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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Τι είναι στάση; 

 

Είναι μια αξιολογητική δήλωση/ευνοϊκή ή δυσμενής που έχει ένας άνθρωπος για κάποιον άλλο, για ένα 

γεγονός, ένα αντικείμενο, κ.ο.κ.Αποτυπώνει το αίσθημα του ατόμου (τι νιώθει) 

2. Συνιστώσες Στάσεων 

ΓΝΩΣΙΑΚΗ = περιγράφει το πώς έχουν τα πράγματα 

ΘΥΜΙΚΗ = το συναισθηματικό μέρος της Στάσης 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ = πρόθεση για συμπεριφορά με δεδομένο τρόπο 

*οι συνιστώσες αυτές βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία της σχέσης που υπάρχει μεταξύ 

στάσης και συμπεριφοράς 

3. Τι είναι η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ο Festinger μετά από έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα άτομο μπορεί να βιώσει διάφορα: 

Μεταξύ στάσης – στάσης και Μεταξύ στάσης – συμπεριφοράς 

Ο Festinger επίσης υποστήριξε ότι η επιθυμία του ατόμου να μειώσει την ασυνέπεια – διαφορά αυτή 

εξαρτάται από τον βαθμό σπουδαιότητας, επιρροής και ανταμοιβής.Τα πιο σημαντικά στοιχεία 

(παρεμβαλλόμενες μεταβλητές) που διαμορφώνουν τη σχέση στάσης – συμπεριφοράς είναι: 

• Η σημαντικότητα 

• Η αντιστοίχιση 

• Η προσβασιμότητα 

• Ο βαθμός κοινωνικής πίεσης 

• Η αμεσότητα της εμπειρίας 
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4. Ποιες είναι οι κυριότερες εργασιακές στάσεις; 

Δύο είναι οι βασικότερες μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να μετρηθεί η εργασιακή ικανοποίηση: 

• Εργασιακή ικανοποίηση => θετικό συναίσθημα για τη δουλειά 

• Ταύτιση με την εργασία => ψυχολογική σύνδεση με την εργασία 

• Ψυχολογική ενδυνάμωση => αυτουποκίνηση λόγω υψηλής συσχέτισης με την εργασία 

• Οργανωσιακή δέσμευση => ταύτιση με συγκεκριμένη οργάνωση 

• Αντιληπτική οργανωσιακή υποστήριξη => υψηλός βαθμός οργανωσιακής ιθαγένειας 

• Αφοσίωση υπαλλήλου => ενθουσιασμός για την εργασία 

5. Μπορεί να μετρηθεί η εργασιακή ικανοποίηση; 

1. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

2. ΑΘΡΟΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ 

Δύο είναι οι βασικότερες μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να μετρηθεί η εργασιακή ικανοποίηση: 

Η 1η μετρά το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης του εργαζόμενου 

Η 2η εντοπίζει στοιχεία – κλειδιά και αξιολογεί στη βάση τυποποιημένης κλίμακας 

6. Πως μπορεί να διαμορφωθεί η εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού μιας οργάνωσης; 

• Η ικανοποίηση του εργαζόμενου δημιουργείται διαχρονικά από την ίδια τη σχέση του με μια θέση 

εργασίας, αφού όσοι περισσότερο δένεται, τόσο περισσότερο ικανοποιείται ή αντίστροφα. 

• Η ικανοποίηση προκύπτει και από κοινωνικούς συσχετισμούς (π.χ. ο εργαζόμενος κατέχει μια θέση που 

χαίρει κοινωνικής αποδοχής όπως υπάλληλος μιας μεγάλης νομικής ή πολυεθνικής επιχείρησης) 

• Η ικανοποίηση δε συνδέεται με την αμοιβή αν αυτή φτάσει σε ένα επίπεδο αποδεκτό από τον εργαζόμενο 

7. Τι κερδίζει η οργάνωση από έναν ικανοποιημένο υπάλληλο; 

Η οργάνωση όταν είναι ικανοποιημένοι οι υπάλληλοι της εξασφαλίζει ενδεικτικά: 

• Υψηλότερη αποδοτικότητα 

• Βελτιωμένο εργασιακό κλίμα 

• Υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών 

• Λιγότερες αδικαιολόγητες απουσίες του προσωπικού 

• Περιορισμένες συγκρούσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

8. Τι είναι ΑΝΤΙΛΗΨΗ; 

Οι παράγοντες που εξηγούν γιατί ενώ δύο άνθρωποι βλέπουν το ίδιο πράγμα, συχνά το αντιμετωπίζουν 

– καταλαβαίνουν και νιώθουν διαφορετικά, είναι κυρίως: 

• Ο παρατηρών = η ερμηνεία κάποιου πράγματος συνδέεται απόλυτα με την προσωπικότητα αυτού που το 

παρατηρεί 

• Ο Στόχος = τα χαρακτηριστικά του πράγματος (στόχου) που παρατηρεί το άτομο 

• Η κατάσταση = οι συνθήκες παρατήρησης 

9. Πως εξηγούνται οι αντιλήψεις του ατόμου για τους άλλους; 
 

Α. Θεωρία απόδοσης αιτίου = προσπαθεί να εξηγήσει γιατί τα άτομα δημιουργούν διαφορετικές 

εντυπώσεις με βάση μια αναμενόμενη δεδομένη συμπεριφορά 

-- οι εσωτερικά προκαλούμενες συμπεριφορές είναι αυτές που θεωρούμε ότι ελέγχει προσωπικά το 

άτομο 

-- οι εξωτερικά προκαλούμενες συμπεριφορές είναι αυτές που φανταζόμαστε ότι ανάγκασαν το άτομο να 

φερθεί με κάποιο τρόπο 

Β) ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με αυτό, το άτομο ακολουθεί μια λογική αλληλουχία βημάτων που τον οδηγούν στην αντίληψη 

και επιλογή μιας λύσης: 

a) Προσδιορισμός προβλήματος 

b) Προσδιορισμός κριτηρίων απόφασης 

c) Προσδιορισμός βαρύτητας κριτηρίων 

d) Διαμόρφωση εναλλακτικών λύσεων 

e) Αξιολόγηση εναλλακτικών 

f) Επιλογή βελτίωσης εναλλακτικής 

g)  
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Γ) θεωρία ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο άνθρωπος: 

• Αρκείται σε ένα ικανοποιητικό γι’ αυτόν αποτέλεσμα 

• Δεν αναζητά πάντα τη βέλτιστη λύση 

• Απλοποιεί την πραγματικότητα 

10. Ποια είναι τα πιο συχνά μεροληπτικά σφάλματα 

• Μεροληψία υπερβολικής αυτοπεποίθησης 

• Μεροληψία αγκίστρωσης 

• Μεροληψία επιβεβαίωσης 

• Μεροληψία διαθεσιμότητας 

• Κλιμάκωση δέσμευσης 

• Αποστροφή κινδύνου 

• Μεροληψία της ύστερης γνώσης 

11. Τι μπορεί να περιορίσει τη λήψη αποφάσεων; 

• Η μεροληπτική αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού 

• Το λανθασμένο και αποτελεσματικό σύστημα αμοιβών 

• Η υπερβολική τυπολατρεία 

• Ο χρονικός περιορισμός 

• Ιστορικό προηγούμενο 

 

12. Υπάρχει τρόπος να εξασφαλίζεται η δεοντολογία μιας απόφασης; 

Μέτρα δεοντολογίας αποτελούν τα εξής: 

Ωφελιμισμός = οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το όφελος που φέρουν 

Θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα = εστίαση και σεβασμός στα βασικά δικαιώματα του ατόμου 

Δικαιοσύνη και δίκαιη κατανομή κόστους οφέλους = εφαρμογή κανόνων και ρυθμίσεων δικαίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΈΝΝΟΙΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

13. Τι σημαίνει παρακίνηση; 

Παρακίνηση είναι μια διαδικασία που ωθεί τον άνθρωπο να προσπαθεί περισσότερο για την κατάκτηση 

ενός ατομικού, επαγγελματικού, οργανωσιακού  στόχου 

Η παρακίνηση έχει δύο βασικές πτυχές: 

• Εσωτερική: από το ίδιο το άτομο 

• Εξωτερική: από το περιβάλλον 

 

14. Ποιες είναι οι δημοφιλείς θεωρίες παρακίνησης; 

Υπάρχουν τέσσερις βασικές ομάδες/κατηγορίες θεωριών: 

1) Παραδοσιακή → το άτομο έχει ως μοναδικό κίνητρο την οικονομική ανταμοιβή 

2) Ανθρωπίνων σχέσεων → πυρήνα αποτελεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη πλευρά της εργασίας, στον 

προσδιορισμό ατομικής ταυτότητας 

3) Αναγκών → βασικό στοιχείο η ικανοποίηση διαφορετικών επιπέδων αναγκών 

4) Διαδικασιών → αναλύει την πνευματική και συμπεριφορική συνιστώσα της υποκίνησης 
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Θεωρία Αναγκών του Maslow 

 

15. Θεωρία Χ – Θεωρία Υ 

Ο Mc Gregor υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο βασικές θεωρήσεις για τους ανθρώπους: 

 Θεωρία Χ = Αρνητική  οι μάνατζερ θεωρούν δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι αποστρέφονται την εργασία και 

ότι πρέπει να καθοδηγούνται ή να εξαναγκάζονται για να δουλεύουν 

 Θεωρία Υ = Θετική  οι μάνατζερ πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν την εργασία τους και 

αναζητούν εξουσία και ευθύνη 

 Θεωρία Ζ = Οι εργαζόμενοι είναι ολοκληρωμένα άτομα άρα ο ηγέτης εμπιστεύεται τα άτομα και τις 

ομάδες εργασίας 

→ Χ = οι άνθρωποι γίνονται αντιληπτοί αρνητικά άρα ο ηγέτης οφείλει να καθοδηγεί και να ελέγχει στενά 

τους υφισταμένους του,  

→ Y = οι άνθρωποι είναι εργατικοί άρα ο ηγέτης είναι αποτελεσματικός όταν διαθέτει ένα δημοκρατικό στιλ.  
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16. Θεωρία 2  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ HERZBERG 
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O ψυχολόγος Herzberg ανέπτυξε τη θεωρία υγιεινής και παρακίνησης. Σύμφωνα με τον Herzberg: 

→ υπάρχουν δυο κατηγορίες παραγόντων που οδηγούν σε εργασιακή ικανοποίηση. Υπάρχουν αυτοί που 

οδηγούν στην ικανοποίηση και αυτοί που δυνητικά οδηγούν στη δυσαρέσκεια. 

→ Προτείνει στους μάνατζερ να εξαλείψουν τους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν δυσαρέσκεια 

αλλά που δεν είναι απαραίτητο ότι θα δημιουργήσουν και παρακίνηση. 

→ η επικέντρωση της προσοχής πρέπει να αφορά σε παράγοντες που σχετίζονται με την ίδια την εργασία 
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17. Θεωρία Mc Clelland 

O Mc Clelland εστίασε σε τρείς κατηγορίες αναγκών που δημιουργούν παρακίνηση στο άτομο: 

1) Ανάγκη για επιτυχία 

2) Ανάγκη για εξουσία 

3) Ανάγκη για κοινωνική αποδοχή 
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Σύγχρονες Θεωρίες:  

 

18. Η θεωρία της αυτοδιάθεσης 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοδιάθεσης, ο άνθρωπος για να παρακινείται χρειάζεται να νιώθει ότι 

αποφασίζει μόνος του. Αν εξαναγκάζεται να κάνει κάτι, δεν παρακινείται. 

Θεωρία αυτοδιάθεσης, μια θεωρία παρακίνησης που ασχολείται με τις ωφέλιμες επιδράσεις της 

ενδογενούς παρακίνησης και τις επιβλαβείς επιδράσεις της εξωγενούς παρακίνησης. 

Οι αρχικοί εμπνευστές της θεωρίας αυτοδιάθεσης αναγνωρίζουν ότι οι εξωγενείς ανταμοιβές όπως ο 

λεκτικός έπαινος και η ανατροφοδότηση για τις ικανότητες μπορούν να βελτιώσουν ακόμα και την ενδογενή 

παρακίνηση (intrinsic motivation) κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και για τις προθεσμίες 

και τα πρότυπα εργασίας, όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Η 

έρευνα της ΟΣ υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που επιδιώκουν εργασιακούς στόχους για ενδογενείς λόγους 

είναι πιο ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, αισθάνονται ότι ταιριάζουν καλύτερα στον οργανισμό τους 

και μπορεί να έχουν καλύτερη απόδοση. 

 

19. Σύγχρονες Θεωρίες: Η θεωρία της στοχοθέτησης 

 

Γενικά, οι μάνατζερ πρέπει να κάνουν τους στόχους συγκεκριμένους και δύσκολους – οι μάνατζερ πρέπει 

να θέτουν τους υψηλότερους στόχους στους οποίους είναι δυνατό να αφοσιωθούν οι υπάλληλοι. Ο 

άνθρωπος παρακινείται όταν οι στόχοι που αντιμετωπίζει: 

→ Είναι συγκεκριμένοι 

→ Ενέχουν πρόκληση 

→ Ανατροφοδοτούνται 
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Η θεωρίας στοχοθέτησης υποθέτει ότι ένα άτομο είναι αφοσιωμένο στο στόχο και επίσης αποφασισμένο 

να μην τον υποβαθμίσει ή τον εγκαταλείψει. Όσον αφορά τη συμπεριφορά, το άτομο (1) πιστεύει ότι μπορεί 

να τον επιτύχει και (2) θέλει να τον επιτύχει. Η αφοσίωση στον στόχο είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί όταν 

οι στόχοι δημοσιοποιούνται, όταν το άτομο έχει μια εσωτερική έδρα ελέγχου και όταν οι στόχοι τίθενται 

από το ίδιο και δεν ανατίθενται από κάποιον άλλο. 

20. Η θεωρία της Αυτοαποτελεσματικότητας 
 

• Είναι γνωστή και ως “κοινωνική γνωστική θεωρία” και αφορά την άποψη ότι ένας άνθρωπος είναι σε 

θέση να εκπληρώσει έναν στόχο όταν δέχεται ην κατάλληλη επίδραση 

• Τέτοιες επιδράσεις είναι: πραξιακή γνώση (εμπειρία), έμμεση μοντελοποίηση (βλέπει κάποιον να κάνει το 

ίδιο), λεκτική πειθώ και διέγερση – ενεργοποίηση 
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21. Σύγχρονες Θεωρίες: Η θεωρία της Ισότητας 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τι παίρνουν από μια συγκεκριμένη δουλειά 

(μισθός, αύξηση, επιβράβευση) σε σχέση με αυτό που καταθέτουν σε αυτή (προσπάθεια, πείρα, γνώση) 

και συγκρίνουν το λόγο αποτελέσματος – εισροής με αυτόν, παρόμοιων άλλων 

Υπάρχουν 4 Συγκρίσεις με βάση το άτομο αναφοράς: 

→ Εαυτός – εντός = το ίδιο άτομο σε άλλη θέση της ίδιας οργάνωσης 

→ Εαυτός – εκτός = το άτομο σε σχέση με κάποιον ίδιας θέσης άλλης οργάνωσης 

→ Άλλος – εντός = το άλλο άτομο μέσα στην ίδια οργάνωση 

→  Άλλος – εκτός = άλλο άτομο εκτός οργάνωσης 

 

22. θεωρία της προσδοκίας  

Η θεωρία της προσδοκίας υποστηρίζει ότι η δύναμη της προδιάθεσης να ενεργήσουμε με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο εξαρτάται από τη δύναμη της προσδοκίας μας για ένα δεδομένο αποτέλεσμα και την 

ελκυστικότητά του. Πιο πρακτικά, οι υπάλληλοι θα έχουν την παρακίνηση να καταβάλουν υψηλό επίπεδο 

προσπάθειας όταν πιστεύουν ότι θα οδηγήσει σε θετική αξιολόγηση της απόδοσης τους・ ότι η θετική 

αξιολόγηση της απόδοσης τους θα οδηγήσει σε οργανωσιακές ανταμοιβές, όπως μπόνους, αυξήσεις του 

μισθού ή προαγωγές・ και ότι η ανταμοιβές θα ικανοποιήσουν τους προσωπικούς στόχους των 

υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή υπάρχουν βασικές σχέσεις 1) ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ- ΑΠΟΔΟΣΗ, 2) ΑΠΟΔΟΣΗ 

-ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ, 3) ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

23. Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες της ομάδας; 

Κάθε ομάδα εμφανίζει ΡΟΛΟΥΣ ανάμεσα στα μέλη της. 

Ο ρόλος είναι μια σειρά από αναμενόμενα πρότυπα συμπεριφοράς που αποδίδονται σε κάποιον, ο οποίος 

κατέχει μια δεδομένη θέση σε μια κοινωνική ομάδα 

Κάθε ομάδα εμφανίζει ΝΟΡΜΕΣ 

Η νόρμα είναι μια σειρά από αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που ακολουθούν όλα τα μέλη 

 

24. Πως ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ; 

 

25. ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ; 

Οι άνθρωποι θέλουν να ανήκουν σε μια ομάδα για: 

→ Ασφάλεια 

→ Κύρος 

→ Αυτοεκτίμηση 

→ Δημιουργία κοινωνικών δεσμών 

→ Εξουσία 

→ Επίτευξη στόχου 

 

Για τον σχηματισμό μιας ομάδας απαιτούνται 5 στάδια: 

1) Σχηματισμός =  τα μέλη νιώθουν ανασφάλεια ακόμη και δεν είναι βέβαια 

αν θέλουν να ενταχθούν 

2) Αντιπαράθεση =  τα μέλη αντιδρούν σε κανόνες και περιορισμούς 

3) Εδραίωση κανόνων = τα μέλη αποκτούν συνοχή και η ομάδα 

συνεκτικότητα 

4) Απόδοση = τα μέλη συνεργάζονται και λειτουργούν με κοινούς στόχους 

5) Λήξη =  η ομάδα διαλύεται (αφορά προσωρινές ομάδες)  
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26. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΥΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ; 

Κύρος είναι μια κοινωνικά καθορισμένη θέση ή κατάταξη που αποδίδεται σε ομάδες ή σε μέλη ομάδων 

από άλλους 

Καθορίζεται από: 

• Την εξουσία 

• Την ικανότητα 

• Τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

 

27. ΤΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ; 
 

• Το μικρό μέγεθος ομάδας ολοκληρώνει ταχύτερα τα επιμέρους έργα της οργάνωσης 

• Το μεγαλύτερο μέγεθος μιας ομάδας προσφέρει πιο σταθερή και υψηλότερη επίδοση στην επίλυση 

προβλημάτων 

• Μεγάλη σημασία για την απόδοση της ομάδας έχει και η συνεκτικότητα = ο βαθμός έλξης και παρακίνησης 

των μελών της ομάδας 

28. ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ; 
 

Η αποτελεσματικότητα μιας ομάδας απαιτεί 

• Ευστοχία 

• Ταχύτητα 

• Δημιουργικότητα 

• Βαθμό αποδοχής 

• Σε επίπεδο αποδοτικότητας υποστηρίζεται ότι οι ομάδες είναι γενικά λιγότερο αποδοτικές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

29. ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΤΙ ΜΟΡΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ; 

 

 Το μήνυμα μπορεί να είναι γραπτό ή προφορικό ή μη λεκτικό 

 Το κανάλι μπορεί να είναι τυπικό ή άτυπο  

→ τυπικά κανάλια δημιουργεί η οργάνωση 

→ Άτυπα κανάλια δημιουργούνται αυτογενώς από τα μέλη της οργάνωσης 

 Ο θόρυβος αντιπροσωπεύει τους φραγμούς στην επικοινωνία που στρεβλώνουν τη σαφήνεια του 

μηνύματος 

30. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; 

Προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία, απαιτείται ένας σκοπός, ένα μήνυμα που θα διαβαστεί, ένας πομπός 

και ένας δέκτης 

Τα βασικά μέρη της διαδικασίας επικοινωνίας είναι: 

→ ΠΟΜΠΟΣ 

→ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

→ ΜΗΝΥΜΑ 

→ ΚΑΝΑΛΙ 

→ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

→ ΔΕΚΤΗΣ 

→ ΘΟΡΥΒΟΣ 

→ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 
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31. Τι κατευθύνσεις μπορεί να λάβει η επικοινωνία; 

 

Η επικοινωνία μπορεί να λάβει χώρα: 

 ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ      από το ανώτερο στο κατώτερο επίπεδο 

 ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ      από τη βάση / τα μέλη προς το ανώτερο επίπεδο 

 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ                 ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης 

 ΚΑΘΕΤΑ    

 

32. ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ/ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Πολλοί είναι λόγοι – παράγοντες που μπορούν να στρεβλώσουν την επικοινωνία. Οι κυριότεροι 

από αυτούς: 

 Φιλτράρισμα =  είναι ο τρόπος που δίνει την πληροφορία ο αποστολέας – πομπός, στον δέκτη, έτσι ώστε 

ο δεύτερος να τη δει ευνοϊκά – θετικά 

 Επιλεκτική αντίληψη = ο τρόπος που ο δέκτης βλέπει και ακούει με βάση το δικό του προσωπικό προφίλ, 

μια πληροφορία. 

 Πληροφοριακή υπερφόρτωση = φαινόμενο, κατά το οποίο οι πληροφορίες υπερβαίνουν την ικανότητα 

του δέκτη να τις διαχειριστεί 

 Συναισθήματα = επιδρούν στη λήψη του μηνύματος, ανάλογα με τη διάθεση 

 Γλώσσα = η γλώσσα δεν έχει καθολική χρήση 

 Σιωπή = προβληματική κατάσταση λόγω έλλειψης πληροφόρησης από επικοινωνία 

 Φόβος Επικοινωνίας = κοινωνικό άγχος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
ΗΓΕΣΙΑ 

ΗΓΕΣΙΑ = Είναι η ικανότητα άσκησης επιρροής σε μια ομάδα με στόχο την υλοποίηση ενός 

οράματος ή μιας σειράς στόχων. Παρουσιάζεται με τρεις μορφές:  

 Χαρακτηριστικό μιας ιεραρχικής θέσης 

 Προσωπικότητα του ατόμου 

 Συμπεριφορά ενός ατόμου 

ΣΧΟΛΕΣ ΣΚΕΨΗΣ- ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕIΣ 
 

1) Προσέγγιση προσωπικών χαρακτηριστικών 

• Η βασική θέση της προσέγγισης αυτής είναι ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ηγετών διαφέρουν 

από αυτά των μη ηγετών. Αποτελεί παραλλαγή της γενετικής θεωρίας. Τα ηγετικά  χαρακτηριστικά (π.χ 

ευφυΐα, επιβλητική εμφάνιση, ύψος, αυτοπεποίθηση, ικανότητα να εμπνέει τους άλλους, ανάγκη για 

επιτυχία κλπ) είναι έμφυτα, όχι όμως και απαραίτητα κληρονομικά. 

- Τα ηγετικά χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί κατά καιρούς από υποστηρικτές αυτής της θεωρίας 

είναι χιλιάδες και συχνά αντικρουόμενα 

-  Δεν δέχεται ότι πολλά χαρακτηριστικά (π.χ επικοινωνιακές δεξιότητες) μπορούν να αποκτηθούν 

 Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα:  

Νοημοσύνη, Αυτοπεποίθηση, Επαγγελματική ικανότητα, Δημιουργικότητα, 

Υποκίνηση,Εντιμότητα και Ακεραιότητα, Προσαρμοστικότητα, Αυτογνωσία, Οπτική 

Ελικοπτέρου, Ενσυναίσθηση, και Κοινωνικές Ικανότητες. 
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

1940 – 1960: έρευνες σε δύο πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Ohio State University & University of Michigan) 

Ohio University: 2 συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τους ηγέτες  

(πλαίσιο κατευθύνσεων & ευαισθητοποίηση ή ενδιαφέρον) 

 - Έρευνες συσχέτισαν τις δύο παραπάνω συμπεριφορές με μεγαλύτερη απόδοση και ικανοποίηση 

των εργαζομένων 

Ωστόσο: υπήρχαν εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα 

• Μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τα χαρακτηριστικά του ηγέτη στις ενέργειές του. Όχι πλέον ποιος 

είναι αλλά τί κάνει 

• Ανάπτυξη στο πλαίσιο του κινήματος των ανθρωπίνων σχέσεων. Μεγαλύτερη προσοχή στο άτομο, παρά 

στην εργασία. Αύξηση της παραγωγικότητας με καλύτερη κατανόηση του κάθε εργαζόμενου.  

•  Αναζήτηση του «μοναδικού καλύτερου τύπου ηγεσίας» που θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση 

Το μοντέλο των πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας (five factor model of personality)  

αποτελεί μια σχετικά σύγχρονη προσέγγιση στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ ηγετικής συμπεριφοράς 

και προσωπικότητας 

 

 

33. Τι συμπεριφορές εκδηλώνουν οι ηγέτες; 
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Θεωρίες που απομονώνουν συμπεριφορές οι οποίες διαφοροποιούν τους αποτελεσματικούς ηγέτες από 

τους αναποτελεσματικούς. 

Ηγετική συμπεριφορά 

 Δεσποτικό/αυταρχικό στιλ 

Η εξουσία συγκεντρώνεται στο πρόσωπο του ηγέτη, ο οποίος υπαγορεύει μεθόδους εργασίας, παίρνει 

μονόπλευρες αποφάσεις και περιορίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων 

 Δημοκρατικό στιλ 

Ηγέτης που εμπλέκει τους εργαζομένους στη λήψη αποφάσεων, εκχωρεί εξουσία, ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή στις αποφάσεις περί εργασιακών μεθόδων και χρησιμοποιεί ανατροφοδότηση για την 

εκπαίδευση των εργαζομένων 

 Φιλελεύθερο στιλ (laissez-faire) 

Ηγέτης που σε γενικές γραμμές παρέχει πλήρη ελευθερία στους εργαζομένους να λαμβάνουν αποφάσεις 

και να ολοκληρώνουν την εργασία τους όπως κρίνουν σωστό 

Τι έδειξαν οι μελέτες της πολιτείας του Οχάιο;  

Εντόπισαν  δύο κατηγορίες, οι οποίες ερμήνευαν το μεγαλύτερο μέρος της ηγετικής συμπεριφοράς 

 Ενεργοποίηση δομής  

Ο βαθμός στον οποίο ένας ηγέτης καθορίζει και δομεί τον ρόλο του και τους ρόλους των εργαζομένων για 

την επίτευξη στόχων 

 Ευαισθησία 

Ο βαθμός στον οποίο ένας μάνατζερ καταφέρνει οι επαγγελματικές σχέσεις να χαρακτηρίζονται από 

αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό για τις ιδέες των εργαζομένων και εκτίμηση για τα συναισθήματά τους 
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Πού διέφεραν οι έρευνες του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν; 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΑΝ ΔΥΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ  

 Ηγέτες προσανατολισμένοι στους εργαζομένους 

Δίνουν έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις 

 Ηγέτες προσανατολισμένοι στην παραγωγή 

Αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία σε τεχνικές πτυχές ή συγκεκριμένες εργασιακές αρμοδιότητες 
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34. Τι είναι το διοικητικό πλέγμα; 

Διοικητικό πλέγμα 

 

Ένα πλέγμα που χρησιμοποιεί δύο παραμέτρους για την αξιολόγηση του στιλ ηγεσίας 

Εντοπίστηκαν πέντε στιλ ηγεσίας 

1) φτωχό μάνατζμεντ 

2) διαχείριση εργασιών  

3) μάνατζμεντ μέσης οδού 

4) μάνατζμεντ λέσχης  

5) διοίκηση ομάδας 
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35. Πώς επηρεάζουν τους ηγέτες η προθυμία και οι ικανότητες των ακολούθων (followers) τους;  

 

Καταστασιακή θεωρία ηγεσίας (SLT) 

Συγκυριακή θεωρία που εστιάζεται στην προθυμία των υφισταμένων 

Ετοιμότητα 

Ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι διαθέτουν την ικανότητα και προθυμία να πραγματοποιήσουν 

μια συγκεκριμένη εργασία 

Τέσσερα στιλ ηγεσίας 

 Κατευθυντικό (υψηλή η παράμετρος εργασίας – χαμηλή η παράμετρος σχέσης) 

Ο ηγέτης καθορίζει ρόλους και υποδεικνύει στους εργαζομένους τι θα κάνουν, πώς, πότε και πού να 

κάνουν ποικίλες εργασίες 

 Πώλησης (υψηλή η παράμετρος εργασίας – υψηλή η παράμετρος σχέσης) 

Ο ηγέτης επιδεικνύει κατευθυντική και υποστηρικτική συμπεριφορά 

 Συμμετοχικό (χαμηλή η παράμετρος εργασίας – υψηλή η παράμετρος σχέσης) 

Ο ηγέτης και οι ακόλουθοι μοιράζονται τη λήψη αποφάσεων˙ κύριος ρόλος του ηγέτη είναι η διευκόλυνση 

και η επικοινωνία. 

 Εκχώρησης (χαμηλή η παράμετρος εργασίας – χαμηλή η παράμετρος σχέσης) 

Ο ηγέτης παρέχει λίγες κατευθύνσεις ή υποστήριξη 
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36. Πόσο συμμετοχικός πρέπει να είναι ο ηγέτης; 

 

Μοντέλο ηγετικής συμμετοχής  

Θεωρία περί ηγεσίας που βασίζεται σε ένα σύνολο αλληλοδιαδεχόμενων κανόνων για τον καθορισμό του 

βαθμού συμμετοχής του ηγέτη στη λήψη αποφάσεων ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις 

Προσέγγιση της «κατάστασης» ή «ενδεχομενική» προσέγγιση 

Όταν συνδυαστούν τα διδάγματα των προηγούμενων προσεγγίσεων με την κατάσταση με την οποία 

βρίσκονται αντιμέτωποι οι ηγέτες, έχουμε μια περισσότερο πολύπλοκη αλλά και πιο βαθιά ερμηνεία της 

ηγεσίας. Ας δούμε και κάποιες επιπλέον θεωρίες:  

37. H Θεωρία του Fiedler 
 

 1. κατά πόσο η αυτοεκτίμηση του ηγέτη εξαρτάται από την επίτευξη του στόχου ή τις σχέσεις του 

με τους ανθρώπους και 

2. κατά πόσο η κάθε κατάσταση δίνει στον ηγέτη τη δυνατότητα ελέγχου. Η δυνατότητα ελέγχου 

εξαρτάται από 3 παράγοντες: α) σχέσεις ηγέτη οπαδών, β) η δόμηση του έργου, γ) εξουσία θέσης 

 Τελικώς συμπεραίνει πως το ηγετικό στυλ θα ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση.  Η ποτελεσματικότητα 

του ηγέτη μπορεί να βελτιωθεί με την αλλαγή των παραγόντων της κατάστασης.  Η εξουσία της θέσης, η 

δομή του έργου και οι σχέσεις ηγέτη-οπαδών μπορούν να αλλάξουν, ώστε να είναι συμβατά με τα 

χαρακτηριστικά του ηγέτη. 

Το μοντέλο Fiedler 

Η απόδοση και η παραγωγικότητα των εργαζομένων σε ορισμένες συνθήκες εξαρτάται από την 

αλληλεπίδραση αυτών των συνθηκών με τον τρόπο καθοδήγησής τους (Fiedler, 1967) 

Ερωτηματολόγιο για τον λιγότερο προτιμώμενο συνεργάτη (least-preferred coworker questionnaire) 

Αν τουλάχιστον 56 βαθμούς, ➔ προσανατολισμένοι προς τον εργαζόμενο 

Αν συγκεντρώσατε 8 ➔ προσανατολισμένοι προς την εργασία 
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Όσο μεγαλύτερη βαθμολογία, τόσο περισσότερο προσανατολισμένος είναι ο manager προς τον 

εργαζόμενο 

Το μοντέλο Fiedler: δυνατά σημεία και περιορισμοί 

 Η άποψη για την καταλληλότητα διαφορετικού τύπου ηγεσίας κάτω από διαφορετικές συνθήκες είναι 

αποδεκτή ακόμη και σήμερα ΑΛΛΑ 

 Ασάφεια στο πως αποκωδικοποιούνται οι έννοιες εχθρικός, φιλικός, απόμακρος, προσιτός κτλ. Πως 

ορίζονται οι φτωχές και καλές σχέσεις? Η ισχυρή και η αδύνατη εξουσία? Το δομημένο πλαίσιο 

εργασίας? 

 Ο Οργανισμός προσαρμόζεται στον ηγέτη. Σε ηγέτη προσανατολισμένο στην εργασία αναθέτουμε τους 

κατάλληλους εργαζόμενους (ανάγκη από σαφείς και δομημένες εργασίες) 
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38. Τι υποστηρίζουν οι σύγχρονες θεωρίες περί ηγεσίας;  

 

 Συναλλακτικοί ηγέτες  

Ηγέτες που καθοδηγούν πρωτίστως μέσω κοινωνικών συνδιαλλαγών (ή συναλλαγών)  

 Μετασχηματιστικοί ηγέτες  

Ηγέτες που κινητοποιούν και εμπνέουν (μεταμορφώνουν) τους ακολούθους τους, ώστε να κατακτήσουν 

εξαιρετικά αποτελέσματα 

39. Ποια η διαφορά χαρισματικής και οραματιστικής ηγεσίας 

Χαρισματικοί ηγέτες 

Ενθουσιώδεις ηγέτες, γεμάτοι αυτοπεποίθηση των οποίων οι προσωπικότητες και οι ενέργειες 

επηρεάζουν τους άλλους ώστε να συμπεριφερθούν με συγκεκριμένους τρόπους 

Οραματιστική ηγεσία 

Η ικανότητα να δημιουργεί και να διατυπώνει κανείς με καθαρότητα ένα ρεαλιστικό, αξιόπιστο και 

ελκυστικό όραμα του μέλλοντος με σκοπό τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης 

40. Χαρισματική ηγεσία 

Ο ηγέτης επηρεάζει τους ανθρώπους με εφόδιο το προσωπικό του χάρισμα.  Αυτό το μοντέλο 

απαρτίζεται από 4 στάδια:  

1. ΟΡΑΜΑ , 2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 3. ΕΥΑΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ, 4. 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 Στάδιο 1 (εντοπισμός ευκαιριών, ευαισθητοποίηση στις ανάγκες των μελών της οργάνωσης, 

διατύπωση ενός εξιδανικευμένου στρατηγικού οράματος) 

 Στάδιο 2 (επικοινωνία του οράματος, εμφάνιση του μη αποδεκτού statusquo, υποκίνηση των 

οπαδών ώστε να ακολουθήσουν τον ηγέτη) 

 Στάδιο 3 (οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, μέσω των τεχνικών γνώσεων και της εμπειρίας, 

του προσωπικού ρίσκου που παίρνει ο ηγέτης, της αυταπάρνησης που δείχνει, καθώς και της μη 

συμβατικής συμπεριφοράς που επιδεικνύει) 

 Στάδιο 4 (η ηγεσία δείχνει τα μέσα για την υλοποίηση του οράματος με το σχεδιασμό των ρόλων, 

την ενδυνάμωση των ανθρώπων και τις μη συμβατικές τακτικές) 
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41. Μετασχηματιστική ηγεσία 

 Όταν οι υφιστάμενοι κάνουν κτήμα τους τις ιδέες του ηγέτη και τις ακολουθούν με τη θέλησή τους και με 

ενθουσιασμό. Ο ηγέτης έχει όραμα και δημιουργεί αισθήματα δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στα 

πλαίσια του μετασχηματισμού του οργανισμού.   

 Η μεγαλύτερη δυσκολία που εμποδίζει τους μάνατζερ να γίνουν μεγάλοι ηγέτες είναι η έλλειψη ενός 

καθαρού οράματος που πρέπει να υπηρετήσουν.     

 Ένα όραμα δημιουργεί εμπιστοσύνη, οδηγεί σε συνεργασία, υποκίνηση και αίσθημα υπευθυνότητας για 

την επιτυχία. Βοηθάει στη λήψη έξυπνων αποφάσεων γιατί αυτές παίρνονται με βάση το τελικό 

αποτέλεσμα. 

Ο Μετασχηματιστικός Ηγέτης εμπνέει τους υφισταμένους του να υπερβαίνουν το δικό τους ατομικό 

συμφέρον για το καλό του οργανισμού και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους υφισταμένους αυτούς 
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42. Γιατί οι ηγέτες πρέπει να ενδυναμώνουν τους εργαζομένους; 
 

Ενδυνάμωση= Πράξη ενίσχυσης της ευχέρειας των εργαζομένων κατά τη λήψη αποφάσεων 

Ένας λόγος για τον οποίο όλο και περισσότερες εταιρείες ενδυναμώνουν τους εργαζομένους εντοπίζεται 

στην ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις από εκείνους που γνωρίζουν περισσότερα αναφορικά με τα 

ζητήματα – συχνά πρόκειται για υφισταμένους στις χαμηλότερες βαθμίδες του οργανισμού.  

43. Γιατί η εμπιστοσύνη αποτελεί την πεμπτουσία της ηγεσίας;  

  

 Φερεγγυότητα = Ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο θεωρείται έντιμο, ικανό και σε θέση να εμπνεύσει 

 Εμπιστοσύνη= Η πίστη στην ακεραιότητα, τον χαρακτήρα και τις ικανότητες του ηγέτη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14  
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

44. Τι είναι ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; 

Σύγκρουση είναι μια κοινωνική διαδικασία ανάμεσα σε δύο πλευρές, η οποία ξεκινά από τη στιγμή που η 

πρώτη πλευρά αντιλαμβάνεται ότι η άλλη πλευρά την επηρεάζει αρνητικά ή εμποδίζει την επίτευξη ενός 

σκοπού που έχει αξία γι΄ αυτή. 

Αποτελεί μια παρεξηγημένη έννοια συνειρμικά συνδεόμενη με τον πόλεμο. 

• Διαφορετικές και ασύμβατες απόψεις και αξίες 

• Διαφορετικές και αμοιβαία αποκλειόμενες ανάγκες και στόχους 

 

 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ= υποστηρίζει τους στόχους της ομάδας και βελτιώνει την απόδοσή της 

 Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ= αποτελεί εμπόδιο στην απόδοση της ομάδας 
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45. ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ: 

 Διαπροσωπικές συγκρούσεις μεταξύ ατόμων 

 Ομαδικές συγκρούσεις μεταξύ ομάδων 

 Ιεραρχικές συγκρούσεις 

 Λειτουργικές συγκρούσεις 

46. Ποια είναι η διαδικασία – ποια τα στάδια της ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ; 

 

47. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί λειτουργική σύγκρουση; 
 

 Τα στελέχη μπορούν να ανταμείβουν την εναντίωση και να τιμωρούν αυτούς τους εργαζόμενους που 

αποφεύγουν τη ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

 Τα στελέχη είναι δυνατό να μάθουν να αποδέχονται τα άσχημα νέα χωρίς απαραίτητα να στέλνουν το 

μήνυμα ότι η σύγκρουση είναι ανεπίτρεπτη 

 

 

48. Τι είναι η διαπραγμάτευση; 

Διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες και επιχειρούν να 

συμφωνήσουν στην τιμή συναλλαγής για αυτά. Επιπλέον ορίζεται ως η επικοινωνία μεταξύ δύο 

αντιμαχόμενων μερών με σκοπό την ανεύρεση μιας από κοινού αποδεκτής λύσης. 
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49. Ποιες είναι οι σημαντικότερες στρατηγικές διαπραγμάτευσης; 

 

50. Ποια είναι η διαδικασία διαπραγμάτευσης; 

- Για την επιλογής της πιο κατάλληλης μεθόδου, επηρεαζόμαστε από μια σειρά παραγόντων: 

Προσωπικότητα των εμπλεκομένων, Η σημασία των θεμάτων που προκάλεσαν τη σύγκρουση ,Ο 

διαθέσιμος χρόνος για την επίλυση της, Κάποιες στρατηγικές που δεν είναι αποδεκτές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

51. Τι ορίζεται ως ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ; 

 

Ένα σύστημα κοινού νοήματος που διαθέτουν τα μέλη, το οποίο διακρίνει έναν οργανισμό από τους 

άλλους. Οι βασικές παραδοχές και οι αξίες που καθορίζουν τη συμπεριφορά, τον τρόπο λειτουργίας και 

τις δραστηριότητες μίας οργάνωσης. Εφτά είναι τα χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν την ουσία της 

κουλτούρας του οργανισμού: 

 

1. Καινοτομία και ανάληψη κινδύνων 

2. Προσοχή στη λεπτομέρεια 

3. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  

4. Προσανατολισμός στον άνθρωπο  

5. Προσανατολισμός στην ομάδα  

6. Επιθετικότητα 

7. Σταθερότητα 

 

 Η κουλτούρα κινητοποιεί τα συναισθήματα έτσι ώστε να ενοποιεί όσους την ασπάζονται και να τους 

διαχωρίζει σαφώς από εκείνους που εν τη αποδέχονται. Έτσι η κουλτούρα λειτουργεί συνδετικά σε μια 

κοινωνική ομάδα, τονώνοντας τη συνοχή του συνόλου. 

 

  η κουλτούρα ενεργεί και περιοριστικά ελέγχοντας τις συμπεριφορές, επειδή περιλαμβάνει τα ταμπού και 

τους τρόπου συμπεριφοράς που απαιτεί η συνύπαρξη.  Όταν εξετάζουμε διάφορες κουλτούρες, 

παρατηρούμε διαφορές στην ένταση με την οποία ασκείται ο αυτοέλεγχος.   
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52. Τι είδους κουλτούρας μπορεί να διαθέτει μια οργάνωση; 

Δυνατή- ΙΣΧΥΡΗ Κουλτούρα➔ Σε μια τέτοια κουλτούρα, το σύνολο των αξιών των μελών της 

οργάνωσης μοιράζεται σε όλα τα μέλη και ενσωματώνεται στην καθημερινή τους συμπεριφορά, δηλαδή 

γίνεται αποδεκτό. Η ισχυρή κουλτούρα ασκεί σημαντική επιρροή στα μέλη και μειώνει τον βαθμό 

κινητικότητας και μετακίνησης των εργαζόμενων γιατί αυξάνεται η συνεκτικότητα. 

 Είναι κουλτούρες στις οποίες οι αξίες –κλειδιά είναι βαθιά και ευρέως δεκτά. 

 Έχουν δυνατή επιρροή στα μέλη της οργάνωσης. 

 Παράγοντες που Επιδρούν στη Δύναμη της Κουλτούρας 

 Μέγεθος του οργανισμού 

 Ηλικία του οργανισμού 

 Βαθμός της αναδιοργάνωσης των υπαλλήλων 

 Δύναμη της αυθεντικής κουλτούρας 

 Διαύγεια των πολιτιστικών αξιών και πιστεύω.  

 ΥΠΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑ = συνήθως εμφανίζεται σε μεγάλες οργανώσεις και εξηγεί τα κοινά προβλήματα, την 

κοινή εμπειρία και τις καταστάσεις των μελών 

 Υποκουλτούρα είναι ένα υποσύνολο μελών της Οργάνωσης που δρουν τακτικά μεταξύ τους, και που τα 

ίδια τα μέλη αναγνωρίζονται ως διακριτή ομάδα μέσα στην Οργάνωση.  Μοιράζονται ένα σύνολο 

προβλημάτων που θεωρούν ότι είναι προβλήματα όλων και ενεργούν στη βάση μιας αλλαγής 

κατεύθυνσης των πραγμάτων που είναι μοναδική για την ομάδα. 

53. Ποια είναι τα Οφέλη της Ισχυρής Κουλτούρας 

 Δημιουργεί υπαλλήλους πιο αφοσιωμένους στην αποστολή του οργανισμού. 

 Σκοπός της είναι η κοινωνικοποίηση νέων υπαλλήλων και η παρακίνηση των παλαιών 
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54. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες της κουλτούρας; 

Η Οργανωσιακή Κουλτούρα : 

→ Έχει ρόλο οριοθέτησης 

→ Δίνει αίσθηση ταυτότητας στα μέλη της οργάνωσης 

→ Επαυξάνει την αφοσίωση των υπαλλήλων – εργατών 

→ Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος 

→ Είναι μηχανισμός πρόσδοσης νοήματος και ελέγχου 

55. Πότε γίνεται ΕΜΠΟΔΙΟ- ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ η κουλτούρα; 

Η κουλτούρα ενισχύει την οργανωσιακή δέσμευση και αυξάνει τη συνέπεια της συμπεριφοράς των 

υπαλλήλων. Αυτά αποτελούν σαφέστατα όφελος για έναν οργανισμό. Από την πλευρά του υπαλλήλου, η 

κουλτούρα είναι πολύτιμη γιατί εξηγεί αναλυτικά πώς γίνονται τα πράγματα και τι είναι σημαντικό. Δεν θα 

πρέπει όμως να παραβλέπουμε τις δυνητικά δυσλειτουργικές πλευρές της κουλτούρας, ειδικά μιας ισχυρής 

κουλτούρας, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

→ ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ Όταν ένας οργανισμός υφίσταται θεσμοποίηση και καθίσταται θεσμοποιημένος –

δηλαδή, χαίρει υπόληψης ως οργανισμός και όχι για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παράγει–, αποκτά δική 

του υπόσταση, πέρα από τους ιδρυτές ή τα μέλη του 

→ ΦΡΑΓΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ Η κουλτούρα αποτελεί τροχοπέδη όταν οι κοινές αξίες δεν συμφωνούν με 

αυτές που εξυπηρετούν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

→ ΦΡΑΓΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ Η πρόσληψη υπαλλήλων που διαφέρουν από την πλειονότητα ως 

προς τη φυλή, την ηλικία, το φύλο, κάποια αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά δημιουργεί ένα παράδοξο 

→ ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ιστορικά, όταν η διοίκηση εξέταζε αποφάσεις 

συγχώνευσης ή εξαγοράς, οι καθοριστικοί παράγοντες ήταν το οικονομικό πλεονέκτημα και ο συνδυασμός 

προϊόντων. 

 

56. Πώς λαμβάνει χώρα η δημιουργία της κουλτούρας; 

• Η θεμελιώδης πηγή της κουλτούρας ενός οργανισμού: οι ιδρυτές του  

• Οι ιδρυτές δημιουργούν κουλτούρα με τρεις τρόπους: 

– Προσλαμβάνουν και κρατάνε μόνο υπαλλήλους που σκέφτονται και αισθάνονται με τον ίδιο τρόπο με 

αυτούς  

– Κατηχούν και κοινωνικοποιούν αυτούς τους υπαλλήλους με τον δικό τους τρόπο σκέψης και αίσθησης  

Λειτουργούν ως πρότυπο και η συμπεριφορά τους ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να ταυτιστούν μαζί του 
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57. Είναι δυνατή η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ; 

Από τη στιγμή που μια κουλτούρα εδραιωθεί, οι πρακτικές στον οργανισμό τη συντηρούν δίνοντας στους 

υπαλλήλους κάποιες κοινές εμπειρίες. Η διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης, οι 

δραστηριότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης καθώς και οι διαδικασίες προαγωγής διασφαλίζουν ότι όσοι 

προσλήφθηκαν ταιριάζουν με την κουλτούρα, ανταμείβουν αυτούς που την υποστηρίζουν και τιμωρούν 

(μέχρι και εκδιώχνουν) όσους την αμφισβητούν. Τρεις δυνάμεις διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

στη συντήρηση της κουλτούρας: οι πρακτικές επιλογής προσωπικού, οι ενέργειες των υψηλόβαθμων 

στελεχών και η κοινωνικοποίηση.  

• Επιλογή – ανεύρεση ατόμων που ταιριάζουν 

• Υψηλόβαθμα στελέχη – καθιερώνουν νόρμες συμπεριφοράς με τις ενέργειές τους 

• Κοινωνικοποίηση – συνδρομή στους νέους υπαλλήλους προκειμένου να προσαρμοστούν στην 

υπάρχουσα κουλτούρα 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο σαφής στόχος της διαδικασίας επιλογής προσωπικού είναι να εντοπίσει και 

να προσλάβει άτομα που διαθέτουν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες να έχουν μια επιτυχημένη 

απόδοση. Η τελική απόφαση, καθώς επηρεάζεται σημαντικά από την κρίση του λήπτη των αποφάσεων 

ως προς το κατά πόσο θα ταιριάξουν οι υποψήφιοι στον οργανισμό, εντοπίζει άτομα των οποίων οι αξίες 

συνάδουν τουλάχιστον έως έναν ικανό βαθμό με τις αξίες του οργανισμού. 

ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Οι ενέργειες των υψηλόβαθμων στελεχών έχουν επίσης μεγάλο αντίκτυπο 

στην κουλτούρα του οργανισμού 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ανεξάρτητα από το πόσο καλή δουλειά κάνει ένας οργανισμός όσον αφορά την 

ανεύρεση και επιλογή προσωπικού, οι νέοι υπάλληλοι δεν έχουν εμπεδώσει πλήρως την κουλτούρα του 

οργανισμού και μπορούν να προ καλέσουν ανωμαλία στις πεποιθήσεις και τις συνήθειες που 

προϋπάρχουν. Η διαδικασία που βοηθά τους νέους υπαλλήλους να προσαρμοστούν στην επικρατούσα 

κουλτούρα είναι η κοινωνικοποίηση. 
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Μοντέλο κοινωνικοποίησης 

• Προ της άφιξης – αρχική γνώση για τον οργανισμό και προσωπικές μοναδικές ιδέες 

• Συνάντηση – έκθεση στον οργανισμό 

• Μεταμόρφωση – αλλαγή του μέλους για να ταιριάξει στον οργανισμό 

 

58. Πώς διαμορφώνονται οι οργανωσιακές κουλτούρες 
 

 

Η επιτυχία της κοινωνικοποίησης των εργαζομένων εξαρτάται από την επιλογή μεθόδου κοινωνικοποίησης 

από τη διοίκηση και τη συνάφεια των αξιών των νέων εργαζομένων με αυτές του οργανισμού. 

59. Πώς μαθαίνουν οι υπάλληλοι την κουλτούρα; 
 

Η κουλτούρα μεταδίδεται στους υπαλλήλους μέσα από: 

→ Ιστορίες – παρέχουν εξηγήσεις 

→ Τελετουργικά – ενισχύουν τις βασικές αξίες  

→ Υλικά σύμβολα – προσδίδουν σπουδαιότητα 

→ Γλώσσα – προσδιορίζει και διαχωρίζει τα μέλη 
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60. Είναι δυνατή η Δημιουργία μιας ηθικής οργανωσιακής κουλτούρας; 
 

Μια ισχυρή κουλτούρα με υψηλή ανοχή κινδύνου, χαμηλή έως μέτρια επιθετικότητα, που επικεντρώνεται 

τόσο στα μέσα όσο και στα αποτελέσματα είναι πιο πιθανό να διαμορφώσει υψηλά ηθικά πρότυπα 

→ Οι μάνατζερ πρέπει να συνιστούν πρότυπα με εμφανή τρόπο. 

→ Να κοινωνούν ηθικές προσδοκίες 

→ Να παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με την ηθική 

→ Να ανταμείβουν με εμφανή τρόπο τις ηθικές ενέργειες και να τιμωρούν τις ανήθικες  

→ Να παρέχουν μηχανισμούς προστασίας 

61. Τι σημαίνει ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ; 

Θετική οργανωσιακή κουλτούρα είναι η κουλτούρα που δίνει έμφαση στα ακόλουθα: 

• Στήριξη στα θετικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων 

• Περισσότερη ανταμοιβή από τιμωρία 

• Δυναμικότητα και ανάπτυξη του υπαλλήλου 


