κοινωνία αλλάζει, οι χώροι εργασίας με γυναίκες σε ανώτερες 

ιεραρχικά θέσεις τείνουν να διευθύνονται με ανοιχτό τρόπο, με λιγότερη έμφαση 

στους κανόνες και στην ιεραρχία και με έμφαση στην καθοδήγηση και τις 

αλληλεπιδραστικές σχέσεις. (Hasan & Othman, 2012). 

Παρόλα αυτά, μετά το 2009, η Ελλάδα εισήλθε σε μια σοβαρή οικονομική κρίση που 

είχε δραματικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στο εισόδημα του πληθυσμού και στα 

χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. Οι γυναίκες και οι νέοι φαίνεται πως έχουν 

υποφέρει περισσότερο από αυτή την κατάσταση. Αν και η στάση απέναντι στην 

ικανότητα των γυναικών να ανελιχθούν βελτιώνεται, η οικονομική κατάσταση 

περιορίζει τις διαθέσιμες ευκαιρίες και ευνοεί το χάσμα ισότητας (Παπαλεξανδρή, 

2018). 

Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, λοιπόν, οι γυναίκες σήμερα είναι η 

ανεργία. Ήδη από το 2010, τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν δραματικά. Τον 

Νοέμβριο του 2017, πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία έδειχναν γενικό ποσοστό ανεργίας 

20,9%, με ποσοστό 17,1% για τους άνδρες και 25,8% για τις γυναίκες. Όπως 

φαίνεται, παρά τη μείωση της ανεργίας, η οποία οφείλεται στη δημιουργία 

σημαντικού αριθμού θέσεων μερικής απασχόλησης, οι γυναίκες εξακολουθούν να 

κατέχουν πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ 

(Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), στο σύνολο των εγγεγραμμένων 

ανέργων για αναζήτηση εργασίας, που ανέρχονται στα 821.673 άτομα, το 2016, το 

ποσοστό ανδρών ήταν 38,5%, ενώ των γυναικών 61,5%. 

Το ποσοστό συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στην απασχόληση, δηλαδή των 

ατόμων ηλικίας 15-64 ετών, ήταν το χαμηλότερο στην Ε.Ε., φτάνοντας το 67% για 

τους άνδρες το 2016 έναντι του 77,4% της Ε.Ε. Παράλληλα, το ποσοστό συμμετοχής 
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των γυναικών στην απασχόληση ήταν 48% το 2016, ενώ το μέσο ποσοστό της Ε.Ε. 

για τις γυναίκες ήταν 65,5%, με τη Σουηδία να εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό, 

72.8% (Eurostat, 2016).Όπως περιγράφεται και στο περιοδικό της Ελληνικής Ένωσης 

για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (Greek League for Women’s Rights, 2014), το 70% 

της ανεργίας είναι μακροχρόνιο (τουλάχιστον δώδεκα μήνες), με ποσοστό μακροχρό-

νιας ανεργίας στις γυναίκες 15,9% και στους άνδρες 10,4%. Μεγάλο μέρος των 

γυναικών προσχώρησε στις τάξεις των «αποθαρρυμένων εργαζομένων» που δεν 

καταχωρούνται στις στατιστικές. Μια γυναίκα που μένει χωρίς δουλειά, λοιπόν, και 

δεν μπορεί να βρει άλλη, παύει να είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Μένει στο σπίτι για 

να φροντίζει τα άλλα μέλη της οικογένειας (παιδιά, ασθενείς, ηλικιωμένους), χάνει 

την ασφαλιστική κάλυψη υγείας και το δικαίωμα συνταξιοδότησης και αναμένεται να 

επιστρέφει στα παραδοσιακά καθήκοντα της νοικοκυράς (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Οι γυναίκες, επιπλέον, κατέχουν τις λιγότερο αμειβόμενες θέσεις στην ιεραρχία και 

λαμβάνουν μικρότερες συντάξεις. Το εκτιμώμενο μισθολογικό χάσμα είναι 22% για 

τις γυναίκες και το συνταξιοδοτικό κενό  25,1% (European Commission, 2014). Οι 

περικοπές μισθών και συντάξεων εντείνουν τη φτωχοποίηση των γυναικών (οι 

γυναίκες αποτελούν το 60% των φτωχών) και δυσχεραίνουν την κατάσταση, κυρίως 

για τις ηλικιωμένες, τις έγκυες, καθώς και για όσες ζουν μόνες τους ή προσπαθούν να 

συντηρήσουν μια μονογονεϊκή οικογένεια (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Σχετικά με το μισθολογικό πλαίσιο, οι γυναίκες στη χώρα μας εργάζονται σε κλάδους 

όπου αμείβονται πιο χαμηλά σε σχέση με τους άνδρες. Ο επαγγελματικός και 

κλαδικός διαχωρισμός στην απασχόληση, καθώς και οι στερεότυπες κοινωνικές 

αντιλήψεις για τη γυναικεία εργασία, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις εργοδοτικές 

πρακτικές αποτελούν μερικούς από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

συμβάλλον στο μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα. Επιπρόσθετα, η μικρή 

διαπραγματευτική ικανότητα των γυναικών σε κλάδους που υπερισχύει το ανδρικό 

φύλο και, τέλος, το εύρος των σπουδών και το μέγεθος της εργασιακής εμπειρίας 

συμπληρώνουν τους πιο αξιόλογους παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση του 

μισθολογικού χάσματος (Παπαλεξανδρή, 2018).  

Κάτι που δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε είναι το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα 

εξακολουθούν να υπάρxoυv επαγγέλματα που έχουν ταυτιστεί με τους ρόλους της 

γυναίκας ως μητέρας και νοικοκυράς. Επίσης, η γυναίκα στη χώρα μας ταυτίζεται με 
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την εικόνα της περιποιητικής, τρυφερής και υποχωρητικής, καθώς και με 

επαγγέλματα και σπουδές κυρίως του ανθρωπιστικού τομέα (για παράδειγμα, 

δασκάλες, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.λ.π.). Επιπρόσθετα, λανθασμένο θεωρείται το 

γεγονός ότι δεν έχουν μεγάλη ευθύνη και απαιτήσεις, με αποτέλεσμα οι μισθοί να 

είναι μικρότεροι συγκριτικά με επαγγέλματα «εξουσίας», στα οποία κυριαρχεί το 

ανδρικό φύλο. Επιπλέον, οι Ελληνίδες, συγκριτικά με γυναίκες άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα των παιδιών 

και τα οικιακά καθήκοντα. Αυτό αποδεικνύει ότι, παρά το μορφωτικό επίπεδο, οι 

γυναίκες εξακολουθούν να υπηρετούν παραδοσιακούς ρόλους, λαμβάνοντας λίγη 

βοήθεια από τους άνδρες (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Η Στρατηγάκη (2005), παρατηρεί πως η εργασία με την οικογένεια είναι αντίθετες 

έννοιες και δεν μπορούν να συνδυαστούν τόσο εύκολα. Μπορεί, λοιπόν, ο 21ος 

αιώνας να έκανε την εμφάνισή του, ωστόσο η διάκριση σε αντρικά και γυναικεία 

επαγγέλματα δεν περνά απαρατήρητη, ταυτίζοντας την γυναικεία φύση με την 

μητρότητα και κατασκευάζοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική ταυτότητα των 

γυναικών. Έτσι, μπορεί οι γυναίκες να έχουν αποδείξει την αξία τους εργαζόμενες 

σκληρά, ωστόσο οι συντηρητικές αντιλήψεις, συνεχίζουν να διαιωνίζονται. 

Συνεχίζοντας, η Στρατηγάκη (2005) διακρίνει 2 λόγους που αναστέλλουν την εξέλιξη 

και την ανέλιξη των γυναικών στην Ελλάδα. Από την μία πλευρά υφίσταται ο 

εγκλωβισμός των γυναικών σε ρόλους ανατροφής παιδιών και φροντίδας του 

νοικοκυριού, εμποδίζοντάς τες με αυτόν τον τρόπο από επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες. Από την άλλη πλευρά, οι αντιλήψεις αυτές στην κοινωνία 

διαιωνίζονται στις νεότερες γενιές από τις παλαιότερες.  

Στην Ελλάδα ακόμα, παρατηρήθηκε χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. Αυτό συνέβη, διότι οι γυναίκες ενθαρρύνθηκαν 

από τη νομοθεσία, ιδίως στον δημόσιο τομέα, να λάβουν σύνταξη σε νεαρή ηλικία για 

να αφοσιωθούν στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Παρόλο που η διάταξη αυτή δεν 

υπάρχει πλέον, εμπόδισε πολλές γυναίκες κατά το παρελθόν να αναζητήσουν θέσεις 

υψηλότερης ευθύνης (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Ιδιαίτερα εμφανής είναι και ο ρόλος της γυναίκας στην εκπαίδευση, καθώς 

παρατηρείται η πορεία και η ανέλιξή της στις ανώτατες βαθμίδες. Βέβαια, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός απόφοιτων γυναικών 
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στις ανθρωπιστικές σπουδές. Μάλιστα, οι περισσότερες οικογένειες παροτρύνουν τις 

κόρες τους να επιλέξουν τομείς σπουδών, που θα τις εξασφαλίσουν απασχόληση στον 

δημόσιο τομέα. Ακόμα, τις παροτρύνουν να επιλέξουν επαγγέλματα που θα τις δίνουν 

περισσότερες ευκαιρίες να ισορροπήσουν την εργασία και την οικογένεια. Σε 

αντίστιξη με την Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν έχουν υιοθετηθεί μέτρα για τη γεφύρωση 

του χάσματος, όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών σε τεχνολογικές σπουδές 

(Παπαλεξανδρή, 2018).  

Η παραπάνω παρατήρηση, αιτιολογεί το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η συμμετοχή των 

γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση. Οι συνθήκες εργασίας είναι υπέρ της ισορροπίας 

μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, ενώ τα συστήματα προσλήψεων ευνοούσαν 

τη συμμετοχή των γυναικών, δεδομένου ότι η είσοδος γινόταν κατά κανόνα μέσω 

εθνικών εξετάσεων και οι γυναίκες με προσόντα είχαν πολλές πιθανότητες να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές. Οι γυναίκες αυτές σταδιακά μετακινήθηκαν σε 

ανώτερες θέσεις (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο 

διδακτικό προσωπικό των ελληνικών πανεπιστημίων (μέλη ΔΕΠ) σε διάφορες 

βαθμίδες. Παρόλα αυτά, το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν υψηλότερη θέση 

(καθηγητής α’ βαθμίδας), είτε ανώτατη διοικητική θέση στο πανεπιστήμιο (πρύτανης) 

εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Ακόμα, έχει παρατηρηθεί πως οι γυναίκες καθηγήτριες 

εκπροσωπούνται λιγότερο στις επιστήμες μηχανικών και στην τεχνολογία, ενώ το 

αντίθετο συμβαίνει με τις παιδαγωγικές σχολές. Υπάρχουν δε πανεπιστημιακά 

τμήματα, στα οποία δεν υπάρχουν γυναίκες καθηγήτριες (π.χ. τμήμα Πληροφορικής, 

τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών) (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Συνεχίζοντας, όσον αφορά για τη γυναικεία συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, έχουν 

αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες στη χώρα μας. Για παράδειγμα, έχουν σημειωθεί 

υποχρεωτικές ποσοστώσεις και συστάσεις, αλλά κυρίως σε κρατικούς φορείς και 

στον δημόσιο τομέα. Τα υποχρεωτικά μέτρα αφορούν περιοχές του δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου εμπλέκεται το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, 

προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών στα όργανα λήψης 

αποφάσεων, ήδη από το 2000 θεσπίστηκαν νομοθετικά μέτρα με στόχο την αύξηση 

της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και στις κρατικές επιτροπές έρευνας και 

τεχνολογίας. Αυτή η νομοθεσία, η οποία περιλάμβανε υποχρεωτική ποσόστωση 1/3 
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για κάθε φύλο, ήταν απαραίτητη επειδή οι γυναίκες στην Ελλάδα εξακολουθούν να 

υποεκπροσωπούνται στην πολιτική, τη Βουλή, την αυτοδιοίκηση και στα ερευνητικά 

όργανα (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Αυτή η νομοθεσία, ωστόσο, δε σημαίνει ότι δύναται να αλλάξει την υπάρχουσα 

κατάσταση. Κι αυτό διότι πολλοί δεν ακολουθούν την προβλεπόμενη ποσόστωση, 

καθώς προβάλλονται δικαιολογίες ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες με την 

κατάλληλη πείρα για να καταλάβουν τέτοιες θέσεις. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι 

αρμόδιοι για τον διορισμό μελών ήταν πολύ απρόθυμοι να επιβάλουν την 

ποσόστωση, καθώς θα σήμαινε την απομάκρυνση ορισμένων καταξιωμένων ανδρών. 

Βασιζόμενοι στην εμπειρία από τον δημόσιο τομέα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

οι ποσοστώσεις στον ιδιωτικό τομέα έχουν μικρές πιθανότητες επιτυχίας 

(Παπαλεξανδρή, 2018).  

Φαίνεται ότι η πρόσκληση των εταιρειών να δεσμευτούν σε εθελοντική βάση για την 

ποικιλομορφία των φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 

θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Επί του παρόντος, υπάρχει δέσμευση 

μεγάλων εταιρειών για την προώθηση της ισότητας των φύλων, αλλά και για τη 

βελτίωση της διαχείρισης των ταλέντων, τη διαφάνεια και την αλλαγή στον χώρο 

εργασίας για καλύτερη εταιρική αποτελεσματικότητα. Οι εισηγμένες εταιρείες 

ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν την προαναφερθείσα προσέγγιση «συμμόρφωσης ή 

εξήγησης» παρακολουθώντας και αναφέροντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα την 

πρόοδό τους (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Οι κοινωνικές προκαταλήψεις που αφορούν το φύλο και τα ανώτερα ιεραρχικά 

στρώματα επίσης, αποθαρρύνουν την ανέλιξη των γυναικών. Σε όλες σχεδόν τις 

έρευνες διεθνώς παρατηρείται η διατήρηση αρνητικών στερεοτύπων, ακόμη και αν η 

προσωπική εμπειρία με γυναίκα προϊστάμενη είναι θετική. Η Morley (2012) εύστοχα 

παρατηρεί πως η κοινωνία εσφαλμένα υποβαθμίζει μία συγκεκριμένη ομάδα ή ακόμα 

και μεμονωμένα άτομα. Γι’ αυτό και οι γυναίκες στην ηγεσία είναι υποτιμημένες. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική έρευνα που διεξήγαγε υπάρχουν δύο ειδών 

προκαταλήψεις: η διστακτικότητα να αναλάβει η γυναίκα ηγετικό ρόλο, σε σύγκριση 

με έναν άνδρα και η λιγότερο ευνοϊκή αξιολόγηση σε μία γυναίκα που κατέχει ήδη 

την ηγετική θέση.  
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Στην έρευνα για τις διαφορές του ηγετικού στυλ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα 

(Nikandrou & Panayotopoulou, 2007), οι ερευνήτριες καταλήγουν στην ανάγκη να 

ξεφύγουν οι έρευνες από το δίλημμα της ύπαρξης ή μη διαφορών στην ηγεσία και να 

δώσουν έμφαση στο να βοηθήσουν τις γυναίκες να εξελιχθούν στην ιεραρχία. 

Αντίστοιχα σε έρευνα της Ιορδάνογλου (2007) σχετικά με το εργασιακό στρες 

επισημαίνεται ότι οι γυναίκες βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό στρες, κυρίως λόγω των 

οικογενειακών υποχρεώσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο, προτείνει τρόπο αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης και διαχείρισης των στρεσογόνων καταστάσεων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διδακτορική διατριβή της Μ. Ραφαηλίδου (2011), η οποία 

ασχολήθηκε με το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» σε δείγμα ελληνικών 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η ερευνήτρια διαπίστωσε την 

ύπαρξη του φαινομένου ενώ παράλληλα επεσήμανε τη σημασία της εκπαίδευσης, 

όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε αντίθεση με την 

ποσόστωση, που μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Επίσης, συνιστάται η 

έκθεση στην παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις που μπορεί να λειτουργήσουν ως 

πρότυπα. Ακόμα, προτείνεται η χρησιμοποίηση ανεξάρτητων συμβούλων, οι 

ευκαιρίες για εναλλαγή ρόλων και για υποστήριξη από μέντορες, που δίνουν την 

ευκαιρία σε όσες γυναίκες το επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης 

(Παπαλεξανδρή, 2018). 

Αναφερόμενοι στη γενικότερη κουλτούρα που επικρατεί στη χώρα μας, αξίζει να 

σημειώσουμε την κατάταξή της ως προς την ισότητα των φύλων, όπως προέκυψε από 

τη προαναφερθείσα έρευνα του Globe. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση 

ανάμεσα σε 61 χώρες, ενώ οι ερωτηθέντες με βάση τις απαντήσεις τους θα ήθελαν να 

βρίσκεται στη 16ηθέση (Papalexandris, 2007). Αυτό δείχνει ότι οι απόψεις που 

υπάρχουν στην Ελλάδα για την ισότητα των φύλων είναι θετικές, ότι αναγνωρίζονται 

το εμπόδια και ότι υπάρχει η επιθυμία να δίνονται στις γυναίκες περισσότερες 

ευκαιρίες εξέλιξης (Παπαλεξανδρή, 2018). 

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Leading Women in Business (2016), σε 

δείγμα 23.968 επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι 5.049 (21,07%) διοικούνται από 

γυναίκες Μάλιστα. αξίζει να σημειωθεί πως η πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων 

ανήκουν στον κλάδο του εμπορίου, είναι όμως πολύ μικρές, και όσο αυξάνεται το 

μέγεθος τους, τόσο μειώνεται το ποσοστό της γυναικείας ηγεσίας. To 2014, το ποσο-
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στό αυτό ήταν ακόμη πιο χαμηλό (19,6%), καταδεικνύοντας τη μειονεκτική θέση των 

γυναικών στην ανάληψη καθηκόντων ηγεσίας. Βάσει της ίδιας έρευνας, κατά τα 

τελευταία έτη διακρίνεται μια τάση του γυναικείου φύλου να δραστηριοποιείται 

κυρίως σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με τον τελικό καταναλωτή. 

Είναι αξιοσημείωτο πάντως πως από τις πεντακόσιες πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις 

που διευθύνονται από γυναίκες, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της 

κερδοφορίας τους οε σχέση με το σύνολο των υπόλοιπων επιχειρήσεων Έτσι, για το 

έτος 2016, οι εν λόγω επιχειρήσεις πέτυχαν αύξηση των καθαρών κερδών τους κατά 

18,9%. όταν στις υπόλοιπες το κέρδος ήταν 13,07% (ICAP, 2016). 

Εάν λοιπόν, καταφέρει και ισορροπήσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, 

αφού η γυναίκα στην συγκεκριμένη περίπτωση καλείται να υπηρετήσει δύο ρόλους, 

τότε δεν θα έρθει αντιμέτωπη με επιπρόσθετα προβλήματα. Η ίδια η κοινωνία είναι 

εκείνη που θα πρέπει να καταπολεμήσει τις νόρμες και τις κοινωνικές δομές, για να 

αποδεσμευτεί η γυναίκα από τις υποχρεώσεις της. Έτσι, θα μπορέσει με αυτόν τον 

τρόπο να αποδείξει πρώτα στον εαυτό της και ύστερα σε όλους τους άλλους την αξία 

της (Αναστασοπούλου, 2008). Ακόμα, ο προσανατολισμός προς τον άνθρωπο και την 

απόδοση ευνοούν την εξέλιξη και ανέλιξη των γυναικών, όπως αποδείχθηκε και από 

την έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

7.2 Τρόποι αντιμετώπισης 

Η ισορροπία των φύλων σε ηγετικές θέσεις μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο χώρος 

εργασίας παρέχει ίσες ευκαιρίες και εμποδίζει τις διακρίσεις. Όπως διαπιστώσαμε και 

από τα προηγούμενα κεφάλαια η αξιοποίηση του γυναικείου ταλέντου, εκτός από το 

ζήτημα της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών, εμφανίζει και εξαιρετικά 

οικονομικά οφέλη για τα άτομα, τους οργανισμούς και για την ίδια την κοινωνία. 
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Τα προγράμματα ισορροπίας εργασίας-προσωπικής ζωής βοηθούν τις γυναίκες σε 

κάποια στάδια της επαγγελματικής τους ζωής, αλλά δεν μπορούν να φέρουν την 

ισορροπία στα φύλα. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, η τηλε-εργασία, τα 

μειωμένα ωράρια έχουν προταθεί για την εξασφάλιση ισορροπίας ανάμεσα σε 

εργασία και οικογένεια. Παρόλα αυτά, είναι λάθος το work-life balance να ταυτίζεται 

μόνο με τις γυναίκες. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, οφείλουν να υιοθετούν 

παρόμοια προγράμματα, αλλά όχι να τα εντάσσουν αποκλειστικά στις πρωτοβουλίες 

για το φύλο, διότι έτσι δε βοηθούν στην ανέλιξη των γυναικών. Εάν αξιοποιηθούν 

αυτά τα προγράμματα και για τους άντρες, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να 

συμμετέχουν κι εκείνοι αρκετά σημαντικά στην ανατροφή των παιδιών.  

Οι φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές περιλαμβάνουν, κυρίως, το ευέλικτο ωράριο 

εργασίας και τη μέριμνα για τη φύλαξη των παιδιών. Ας μη λησμονούμε αυτήν την 

περίοδο της πανδημίας, όπου και οι δύο γονείς ή εναλλάξ χρειάστηκε να εργάζονται 

στο σπίτι. Η τηλε-εργασία ήρθε στη χώρα μας και θα μείνει και αυτό είναι εξίσου 

σημαντικό, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν, όχι μόνο από το 

γυναικείο φύλο, αλλά από όλα τα διαθέσιμα ταλέντα που μπορούν να προσφέρουν 

στην επιχείρηση.  

Η αντιμετώπιση του γυναικείου ζητήματος είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για μια 

επιχείρηση και για έναν οργανισμό. Οι πρωτοβουλίες για την ισορροπία των φύλων 

είναι στην ουσία προγράμματα αλλαγής που πρέπει να ξεκινήσουν με στρατηγικό 

πλάνο, να έχουν εξασφαλισθεί οι χρηματικοί πόροι και ύστερα, σταδιακά να 

ενισχυθούν από την υποστήριξη και τον ενθουσιασμό των εργαζομένων. Ακόμα, 

οφείλει αυτή η στρατηγική να ξεκινήσει από την ανώτατη ηγεσία, να πλαισιωθεί από 

αξιόπιστα στελέχη, να γνωστοποιηθεί καταλλήλως και να βασιστεί σε μεθοδικές 

δράσεις ευαισθητοποίησης και συμμετοχής όλων των εργαζομένων. Η καταγραφή και 

η συγκέντρωση στοιχείων που αποδεικνύουν τα οικονομικά και επιχειρηματικά 

οφέλη από την αξιοποίηση των γυναικών αποτελεί μία καλή πρακτική. Επιπρόσθετα, 

η συγκέντρωση στοιχείων που αποτελούν δείκτες για την εφαρμογή της ισότητας 

είναι ακόμα μία καλή πρακτική. Τέλος, η πρόσληψη ενός εξωτερικού συμβούλου για 

να καταγράφει απόψεις και στάσεις που επικρατούν μέσα στον οργανισμό/ 

επιχείρηση. 
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Η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, ακόμα, οφείλει να στοχεύει σε ισορροπημένα 

ποσοστά εκπροσώπησης των δύο φύλων. Επιπρόσθετα, οφείλει να απαρτίζεται από 

προσωπικό καλά εκπαιδευμένο, έτσι ώστε να μην υποπίπτουν σε διακρίσεις και να 

επιλέγουν υποψηφίους με προσόντα και ηγετικό προφίλ ανεξαρτήτως φύλου. Οι 

αγγελίες είναι σημαντικό να είναι γραμμένες σε μία ουδέτερη γλώσσα και να μην 

είναι γραμμένες με τρόπο που να δείχνουν προτίμηση σε κάποιο φύλο. 

Η αξιολόγηση, πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη, τα οποία θα 

είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα και να αποφύγουν 

να ευθυγραμμιστούν με την κυρίαρχη κουλτούρα ή τις προσωπικές τους προτιμήσεις. 

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι γυναίκες αρκετά συχνά υποτιμούν τις 

επιδόσεις τους και υιοθετούν ένα πιο μετριοπαθές στυλ επικοινωνίας. Όσον αφορά το 

ζήτημα των προαγωγών κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για θέσπιση διαφανών 

κριτηρίων, έτσι ώστε να μην ελλοχεύει η «γυάλινη οροφή» ή ακόμα χειρότερα 

διακρίσεις. Επιπλέον, όσον αφορά το ζήτημα της αμοιβής, καθώς οι γυναίκες δεν 

είναι διεκδικητικές και πολλές φορές σιωπούν, διότι φοβούνται μη χάσουν τη θέση 

τους, προκαλεί ένα αίσθημα αδικίας και οδηγεί σε μείωση της απόδοσης ή 

αποχώρηση από την εταιρεία. Η νομοθεσία ενδυναμώνει τις γυναίκες στις 

διαπραγματεύσεις τους για ισότητα στις αποδοχές, ενώ γίνεται προσπάθεια να 

αντιμετωπισθεί το χάσμα στις αμοιβές με κανονισμούς για τη διαφάνεια και με τη 

συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. 

Ακρογωνιαίος λίθος, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας, αποτελεί 

το κομμάτι της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα 

ευαισθητοποίησης ανδρών και γυναικών για τη σημασία της ισορροπίας των δύο 

φύλων. Τα προγράμματα αυτά, είναι ανάγκη να εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση, 

την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των 

γυναικών. Ακόμα, η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα ανάπτυξης 

της γυναικείας ηγεσίας. Τέτοιου είδους προγράμματα πρέπει να στοχεύουν στην 

τόνωση της αυτοπεποίθησης των γυναικών, στην εξάσκηση πάνω στις ικανότητες 

διαπραγμάτευσης, στις οποίες οι γυναίκες διαπρέπουν, ενσυναίσθησης, κατανόησης 

των άλλων και δικτύωσης. Επιπλέον, η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει 

προγράμματα για την καταπολέμηση στερεοτύπων, καθώς και άμεσων και έμμεσων 

διακρίσεων. Εδώ, όπως επισημαίνουν και οι Dover et al (2016), χρειάζεται αρκετή 

προσοχή, καθώς τέτοιου είδους προγράμματα μπορεί εν τέλει να πυροδοτήσουν 
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στερεότυπα και διακρίσεις, αφού υπογραμμίζουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο 

φύλα.  

Στη σημερινή πραγματικότητα, δίνεται έμφαση στη σημασία του mentoring, όπου ένα 

έμπειρο στέλεχος αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει μια νεότερη και ταλαντούχα γυναίκα 

στις ευκαιρίες επαφής ταλαντούχων γυναικών με μέλη της ανώτατης ηγεσίας και 

στην προβολή γυναικών ηγέτιδων που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για 

νεότερες γυναίκες (Patel, 2013). Ένας μέντορας, λοιπόν, βρίσκεται στη θέση να 

δώσει πολύτιμες συμβουλές σε ένα νέο στέλεχος και να οδηγήσει με την υποστήριξή 

του στην επιτυχία, αντλώντας και ο ίδιος ικανοποίηση για τη βοήθεια που προσέφερε. 

Έτσι, χτίζεται μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης. Στο Mentoring 

(υποστήριξη/καθοδήγηση) βέβαια, συγκαταλέγεται και η υποστήριξη-καθοδήγηση 

του αντίστοιχου αντρικού πληθυσμού, με σκοπό την καλλιέργεια ενσυναίσθησης 

απέναντι στο γυναικείο φύλο. 

Εκτός όμως από τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτεία και οι διάφοροι 

φορείς, πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος των πανεπιστημίων και των ερευνητικών 

κέντρων. Η προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις επιστήμες, 

την τεχνολογία και την καινοτομία και η ισορροπημένη συμμετοχή ανδρών και 

γυναικών σε όλους τους επιστημονικούς τομείς αποτελεί μέρος της πολιτικής πολλών 

πανεπιστημίων.  

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) αποτελεί μία από 

τις κυριότερες πολιτικές που έχει εισαχθεί στην Ε.Ε. και κυρίως, στον χώρο των 

Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (ή 

STEM), όπου εμφανίζεται μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα. Η στρατηγική για 

την Ευρώπη του 2020 (European Commission, 2012) δίνει μεγάλη έμφαση στη 

γυναικεία διάσταση. Μάλιστα, αποτελεί στόχος της να αξιοποιηθεί το διαθέσιμο 

εκπαιδευμένο γυναικείο ανθρώπινο δυναμικό, διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να 

μετακινηθεί σε άλλες χώρες εκτός Ε.Ε.. Ακόμα, όπως αποδεικνύουν και οι έρευνες, η 

γυναίκα μπορεί να βοηθήσει στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα, επομένως, 

εύλογη κρίνεται η στρατηγική της Ευρώπης. 

Εκτός όμως και από τις δράσεις και τις πρακτικές που μπορεί να αναλάβουν οι 

οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, οφείλουμε να τονίσουμε και την ατομική προσπάθεια 

της κάθε γυναίκας να επενδύσει στον εαυτό της. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος 
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Καζαντζάκης: «Εγώ, εγώ έχω χρέος να σώσω της γης, εάν δε σωθεί εγώ φταίω». Οι 

γυναίκες λοιπόν, οφείλουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να υιοθετήσουν τις 

κατάλληλες συμπεριφορές, έτσι ώστε να ανταπεξέρχονται στα εμπόδια, τα οποία 

συναντούν στον δρόμο τους. 

Αρχικά, όσον αφορά την ενημέρωση και τη δικτύωση, οι γυναίκες, μπορούν να 

μελετούν βιβλία, περιοδικά και ιστοσελίδες, που ασχολούνται με τη γυναικεία 

ηγεσία, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, ημερίδων και 

συνεδρίων. Εκτός όμως από τη γενική εκπαίδευση, χρήσιμα είναι και τα εργαστήρια 

ανάπτυξης ειδικών ικανοτήτων ή και διαμόρφωσης συμπεριφορών/στάσεων. Κάτι 

που δεν ήταν πρέπον να παραλείψουμε είναι και τα προγράμματα για την ενίσχυση 

της αυτοπεποίθησης ή της διεκδικητικότητας/σιγουριάς.  

Βέβαια, οι γυναίκες είναι αναγκαίο να βελτιώνουν συνέχεια τις γνώσεις τους στο 

αντικείμενο της δουλειάς τους, επιζητώντας τη συμμετοχή σε σχετικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα και φροντίζοντας να ενημερώνονται συστηματικά για τις εξελίξεις στον 

κλάδο τους.  Απαραίτητες για τις ανώτερες βαθμίδες είναι η συναισθηματική 

νοημοσύνη και η διαπολιτισμική νοημοσύνη, καθώς και η ικανότητα στις 

διαπραγματεύσεις Τόσο η συναισθηματική, όσο και η διαπολιτισμική νοημοσύνη 

μπορούν να καλλιεργηθούν από προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, καθώς και με 

παρατήρηση για να γίνουν κατανοητοί οι άνθρωποι γύρω μας. Όσες γυναίκες 

δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο περιβάλλον, καλό θα ήταν να καλλιεργήσουν τις 

ικανότητες επικοινωνίας και προσέγγισης ατόμων από άλλες κουλτούρες για να 

μπορέσουν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Όσον αφορά την ικανότητα της 

διαπραγμάτευσης, υπάρχουν επίσης, ειδικά σεμινάρια που διδάσκουν 

αποτελεσματικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το καλό μιας 

επιχείρησης/οργανισμού και της ομάδας, αλλά και για προσωπικούς λόγους, όπως 

διαπραγμάτευση για μισθό ή παροχές. 

Για τις γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια, είναι χρήσιμο να 

προσπαθήσουν να προγραμματίσουν την καριέρα τους. Αυτό θα γίνει με τη σωστή 

επιλογή εργοδότη. Ο εργοδότης αυτός, θα πρέπει να εφαρμόζει πολιτικές φιλικές 

προς την οικογένεια, καθώς και επιχείρηση, όπου υπάρχει γυναικεία παρουσία σε 

θέσεις ευθύνης. Η υποστήριξη από τον σύντροφο και η βοήθεια από τα μέλη της 
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ευρύτερης οικογένειας στην ανατροφή των παιδιών είναι πολύ χρήσιμες, προκειμένου 

να είναι σε θέση η γυναίκα να προγραμματίσει την καριέρα της.  

Για τις γυναίκες που επιθυμούν την εξέλιξή τους σε μία επιχείρηση, είναι πολύ 

σημαντικό να κατανοήσουν από νωρίς τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης. 

Κρίνεται αναγκαίο να κατανοήσουν την κουλτούρα της, τις ισχύουσες νόρμες στην 

επικοινωνία, τα κριτήρια των προαγωγών, όπως και πιθανά στερεότυπα που 

εμποδίζουν την αξιοκρατία στις προαγωγές. Η γνώση της κουλτούρας, γίνεται 

συνήθως με τη δικτύωση, με άλλες γυναίκες εκτός ωραρίου εργασίας. Σε τέτοιες 

περιστάσεις οι γυναίκες ανταλλάσσουν μεταξύ τους εμπειρίες και απόψεις και έτσι 

χτίζουν σχέσεις, οι οποίες ίσως δημιουργήσουν στο μέλλον επαγγελματικές 

ευκαιρίες, ακόμα και στην ίδια την κατανόηση της οργάνωσης σε σχέση με το 

εξωτερικό περιβάλλον. Στη δικτύωση παρά ταύτα, οι γυναίκες, συνήθως, υστερούν. 

Και υστερούν, εξαιτίας των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, καθώς δεν μπορούν 

να συμμετέχουν σε συναντήσεις μετά το τέλος του ωραρίου εργασίας τους.         

Αξιοσημείωτοι ωστόσο, είναι οι τρόποι με τους οποίους διεξάγεται η επικοινωνία 

στην οργάνωση. Οι γυναίκες, ιδίως σε ανδροκρατούμενους χώρους, συχνά εκφράζουν 

δισταγμό και έλλειψη εμπιστοσύνης. Αντιθέτως, οφείλουν να παρουσιάζουν με 

θάρρος τις ιδέες τους, διατηρώντας την αυθεντικότητα του χαρακτήρα τους και 

αποβάλλοντας τον φόβο ότι μπορεί να θεωρηθούν πολύ επιθετικές ή αυταρχικές. Σε 

αυτό το σημείο, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να επισημάνουμε και την 

επικοινωνιακή στρατηγική που οφείλουν να αναπτύξουν οι γυναίκες και ειδικά 

εκείνες που είναι αποδεκτές, έτσι ώστε να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση 

για τις υπόλοιπες γυναίκες που επιθυμούν να ανελιχθούν. 

Σαφέστατα, στα πλαίσια της ατομικής προσπάθειας και ευθύνης, οι γυναίκες πρέπει 

να εγκαταλείψουν τα στερεότυπα που συνήθως αποδίδονται στις γυναίκες υψηλών 

βαθμίδων, αλλά να υιοθετήσουν αυθεντικά στυλ ηγεσίας. Το ονομαζόμενο αυθεντικό 

στυλ ηγεσίας, είναι ταιριαστό με τη γενετική προδιάθεση των γυναικών. Το στυλ 

αυτό κάνει τους ηγέτες αποτελεσματικούς, ιδίως όταν οι αξίες τους ευθυγραμμίζονται 

με αυτές των συνεργατών τους και της επιχείρησης/οργανισμού που απασχολούνται. 

Σύμφωνα με τους Kouzes & Posner (2012), οι αυθεντικοί ηγέτες κερδίζουν τους 

συνεργάτες τους με τον ειλικρινή και ευθύ τους τρόπο, καθώς έχουν αυτεπίγνωση και 

διάθεση να συζητήσουν διαφορετικές απόψεις. 
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Έτσι, οι αυθεντικοί ηγέτες δείχνουν τι περιμένουν από τους συνεργάτες τους 

αποτελώντας οι ίδιοι ως πρότυπα. Τα λόγια τους συνάδουν με τις πράξεις τους, 

εμπνέουν ένα κοινό όραμα, αντιλαμβάνονται τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα και τις 

προσδοκίες των συνεργατών τους, έχουν πάθος και ενθουσιασμό. Επίσης, οδηγούν 

τους συνεργάτες τους στην καινοτομία, στις αλλαγές και στην αντιμετώπιση του 

αγνώστου. Ακόμα, διευκολύνουν τους συνεργάτες τους στην ανάληψη δράσης, 

μοιραζόμενοι τη δύναμή τους και παροτρύνοντάς τους να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση 

και τις ικανότητες που απαιτούνται για επιτυχία. Τέλος, δείχνουν γνήσιο ενδιαφέρον 

και φροντίδα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των συνεργατών τους και γιορτάζοντας 

για τις επιτυχίες τους. 

Η γυναίκα σήμερα μπορεί να λειτουργήσει ωε υπόδειγμα, εισάγοντας νέες ιδέες για 

την απόδοση της επιχείρησης και του οργανισμού, αλλά και για τη βελτίωση του 

εσωτερικού της περιβάλλοντος, προτείνοντας πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια 

και ευνοϊκές για την επίτευξη της ισορροπίας των φύλων και της αξιοποίησης του 

γυναικείου ταλέντου. Τέλος, οι γυναίκες δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούν τις άλλες 

γυναίκες. Η αλληλοϋποστήριξη, όπου είναι δυνατόν, είναι ένας σίγουρος τρόπος για 

την ανάπτυξη της γυναικείας ηγεσίας. 

 

 

Επίλογος: 

Είναι ευρέως γνωστό πως ο ρόλος ενός έμπειρου, αξιόπιστου και συνάμα ανοιχτού 

προς καθετί νέο και δημιουργικό ανθρώπου προσφέρει πολλά οφέλη στην κοινωνία. 

Η ηγεσία αποτελεί νευραλγικό τομέα σε κάθε οργανισμό. Έχοντας ως βάση τον 

ηγετικό χαρακτήρα, δημιουργούνται συνθήκες που είναι απαραίτητες για να υπάρξει 

απόδοση µε αίσθημα ικανοποίησης και εκπλήρωσης. Κανένα ηγετικό στυλ δεν είναι 

αποδοτικό. Κι αυτό διότι κάθε φορά η ηγεσία κρίνεται αναγκαίο να προσαρμόζεται 

στην περίσταση. Πρέπει να είναι ταιριαστό με τους ανθρώπους, το έργο που έχει να 

επιτελέσει ο ηγέτης και το περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου ασκείται 

(Μπουραντάς 2005). 

Η υποκίνηση-παρακίνηση παίζει αποφασιστικό ρόλο στην απόδοση, η οποία μπορεί 

να αποδειχθεί το πιο δυνατό όπλο στα χέρια του ηγέτη-προϊσταμένου, εφόσον 
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παρακινεί τα µέλη της ομάδας του να προσπαθούν πρόθυμα για την επίτευξη των 

στόχων. Επομένως, ο προϊστάμενος πρέπει να είναι σε θέση µε βάση τις προσωπικές 

του ικανότητες αλλά και την εμπειρία του, να διακρίνει τις τυχόν ιδιαιτερότητες που 

χαρακτηρίζουν το αντικείμενο και το περιβάλλον εργασίας του, έτσι ώστε να 

συνδυάσει τις κατάλληλες συνθήκες και ισορροπίες που θα παρακινήσουν τους 

υφισταμένους του να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην εργασία. 

Ο αρμονικός ηγέτης είναι εκείνος που συνειδητοποιεί το πρόβλημα, συντονίζεται με 

τα αισθήματα των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας αυθεντικό λόγο, στηριζόμενος στις 

δικές του αρχές και αξίες. Είναι αυτός που εναρμονίζεται με τα αισθήματα των 

εργαζομένων και προσφέρει ανάταση και έμπνευση την ώρα της κρίσης (Goleman 

2014). Ο ηγέτης είναι ο άνθρωπος που καλείται να βρει και να δώσει το νόημα που 

αναζητά η ομάδα, να προσφέρει διέξοδο και να καθοδηγήσει τις συναισθηματικές 

αντιδράσεις σε μια δεδομένη κατάσταση και είναι αυτός στον οποίο οι άλλοι 

στρέφονται για ασφάλεια, σιγουριά, επιβεβαίωση και διαύγεια εν όψει της 

αβεβαιότητας. Ο ηγέτης, καθοδηγεί και δημιουργεί στους άλλους αίσθηση σαφήνειας 

και κατεύθυνσης στο έργο τους, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνει την ευελιξία. Ο ηγέτης 

δρα ως συναισθηματικός καθοδηγητής της ομάδας. 

Στη σημερινή εποχή εκτίναξης των ανισοτήτων με μοχλό τον 

νεοφιλελευθερισμό, είναι οπωσδήποτε επιτακτική η ανάγκη για ένα πλαίσιο 

σχεδιασμένο με πρότυπο μια αντίστοιχη ομάδα γυναικών στελεχών, ή ένα που να 

αντικατοπτρίζει πραγματικά τα ηγετικά προτερήματα και των δύο φύλων. Οι 

γυναίκες από την άλλη πλευρά, αρκετές φορές μιμούνται τα παραδοσιακά ανδρικά 

χαρακτηριστικά ηγεσίας, κάτι το οποίο εγκλωβίζει τις ίδιες σε έναν φαύλο κύκλο. 

Επιπλέον, μαζί με τους άνδρες συναδέλφους τους, οφείλουν να υιοθετήσουν το νέο 

μοντέλο ανθρωποκεντρικής ηγεσίας, το οποίο είναι απαραίτητο στη σημερινή 

πραγματικότητα. 

Η Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών 

Διακρίσεων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασύνδεσης των πεδίων διάκρισης με το 

κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και νομικό πλαίσιο, το 2000 στις Γενικές Συστάσεις 

που αφορούν στις έμφυλες διαστάσεις των φυλετικών διακρίσεων (XXV), 

υπογραμμίζει ότι οι φυλετικές διακρίσεις παρουσιάζονται κυρίως εναντίον των 

γυναικών ή τις επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο ή σε διαφορετικό επίπεδο σε σχέση 
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με τους άνδρες. Επισημαίνει, επίσης, ότι, για τον εντοπισμό των φυλετικών 

διακρίσεων, είναι αναγκαία η ρητή αναγνώριση των διαφορετικών εμπειριών ζωής 

ανδρών και γυναικών τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα. 2 

Επιπλέον, η «Διακήρυξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης κατά του ρατσισμού, των 

φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μη ανοχής» του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (2001) υπογραμμίζει ότι ο ρατσισμός και οι φυλετικές διακρίσεις 

ισχυροποιούνται όταν στρέφονται ενάντια σε γυναίκες και κορίτσια, επιδεινώνοντας 

τις συνθήκες ζωής τους και περιορίζοντας τα δικαιώματά τους (Άρθρο 69). Η ίδια 

Διακήρυξη αναγνωρίζει την ανάγκη ένταξης έμφυλης οπτικής στις πολιτικές, τις 

στρατηγικές και τα προγράμματα δράσης κατά του ρατσισμού, των φυλετικών 

διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της σχετικής μη ανοχής προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές διακρίσεις. 3 

Η οικοδόμηση ενός πραγματικά αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων προϋποθέτει την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας 

εμπλουτισμένων ως προς την ερμηνεία και την πολλαπλότητα των διακρίσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική 

κατάσταση. Η ισχυροποίηση των έμφυλων διακρίσεων από άλλες μορφές διακρίσεων 

συνιστά σοβαρή απειλή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών. 

Συμπερασματικά, όπως αναφέρει η Charlotte Bunch σε εισήγησή της στο Παγκόσμιο 

Συνέδριο κατά του Ρατσισμού το 2001 (όπως αναφέρεται στο: Yuval Davis, 2006): 

«εάν τα ανθρώπινα δικαιώματα μιας ομάδας μένουν απροστάτευτα ή επιδιώκουμε να 

θυσιάσουμε τα δικαιώματα οποιασδήποτε ομάδας, τότε υπονομεύονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα όλων». 

 

 

 

                                                             
2Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (2000), 

Γενικές Συστάσεις που αφορούν στις έμφυλες διαστάσεις των φυλετικών διακρίσεων (XXV), στο: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/76a293e49a88 bd23802568bd00538d83?Opendocument 

(προσπελάστηκε: 05/03/2021)  
3 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (2001). Διακήρυξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης κατά του Ρατσισμού, 

των Φυλετικών Διακρίσεων, της Ξενοφοβίας και της Μη Ανοχής, στο: 

https://www.un.org/WCAR/durban.pdf (προσπελάστηκε: 05/03/2021) 
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Παράρτημα: 

Ερωτηματολόγιο: 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας, η οποία 

διερευνά τα χαρακτηριστικά της γυναικείας ηγεσίας και τη συναισθηματική 

νοημοσύνη. Σας παρακαλούμε, αφού συμπληρώσετε μερικά δημογραφικά στοιχεία, 

να σημειώσετε τον αριθμό που αντανακλά καλύτερα το βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας σας με κάθε μια από τις προτάσεις που ακολουθούν. Όσο πιο πολύ 

διαφωνείτε με μια πρόταση, τόσο η απάντηση σας θα πλησιάζει το «1». Αντίθετα, 

όσο πιο πολύ συμφωνείτε τόσο η απάντηση σας θα πλησιάζει το «7».  Σας 

υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Διαφωνώ 

απόλυτα 1.......2......3......4......5.......6.......7 Συμφωνώ απόλυτα. 

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, ενώ τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Παρακαλώ να 

απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μου. 
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Επιλέξτε εάν εργάζεσθε στον ιδιωτικό/δημόσιο τομέα 

o Ιδιωτικός τομέας 

o Δημόσιος τομέας 

Πόσα χρόνια εργάζεσθε ως ανώτερο διοικητικό στέλεχος; 

o 1-2 έτη 

o 2-5 έτη 

o 5-10 

o Παραπάνω από 10 

Σημειώσατε τον αριθμό υφισταμένων 

………………….. 

Παρέχω βοήθεια, ως αντάλλαγμα των προσπαθειών των υφισταμένων μου 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Επανεξετάζω κρίσιμα στοιχεία που θεωρούνται δεδομένα και αναρωτιέμαι αν αυτά 

είναι κατάλληλα 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Δεν παρεμβαίνω μέχρι ένα θέμα να γίνει ιδιαίτερα σοβαρό 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Εστιάζω την προσοχή μου σε αντικανονικότητες, λάθη, εξαιρέσεις και πρότυπα 

απόδοσης 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Αποφεύγω να αναμειχθώ όταν προκύπτουν προβλήματα 
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Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Αναφέρομαι στις δικές μου σημαντικές αξίες και πεποιθήσεις 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Είμαι απών όταν με χρειάζονται 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Αναζητάω διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

 

 

Μιλάω με αισιοδοξία για το μέλλον 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Νιώθω περήφανος που δουλεύω μαζί τους 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Δηλώνω με σαφήνεια ποιος είναι υπεύθυνος για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Περιμένω κάτι να πάει στραβά για να επέμβω 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 
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1                2                 3               4               5                 6                    7  

Μιλάω με ενθουσιασμό για τις ανάγκες που πρέπει να επιτευχθούν 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Καθορίζω τη σπουδαιότητα έχοντας ισχυρή αίσθηση του σκοπού 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Αφιερώνω χρόνο στο να διδάσκω και να καθοδηγώ 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

 

 

Κάνω κατανοητό τι τα μέλη της ομάδας οφείλουν να περιμένουν μετά την 

ολοκλήρωση του σχεδίου 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Είμαι σταθερός στην άποψη: «Αν δεν είναι χαλασμένο μη το φτιάξεις» 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Βάζω το καλό της ομάδας πιο πάνω από το ατομικό μου συμφέρον 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Αντιμετωπίζω τους υφισταμένους μου περισσότερο ως ξεχωριστά άτομα, παρά ως 

μέλη της ομάδας 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 
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1                2                 3               4               5                 6                    7  

Ακολουθώ την τακτική του ότι τα προβλήματα πρέπει να γίνουν χρόνια πριν 

αναλάβω δράση 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Λειτουργώ κατά τρόπο που κερδίζει το σεβασμό τους 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Επικεντρώνω την προσοχή μου αποκλειστικά στην αντιμετώπιση λαθών, παραπόνων 

και αποτυχιών 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Σκέπτομαι τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεων 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Είμαι ο τύπος του ηγέτη που παρακολουθεί τα λάθη του προσωπικού 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Αποπνέω αίσθηση δύναμης και εμπιστοσύνης  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Προβάλλω ένα συναρπαστικό όραμα για το μέλλον  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  



 
185 

 

Στρέφω τη προσοχή του προσωπικού προς τις αποτυχίες προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Αποφεύγω να παίρνω αποφάσεις  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Τους αντιμετωπίζω ως άτομα με διαφορετικές ανάγκες, ικανότητες και φιλοδοξίες  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

 

 

Τους παροτρύνω να βλέπουν τα πράγματα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Τους βοηθώ να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Προτείνω νέους τρόπους προσέγγισης με τους οποίους μπορεί να επιδιωχθεί η 

ολοκλήρωση ενός έργου  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Καθυστερώ να απαντήσω σε επείγοντα ερωτήματα  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  
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Δίνω έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια συλλογική αίσθηση της 

αποστολής  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Εκφράζω ικανοποίηση όταν το προσωπικό εκπληρώνει τις προσδοκίες 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Εκφράζω την πεποίθηση ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

 

 

Δε δυσκολεύομαι να εκφράσω τα συναισθήματά μου με λόγια  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Συχνά το βρίσκω δύσκολο να δω τα πράγματα από την οπτική γωνία των άλλων.  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Γενικά είμαι ένα ιδιαίτερα δραστήριο άτομο με στόχους  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Συνήθως μου είναι δύσκολο να ελέγξω τα συναισθήματά μου.  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  
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Γενικά δε βρίσκω τη ζωή διασκεδαστική   

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Μπορώ να χειριστώ αποτελεσματικά τους άλλους ανθρώπους.   

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Έχω την τάση να αλλάζω τάση συχνά.  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Γενικά δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι ακριβώς νιώθω 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Πιστεύω πως έχω πολλά χαρίσματα  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Συχνά δυσκολεύομαι να υπερασπισθώ τα δικαιώματά μου.  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Συνήθως μπορώ να επηρεάσω τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Γενικά είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  
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Οι κοντινοί μου άνθρωποι παραπονιούνται ότι δεν τους συμπεριφέρομαι σωστά 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Συνήθως δυσκολεύομαι να προσαρμόζω τη ζωή μου ανάλογα με τις περιστάσεις 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Γενικά είμαι ικανός να αντιμετωπίσω το άγχος  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Συχνά δυσκολεύομαι να δείχνω στοργή στους κοντινούς μου ανθρώπους 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Συνήθως μπορώ να «στη θέση του άλλου» και να καταλάβω τα συναισθήματά του 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Δεν έχω αρκετά κίνητρα στη ζωή μου.  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Συνήθως μπορώ να βρω τρόπους να ελέγξω τα συναισθήματά μου όταν θέλω 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Σε γενικές γραμμές, είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου.  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  
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Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως καλό διαπραγματευτή 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Συχνά ανακατεύομαι σε καταστάσεις και αργότερα το μετανιώνω  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Συχνά, σταματώ αυτό που κάνω και συγκεντρώνομαι σε αυτό που νιώθω.  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου.  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Έχω την τάση να υποχωρώ ακόμη και όταν γνωρίζω πως έχω δίκιο.  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Πιστεύω πως δεν έχω καθόλου επιρροή στα συναισθήματα των άλλων 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Πιστεύω ότι γενικά τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά στη ζωή μου.  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Δυσκολεύομαι να δεθώ πολύ ακόμη και με όσους βρίσκονται πολύ κοντά μου. 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  
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Γενικά, μπορώ να προσαρμόζομαι σε καινούρια περιβάλλοντα και καταστάσεις. 

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Οι άλλοι με θαυμάζουν γιατί είμαι «άνετος»  

Διαφωνώ απόλυτα                                                               Συμφωνώ απόλυτα 

1                2                 3               4               5                 6                    7  

Έχετε πέσει θύμα προκαταλήψεων και στερεοτυπικών διακρίσεων μέσα στον χώρο 

εργασίας σας ή από τον κοινωνικό σας περίγυρο; Αναφέρετε ένα παράδειγμα. 

……………………………………………….. 

Πιστεύετε πως υπάρχει ανταποδοτικότητα σε σχέση με το ηγετικό σας αξίωμα; 

Ναι 

Όχι 

Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι συμβάλουν και ποιοι δρουν ανασταλτικά στη 

διεκδίκηση της ηγετικής θέσης από γυναίκες; 

……………………………………………….. 

Προτείνετε τρόπους που μπορούν να αντιμετωπισθούν αυτά τα εμπόδια. 

…………………………………………… 

 

 


	Περίληψη:
	Abstract:
	Πρόλογος:
	Εισαγωγή:
	Μέρος Α’ Βιβλιογραφική Ανασκόπηση:
	Κεφάλαιο 1ο:
	1.1 Το Φύλο:
	1.2 Ορισμός ηγεσίας:
	1.2 Ηγετική φύση:
	1.3 Στυλ Ηγεσίας& Μάνατζμεντ
	1.4 Βασικά πρότυπα Ηγετικής συμπεριφοράς
	Κεφάλαιο 2ο :
	2.1 Ηγεσία και φύλο
	2.2 Γυάλινη οροφή (glass ceiling effect):
	2.3 Επίδραση φύλου στο στυλ ηγεσίας-Συγκριτικές μελέτες:
	2.4 Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές εν τέλει;
	2.5 Ερμηνείες για τα διλήμματα:
	2.6 Ανδρόγυνο στυλ :
	Κεφάλαιο 3ο:
	3.1 Εμπόδια και περιορισμοί στην ανέλιξη των γυναικών:
	3.2 Στερεότυπα και διακρίσεις:
	3.3 Ο ρόλος της κοινωνικής και οργανωσιακής κουλτούρας
	3.4 Ανάληψη πολλαπλών ρόλων
	3.5 Ο ρόλος των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
	3.6 Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας:
	Β’ Μέρος Έρευνα:
	Κεφάλαιο 4ο:
	4.1 Αναγκαιότητα της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα:
	4.2 Ερευνητικές υποθέσεις:
	4.3 Περιορισμοί της έρευνας:
	4.4 Μεθοδολογία:
	4.5 Ποσοτική μέθοδος-ερωτηματολόγιο:
	4.6 Πολυπαραγοντικό Μοντέλο Ηγεσίας - Multifactor Leadership Questionnaire (M.L.Q)
	4.7 Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής νοημοσύνης – Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue-SF)
	4.8 Προετοιμασία πρόσβασης στο πεδίο και δεοντολογικές επισημάνσεις:
	4.9 Πρακτικά ζητήματα:
	4.10 Δείγμα:
	Αποτελέσματα έρευνας
	Κεφάλαιο 6ο :
	Συμπεράσματα
	Κεφάλαιο 7ο :
	Συζήτηση
	7.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα
	7.2 Τρόποι αντιμετώπισης
	Επίλογος:
	Βιβλιογραφία:
	Παράρτημα:

