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EΗΑΓΧΓΖ 

 Σν θαηλφκελν ηεο εγεζίαο, παξά ηελ χπαξμή ηνπ απφ ηε ζπγθξφηεζε ησλ πξψησλ 

θνηλσληψλ, παξέκελε αδηεξεχλεην εσο θαη ηνλ 20
ν
 αηψλα. Eθηελέζηεξε κειέηε ζην παξφλ 

δήηεκα πξνέθπςε έπεηηα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο επηζηήκεο, νη νπνίεο 

επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηφζν ηε κεζνδνινγία φζν θαη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ηεο 

εγεζίαο. Δηδηθφηεξα, νη House θαη Aditya (1997) ζε αλαζθφπεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα 

ζηνλ παξφλ ηνκέα, αλαθέξνπλ πσο νη πξψηεο εκπεηξηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εγεζία 

εζηίαζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο εγέηεο απφ ηα κέιε 

ηεο νκάδαο. Οη πξψηκεο ζεσξίεο εγεζίαο, πνπ νλνκάζηεθαλ απφ ηνπο ζπλνπηηθά θαη σο ζεσξίεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, εζηίαζαλ ζηε κειέηε ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ην θχιν, ην χςνο, ε εκθάληζε, 

ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε λνεκνζχλε, ε αλάγθε γηα ηζρχ θαη επηηπρία. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζεί πσο ε κειέηε ηεο εγεζίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 επεξεάζηεθε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηηο πξψηκεο, απηέο, πξνζεγγίζεηο, κε ζεκείν αλαθνξάο ηεο ζεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ, 

νη νπνίεο δέρζεθαλ κεξηθή εκπεηξηθή ππνζηήξημε. πλεπψο, ε πξψηκε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

εγεζίαο ζπλίζηαην σο επί ην πιείζηνλ ζηελ επηθέληξσζε ππφ ηελ νπηηθή ηνπ εγέηε. Γεδνκέλεο 

ηεο εξεπλεηηθήο απηήο ηάζεο παξέκεηλαλ αδηεξεχλεηα πνηθίια δεηήκαηα πνπ δηέπνπλ έλα 

πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν, κε ην ξφιν ησλ πθηζηακέλσλ λα έρνπλ παξαβιεθζεί ζεκαληηθά 

(Weidner, 2012).  

Ζ πξναλαθεξζείζα πξνζέγγηζε, σζηφζν, σθεηιφηαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε κείδνλα 

πξαθηηθά δεηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ππήξμε πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο πξνζσπηθφηεηαο, 

ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ ππεξγελίθεπζή ηεο ζε πνιιά δεηήκαηα θαη θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ δεηήκαηνο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν, δελ ππήξραλ έγθπξα 

εξγαιεία κέηξεζεο (House & Aditya, 1997). Ζ έιιεηςε απηή απνηέιεζε ζεκαληηθφ εκπφδην 
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ζηελ ελαζρφιεζε κε ην θαηλφκελν ηεο εγεζίαο. Χζηφζν, ζηαδηαθά νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί 

αληηκεησπίζηεθαλ, κε απνηέιεζκα ε εγεζία λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έπεηηα. Με ηελ ηάζε απηή, έρνπλ αλαπηπρζεί πνηθίιιεο ζεσξίεο θάζε 

κία εθ ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδεη ηελ εγεζία ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν αλάιπζεο θαη ππφ 

δηαθνξεηηθή νπηηθή.  

Έπεηηα, απφ ηηο πξψηκεο πξνζεγγίζεηο πνπ εζηίαζαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε, 

ηέζεθε ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1950 ε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα εζηίαζε 

ζηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εγεηψλ ζε εξγαζηεξηθά πιαίζηα, αιιά θαη ζε 

λαηνπξαιηζηηθά κε κειέηεο πεδίνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη εξεπλεηέο δεηνχζαλ απφ ηνπο 

πθηζηακέλνπο λα πεξηγξάςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κάλαηδέξ ηνπο (Schriesheim, House & Keer, 

1976). Όπσο δηαθέλεηαη, ζηα δχν πξψηα εγρεηξήκαηα εκπεηξηθήο κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ε 

πξνζσπηθφηεηα ησλ εγεηψλ ζθηαγξαθφηαλ σο έρνπζα θαζνιηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε αηνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Ζ κεζνδνινγία ραξαθηεξηδφηαλ θπξίσο 

απφ επαγσγηθέο κεζφδνπο, ελψ δελ ππήξρε παγησκέλν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν (House & Aditya, 

1997), ζπλζήθεο πνπ δπζρέξαηλαλ ηελ εκπεηξηθή κειέηε θαη ζπλέβαιαλ ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ δεηήκαηνο.  

Παξά ηελ καθξνζθειή ελαζρφιεζε κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο εγεηηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο, πξννδεπηηθά ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ κεηαηνπίζζεθε ζηελ ανηίλητη ησλ 

πθηζηακέλσλ γηα ηελ εγεζία. ε κειέηε ηνπο νη Phillips θαη Lord (1982) αληέθξνπζαλ ηελ 

χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξηθψλ κνηίβσλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο εγέηεο απφ ηνπο κε 

εγέηεο, ππνζηεξίδνληαο ην κείδνλα ξφιν ησλ αληηιήςεσλ ησλ πθηζηακέλσλ. πλεπψο, ζηαδηαθά 

νη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο είραλ επηρεηξήζεη λα αλαιχζνπλ ηελ εγεηηθή 
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πξνζσπηθφηεηα, ζεσξήζεθαλ ππεξαπινπζηεπκέλεο. Ζ αλαγλψξηζε απηή ζπλέβαιε ζηε 

ζπγθξφηεζε λέσλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο ε εγεζία κειεηήζεθε σο θνηληθψο θαηαζθεπαζκέλε 

έλλνηα, κε ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ησλ πθηζηακέλσλ λα θξίλνληαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζηελ 

θαηαλφεζή ηεο (Weidner, 2012). Έθ ηνηε θαηέζηε ζαθήο ε πνιππαξαγνληηθή θχζε ηεο έλλνηαο 

σο κε ζηαζεξή θαη θαζνιηθή θνηλσληθή δηεξγαζία, ελψ αλαγλσξίζζεθε θαη ε επίδξαζε ησλ 

επξχηεξσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ίδηα ηελ θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο, αιιά 

θαη ζηελ λνεκαηνδφηεζή ηεο απφ ηα κέιε.  

Έπεηηα απφ ηελ επξχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ην ελδηαθέξνλ επεθηάζεθε θαη 

ζηε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ππφ ην πξίζκα ηεο εγεζίαο. Ζ 

εμέιημε ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηέιεζε καθξά δηαδηθαζία, ε νπνία 

ζπλέβαιε ζηε ζπγθξφηεζε ζχγρξνλσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ πξνζεγγίζεσλ. Οη πξψηκεο ζεσξίεο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο εζηίαζαλ ζηελ ελζηηθηψδε πξνέιεπζή ηνπο (McDougall, 1908) θαη 

επξχηεξα ζε ζε ελδνςπρηθέο δηαδηθαζίεο (James, 1890). ηαδηαθά, δηαρσξίζηεθε ε έλλνηα ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο κε ην ζπκηθφ, νη νπνίεο εσο ηφηε ζεσξνχληαλ ιαλζαζκέλα ζπλψλπκεο. Έπεηηα, 

απφ απηή ηε δηάθξηζε θαηέζηε ζαθήο ε χπαξμε γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Χζηφζν, αξρηθά ν φξνο «γλσζηηθέο δηεξγαζίεο» ζηε κειέηε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ηαπηνπνηήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ησλ ζπλεηδεηψλ δηαδηθαζηψλ. Αξγφηεξα, φκσο θαηέζηε 

θαηαλνεηή ε ρξήζε ηνπ φξνπ σο εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ζπλαηζζήκαηνο, σο ζπγθηλεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο πνηνηηθψο δηαθνξεηηθέο έλαληη αζπλείδεησλ, φπσο ε αληίιεςε.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κειεηεζεί εθηελψο ε επίδξαζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ ζε φιν ην 

θάζκα ηεο ελήιηθεο δσήο (Rholes, Simpson & Stevens, 1998). Δηδηθφηεξα, εμεηάζηεθε ε 

επίδξαζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, φπσο ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Βαζηδφκελε ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζηε 
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ζεψξεζε ηνπ Bowlby (1969, 1988) ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηχπσλ δεζκνχ ζηελ ελήιηθε 

δσή, κειεηεζε ηε γελίθεπζε ηεο επίδξαζήο ηνπο, εθηφο απφ ην πιαίζην ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, φπνπ είρε αλαιπζεί εθηελψο, ζηηο δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο εληφο ησλ 

νξγαληζκψλ. Ο Heider (1958) ππνζηήξημε πσο ηα δηαπξνζσπηθά ζρήκαηα ζπκβάιινπλ δξαζηηθά 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο θαηαλνεί ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

αλήθεη θαη κε ην νπνίν αιιειεπηδξά ζπλερψο.  

Δγρείξεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπληζηά ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ηχπνο 

δεζκνχ ηνπ εγέηε αιιειεπηδξά ζην νξγαλσζηαθφ πιαίζην κε ηνπο ηχπνπο δεζκνχ ησλ 

πθηζηακέλσλ, ε επίπησζε ηεο αιιειεπίδξαζεο απηήο ζηα ζπλαηζζήκαηα ζην πιαίζην 

δηαπξνζσπηθήο ζπλαιιαγήο, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηε Θεσξία πλαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο. Ζ 

κειέηε ηνπ παξφληνο δεηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νξγαλσζηαθφ πιαίζην ζηε Νέα Τφξθε 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, ελψ ιήθζεθαλ ππφςε θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο κε 

ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ.  

Ζ αλάπηπμε θαη αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνινπζεί 

ηελ εμήο δνκή: Αξρηθά, αλαιχεηαη ε Θεσξία πλαιιαγήο Ζγέηε Μέινπο απφ ηηο απαξρέο ηεο 

ζπγθξφηεζήο ηεο εψο θαη ηελ αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηεο, φπσο εξεπλάηαη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Αλαιχεηαη εθηελψο ε δπαδηθή ζρέζε κεηαμχ εγέηε θαη πθηζηακέλνπ, ε δηαδηθαζία 

εδξαίσζεο ησλ νκάδσλ εχλνηαο θαη δπζκέλεηαο θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ελφο πθηζηακέλνπ ζηελ εθάζηνηε νκάδα. ην Κεθάιαην 2 επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαζίζηαηαη ε δηεξεχλεζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ κε ηελ πξψηε ππνελφηεηα λα 

εζηηάδεη ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ζεσξίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη πιήξσο νη 

βαζηθέο ζεσξήζεηο θαη ζπληζηψζεο ηεο ζεσξίαο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ άμνλα, 

ζα κειεηεζεί ε έλλνηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην εξγαζηαθφ πιαίζην, 
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ελψ έλα ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ ζα επεθηαζεί θαη ζε Θεσξίεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο δεηήκαηνο. ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηελή κειέηε ηεο 

ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη, ζπγρξφλσο, παξέρνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ κεηέπεηηα εξεπλεηηθή 

ελαζρφιεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: « ΤΓΥΡΟΝΔ ΘΔΧΡΗΔ ΖΓΔΗΑ»: ΣΟ ΓΤΑΓΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΖΓΔΣΖ- 

ΜΔΛΟΤ 

Ζ εγεζία έρεη απνηειέζεη επίθεληξν κειέηεο ηεο θνηλσληθήο, αιιά θαη νξγαλσζηαθήο 

ςπρνινγίαο, θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα (House, Javidan, Hanges, & Dorfman, 2002). Ζ επηζηακέλε 

εμέηαζε ηεο εγεζίαο, σο ελ γέλεη θνηλσληθφ θαηλφκελν, νθείιεηαη ζηελ ππεξεθηίκεζε ηεο 

επίδξαζεο θαη ηεο θαηεπζπληήξηαο ηζρχνο ησλ δξάζεσλ ηνπ εγέηε (Meindl, Erhlich & Dukerich, 

1985).Ζ δηαξθήο θαη ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ παξφληνο δεηήκαηνο παξέρεη έλα επξχ 

ζεσξεηηθφπιαίζην ηεο εγεζίαο θαη έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ. Οη θνηλσληθέο θαηαβνιέο ηεο εγεζίαο ζπλδπαζηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζε πνηθίια 

θνηλσληθά δεηήκαηα αλέδεημαλ ηε κειέηε ηεο, ε νπνία ζπλαληά ηεο απαξρέο ηεο ήδε ζηελ 

αξραηφηεηα. πγθεθξηκέλα, πξψηκεο αλαθνξέο ζην παξφλ πεδίν κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ήδε απφ ηελ Πιαησληθή επνρή, πεξίπνπ 2000 ρξφληα ελσξίηεξα, ελψ ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ 

εγρεηξηδίνπ ηεο εγεζίαο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 9.000 βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Bass,1990). Έλα 

δηαρξνληθφ, σζηφζν, εξψηεκα πνπ έρεη απνηειέζεη, σο επί ην πιείζηνλ ην έλαπζκα γηα ηελ 

εληαηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ εγεζία, ζρεηίδεηαη κε ηα ζηάδηα εδξαίσζήο ηεο, αιιά θαη κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή επηηπγράλεηαη (Haslam & Platow, 2001a; 2001b). 

. χκθσλα κε ηνπο House θαη Aditya (1997), θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1930 θαη 1950 ην 

εξεπλεηηθφ έλδηαθέξνλ σο πξνο ηελ εγεζία πεξηνξηδφηαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ εγεηψλ θαη κε-εγεηψλ ζηε βάζε ησλ θπζηθψλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, πνιινί παξάγνληεο πνπ παξεκβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ηεο εγεζίαο, φπσο ε ζηνρνθαηεπζπλφκελε βάζε ηεο, αιιά θαη ν αμηνζεκείσηνο ξφινο ησλ 

πθηζηακέλσλ-νπαδψλ ζηε δηαδηθαζία απηή, δελ πθίζηαην ηελ απαξαίηεηε δηεξεχλεζε (Hall 
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&Lord, 1995). Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε έξεπλα ζην πιαίζην ηεο 

εγεζίαο απέθηεζε λέα δπλακηθή θαη εμειίρζεθε ξαγδηαία. 

Μηα απφ ηηο πξψηκεο κνλνπαξαγνληηθέο ζεσξίεο εγεζίαο, βαζηδφκελε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε, πξνηείλεη ηελ χπαξμε ζαθψλ θαη δηαθξηηψλ πξνηεξεκάησλ ηνπ εγέηε 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηε λνεκνζχλε, ηελ θξίζε θαη ηε θαληαζία. ηε 

ζπλέρεηα, αλαπηχζζεηαη ε ζεσξία ηνπ ―Σέιεηνπ αλζξψπνπ‖, ν νπνίνο είλαη δηαθνξνπνηεκέλνο 

απφ ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθ θχζεσο ηειεηφηεηα.Αλ θαη 

κνληέια φπσο ηα πξναλαθεξζέληα ζεσξνχληαη πιεφλ ππεξαπινπζηεπκέλα, απνηέιεζαλ ην 

ελαξηθήξην ιάθηηζκα γηα ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο εγεζίαο, αιιά παξείραλ θαη ηζρπξφ 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ ζεσξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα κεηαγελέζηεξν 

ζηάδην κειέηεο ε εγεζία δηεξεπλήζεθε ζηα πιαίζηα δξάζεο ηνπ εγέηε θαη φρη ζηα ―κνλαδηθά‖ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Vroom & Yetton,1973). Έλα επξέσο δηαδεδνκέλν 

εξεπλεηηθφ εγρείξεκα πνπ βαζίδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ξεαιηζηηθψλ δξάζεσλ ηνπ εγέηε, 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Fleishman & Peters ην 1962. Σν γλσζηφ ―Πείξακα ηεο Πνιηηείαο 

ηνπ Οράην‖ ζπλίζηαην απφ δχν θάζεηο. Καηά ηελ πξψηε θάζε, ζπιιέρζεθαλ πεξίπνπ 2.000 

πεξηγξαθέο αλαθνξηθά κε έλαλ απνηειεζκαηηθφ εγέηε. Σν δείγκα πξνεξρφηαλ απφ εξγαδφκελνπο 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο. 

ηε ζπλέρεηα, νη πεξηγξαθέο απηέο ζπλαζξνίζηεθαλ κε ζθνπφ ηε ζπγθξφηεζε κηαο θιίκαθαο κε 

150 παξάγνληεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα, σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ (LBDQ), 

ρνξεγήζεθε ζε εξγαδφκελνπο απφ δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ απνηειεζκαηηθή φζν θαη κε ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθή εγεζία.Απφ ηε κειέηε απηή πξνέθπςαλ δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή εγεζία. Χζηφζν, δχν βαζηθέο 
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δηαζηάζεηο πξνέβιεπαλ ηζρπξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο. πγθεθξηκέλα, ε εθηίκεζε 

θαη ε επαηζζεζία ηνπ εγέηε σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ, θαζψο θαη ε κχεζε ηεο 

δνκήο, σο ηθαλφηεηαο απφδνζεο ησλ θαηάιιεισλ ξφισλ ζε θάζε κέινο ηνπ νξγαληζκνχ 

απνηέιεζαλ ηζρπξέο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ ζρεηηθή κειέηε ησλ Bowers θαη Seashore (1966) ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Michigan.  

ε αληίζεζε κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ εληνπηζκφ ραξηζκαηηθψλ θαη 

κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε, νη θαηαζηαζηαθέο πξνζεγγίζεηο 

εζηηάδνπλ ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο εθάζηνηε 

ζπγθπξηαθέο παξακέηξνπο. χκθσλα κε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο, ν εγέηεο δελ αληιεί ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ απφ ηελ ηδηαίηεξα πξνζσπηθφηεηά ηνπ, αιιά απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ, 

φπσο δηακνξθψλεηαη θαη αιιειεπηδξά δπλακηθά κε ην ρσξνρξφλν θαη ηα άηνκα πνπ ηνλ 

απαξηίδνπλ. Οη κνλνπαξαγνληηθέο πξνζεγγίζεηο, έρνπλ δηεξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά θαη ζπληζηνχλ 

έλα ηθαλνπνηεηηθφ εγρείξεκα δηεξεχλεζεο ηεο εγεζίαο. Χζηφζν, ν ζπζηεκαηηθφο εκπεηξηθφο 

έιεγρνο  ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ έρεη αλαδχζεη πνηθίια κεζνδνινζηθά δεηήκαηα. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηα ήδε ππάξρνληα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη, νη ζεσξίεο απηέο δελ 

θαηαθέξλνπλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ εγεηψλ απφ ηνπο κε-εγέηεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Steiner 

(1972) νη ζεσξίεο απηέο ζηεξνχληαη πξνβιεπηηθήο ηζρχνο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί έρεη πξνηαζεί 

φηη νθείινληαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ κνληέισλ απηψλ λα εξκελεχζνπλ ηελ εγεζία ππφ 

θαζνιηθνχο φξνπο, φπσο απηνί δηακνξθψλνληαη ζε θάζε έλα απφ απηά. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο 

απφ ηηο ζεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ απνξξίπηνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ πιαηζίνπ ζηελ εγεζία, φπσο 
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απηή εθδειψλεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο. Χο εθ ηνχηνπ, πηζαλέο κεηαβιεηέο πνπ πηζαλφλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο παξαγθσλίδνληαη. 

Οη πεξηνξηζκνί πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα κνλνπαξαγνληηθά κνληέια είραλ σο απνηέιεζκα 

ηε ζπγθξφηεζε ελαιιαθηηθψλ ζεσξηψλ, νη νπνίεο κειεηνχζαλ ην θαηλφκελν ηεο εγεζίαο ππφ 

πεξηζζφηεξν νιηζηηθνχο φξνπο (Gibb,1958). ε αληίζεζε κε ηηο εσο ηφηε επηθξαηνχζε ζεσξίεο, 

ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίζηεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο πνηθίισλ παξαγφλησλ, φπσο 

ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ θαηαζηαζηαθψλ παξαγφλησλ, φπσο απηή ζπκβαίλεη 

ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθή φζν θαη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή εγεζία. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ αθνινπζεί ην παξφλ πνιπδηάζηαην κνληέιν, κε ην κνληέιν ηνπ Fiedler λα 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. πλνπηηθά, ε παξνχζα ζεσξία πξνηείλεη πσο ε 

απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ εγέηε θαη ησλ θαηαζηαζηαθψλ παξαγφλησλ. Δίλαη ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην φηη ζηελ παξνχζα 

ζεσξία ε έλλνηα ησλ θαηαζηαζηαθψλ παξαγφλησλ πεξηιακβάλεη, πιένλ, πνηθίιεο ζπληζηψζεο θαη 

εθθάλζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δσήο, φπσο ε πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο ηνπ εγέηε κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο.ηελ πνξεία, δειαδή, ηεο δηεξεπλεηηθήο ελαζρφιεζεο κε ην παξφλ θαηλφκελν, 

εδξαηψζεθε ε ζεψξεζε πσο ε εγεζία ζπληζηά ζαθψο κηα δπλακηθή θνηλσληθή δηαδηθαζία, ζηελ 

νπνία εμέρσλ ξφιν δηαζέηεη ηφζν ν εγέηεο φζν θαη νη πθηζηάκελνη (Graen & Scandura, 1987; 

Lord & Maher, 1991). Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζπγθξνηήζεθαλ επηπξφζζεηα κνληέια εγεζίαο, ηα 

νπνία κε βάζε ηε δηεξεχλεζε ησλ ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπληζηνχλ ηνλ εγέηε, 

παξείραλ έλα επξχηεξν πιαίζην θαηαλφεζεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ επηξξνήο γηα θηλεηνπνίεζε 

ησλ πθηζηακέλσλ σο πξνο ηελ επίηεπμε ζηφρσλ. 

Παξά ηελ έκθαζε θάζε πξνζέγγηζεο ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο εγεζίαο, θαίλεηαη πσο 

ππάξρεη κηα θνηλή δηάζηαζε ζηελ πιεηνςεθία ηνπο: Ζ εγεζία πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία θαηά ηελ 



 11 

νπνία έλα άηνκν αζθεί επιπποή ζε άιια κέιε ηεο νκάδαο πξνο ηελ επίηεπμε θαζνξηζκέλσλ 

ζηφρσλ ηεο νκάδαο ή ηνπ νξγαληζκνχ (Yulk, 2006). Χο επηξξνή, φπσο απηή ιακβάλεη ρψξα ζην 

θαηλφκελν ηεο εγεζίαο, νξίδεηαηε δηαδηθαζία, δειαδή, θαηά ηελ νπνία έλαο εγέηεο ηξνπνπνηεί 

ηηο ζηάζεηο θάπνησλ κειψλ ηεο νκάδαο ή ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

εγεζίαο, σζηφζν, κε ηηο άιιεο κνξθέο άζθεζεο επηξξνήο, φπσο ε ηζρχο, βαζίδεηαη ζηε κε 

θαηαλαγθαζηηθή θχζε ηεο επηξξνήο. ε αληίζεζε κε ην θαηλφκελν ηεο ηζρχνο, ζηελ εγεζία νη 

εξγαδφκελνη εθνχζηα απνδέρνληαη ηελ επηξξνή ηνπ εγέηε (Cialdini, 1988). πλεπψο, ε ηδηφηεηα 

ηνπ εγέηε δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο αηνκηθήο ηνπ εμνπζίαο, αιιά νξίδεηαη ζηε βάζε κηαο 

θνηλσληθήο ζρέζεο δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πθηζηακέλνπο. Δπηπιένλ, ε επηξξνή ελφο 

εγέηε δηαζέηεη ζαθψο ζηνρνθαηεπζπλφκελε βάζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηξξνή ελφο εγέηε 

πξνοηνποαπνδνχο ζηνρεχεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ σο πξνο ηελ εθπιήξσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ θαη πεξηνξίδεηαη κφλν ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ επίηεπμήο ηνπο. 

Σέινο, ε δπλακηθή ηεο επηξξνήο, σο αιιειεπηδξαζηηθή θαη ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ελφο εγέηε 

θαη ησλ πθηζηακέλσλ ππνγξακκίδεη έλα εμέρσλ αμίσκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγεζίαο. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ εκπινθή δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ κειψλ: ηνπ εγέηε θαη ελφο, ηνπιάρηζηνλ, πθηζηακέλνπ.  

Ζ εξεπλεηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ εγεζία ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαρξνληθφηεηα, φπσο δηαθαίλεηαη 

απφ ηελ χπαξμε πνηθηινκνξθία εξεπλεηηθψλ, αιιά θαη ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Αλ θαη ην 

ζχλνιν ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ έρεη πξνσζήζεη θαη εκπινπηίζεη ηελ θαηαλφεζε θαη κειέηε ηεο 

εγεζίαο ζε ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ επίπεδν, έρεη, ηαπηφρξα, εγείξεη πνηθίια λέα εξσηήκαηα. 

Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα κειεηεζεί εθηελέζηεξα ην ηδηάδνλ απηφ θαηλφκελν, 

θαζψο πνηθίια δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλακηθή θαη πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο, ηα νπνία 

δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί επαξθψο ή ρξήδνπλ πεξαηηέξσ εκπεηξηθήο επαιήζεπζεο.  
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ηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα εμεηαζηεί έλα πξφζθαηα 

αλεπηπγκέλν κνληέιν εγεζίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ―Μνληέιν Γπαδηθήο Αιιειεπίδξαζεο‖  

πνπ, ελ αληηζέζεη κε ηηο άιιεο ζεσξίεο, δίλεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

εγέηε κε θάζε επηκέξνπο κέινο ηνπ νξγαληζκνχ(Greenberg & Baron, 2008). Ζ πξνζέγγηζε απηή 

ζρεηηθά κε ηελ εγεζία μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1970, εζηηάδεη ζην 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν θαη ζηνρεχεη ζηελ εξκελεία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

εγέηε πξνο θάζε πθηζηάκελν, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ θέξεη ε δηαθνξνπνίεζε απηή (Liden 

et al., 1997).  

 

1.2 Σα Θεκέιηα θαη ηα ηάδηα πγθξφηεζεο ηνπ Μνληέινπ Αληαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο 

Οη πξψηκεο ζεσξίεο εγεζίαο κνηξάδνληαη κηα βαζηθή άξξεηε ππφζεζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ηηο ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ηνπ εγέηε. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα ηελ ππφζεζε πσο ν εγέηεο 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ίδην, πεξίπνπ, ηξφπν ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ο Graen θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ, σζηφζν, έζεζαλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ ππφζεζε απηή, ελψ ζπγρξφλσο 

ππνζηήξημαλ πσο ν εγέηεο δηακνξθψλεη πνηνηηθψο δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κε θάζε επηκέξνπο 

πθηζηάκελν, νη νπνίεο επεξεάδνπλ έλα εχξνο εξγαζηαθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ παξακέηξσλ.Σν 

κνληέιν Αληαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο δηεξεπλά, νπησηξφπσο κηα αλαλενκέλε ππφζεζε, ηελ 

πνηφηεηα, δειαδή, ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηα πιαίζηα ηεο δπλακηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη 

αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ην θάζε επηκέξνπο κέινο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη δπαδηθέο ζρέζεηο, νη 

ζρέζεηο ηνπ εγέηε δειαδή κε θάζε πθηζηάκελν, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζην εξγαζηαθφ πιαίζην 

δηαθέξνπλ πνηνηηθά κεηαμχ ηνπο, ελψ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κε ζεκείν αλαθνξάο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελδν-νκαδηθήο ή εμσ-καδηθήο θχζεσο πνπ δηαζέηνπλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

απνηειεζκαηηθή εγεζία νξίδεηαη ζηε βάζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εγέηε θαη ησλ νπαδψλ λα 



 13 

αλαπηχμνπλ ζρέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε ζηαδηαθή θαη ακνηβαία επηξξνή (Uhl Bien, 2006). Όπσο 

ζπκβαίλεη ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (Blau, 1964), ε παξνχζα πξνζέγγηζε 

ππνζηεξίδεη πσο ν εγέηεο θαη ν πθηζηάκελνο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζρέζε ζπλαιιαγήο, 

θνζηνιφγεζεο, νπζηαζηηθά, ηεο σθέιεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο αλαπηπρζείζαο ζρέζεο. Σν 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηεξίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζε εξεπλεηηθέο κειέηεο ησλ Dansereau θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ (1975), αιιά θαη ησλ Graen θαη Cashman (1975). Σν αξρηθφ κνληέιν γλσζηφ 

σο ―Μνληέιν Κάζεησλ Γπαδηθψλ πλδέζκσλ‖  πθίζηαην αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο θαη έρεη 

επαλαδηαηππσζεί κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε αλάιπζε θαη πξφβιεςε ησλ απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ 

εγεζίαο(Dansereau, Graen, & Haga, 1975). 

Αλ θαη ην παξφλ κνληέιν δηαθέξεη πνηνηηθψο απφ άιιεο ζεσξίεο εγεζίαο, φπσο νη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη ζπγθπξηαθέο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πσο ζηελ πιεηνςεθία φιεο 

δηαζέηνπλ έλαλ θνηλφ ζεκέιην ιίζν. Πξφθεηηαη γηα ηελ έκεζε απνδνρή ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

επηβεβαηψζεθαλ ζην πείξακα ηεο Πνιηηείαο ηνπ Οράην θαη ηελ θαη‘ εμνρήλ πεπνίζεζε χπαξμεο 

εγεηηθψλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πξνέθπςαλ 

επξήκαηα, ηα νπνία ππνζηήξηδαλ φηη ε αιιειεπίδξαζε ζε δπαδηθφ επίπεδν, ε πνηφηεηα, δειαδή, 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ εγέηε κε ηνλ θάζε πθηζηάκελν, είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο αθνχ ζπληζηά 

ην βαζηθφ επίπεδν αλάιπζεο ηεο εγεζίαο (Graen & Uhl-Bien, 1995). ε κειέηε ηνπο νη 

Dansereau, Graen θαη Haga(1975) κειέηεζαλ 60 κάλαηδεξ, νη νπνίνη δηέζεηαλ πςειή ζέζε ζηνλ 

ηνκέα δηαρείξεζεο ησλ θνηηεηηθψλ θαηνηθηψλ εληφο έλνο κεγάινπ δεκνζίνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Γεθαεπηά ππνθείκελα απφ ην δείγκα έδσζαλ ζπλέληεπμε ζηνπο εξεπλεηέο σο επφπηεο 

(supervisors), ελψ νη 43 έδσζαλ ζπλέληεπμε σο πθηζηάκελνη. Έπεηηα απφ 9 κήλεο δηεμνδηθήο 

έξεπλαο πξνέθπςε φηη έλαο ππνζεηηθφο εγέηεο κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη ζρέζεηο ζεηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη επηηήξεζεο κε νξηζκέλα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί κε 
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άιινπο πθηζηακέλνπο λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο βαζηδφκελεο ζηελ εμνπζία ιφγσ ηνπ αμηψκαηφο 

ηνπ. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψζεθαλ πεξεηαίξσ απφ έλα ζχλνιν κειεηψλ πνπ αθνινχζεζε 

κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζή ηνπο, αιιά θαη ηελ πξνέθηαζή ηνπο ζε άιιεο εθθάλζεηο ηεο 

νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο (Rosse & Kraut, 1983; Graen & Wakabayashi, 1994). Απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο κειέηεο πξνέθπςε έλα λέν κνληέιν, πνπ ζέησληαο ππφ ακθηζβήηεζε ηηο εσο 

ηφηε ππάξρνπζεο ζεσξίεο, πξνηείλεη ηελ χπαξμε δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ εγέηε κε ηνλ 

θάζε πθηζηάκελν ζηα πιαίζηα ελφο δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Σν πξψην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ Μνληέινπ Αληαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο, γλσζηφ αξρηθά σο 

―Μνληέιν Κάζεησλ Γπαδηθψλ πλδέζκσλ‖, δηέζεηε σο θεληξηθφ άμνλα ηελ χπαξμε πνηνηηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζην πιήζνο ησλ δπαδηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. ηελ πνξεία ηεο εμέιημήο ηνπ, θαη ζηε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο, ην 

ελδηαθέξνλ επεθηάζεθε ζηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ην είδνο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο αλαπηπρζείζαο δπαδηθήο ζρέζεο, θαζψο θαη ηεο εθαξκνζηκφηεηαο ησλ ζρέζεσλ 

απηψλ ζην νξγαλσζηαθφ πιαίζην. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ παξφληνο κνληέινπ 

εγεζίαο δηαζαθελίζηεθε απφ ηνπο Graen θαη Uhl-Bien(1995) φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα 

πξνζπάζεηα δηρνηφκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο εγεζίαο, φπσο απηή ιακβάλεη ρψξα ζηηο 

νξγαλσζηαθέο ζπλζήθεο. Αληίζεηα, πξφθεηηαη γηα έλα εγρείξεκα δηαθνξνπνίεζεο ησλ δπαδηθψλ 

ζρέζεσλ ζηα πιαίζηα ελφο ζπλερνχο βαζηδφκελνπ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο  

ραξαθηεξηζηηθψλ ―ελδν-νκάδαο‖ θαη ―εμσ-νκάδαο‖ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ηα νπνία επεξεάδνπλ 

πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε έλλνηα ηεο ελδν-νκάδαο θαη ηεο εμσ-

νκάδαο αληίζηνηρα, ζηε δφκεζε ηνπ παξφληνο κνληέινπζπληζηά πεξηγξαθηθφ εγρείξεκα ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο, ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ νκάδα επκέλεηαο ή 
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δπζκέλεηαο, αληίζηνηρα, φπσο ζα αλαιπζνχλ απηέο ζπαξαθάησ. Χο εθ ηνχηνπ, νη έλλνηεο «ελδν-

νκαδηθφο» θαη «εμσ-νκαδηθφο» ζηελ παξνχζα πξνζέγγηζε αληαλαθινχλ ηηο ζπληζηψζεο θαη 

ζπλδπαζηηθά ην απνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο ζρέζεσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν ηξίην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο παξνχζαο ζεσξίαο, δηαζέηνληαο σο ζεκέιην ιίζν ηα ήδε 

ππάξρνληα επξήκαηα πνπ ππνζηήξίδνπλ ηελ χπαξμε πνηνηηθψο δηαθνξνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ εγέηε κε ην θάζε κέινο ηνπ νξγαληζκνχ, εζηίαζε ζηελ αλάιπζε θαη 

εξκελεία ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζρέζεηο απηέο ζπγθξνηνχληαη. ηφρνο θαζίζηαηαη ζηελ 

παξνχζα πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ, ε αλαδφκεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ εγέηε κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, αιιά θαη ε 

πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο εγεζίαο, πιένλ σο δηαδηθαζίαο δπλακηθήο θαη φρη σο κνλνδηάζηαηεο 

άζθεζεο επηξξνήο. ε αληηδηαζηνιή κε ηηο πξνγελέζηεξεο κνξθέο ηνπ παξφληνο κνληέινπ, ζην 

παξφλ ζηάδην αλάπηπμήο ηνπ ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ε παξνρή επθαηξηψλ ζε 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπλάςνπλ ζρέζεηο «επκέλεηαο» κε ηνλ εγέηε. Τπφ ηνλ φξν 

«Γφκεζε ηεο Ζγεζίαο» ζηεγάζηεθε ζηελ παξνχζα εθδνρή ηεο ζεσξίαο, ε πξνζπάζεηα 

παξαγνληνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο κεζφδσλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

«δπαδηθψλ» ζρέζεσλ.  

Καηά ην ηέηαξην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ, έκθαζε δίλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη δηαθνξνπνηεκέλεο ζρέζεηο πνπ ζπλαληψληαη εληφο ησλ νξγαλσζηαθψλ 

πιαηζίσλ ζπλνιηθά, επηδξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε θαη δφκεζε ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ (Graen and Uhl-Bien, 1995). Ζ 

πνξεία αλάπηπμεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο Θεσξίαο πλαιιαγήο Ζγέηε- Μέινπο δηαδξακάηηζε 
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ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπγθξφηεζε ηεο πξνζέγγηζεο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί θαη κειεηάηαη ζηε 

ζχγρξνλε επνρή. 

 

1.2 Ζ Γπαδηθή ρέζε 

Ζ ζεσξία Κάζεησλ Γπαδηθψλ πλδέζκσλ ζηεξίδεηαη ζεκειησδψο ζηελ ππφζεζε φηη ε ζρέζε 

ηνπ εγέηε κε ηνλ θάζε πθηζηάκελν είλαη πνηνηηθψο δηαθνξεηηθή απφ ηηο άιιεο ζρέζεηο θάζεηνπ 

άμνλα εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ. Κάζε δπαδηθή ζρέζε είλαη κνλαδηθή θαη, ζπλεπψο, ε 

εμαγσγή κέζνπ φξνπ αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηνλ εγέηε, 

φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ άιιεο ζεσξίεο εγεζίαο, θξίλεηαη ππεξαπινπζηεπκέλε, θαζψο ν κέζνο 

φξνο σο ζηαηηζηηθή ηηκή αιινηψλεη ηηο αξρηθέο ηηκέο (Dansereau, Graen, &Haga, 1975).Ήδε απφ 

ηα πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ηεο ζεσξίαο, θαηέζηε ζαθέο φηη ε πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο δηακνξθψλεηαη ηδηαίηεξα λσξίο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εγέηε κε ηνλ εθάζηνηε 

πθηζηάκελν θαη πσο ε πθή ηεο ζρέζεο δηαηεξείηαη ζρεηηθά ζηαζεξή ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ 

(Liden, Wayne, & Stilwell, 1993). 

Καηά ηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο παξνχζαο ζεσξίαο, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε 

ζηελ πεξηγξαθή ησλ θάζεησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ησλ πθηζηακέλσλ. Αξρηθά, 

εληνπίζηεθαλ δχν είδε ζρέζεσλ εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην απεηθνλίδεη ηελ απζηεξψο 

νξηνζεηεκέλε θαη ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ηνπ πθηζηακέλνπ, ελψ ην δεχηεξν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εκπηζηνζχλε, ζεβαζκφ θαη ακνηβαία αιιειεπίδξαζε ζην πιαίζην ηνπ 

θάζεηνπ άμνλα. Οη φξνη πνπ πξνζδφζεθαλ ζε θάζε νκάδα ζρεηίδνληαη  άξξεθηα θαη είλαη 

πεξηγξαθηθνίηεο πνηφηεηαοηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν αηφκσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε, ζηελ νπνία ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ηνπ πθηζηακέλνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

ηππηθή, ελψ δηαηεξνχληαη έληνλα νη απνζηάζεηο ηζρχνο, ν εξγαδφκελνο εληάζζεηαηζηελ νκάδα 
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δπζκέλεηαο. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα επκέλεηαο εληάζζνληαη νη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

ζρέζεηο ακνηβαηφηεηαο θαη ζεβαζκνχ κε ηνλ εγέηε, φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε. 

Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ν θάζε εξγαδφκελνο θαηεγνξηνπνηείηαηκφλν ζε κία απφ ηηο δχν νκάδεο, 

ελψ ε δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ήδε θαηά ηηο πξψηεο αιιειεπηδξάζεηο 

ηνπ εγέηε κε ηνλ πθηζηάκελν. Ζ πνηφηεηα ηεο δπαδηθήο ζρέζεο, φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί απφ 

εκπεηξηθά επξήκαηα, επεξεάδεη έλα κεγάιν εχξνο ζπληζησζψλ ηεο εξγαζηαθήο δσήο, φπσο ηελ 

αηνκηθή επίδνζε θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Ilies, Nahrgang, & Morgeson, 2007). 

Οη Dansereau, Graen θαη Haga (1975) δηεμήγαγαλ ηελ πξψηε δηαρξνληθή κειέηε, ε νπνία 

δηέζεηε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ πνηνηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ ζρέζεσλ ηνπ εγέηε κε ηνλ 

θάζε εξγαδφκελν.Σν δείγκα ζπλίζηαην απφ 60 δεχγε εγεηψλ-πθηζηακέλσλ πνπ εξγάδνληαλ ζηε 

δηεχζπλζε ηεο ζηέγαζεο ελφο κεγάινπ δεκνζίνπ παλεπηζηεκίνπ. Σν 90% ησλ δεπγψλ 

θαηεγνξηνπνηήζεθε σο λέν ιφγσ έληνλσλ αλαδηνξγαλψζεσλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκαηθνχ 

έηνπο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζε 

4 θάζεηο θαη, εηδηθφηεξα, θαηά ηνλ δεχηεξν, ηνλ ηέηαξην, ηνλ έβδνκν θαη ηνλ έλαην κήλα έπεηηα 

απφ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκαηθνχ έηνπο. ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηφζν ππφ ηελ νπηηθή ησλ εγεηψλ φζν θαη ππφ ηελ νπηηθή 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ ηα επξήκαηα πξνέθπςε φηη νη ελδν-νκαδηθέο δπαδηθέο 

ζπλαιιαγέοραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα ππνζηήξημεο θαη πξνζνρήο απφ ηνλ εγέηε πξνο 

ηνλ πθηζηάκελν. Δπηπιένλ, ζηηο ζπλαιιαγέο απηέο νη πθηζηάκελνη ηείλνπλ λα δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ελέξγεηα ζηελ εξγαζία ηνπο, αιιά θαη λα αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξα 

εξγαζηαθά δεηήκαηα. Ζ πνηφηεηα ησλ θάζεησλ δπαδηθψλ ζρέζεσλ επηθέξεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζε αηνκηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπζηεκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπο. ηα πιαίζηα  
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πνηθίισλ εθηελψλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαζθνπήζεσλ ε ζεσξία απφδνζεο αηηηψλ, ε ζεσξία ησλ 

ξφισλ, ε ζεσξία θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο ζπγρσλεχνληαη θαη  ζπγθξνηνχλ έλα ζεσξεηηθφ 

κνληέιν ακνηβαίαο αηηηφηεηαο (Dienesch & Liden, 1986).  

 Σν πξψην ζηάδην ζην κνληέιν, γλσζηφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν ―Initial 

Interaction‖, ζπλίζηαηαη ζηελ αξρηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ εγέηε κε ηνλ πθηζηάκελν.ην πξψηκν, 

απηφ, ζηάδην ηεο ζρέζεο ηδηαίηεξν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θέξεη ν θαζέλαο απφηνπο δχν ζπλδηαιιεγνκέλνπο, φπσο ε εκθάληζε, ε ειηθία, ε ζηάζεηο, ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ε εκπεηξία. Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ζην παξφλ πεδίν, σζηφζν, αλέδεημε ηε 

ζεκαζία δχν βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

θάζεηεο δπαδηθήο ζρέζεο, ηα νπνία ηείλνπλ λα ηελ επεξεάδνπλ δπζαλάινγα. Δηδηθφηεξα, ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα εξγαζίαο θαη πξνυπεξεζίαο ηνπ πθηζηακέλνπ,ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαλσζηαθφ 

πεξηβάιινλ, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

θάζεηεο ζρέζεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα λέα κέιε πνπ εηζέξρνληαη ζε έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαινχληαη ηφζν λα εδξαηψζνπλ κηα απνηειεζκαηηθή δπαδηθή ζρέζε κε ηνλ εγέηε 

φζν θαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο λφξκεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηελ  

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην πεξηβάιινλ απηφ (Jones, 1983).  

Δπηπιένλ, λενπξνζιεθζέληα κέιε ζπλήζσο αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη 

θαζνδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ, αιιά θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο ξφινπ. Ο ξφινο ηνπ εγέηε ζην πξναλαθεξζέλ εγρείξεκα ησλ 

λέσλ εξγαδνκέλσλ είλαη θαίξηνο, αθνχ ν ίδηνο απνηειεί κηα απφ ηηο πην έγθπξεο θαη 

αλαγλσξηζκέλεο πεγέο ελεκέξσζήο ηνπο.ε κειέηε ηνπ ν Katz (1978) πξνηείλεη φηη άηνκα ηα 

νπνία πξνζιήθζεθαλ πξφζθαηα ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθά ηελ παξνρή απηνλνκίαο 

απφ ηνλ επφπηε. Αληίζεηα, ελεξγά θαη έκπεηξα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ηείλνπλ λα εθηηκνχλ ηελ 



 19 

απηνλνκία ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Σα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, σζηφζν, κπνξεί ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο λα 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εμνινθιήξνπ «παξάθακςε» ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο αηηηψλ, φπσο 

απηή εθηπιίζζεηαη έπεηηα απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο αιιειεπίδξαζεο, επεξεάδνληαο νπησηξφπσο 

ηελ κεηέπεηηα πνηφηεηα ηεο θάζεηεο ζρέζεο κε ηξφπν απηφκαην (Lord, Foti, & Phillips, 1982). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ κέινπο είλαη ηδηαίηεξα έληνλα θαη 

ζαθή ππφ ηελ νπηηθή ηνπ εγέηε, ζπκβάιινπλ ζε κηα πην απηνπνηεκέλε δηαδηθαζία θξίζεο θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ λένπ κέινπο ζε κηα απφ ηηο δχν νκάδεο, απηέο ηεο 

επκέλεηαο θαη δπζκέλεηαο.Γηα παξάδεηγκα, έλαο θπιεηηθά πξνθαηεηιιεκέλνο εγέηεο ζα πξνβεί 

ζε άκεζεο θαη απηνπνηεκέλεο θξίζεηο αλαθνξηθά κε έλα καχξν άηνκν, νη νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζε ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο (Ilgen & Feldman, 1983). ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ νκάδα επκέλεηαο ή ζηελ νκάδα δπζκέλεηαο βαζίδεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζηελ ππεξνρή νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ θαη φρη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Ζ «παξάθακςε» ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο αηηηψλ, φπσο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

εδξαίσζεο ηεο ζρέζεο, εληνχηνηο, είλαη κάιινλ ε εμαίξεζε θαη φρη ν θαλφλαο (Graen, 1976).  

 ην επφκελν ζηάδην ηνπ παξφληνο κνληέινπ, ην νπνίν δηαηππψλεηαη σο ―Leader 

Delegation‖ ν εγέηεο αλαζέηεη ζην λέν κέινοθαζήθνληα, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη θαη είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγαζηαθνχ ξφινπ ηνπ εξγαδνκέλνπ (Graen, 1976). Ζ 

έθβαζε θαη ε επίδνζε ηνπ αηφκνπ ζηελ εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ παξέρεη 

ζηνλ εγέηε ηελ επθαηξία λα αμηνινγήζεη ην λέν κέινο ζε έλα εχξνο παξαγφλησλ. ηα θαζήθνληα 

απηά ην λέν κέινο δελ αμηνινγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ επίδνζή ηνπ, αιιά απφ ηελ ελ γέλεη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ (Graen, 1976; 1978).Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ζπλαληάηαη 

ην επφκελν ζηάδην ηνπ κνληέινπ, εληφο ηνπ νπνίνπ εληάζζεηαη θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ κέινπο λα 
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θαηαλνήζεη θαη λα απνδφζεη αηηίεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε.Σέινο, ζην επφκελν ζηάδην, ν 

εγέηεο επηρεηξεί λα εξκελεχζεη θαη λα αηηηνινγήζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επίδνζε ηνπ λένπ 

κέινπο, γεγνλφο πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζή ηνπ σο αηφκνπ, ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

δεμηνηήησλ, αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ κειιφλησλ πξνζδνθηψλ. 

Απφ ηε κειέηε ηεο ζεσξίαο Κάζεησλ Γπαδηθψλ πλδέζκσλ έρεη πξνθχςεη φηη ππάξρεη έλα 

ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο αλαπηπρζείζαο δπαδηθήο 

ζρέζεο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηνπο, νη Nahrgang θαη ζπλεξγάηεο (2009) 

αλαθέξνπλ πσο ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο ζρέζεο, ε εμσζηξέθεηα ηνπ πθηζηακέλνπ, ε 

ζπκκεηνρηθφηεηα ηνπ ζηελ εξγαζία θαη ν ελζνπζηαζκφο, ηείλνπλ λα επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ν εγέηεο αληηιακβάλεηαη θαη αμηνινγεί ηελαιιειεπίδξαζε καδί ηνπ. Αληίζηνηρα, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθθξάδνπλ δεθηηθφηεηα ηνπ εγέηε, φπσο ε ζπλεξγαζηκφηεηα, ηείλνπλ λα 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ν πθηζηάκελνο ηελ δηαπξνζσπηθή ηνπο 

ζπλαιιαγή. Ζ ζπγθξφηεζε ηεο ζρέζεο ζπληζηά κηα πνιππαξαγνληηθή θαη δπλακηθή δηεξγαζία 

θαηά ηελ νπνία εγέηεο θαη πθηζηάκελνο εθδηπιψλνπλ ηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχλ αμηνινγήζεηο θαη εξκελείεο σο πξνο ηε 

ζπκπεξηθνξά. 

χκθσλα κε ηε Θεσξία ησλ Ρφισλ (Graen & Scandura, 1987), πςειήο πνηφηεηαο ζρέζεηο 

αλαπηχζζνληαη φηαλ ππάξρεη ζαθήλεηα αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ θάζε αηφκνπ εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Τπφ ην παξφλ πξίζκα, νη ξφινη θαη νη «εηηθέηεο» πνπ ηνπο πξνζάπηνληαη 

ελεξγνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε, αιιά θαη πνηθίια ζπκπεξηθνξηθά 

κνηίβα (Epitropaki & Martin, 2004).Χζηφζν, ε εδξαίσζε ησλ ξφισλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ζπληζηά κηα ηδαίηεξα πνιχπινθε θαη δηαξθψο εμειηζζφκελε θαη δπλακηθή δηαδηθαζία. Χο απιψο 

εηπείλ, ν ξφινο πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ηα λέα κέιε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ζπρλά δελ 
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απνηειεί ζθηαγξάθηζε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη ηνπ ηίηινπ πνπ θέξνπλ. χκθσλα κε ην ελ 

πξνθεηκέλσ κνληέιν εγεζίαο, θαηά ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν αηφκσλ, ν 

εγέηεο πξνζδηνξίδεη ξεηά ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, θαζψο θαη ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα εθπιεξψζεη ην 

λέν κέινο ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε απφθξηζε αμηνινγείηαη απφ ηνλ εγέηε. Ζ παξνχζα 

ζεσξία έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ζπληζηά κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα 

ζηνλ εγέηε θαη ηνλ θάζε πθηζηάκελν (Scandura & Pellegrini, 2008). 

Ζ εδξαίσζε ηεο δπαδηθήο ζρέζεο θαη ε παγίσζε ηεο πνηφηεηάο ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία 

βαζηθά ζηάδηα, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζηε βάζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ εξγαζηαθνχ ξφινπ. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ην πξψην ζηάδην, γλσζηφ σο ―Role Taking‖ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ν εγέηεο 

αλαζέηεη ππνρξεψζεηο θαη έξγα ζην λέν κέινο κε ζθνπφ λα εθηηκήζεη ηελ επίδνζή ηνπ, αιιά θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ην δέπηεξν ζηάδην, ην νπνίν απνδίδεηαη ζηε δηεζλή 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα κε ηνλ φξν ―Role Making‖, ιακβάλεη ρψξα κηα άξξεηε δηαπξαγκάηεπζε 

ηνπ λένπ κέινπο κε ηνλ εγέηε αλαθνξηθά κε πνηθίια εξγαζηαθά δεηήκαηα. Ο εγέηεο ζην παξφλ 

ζηάδην, πξαγκαηνπνηεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ λένπ κέινπο ζηελ ελδν-νκάδα ή ηελ εμσ-

νκάδα, σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ βάζεη παξαγφλησλ επίδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Χο 

ηειεπηαίν ζηάδην ζε απηή ηε ζεηξηαθή δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ε ζπζηεκαηηθνπνίεζε 

(Routinization), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παγίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ ξφινπ, αιιά θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε σο πξνο θάζε κία απφ ηηο δχν νκάδεο. Όπσο θαη ζηε Θεσξία 

Κνηλσληθήο πλαιιαγήο, έηζη θαη ζην παξφλ ζηάδην ηεο αιιειεπίδξαζεο, ε απνδνρή ησλ 

αξκνδηνηήησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηηθνπνίεζε ηνπ ξφινπ θαη ηελ αλάζεζε 

παξφκνησλ έξγσλ απφ ηνλ εγέηε. Σέινο, αλεμάξηεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο δπαδηθήο ζρέζεο, ζην 

ηξίην ζηάδην αλαπηχζζνληαη θαη παγηφλνληαη κνηίβα ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνινπζνχλ ηα δχν 

πξφζσπα θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο (Graen & Scandura, 1987). 
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Σα ζηάδηα εμέιημεο ηεο ζρέζεο ζπληζηνχλ ζθηαγξάθεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζνπλ 

ν εγέηεο θαη ην θάζε κέινο κε ζεκείν αλαθνξάο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αιιειεπίδξαζεο.  ε 

θάζε ζηάδην νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζνπλ νη ζπλδηαιιεγφκελνη δηαθέξνπλ πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά, ελψ θάζε ζηάδην εμππεξεηεί δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Δπηπιένλ, ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο έκθαζε δίλεηαη ζε άκεζα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, φπσο ηα ηδηαίηεξα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνζσπηθφηεηα θαη νη νκνηφηεηεο ησλ δχν αηφκσλ.Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

πσο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ξφινο ησλ ζηεξενηχπσλ κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ 

πνηφηεηα ηεο ζρέζεο απφ ηα πξψηα κφιηο ιεπηά ηεο αιιειεπίδξαζεο, κε ηε δηαδηθαζία 

απφδνζεο αηηηψλ λα παξαθάκπηεηαη (Dienesch & Liden, 1986). πκπιεξσκαηηθά, παξά ην 

γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη εθηελήο, ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο ε πνηφηεηα 

ηεο ζρέζεο αλαπηχζζεηαη ζε ηδηαίηεξα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο ηηο πξψηεο κφιηο 

εβδνκάδεο ηεο αιιειεπίδξαζεο. (Van Breukelen et al., 2006).  

Ζ έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεθε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε νκάδεο έπλνηαο θαη δπζκέλεηαο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθάζηνπ 

κε ηνλ εγέηε. Οη πνηνηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο ζρέζεηο θάζε πθηζηακέλνπ κε ηνλ 

εγέηε ζπληζηνχλ εηδνπνηφ δηαθνξά ησλ δχν νκάδσλ πνπ ζπλαληψληαη ζην νξγαλσζηαθφ πιαίζην. 

Δηδηθφηεξα, φηαλ ε δπαδηθή ζρέζε ραξαθηεξίδεηαη απφ εκπηζηνζχλε θαη ακνηβαηφηεηα, ν 

εξγαδφκελνο θαηεγνξηνπνηείηαη ζηελ νκάδα επκέλεηαο, ε νπνία πξνζνκνηάδεη ζηνλ φξν ―ελδν-

νκάδα‖, φπσο απηφο ζπλαληάηαη ζηνλ θιάδν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. Όηαλ, αληηζέησο, ε 

δπαδηθή ζρέζε πεξηνξίδεηαη ζηελ ηππηθή αιιειεπίδξαζε, ην άηνκν εληάζζεηαη ζηελ νκάδα 

δπζκέλεηαο, ε νπνία πξνζνκνηάδεη θαη θέξεη ραξαθηεξηζηηθά εμσ-νκάδαο.  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο νκάδεο απηέο πξαγκαηνπνηείηαη ήδε απφ ηηο 

πξψηεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ εγέηε κε ηνλ πθηζηάκελν, ελψ ε έληαμε ελφο εξγαδνκέλνπ ζε θάζε 
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νκάδα θέξεη δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο ζε αηνκηθφ, δηαπξνζσπηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν. 

πλνπηηθά, ππάξρνπλ επξήκαηα πνπ πξνηείλνπλ φηη ε πςειή πνηφηεηα δπαδηθήο ζρέζεο είλαη 

ακνηβαία επεξγεηηθή ηφζν γηα ηνλ πξντζηάκελν φζν θαη γηα ηνλ πθηζηάκελν (Graen & Uhl-Bien, 

1995). Οη αιιειεπηδξάζεηο απηέο ζηαδηαθά θαζνξίδνπλ θαη ηηο πξνζδνθίεο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ζην κέιινλ θαη ζπλερψο εμειίζζνληαη. 

 

1.2.1. Η Σκιαγπάθηζη ηος Ηγέηη ζύμθυνα με ηο Μονηέλο Σςναλλαγήρ Ηγέηη-Μέλοςρ 

Ζ ζεσξία πλαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο ζπληζηά έλα κνληέιν πνπ εζηηάδεη ζηελ θάζεηε 

δπαδηθή ζρέζε ηνπ εγέηε θαη ηνπ πθηζηακέλνπ. Δπίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, ελ αληηζέζεη κε 

ηηο παξαδνζηαθέο ζεσξίεο εγεζίαο, θαζίζηαηαη πιένλ ε πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ εγέηε κε ηνλ θάζε πθηζηάκελν. Απφ εκπεηξηθέο κειέηεο  

ππνζηεξίρζεθε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν εγέηεο αληηιακβάλεηαη ηνλ πθηζηάκελν θαη νη 

αμηνινγήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε πξνο 

ην κέινο θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαζέηεη ζε απηφ (Bauer & Green, 1994). Σέηνηεο ελδείμεηο 

ζπλεηέιεζαλ ζε εθηελέζηεξε κειέηε σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κειψλ επηδξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ εγέηε. ε έξεπλά ηνπο νη Day θαη Crain 

(1992) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εγέηε θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηάο ηνπ ζηε 

ζπγθξφηεζε δπαδηθψλ ζρέζεσλ. Απφ ηα επξήκαηα πξνέθπςε, εληνχηνηο, πσο νη γεληθφηεξεο 

ηθαλφηεηεο ηνπ εγέηε, θαζψο θαη ε αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθφηεηα δε ζρεηίδεηαη κε ηελ Θεσξία 

πλαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο. Χζηφζν, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

ηεο ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηελ 

παξνχζα ζεσξία. Δηδηθφηεξα, εξγαδφκελνη ησλ νπνίσλ νη εγέηεο δηέζεηαλ πςειά επίπεδα 

ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, έηεηλαλ λα απνιακβάλνπλ πςειφηεξα πνηφηεηαζηε δπαδηθή ζρέζε 
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ζπγθξηηηθά κε άηνκα ησλ νπνίσλ νη εγέηεο δηέζεηαλ ρακειφηεξα επίπεδα ζεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο. Όπσο ζα αλαιπζεί θαη ζηελ παξαθάησ ππνελφηεηα, αλ θαη ν ξφινο ηνπ εγέηε 

θξίλεηαη κεγίζηεο ζεκαζίαο, ε ελ πξνθεηκέλσ ζεσξία εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαπηπρζείζα 

ζρέζε σο έλα δπλακηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε ηεο ακνηβαίαο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν πξνζψπσλ.  

 

1.2.2. Παπάγονηερ ποιοηικήρ διαθοποποίηζηρ ηηρ δςαδικήρ ζσέζηρ 

εκαληηθφ ξφιν, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δηαπξνζσπηθήο επαθήο δηαδξακαηίδνπλ θαη 

νκνηφηεηεο σο πξνο ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν απηψλ αηφκσλ πνπ 

ζπλαιιάζζνληαη. Αλ θαη ν Liden θαη νη ζπλεξγάηεο (1993) ηζρπξίζηεθαλ πσο νκνηφηεηεο ζε 

πξσηνγελή ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζρέζε 

κεημαχ εγέηε θαη πθηζηακέλνπ, ε παξαπάλσ επίδξαζε έρεη δερζεί ηζρπξή εκπεηξηθή ζηήξημε ζε 

κεηέπεηηα κειέηεο. Δπηπιένλ, έρεη πξνηαζεί πσο νκνηφηεηεο ή δηαθνξνπνηήζεηο ζε βαζηθνχο 

ηνκείοκπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε. Οη Liden, Wayne θαη Stilwel (1993), γηα παξάδεηγκα, ππνζηήξημαλ πσο 

νηαληηιακβαλφκελεο, απφ ηνλ εγέηε, νκνηφηεηέο ηνπ κε ηνλ πθηζηάκελν,παξνπζηάδνπλ πςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. ε κηα άιιε έξεπλα, νη εγέηεο έηεηλαλ λα αμηνινγνχλ ζεηηθφηεξα ηνπο 

πθηζηακέλνπο φηαλ ππήξραλ κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο σο πξνο ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ 

νηθνγέλεηα, ην ρξήκα, ηηο ζηξαηεγηθέο θαξηέξαο, ηνπο ζηφρνπο δσήο θαη ηελ εθπαίδεπζε (Phillips 

& Bedeian, 1994).  Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκπάζεηαο, εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ 

δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζή ηεο ζπλδπαζηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο αληηιακβαλφκελεο νκνηφηεηαο 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Θεσξία πλαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο. 
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Δηδηθφηεξα, νη Wayne θαη Ferris (1990) απνθάιπςαλ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκπάζεηαο ηνπ 

εγέηε κε ζπγθεθξηκέλνπο πθηζηακέλνπο θαη ηεο δηακνξθσζείζαο ζρέζεο, φπσο πξνηείλεηαη απφ 

ην παξφλ κνληέιν εγεζίαο. Αληίζηνηρα επξήκαηα έρνπλ ππνζηεξηρζεί απφ εκπεηξηθέο κειέηεο 

απφ ηνπο Dockery θαη Steiner (1990) θαη Liden θαη ηνπο ζπλεξγάηεο (1993). 

 Δπηπξνζζέησο, έρεη ηεζεί ππφ ζπζηεκαηηθή κειέηε ε επίδξαζε ησλ πξνζδνθηψλ ζηελ 

πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ δηακνξθψλεηαη. Δηδηθφηεξα, έρεη πξνηαζεί πσο νη ζεηηθέο πξνζδνθίεο 

κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ηνπ πθηζηακέλνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα δηακφξθσζεο ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Οη Liden θαη νη ζπλεξγάηεο (1993) ζε ζρεηηθή κειέηε ηνπο, ππνζηήξημαλ 

επηηπρψο πσο νη πξνζδνθίεο ηνπ εγέηε σο πξνο ηνλ πθηζηάκελν, θαη αληηζηξφθσο, ήηαλ 

θαζνξηζηηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 

πξνζδνθίεο ησλ εγεηψλ δηέζεηαλ κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθή ηζρχ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Παξφκνηα επξήκαηα ππνζηεξίρζεθαλ κε επηηπρία θαη απφ ηνπο 

Wayne θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1997).  

Σα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο 

επηθείκελεο πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο.Χζηφζν, ε ππέξβαζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ εγέηε θαη ε 

επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ δνζέλησλ αξκνδηνηήησλ δηαζέηνπλ θαίξην ξφιν ζηελ έθβαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ ζηελ ελδν-νκάδα θαη ηελ εμσ-νκάδα. Δηδηθφηεξα, ε 

ηζρχο ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη πιαηζηαθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 

ζρέζεο ζηαδηαθά κεηψλεηαη (Sparrowe & Liden, 1997), ελψ εληζρχεηαη ε ζεκαζία ηεο αληίιεςεο 

πνπ ηφζν ν εγέηεο φζν θαη ν πθηηάκελνο έρνπλ γηα ηελ ακνηβαηφηεηα θαη δηθαηνζχλε σο πξνο ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο (Wayne, Shore, & Linden, 1997).  
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1.2.4 H ενδο-ομάδα και η εξυ-ομάδα ζηο οπγανυζιακό πλαίζιο 

 

Σν κνληέιν ―πλαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο‖ εζηηάδεη ζην θάζεην δπαδηθφ επίπεδν 

αιιειεπίδξαζεο, σο κηα δπλακηθή δηεξγαζία, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ (Northouse, 2010).Δληφο ησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ ηεο 

ζεσξίαο, σο απιψο εηπείλ, ζπγθαηαιέγεηαη ε χπαξμε άηππσλ ππν-νκάδσλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο απνξένπλ απφ ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε σο πξνο θάζε 

κέινο ηνπ νξγαληζκνχ. Απφ ηε γξακκηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη εξκελείαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πθηζηακέλνπ πξνθχπηεη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ ζηελ νκάδα, ε νπνία 

ηπγράλεη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο κε ηνλ εγέηε ή ζηελ νκάδα, ε νπνία δελ ραίξεη 

απηψλ ησλ πξνηεξεκάησλ. Οη ελδν-νκάδεο θαη νη εμσ-νκάδεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπ εγέηε πξνο θάζεκία απφ απηέο, ελψ ε θαηεγνξηνπνίεζε ελφο 

αηφκνπ ζηηο νκάδεο έρεη ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο ζηε κεηέπεηηα εμέιημε ηφζν ηεο δπαδηθήο ζρέζεο 

φζν θαη ζπληζησζψλ ηεο επίδνζεο ηνπ κέινπο.  

Δηδηθφηεξα,ε πνηφηεηα ηεο αλαπηπρζείζαο ζρέζεο θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ 

ζηελ ελδν-νκάδα ή ηελ εμσ-νκάδα κπνξεί λα πξνβιέςεη έλα ζχλνιν επηπηψζεσλ ηφζν ζε 

αηνκηθφ φζν θαη ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα πξφζθαηε κειέηε ν Ilies θαη 

νη ζπλεξγάηεο (2007) αλαθέξνπλ φηη κηα δπαδηθή ζρέζε πςειήο πνηφηεηαο πξνέβιεπε 

πςειφηεξα επίπεδα απφδνζεο αθελφο θαη ηε ζπκπεξηθνξα νξγαλσζηαθνχ πνιίηε αθεηέξνπ.  

Οη φξνη «ελδν-νκαδηθφο» θαη «εμσ-νκαδηθφο» ζηελ παξνχζα ζεσξία αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ εγέηε σο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε 

ηνλ φξν ελδν-νκαδηθφο γίλεηαη αλαθνξά ζε θάζεηεο δπαδηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη 
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απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ, εκπηζηνζχλε θαη ακεζφηεηα. Αληίζεηα, κε ηνλ φξν εμσ-νκαδηθφο 

αληηθαηνπηξίδεηαη Ζ δηαξθήο ελαζρφιεζε θαη ε εληαηηθή κειέηε ηνπ παξφληνο κνληέινπ 

εγεζίαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαηηθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελλνηψλ απφ φξνπο 

πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνπο θαη πεξηεθηηθνχο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη πεξηγξαθηθνί  ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δπαδηθήο ζρέζεο.πλεπψο, ε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ δηακνξθψλεη ν εγέηεο κε θάζε πθηζηάκελν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζε άηππεο ππν-νκάδεο πνπ ελππάξρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ απηή δηαζέηεη. Ζ 

νκάδα ζηελ νπνία εληάζζεηαη έλα άηνκν θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πνιιέο εθθάλζεηο ηεο 

νξγαλσζηαθήο ηνπ δσήο θαη θαζεκεξηλφηεηαο ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, σο επί ην πιείζηνλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νκάδα εχλνηαο ηπγράλεη πςειφηεξσλ πνζνζηψλ εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο (Green, Anderson, & Shivers, 1996). Άηνκα ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ 

νκάδα δειψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Πηζαλφο παξάγνληαο 

ηνπ επξήκαηνο απηνχ απνηειεί ε ζρέζε πνπ ηα άηνκα ζηελ νκάδα επκέλεηαο δηαζέηνπλ κε ηνλ 

εγέηε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε, γεγνλφο πνπ επηδξά 

άκεζα ζηελ αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ νη ίδηνη αληινχλ απφ ηελ 

εξγαζία. Δπηπξνζζέησο, νη πθηζηάκελνη πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ 

πεξηζζφηεξεο ζπκπεξηθνξέο νξγαλσζηαθνχ πνιίηε (Liden et al., 1997), ελψ εκθαλίδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψο ρακειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο (Liden & Maslyn, 1998). 

Χο ζπκπεξηθνξά νξγαλσζηαθνχ πνιίηε νξίδεηαη ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπ πθηζηακέλνπ ζηελ 

αλάιεςε αξκνδηνηήησλ πνπ εθηείλνληαη ζε έλα εχξπηεξν πιαίζην εξγαζηψλ θαη δελ αλήθνπλ 

ζηηο άκεζεο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζέζεο ηνπ. Άηνκα ζηελ νκάδα επκέλεηαο, είλαη 

ζπλεζέζηεξν λα εκθαλίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ αλαηξνθνδνηεί 
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θαη εληζρχεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο ήδε ππάρνπζαο δπαδηθήο αιιειεπίδξαζεο . πλεπψο, ε 

αλάιεςε ζπκπιεξσκαηηθψλ θαζεθφλησλ, σο έλδεημε αθνζίσζεο ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ, απνηειεί ζπγρξφλσο ηελ αηηία θαη ην απνηέιεζκα ηεο έληαμεο ελφο αηφκνπ 

ζηελ νκάδα εχλνηαο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο νη εξγαδφκελνη ζηελ 

νκάδα εχλνηαο απνιακβάλνπλ πςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο δέζκεπζεο, ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο 

πξνο ηελ εξγαζία ηνπο θαη πςειφηεξα πνζνζηά ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ζην 

νξγαλσζηαθφ πιαίζην (Liden et al. 1993; Graen & Uhl-Bien, 1995; Van Breukelen et al., 2006).  

Ζ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο, φπσο πξνηείλεηαη απφ ην κνληέιν LMX (Leader-Member 

Exchange), επηδξά θαη ζε πεξεηαίξσ ζπληζηψζεο ηεο εξγαζηαθήο δσήο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο πνπ εθηείλνληαη ζηελ επξχηεξε αληίιεςε ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ην εξγαζηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ θαη ηε δηθαηνζχλε πνπ απηφ πξνάγεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε κειέηε ηνπ ν Lee (2001) 

ζηήξημε ηελ ππφζεζή πσο ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ εγέηε κε ηνλ θάζε επηκέξνπο πθηζηάκελν 

επηδξά κε πςειά επίπεδα ζπλδηαθχκαλζεο ζηελ αληίιεςε ηεο δηαλεκεηηθήο θαη δηαδηθαζηηθήο 

δηθαηνζχλεο. ηελ ίδηα κειέηε, κε απιή παξαγνληηθή αλάιπζε απέδεημαλ πσο ε πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο επηδξά θαη ζηηο δχν παξακέηξνπο απηέο ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο μερσξηζηά. 

πλεπψο, φζν ζεηηθφηεξε είλαη ε ζρέζε εγέηε- πθηζηακέλνπ ηφζν πςειφηεξα ηα πνζνζηά ηεο 

αληηιακβαλφκελεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο, ε 

πνηφηεηα ζρέζεο, θαηά ην παξφλ κνληέιν εγεζίαο, ηείλεη λα ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε 

δηαδηθαζηηθή θαη ιηγφηεξν κε ηε δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε. Ζ ζπζρέηηζε απηή, εληνχηνηο, 

ζπκβάιιεη θαη ζε κία αθφκα επίδξαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αληίιεςε ηεο δηαδηθαζηηθήο θαη 

δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο επεξεάδεί ζπλεξγαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο. 

Δπνκέλσο, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα δπζκέλεηαο αληηιακβάλνληαη ρακειφηεξα 

πνζνζηά νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο θαη σο εθ ηνχηνπ αλαθέξνπλ ιηγφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο, 
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αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα, σζηφζν, ζα 

ήηαλ ζεκαληηθφ λα επαλεμεηαζηεί κε ηε κέζνδν δνκηθψλ κνληέισλ αλάιπζεο, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί αλ ε αληηιακβαλφκελε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε απνηειεί ελδηάκεζε κεηαβιεηή 

κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ζρέζεο εγέηε- πθηζηακέλνπ θαη ζπλεξγαηηθήο επηθνηλσλίαο. 

 

1.3. Πεξηνξηζκνί ηεο Θεσξίαο πλαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο 

Ζ Θεσξία πλαιιαγήο Ζγέηε Μέινπο έρεη δερζεί εκπεηξηθή ζηήξημε θαη έρεη ζπκβάιιεη 

ηδηαίηεξα ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ δηέπνπλ ην θαηλφκελν ηεο εγεζίαο (Northouse, 

2010). ε αληηδηαζηνιή κε ηηο πξνππάξρνπζεο ζεσξίεο, ε παξνχζα εζηηάδεη ζην δηαπξνζσπηθφ 

επίπεδν αλάιπζεοδίλνληαο έκθαζε ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ θάζεησλ δπαδηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

ζπλαληψληαη ζηνπο νξγαληζκνχο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηνη κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί πνπ 

δπζρεξαίλνπλ θαη ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ κνληέινπ πλαιιαγήο Ζγέηε-

Μέινπο. 

Αξρηθά, ε εσο πξνζθάησο ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δηαζέηεη πνιχ πεξηνξηζκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δείγκα 

πξνεξρφκελν απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαη εηδηθφηεξα, απφ κε αθαδεκαηθά παλεπηζηεκηαθά 

ηκήκαηα (Miner, 1980). Δίλαη απαξαίηεην, ζπλεπψο, ην παξφλ κνληέιν λα δηεξεπλεζεί ζε 

πεξηζζφηεξα νξγαλσζηαθά πεξηβάιινληα, αιιά θαη ζηνλ  ηδησηηθφ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο 

δεχηεξνο πεξηνξηζκφο έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ νη ζρέζεηο, 

φπσο πξνηείλνληαη απφ ην LMX κνληέιν, ζε κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ σο 

δνκή. Χο απιψο εηπείλ, ην ελδηαθέξνλ έρεη επηθεληξσζεί σο επί ην πιείζηνλ ζηε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζρέζεσλ ζε αηνκηθφ θαη δπαδηθφ επίπεδν, ελψ είλαη απαξαίηεηε ε 

δηεξεχλεζε ηνπ κνληέινπ θαη ζε έλα αλψηεξν επίπεδν αλάιπζεο. Χζηφζν, ν πην ζεκαληηθφο 
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πεξηνξηζκφο ηνπ κνληέινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ ηεο δπαδηθήο 

ζρέζεοππφ ηνλ φξν«ζπλαιιαγήο εγέηε-κέινπο». Απφ αλαζθφπεζε ηνπ ππάξρνληνο εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνέθπςε φηη ε ζρέζε ζπλαιιαγήο έρεη κεηξεζεί κε δηαθνξεηηθέο 

θιίκαθεο απφ πνηθίινπο εξεπλεηέο. Ζ έιιεηςε ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ ηεο δπαδηθήο ζρέζεο, θαη 

σο εθ ηνχηνπ, ε έιιεηςε ελφο έγθπξνπ θαη ζπζηεκαηηθνχ ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ 

θαηαδπλαζηεχεη θαη ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηεο πξνηάζεηο ηνπ κνληέινπ.  

Αλαθνξηθά κε ην ζεσξεηηθν ππφβαζξν ηεο ζεσξίαο, νξηζκέλνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη 

ην πεδίν ζχιιεςήο ηεο είλαη πεξηνξηζκέλν. Δηδηθφηεξα, έρεη πξνηαζεί νηη ν Graen θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ κεηαβαίλνπλ κε ηδηαίηεξα ηαρείο ξπζκνχο απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηε 

δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ξφισλζε κηα κνλνδηάζηαηε εθδνρή ηνπ κνληέινπ πνπ πξνηείλεη 

ηελ χπαξμε δηαθξηηψλ «ελδν-νκάδσλ» θαη «εμσ-νκάδσλ» εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ θάζε νκάδα 

ηπγράλεη δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληηκεηψπηζεο απφ ηνλ εγέηε, γεγνλφο ην νπνίν, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν McClane (1991), θαζηζηά ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε άδηθε. Δπηπξνζζέησο, 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ν θαβνξηηηζκφο πνπ πξνηείλεη ε Θεσξία πλαιιαγήο Ζγέηε Μέινπο σο 

πξνο ηελ νκάδα εχλνηαο δελ είλαη πάληνηε ζεκηηφο εληφο ηνπ νξγαλσζηαθνχ πιαηζίνπ. Δπξήκαηα 

απφ κειέηεο ζρεηηθέο κε ηε Θεσξία Κνηλσληθήο Σαπηφηεηαο πξνηείλνπλ πσο εηαηξίεο θαη 

νξγαληζκνί ζηελ θσηία θαη ηελ Ηλδία έδεημαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε ζε εγέηεο νη νπνίνη 

επηδείθλπαλ κηθξφηεξα επίπεδα επλνηνθξαηίαο θαη ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζπκπεξηθνξά 

δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο σο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (Hogg et al., 2005). Δπηπιεφλ, ζχκθσλα 

κε ηνπο Hogg, Martin, Epitropaki, Svensson θαη Weeden (2005) ε παξνχζα ζεσξία απνηπγράλεη 

λα εληάμεη επηηπρψο ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην θαη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εθηπιίζζεηαη 

ην θαηλφκελν ηεο εγεζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζέγγηζε απηή παξαβιέπεη ζεκειεηψδεηο 

παξάγνληεο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ εγεζία, φπσο ην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ ζπλίζηαηαη απφ ηε 
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δηαξθή αιιειεπίδξαζε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ απνπιαηζηνπνίεζε απηή έρεη σο απνηειέζκα ηε 

δηεξεχλεζε θαη εκπεηξηθή κειέηε ηεο εγεζίαο σο απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε δηαδηθαζία απφ ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηελ εμέηαζή ηεο ππφ νπηηθή κε λαηνπξαιηζηηθή, 

αθνχ ν νξγαληζκφο ζπλίζηαηαη απφ ηε δηαξθήο θαη πνηθηιφκνξθε αιιειεπίδξαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ εληφο ελφο ζαθψο νξγαλσκελνπ θαη θαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ.  

  Παξά ηηο αδπλακίεο ηεο, ε δπαδηθή απηή πξνζέγγηζε έρεη ζπλεηζθέξεη ηδηαίηεξα 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο εγεζίαο εληφο ησλ νξγαληζκψλ. Ζ εθηελέζηεξε αλάιπζή ηεο ζπλδπαζηηθά 

κε άιιεο εθθάλζεηο ηεο εξγαζηαθήο θαζεκεξηλφηεηαο θαη κε αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ δηέπνπλ ην 

εξγαζηαθφ πιαίζην ζα ζπκβάιιεη ζηε βέιηηζηε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε ζε δπαδηθφ επίπεδν. Σν νξγαλσζηαθφ πιαίζην ζπληζηά κηα πνιππξαγνληηθή 

δνκή εληφο ηεο νπνίαο θάζε κνλνδηάζηαζε πξνζέγγηζε ηελ ππεξαπινπζηεχεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΟΗ ΣΤΠΟΗ ΓΔΜΟΤ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΣΟ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

 

Ο Freud (1961) ππήξμε ν πξψηνο ζεσξεηηθφο πνπ πξνέβε ζε παξνκφησζε ηνπ ξφινπ ηνπ  

εγέηε κε ηελ παηξηθή θηγνχξα θαη επεξέαζε ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ζεσξεηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ 

επηρεηξήζεη λα ζπλδέζνπλ ηνπο ηχπνπο δεζκνχο θαη ηηο πξψηκεο παηδηθέο εκπεηξίεο, ζπλεπψο, κε 

ηηο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηνλ εγέηε (Keller, 2003). Σν εγρείξεκα απηφ ζπλαληά ηα 

ζεσξεηηθά ζεκέιηά ηνπ ζηελ ππφζεζε φηη θάπνηνο ζπγθξνηεί ζρέζε δεζκνχ κε άηνκα ηνπ 

άκεζνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζπλαίζζεκα αζθάιεηαο 

ζε ζηηγκέο άγρνπο θαη ζηα νπνία ην άηνκν κπνξεί λα ζηεξηρζεί (Fraley & Shaver, 2000). Οη 

άξξεηεο πξνζδνθίεο θαη ηα γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ εγέηε (π.ρ. φηη 

έλαο εγέηεο πξνάγεη ηε ζηήξημε θαη ηελ ειεχζεξε θαη αλεμάξηεηε δξάζε), απνηεινχλ αηηία γηα 

ηελ νπνία νη «ππνζηεξηρηέο» ελφο εγέηε έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο 

πξνζθφιιεζεο-δεζκνχ κε απηφλ (Keller, 2003). Οη ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο, επηπιένλ, πνπ 

ραξαηεξίδνπλ έλα νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ πηζαλφλ λα εληείλνπλ ηελ αλάγθε δεζκνχ ησλ 

πθηζηακέλσλ, ηελ ηάζε δειαδή λα ζπλάπηνπλ ζρέζεηο δεζκνχ κε ηνλ εγέηε, ν νπνίνο απνηειεί 

ζηήξηγκα ζε ζπλζήθεο αλαζηάησζεο θαη άγρνπο. 

Ζ πξψηε εκπεηξηθή κειέηε πνπ κειέηεζε ην θαηλφκελν ηεο εγεζίαο ππφ ην πξίζκα ηεο 

ζεσξίαο δεζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ έλαλ ζχγρξνλν ηνπ Bowlby, ν νπνίνο εμέηαζε ηελ 

ππφζεζε φηη άηνκα κε αλαζθαιή ηχπν δεζκνχ ηείλνπλ λα απνηπγράλνπλ λα ζπγθξνηήζνπλ ηελ 

απαξαίηεηε αλεμαξηεζία πνπ απαηηεί ν ξφινο ηνπ εγέηε. Χο εθ ηνχηνπ, απνηπγράλνπλ λα 

εμειηρζνχλ ζε εγέηεο. Ο Tarnopol (1958) ρξεζηκνπνηψληαο σο δείγκα 50 κάλαηδεξο-επφπηεο θαη 
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εξγαδνκέλνπο ππνζηήξημε φηη ηα άηνκα πνπ δηέζεηαλ απφκαθξεο ζρέζεηο απφ ηελ παηξηθή 

ηνποθηγνχξα θαη ζρέζεηο εγγχηεηαο κε ηε κεηξηθή θηγνχξα ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα γίλνπλ 

αληηιεπηνί σο ηθαλνί- εθ θχζεσο- εγέηεο. 

Τπάξρνπλ επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ ηχπνπ δεζκνχ ζε δηάθνξεο 

ζπληζηψζεο ηεο εγεζίαο. Δηδηθφηεξα, ζε κειέηε ηνπο νη Doverspike, Hollis, Justice, & Polomsky, 

(1997)ππνζηήξημαλ φηη ν αζθαιήο ηχπνο δεζκνχ κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε πεξηζζφηεξν 

ζρεζηαθά κνληέια εγεζίαο, ηχπνπο εγεζίαο δειαδή πνπ εζηηάδνπλ ζην αιιειεπηδξαζηηθφ θαη 

ζρεζηαθφ επίπεδν. ηελ ίδηα κειέηε ν ηχπνο δεζκνχ απνθπγήο ζπζρεηίζηεθε κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζην έξγν ηχπν εγεζίαο. πγρξφλσο, έρεη πξνηαζεί φηη δπζιεηηνπξγηθέο 

κέζνδνη εγεζίαο, φπσο ε κέζνδνο Laissez-Faire, ίζσο είλαη απνηέιεζκα κε αζθαινχο ηχπνπ 

δεζκνχ ηνπ εγέηε. 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο ηνπ 

δεζκνχ, αιιά θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζηηο αληηιήςεηο ησλ πθηζηακέλσλ θαη ησλ επνπηψλ γηα ηελ 

εγεζία θαη ηα νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα πνπ απηέο επηθέξνπλ. 

 

2.1. Πξψηκεο Πξνζεγγίζεηο ηεο Θεσξίαο Γεζκνχ 

χκθσλα κε ηνλ Bowlby (1988), ν δεζκφο, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ βξέθνπο θαη 

ηνπ θχξηνπ θξνληηζηή ηνπ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο, απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα 

ηεο κειινληηθήο δηαπξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ζ πθή ηνπ 

δεζκνχ δελ επεξεάδεη θάζε θξίζε ζηελ ελήιηθε δσή άκεζα, αιιά θαηέρεη έλαλ πξνζηαπηεηηθφ 

ξφιν έλαληη ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ πνπ ηπρφλ εκθαλίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη 

επεξεάδνληαο, νπησηξφπσο, ηε ζπκπεξηθνξά. Ηζηνξηθά, ν Bowlby αλέπηπμε ηε ζεσξία δεζκνχ 

κε ζθνπφ λα ζπγθξνηήζεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν ηδεψλ επεξεαζκέλν απφ ηε ζεσξία ζρέζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη ηε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ. Έρεη αλαγλσξηζζεί ζπζηεκαηηθά απφ ηελ 
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επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, φηη ε παξνχζα ζεσξία, φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Bowlby απνηειεί 

κηα αλαπηπμηαθή ζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλάδεη ηδηαίηεξα κε ηε γεληθή ζεσξία 

ζπζηεκάησλ (Biringen, 1994).  

Όπσο έρεη απνδεηρζεί απφ ηνπο Fraley θαη Shaver (2008), παξά ην γεγνλφο φηη νη ηχπνη 

δεζκνχ απνηεινχλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ βξαρππξφζεζκν κνηίβν ζπκπεξηθνξάο πνπ 

εθδειψλεηαη θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, ε ζρέζε ηνπο κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 

επαγγεκαηηθή δσή έρεη ειάρηζηα κειεηεζεί (Harms, 2011). Ζ πιεηνςεθία ηεο έξεπλαο ζην 

πιαίζην κειέηεο ηεο εγεζίαο έρεη επηθεληξσζεί σο επί ην πιείζηνλ ζηηο Πέληε Γηαζηάζεηο ηεο 

Πξνζσπηθφηεηαο, ζην κνληέιν δειαδή ησλ Πέληε Παξαγφλησλ. Φπζηθά, ε κειέηε ησλ ηχπσλ 

δεζκνχ σο παξακέηξσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ, γεληθφηεξα, θαη ζηε 

κειέηε ηεο εγεζίαο, εηδηθφηεξα, δηαθνξνπνηείηαη πνιχ απφ ηελ κειέηε ησλ παξαδνζηαθψλ ηχπσλ 

πξνζθφιιεζεο, φπσο έρνπλ δηεξεπλεζεί ζην πιαίζην ησλ ξνκαληηθψλ ζρέζεσλ.  

χκθσλα κε ηνλ Bowlby (1988) πξνζθφιιεζε ζπληζηά θάζε κνξθή ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε γηα δηαηήξεζε ηεο εγγχηεηαο κε κηα θηγνχξα, ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλή λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θφζκνπ. Αλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνζθφιιεζεο 

είλαη πεξηζζφηεξν δηαθξηηή θαη εκθαλήο θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, απηή ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη 

θαη λα δηαηεξείηαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Ζ βηνινγηθή εξκελεία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηεο παξνχζαο ζπκπεξηθνξάο ζπλίζηαηαη ζηελ απηνπξνζηαζία. 

Ζ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή ππνζηήξημε πνπ έρεη δερζεί ε ππφζεζε φηη νη ζρέζεηο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζηελ βξεθηθή ειηθία κέζσ ηεο πξνζθφιιεζεο, εδξαηψλνληαη σο ελεξγά κνληέια 

δεζκψλ, νη νπνίνη επηδξνχλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο , έρεη 

αλαδνππξψζεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα ζεσξία ( Fraley & Shaver, 2008). 

Έρνληαο ππφςηλ, ήδε, ηα πξνελαθεξζέληα επξήκαηα απφ ηελ πιεζψξα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 
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δηεμαρζεί, ππνζέηνπκε φηη αληίζηνηρε επίδξαζε ησλ ελεξγψλ κνληέισλ δεζκνχ ζα ππάξρεη θαη 

ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζρέζεσλ εγέηε- πξντζηακέλσλ (Keller, 2003; Troth & Miller, 2000).  

 

2.2.Ζ Πξνζθφιιεζε θαηά ηε Βξεθηθή θαη Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία 

ηηο απαξρέο ηεο εκπεηξηθήο εμέηαζεο θαη δηεξεχλεζεο ηεο Θεσξίαο Πξνζθφιιεζεο ην 

ελδηαθέξνλ εζηηάζηεθε ζηε βξεθηθή θαη ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. Ο Bowlby κέζσ ηεο ζεσξία 

απηήο πξνηείλεη φηη ηα βξέθε δηακνξθψλνπλ πξφηππα δεζκνχ σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

άιινπο, ηα νπνία βαζίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηε ζρέζε πνπ έρεη ην άηνκν ζε απηά ηα πξψηκα 

ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ κε ηνλ θχξην θξνληηζηή ηνπ. Ο ξφινο ηνπ θχξηνπ θξνληηζηή ζηε βξεθηθή 

ειηθία ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή θξνληίδαο θαη ζπζηεκαηηθήο αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ. 

Ζ Ainsworth κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ζηε ζπλέρεηα, ζπλέβαιε ζην ιεηηνπξγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεσξίαο ηνπ ―Γηδάζθνληά‖ ηεο κε ηε ρξήζε ηεο ―πλζήθεο ηνπ μέλνπ‖, ε 

νπνία ζπληζηά έλα ζελάξην κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο ηνπ βξέθνπο κε 

ηνλ θχξην θξνληηζηή ηνπ (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Με ηε ρξήζε ηεο 

―πλζήθεο ηνπ Ξέλνπ‖ σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, νη πξναλαθεξζέληεο εξεπλεηέο δηέθξηλαλ 3 

βαζηθνχο ηχπνπο πξνζθφιιεζεο ζηε βξεθηθή ειηθία, ελψ αλαγλψξηζαλ ηηο νηθνγελεηαθέο 

ζπλζήθεο πνπ πξνάγνπλ ηελ εθδήισζε ησλ ηχπσλ απηψλ.Όινη νη ηχπνη δεζκνχ, νπησηξφπσο, 

ζεσξνχληαη απνηέιεζκα ηεο πνηφηεηαο ησλ πξψησλ εκπεηξηψλ ηνπ παηδηνχ, νη νπνίεο εμαξηψληαη 

άκεζα απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θχξηνπ θξνληηζηή ζηηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο (Ainsworth & 

Bowlby, 1991).  
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Ζ Ainsworth κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν ―Αζθαιήο 

Πξνζθφιιεζε‖ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ πγηή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε ζπλζήθε ηνπ μέλνπ, ηα βξέθε αηζζάλνληαλ αζθαιή 

θαη βεβαηφηεηα φηη ν θχξηνο θξνληηζηήο ηνπο ζα είλαη δηαζέζηκνο, φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην, 

θαη ζα παξέρεη βνήζεηα θαη ζεξκή αληαπφθξηζε ζε ζηηγκέο ηξφκνπ. Σν δεχηεξν κνηίβν 

πξνζθφιιεζεο πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηνλ εκπεηξηθφ έιεγρν ηεο ζεσξίαο ηνπ Bowlby 

απνδφζεθε κε ηνλ φξν «Αγρψδεο Πξνζθφιιεζε». Βξέθε κε απηφλ ηνλ ηχπν πξνζθφιιεζεο 

έηεηλαλ λα βηψλνπλ αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ην αλ ν θχξηνο θξνληηζηήο ηνπο ζα ήηαλ 

δηαζέζηκνο ζε ηπρφλ ζηξεζνγφλα θαηάζηαζε. Ο ηξίηνο ηχπνο πξνζθφιιεζεο ραξαθηεξίζζεθε κε 

ηνπο φξνπο «Αγρψδεο-Απνθεπηηθφο», αθνχ ηα βξέθε πνπ θαηαηάρζεθαλ ζε απηή ηελ νκάδα 

δηέζεηαλ έλα θνηλφ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν ζπλίζηαην ζηελ αλακνλή ηεο απφξξηςεο 

απφ ηε θηγνχξα ηνπ θχξηνπ θξνληηζηή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αξγφηεξα νη Main, Kaplan 

Cassidy (1985) δηέθξηλαλ έλαλ ηέηαξην ηχπν πξνζθφιιεζεο ζηε βξεθηθή ειηθία, ηνλ νπνίν 

απέδσζαλ κε ηνλ φξν «Αλαζθαιήο- Απνδηνξγαλσκέλνο Σχπνο Πξνζθφιιεζεο». Βξέθε πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα απνδηνξγαλσκέλε 

ζπκπεξηθνξά, ελψ νη γνλείο ηνπο ζπρλά αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά παηδηθήο θαθνπνίεζεο.Ο 

Bowlby ππνζηήξημε πσο βξέθε πνπ αλαπηχζζνπλ κε αζθαιή ηχπν πξνζθφιιεζεο, ζπλήζσο, 

αλαπηχζζνληαη ζε αζηαζή νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα, ελψ αληίζεηα βξέθε πνπ παξνπζηάδνπλ 

κνηίβν αζθαινχο πξνζθφιιεζεο βηψλνπλ, σο επί ην πιείζηνλ, ζπζηεκαηηθή θαη επαξθή 

αληαπφθξηζε απφ ηνλ θχξην θξνληηζηή. 

Αξρηθά, ε δηεξεχλεζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ θαη νη ζρεηηθέο εκπεηξηθέο κειέηεο εζηίαζαλ 

ζηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ αλαθνξηθά κε δηαδηθαζίεο απνρσξηζκνχ απφ 

ηνλ θχξην θξνληηζηή (Blatt & Blass, 1990). Αλ θαη ην εξεπλεηηθφ έξγν ππνζηεξίδεη φηη ήδε απφ 
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ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο έρνπλ ζπγθξνηήζεη πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηνλ θχξην 

θξνληηζηή ηνπο (Bartholomew, 1993), ε ρακειή ζπκθσλία πξνζδνθηψλ θαη κνηίβσλ 

πξνζθφιιεζεο ζρεηηθά κε ηνλ θάζε γνλέα απνηειεί έλδεημε φηη ε πξνζθφιιεζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ λνεκαηνδνηείηαη ππφ φξνπο ζρεζηαθνχο (Main & Weston, 1981). 

2.3. Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ 

Ο Bowlby θαη κεηαγελέζηεξνη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ φηη νη πξψηκεο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ 

απφ ηελ πξνζθφιιεζε παξέρνπλ ζην άηνκν ηε γλψζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη έλα 

ζχλνιν πξνζδνθηψλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, 

αιιά θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ εμειίζζεηαη θαη αλαπηχζζεηαη. Σα Δλεξγά 

Μνληέια Γεζκνχ ιεηηνπξγψληαο ζε έλα κε ζπλεηδεηφ επίπεδν επεξεάδνπλ αμηνζεκείσηα ηε 

ζπκπεξηθνξά, αθνχ παξέρνπλ κηα επξεηηθή βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη δηεξεχλεζε ησλ 

πξνζέζεσλ ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ (Rothbart & Shaver, 1994).  

Σν πεξηερφκελν ησλ Δλεξγψλ Μνληέισλ Γεζκνχ ζρεηίδεηαη άξξεθηα κε ηελ αμηνιφγεζε 

θαη επαλεμέηαζε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εξκελεηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, 

έλα βξέθνο ηνπ νπνίνπ ε αλάγθε γηα πξνζηαζία ηχγραλε απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο, 

ζπζηεκαηηθά, ζην παξειζφλ, σο ελήιηθαο είλαη πηζαλφ λα αλαπηχμεη κνληέιν ηνπ εαπηνχ κε 

φξνπο πςειήο απηεπάξθεηαο θαη αμίαο. Χζηφζν, ζε ζπλζήθεο φπνπ νη γνλείο δελ 

αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ ζηε βξεθηθή ειηθία, ζηελ ελήιηθε δσή ην κνληέιν 

ηνπ εαπηνχ ζα πεξηέρεη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ σο αλίθαλνπ, ελψ ζπγρξφλσο ε θηγνχξα  ηνπ 

θχξηνπ θξνληηζηή ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ απνξξηπηηθφηεηα (Bretherton, 1996). Αλ θαη νη 

πξψηκεο εκπεηξίεο απφ ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ, σο βξέθνο, κε ηνλ θχξην θξνληηζηή 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ, ηνπο 

ζεκαληηθνχο άιινπο θαη ηνλ θφζκν, νη αλαπαξαζηάζεηο απηέο δελ είλαη άθακπηεο, αιιά 
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αληίζεηα, είλαη δπλακηθέο θαη δηαξθψο εμειηζζφκελεο, αθνχ επεξεάδνληαη απφ θαηαζηαζηαθνχο 

θαη πιαηζηαθνχο παξάγνληεο. Ο Skolnick (1986) ζε ζρεηηθή κειέηε ππνζηήξημε επηηπρψο φηη ν 

ηχπνο πξνζθφιιεζεο ελφο αηφκνπ κπνξεί λα κεηαβιεζεί, φπσο θαη ε θηγνχξα ηνπ θχξηνπ 

θξνληηζηή. Οη Main θαη ζπλεξγάηεο (1985) ζπκθψλεζαλ θαη ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν 

επηβεβαίσζε ηελ ππφζεζε ηνπ Skolnick. 

2.4 Ζ Πξνζθφιιεζε ζηελ Δλήιηθε Εσή: ―Οη Σχπνη Γεζκνχ‖ 

 Ζ έξεπλα ηεο ζεσξίαο ηνπ Bowlby, κε θχξην άμνλα ηε δηεξέπλεζε ησλ Δλεξγψλ 

Μνληέισλ Γεζκνχ, επεθηάζεθε ζηαδηαθά θαη ζπζηεκαηηθά ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ. Δπίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, αξρηθά, απνηέιεζε ε εξκελεία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ παηδηθήο ειηθίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην (Main et al., 1985). ηε ζπλέρεηα, ε παξνχζα ζεσξία απνηέιεζε ην πξίζκα ππφ ην νπνίν 

επηρεηξήζεθε ε θαηαλφεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ ηεο εθεβείαο, ελψ νη Hazan θαη Shaver 

(1987) πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξψηε εξεπλεηηθή κειέηε πνπ επέθηεηλε ηε Θεσξία ηνπ Γεζκνχ 

ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ. ηε κειέηε απηή, νη παξαπάλσ εξεπλεηέο επηρείξεζαλ λα κειεηήζνπλ 

ηηο ξνκαληηθέο ζρέζεηο ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζθφιιεζεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή, ζηε ζπλέρεηα, 

απνηέιεζε έλαπζκα γηα ηελ κειέηε θαη ηε πξνζέγγηζε ελφο εχξνπο θαηλνκέλσλ ηνπ θιάδνπ ηεο 

ςπρνινγίαο ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηεο πξνζθφιιεζεο. Δηδηθφηεξα, νη Pistole θαη Watkins 

(1995) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε ηνπ ςπρνιφγνπ κε ηνλ αζζελή ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Bowlby, ελψ νη Bradford Lyddon (1993) εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ ηχπνπ δεζκνχ ησλ 

ελειίθσλ ζηε βίσζε ηνπ πέλζνπο. 

Ζ έξεπλα, ζπλνπηηθά, ηεο ζεσξίαο ηεο πξνζθφιιεζεο, φζνλ αθνξά ηελ ελήιηθε δσή 

εζηίαζε σο επί ην πιείζηνλ ζηηο άκεζεο αιιειεπηδξάζεηο κε νηθεία άηνκα. Οη ζρέζεηο απηέο 
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ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα εγγχηεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο. Ζ ηάζε κειέηεο ηεο 

ζεσξίαο απηήο ζηα πιαίζηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ειιηπή 

πξνζαξκνγή ηεο ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, αιιά έρεη επηθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηνπ πνζνζηνχ επίδξαζεο ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ ζε απηέο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ πξνζθφιιεζε ζηελ ελήιηθε δσή, δηαδεδνκέλε ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα κε ηνλ φξν 

«Γεζκφο», ζπληζηά ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζηαζεξή ηάζε ηνπ αηφκνπ λα αλαδεηά θαη λα δηαηεξεί 

εγγχηεηα θαη επαθή κε ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πιαηζίνπ, ηα νπνία παξέρνπλ ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αηνκηθήο αζθάιεηαο (Berman & Sperling, 1994). ην εξγαζηαθφ επίπεδν 

αλάιπζεο νη ηχπνη δεζκνχ έρνπλ κειεηεζεί σο παξάγνληεο ζπζρεηηζκέλνη κε ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ζπλζήθεο αιιαγήο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ εγέηε θαη πθηζηακέλσλ (Kahn, 1995; Keller, 2003). Έλα κεγάιν εχξνο κειεηψλ 

έρεη εζηηάζεη ζηελ επίδξαζε ησλ Δλεξγψλ Μνληέισλ Γεζκνχ ζε εζσηεξηθέο ξπζκηζηηθέο 

δηεξγαζίεο, σο επί ην πιείζηνλ αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα (Mikulincer & Florian, 1995). Οη 

δεζκνί απηνί, ξπζκηδφκελνη απφ ηα Δλεξγά Μνληέια Γεζκνχ, φπσο θαη ζηελ παηδηθή ειηθία,  

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ εαπηνχ θαη ησλ 

άιισλ.Δπηπιένλ, βνεζνχλ ην άηνκν λα πξνβιέςεη θαη λα θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ, λα 

δεζκεπζεί ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ ηελ επηβίσζε θαη εγθαζηζηνχλ ηελ ςπρνινγηθή 

αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο (Bretherton, 1985). 

2.5. Οη Σχπνη Γεζκνχ 

2.5.1 Ο Αζθαλήρ Τύπορ Δεζμού 

Ο ηχπνο δεζκνχ πνπ ζα αλαπηχμεη έλαο άλζξσπνο βαζίδεηαη, φπσο έρεη αλαθεξζεί  

παξαπάλσ, ζηε ζπρλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ θχξηνπ θξνληηζηή ηνπ ζηε 
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βξεθηθή ειηθία. Ζ ζπζηεκαηηθή θαη ζηνξγηθή αληαπφθξηζε ηνπ θχξηνπ θξνληηζηή ζην βξέθνο 

ζρεηίδεηαη κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ ηφζν ζηε βξεθηθή φζν θαη ζηελ ελήιηθε δσή (Hazan & 

Shaver, 1987). Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ έπνληαη ηεο αληαπφθξηζεο απηήο ζπλδξάκνπλ ζηελ 

εδξαίσζε ησλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζθέςεο, θαζψο θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηε Θεσξία Δλεξγψλ Μνληέισλ Γεζκνχ.  

Δκπεηξηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί πξνηείλνπλ  πσο ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνπο Σχπνπο Γεζκνχ αληαπνθξίλεηαη ζε δηαζηαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

αηφκσλ σο πξνο ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αζθαιήο ηχπνο ηείλεη λα 

δηαζέηεη ζεηηθά κνληέια ηφζν γηα ηνλ εαπηφ φζν θαη γηα ηνπο άιινπο (Καθέηζηνο, 2005). Σα 

άηνκα απηά αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο επάμην λα αγαπεζεί θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο 

αμηφπηζηνπο θαη δηαζέζηκνπο ζε ψξεο αλάγθεο. Ζ αζθάιεηα απηή ζπλδξάκεη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, αιιά επίζεο ηα Δλεξγα Μνληέια Γεζκνχ σο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

εαπηνχ παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα ζθηαγξάθηζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ ζθηαγξάθηζε απηή επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ θαη, πξάγκαηη, απφ επξήκαηα έρεη πξνηαζεί πσο ελήιηθεο κε αζθαιή 

ηχπν δεζκνχ ηείλνπλ λα δηαζέηνπλ πςειφηεξε απηνπεπνίζεζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ελήιηθεο πνπ 

δηαζέηνπλ θάπνηνλ απφ ηνπο άιινπο δχν ηχπνπο (Feeney & Noller, 1990). Δπηπξνζζέησο, 

ελήιηθεο πνπ δηαζέηνπλ αζθαιή ηχπν δεζκνχ ζπγθξνηνχλ σο επί ην πιείζηνλ πεξηζζφηεξν 

επέιηθηεο ζρέζεηο κε ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Ainsworth & Bowlby, 1991). Τπφ ηελ 

νξγαλσζηαθή νπηηθή, ην γεγνλφο απηφ ζπκβάιιεη ζηελ εδξαίσζε θαιχηεξνπ θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ, ην νπνίν ζα παξέρεη ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ζε ζηηγκέο πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ζεηηθήο αληίιεςεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο άιινπο, φπσο 

δηαηππψλεηαη απφ ηε ζεσξία, ε ζπλεξγαζία ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαζίζηαηαη πην εχθνιε. 
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Σα άηνκα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξν κε εκπηζηνζχλε έλαληη θαρππνςίαο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο θαη δελ δηζηάδνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ θαζνδήγεζή ηνπο κε ζηφρν 

ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ θνηλψλ ζθνπψλ. Χζηφζν, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ηθαλφηεηα γηα ζπλεξγαζία δηαδξακαηίδεη θαη ε δεμηφηεηα επηηπρνχο αιιειεπίδξαζεο κε 

αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνλ εαπηφ. πλνπηηθά, ν αζθαιήο ηχπνο δεζκνχ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ επηινγή πγεηψλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξάο (Simmons, Gooty, Nelson & Little, 2009).  

 Ζ εδξαίσζε απηψλ ησλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξάο νθείιεηαη ζηελ ηάζε ησλ αηφκσλ κε 

αζθαιή δεζκφ λα αλαδεηνχλ ζηήξημε απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ φηαλ βηψλνπλ 

ζηξεζζνγφλεο ζπλζήθεο, ζηελ αηζηνδνμία φηη ζα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε 

θαη ζηελ επηηπρή αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο (Mikulincer & Sheffi, 2000). Όια 

ηα παξαπάλσ ζπλδπαζηηθά κε ηελ ηζρπξφηεξε δέζκεπζε ζηηο αλειεθζείζεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ ζηξεζζνγφλσλ παξαγφλησλ θαη ζε πςειφηεξε 

απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εαπηνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απέδεημαλ 

εκπεηξηθά νη Mikulincer θαη Florian (1995), ν αζθαιήο ηχπνο δεζκνχ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο 

πξνζδνθίεο αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. εκαληηθή εμίζνπ 

είλαη θαη ε βεβαηφηεηα σο πξνο ηηο ζεηηθέο πξνζέζεηο ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ (Bartholomew & Horowitz, 1991; Collins & Read, 1990). Ο αζθαιήο 

ηχπνο δεζκνχ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, ζεηηθφηεξε 

εθηίκεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αηφκσλ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Δπηπιένλ, φπσο απέδεημαλ θαη νη Simons et al. (2009), ν αζθαιήο ηχπνο 

δεζκνχ ηείλεη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε δηαζηάζεηο θαη κνηίβα ζπκπεξηθνξάο θαη ζθέςεο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο ε εκπηζηνζχλε θαη ε αηζηνδνμία. ηελ ίδηα κειέηε, ε εξγαζηαθή 

εμνπζέλσζε απνδείρζεθε λα έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε (-0.48) κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 
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p<.01, ελψ ε εκπηζηνζχλε ζηνλ καλαηδεξ ηεο εξγαζίαο παξνπζίαζε κηθξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ επίδνζε (+0.18) κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν p<0.05.  

πκπεξαζκαηηθά, νη εξγαδφκελνη κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ ηείλνπλ λα επσθεινχληαη απφ 

κνηίβα ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηελ εξγαζία ηνπο. Χζηφζν, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε 

έλα βαζηθφ πεξηνξηζκφ.Ο ηχπνο δεζκνχ ηνπ ελήιηθα επεξεάδεηαη απφ πνιχκνξθα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινλληνο, φπσο ε θνηλσληθνπνίεζε,νη ζρέζεηο εγέηε- 

πθηζηακέλνπ θαη ε αθνκνίσζε ησλ αιιαγψλ θαη δελ ζπληζηά έλα ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην 

αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (Kahn, 1995; Keller, 2003; Nelson, Quick, & Joplin, 1991). 

ην εξγαζηαθφ πιαίζην κνηίβα ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη ε 

ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, θξίλνληαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαη 

απνηεινχλ κεγίζηεο ζεκαζίαο αμηνινγηθνχο παξάγνληεο ηεο επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ππφ ηελ νπηηθή ηνπ εγέηεείλαη ζεκαληηθφ σο λα αληηκεησπίδεη κε εκπηζηνζχλε ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, λα δηαζέηεη επειημία σο πξνο ηηο δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Χζηφζν, 

ην δήηεκα είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθν. Όπσο πξνηείλεηαη απφ ηε Θεσξία Δλεξγψλ Μνληέισλ 

Γεζκνχ, νη αλαπαξαζηάζεηο απηέο απνηεινχλ έλα δπλακηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, κε ηνλ φξν 

«δπλακηθφ» λα απνδίδεη ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο βάζεη 

ζπλζεθψλ. πλεπψο, πξνηείλεηαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία πσο νπζηψδε ξφιν δηαζέηεη ν 

ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ηχπνπ δεζκνχ κεηαμχ εγέηε θαη πθηζηακέλνπ, σο πξνβιεπηηθφο 

παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο ζπλαιιαγήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί θαηά ηε ζεσξία 

―πλαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο‖.  

2.5.2 Ο Αγσώδηρ Τύπορ Δεζμού 

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ ζπζηεκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ θχξηνπ θξνληηζηή, ε έιιεηςε ηεο 

ή ε αζπλέπεηα ζηελ παξνρή ηεο ηείλεη λα νδεγεί ζηελ έθθξαζε ησλ άιισλ δχν ηχπσλ δεζκνχ, 
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ηνλ ηχπν εκκνλήο θαη ηνλ ηχπν απνθπγήο (Keller, 2003). Σα ζπλαηζζήκαηα θαη νη 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ππφ ην πξίζκα απηφ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηνλ Αζθαιή Σχπν Γεζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, ν ηχπνο 

εκκνλήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθή αλεζπρία θαη ηάζεηο εκκνλήο (Hazan & Shaver, 

1987).  Ζ απηνπεπνίζεζε πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα απηά είλαη ζπζηεκαηηθά ρακειφηεξε 

ζπγθξηηηθά κε άηνκα πνπ δηαζέηνπλ αζθαιή ηχπν δεζκνχ (Collins & Read, 1990; Feeney & 

Noller, 1990), ελψ, ζπγρξφλσο, δηαζέηνπλ ζπζηεκαηηθφηεξε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλφηεηα απφξξηςεο απφ ηνπο νηθείνπο θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο (Mikulincer & 

Nachshon, 1991). Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε αγρψδε ηχπν δεζκνχ 

απνηεινχλ αίηηα ηεο δηαξθνχο αλαδήηεζεο γηα επηβεβαίσζε απφ ηνπο νηθείνπο θαη ηελ ηάζε γηα 

ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ απηνχο (Mikulincer & Shaver, 2005).  

πλδπαζηηθά κε ηελ πξναλαθεξζείζα αληίιεςε σο πξνο ηελ απφξξηςε, ε αληίιεςε ηνπ 

εαπηνχ σο αλεπαξθνχο δεκηνπξγεί αξλεηηθά κνληέια απηναληίιεςεο (Scrima, Di Stefano, 

Guarnaccia & Lorito, 2015). Οη ζηάζεηο απηέο, αιιά θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ηχπνπ δεζκνχ ζηηο 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ εαπηφ, αιιά θαη γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, θαίλεηαη λα επηδξνχλ 

ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο εξγαζηαθήοδσήο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ―πλαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο‖ ζηηο πςειήο 

πνηφηεηαο θάζεηεο δπαδηθέο ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νκάδα εχλνηαο, ν εγέηεο, ηείλεη λα 

αληηκεησπίδεη κε εκπηζηνζχλε ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα. Τπφ ην πξίζκα απηφ, 

άηνκα κε εγεηηθή ζέζε πνπ δηαζέηνπλ αγρψδε ηχπν δεζκνχ, θαη ζπλεπψο ηείλνπλ λα 

εκπηζηεχνληαη ιηγφηεξν ηνπο άιινπο, δπζθνιεχνληαη λα επηδείμνπλ εκπηζηνζχλε θαη  ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ.  



 44 

Όπσο απνδείρζεθε θαη ζε ζρεηηθή κειέηε ησλ Richards θαη Schat (2011), ν ηχπνο δεζκνχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ επηδξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη θαη βηψλνπλ ηηο ζρέζεηο ζην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Hazan θαη Shaver (1990) δηαπίζησζαλ φηη ν 

ηχπνο δεζκνχ επεξεάδεη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Δπίζεο, ν Keller (2003) 

ζπκπεξαίλεη πσο ηα άηνκα πξνζεγγίδνπλ ηελ ίδηα ηελ εξγαζία ηνπο κε ηξφπν ζπκβαηφ ηνπ 

δεζκνχ ηνπο. πλεπψο, αλακέλνπκε πσο ηα άηνκα κε αγρψδε ηχπν δεζκνχ ζα αληηιακβάλνληαη 

κε ιηγφηεξν επλντθφ ηξφπν ηηο επηδφζεηο ηνπο, ζα έρνπλ ρακειφηεξε απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηελ 

επάξθεηά ηνπο, αιιά θαη θησρφηεξε αιιειεπίδξαζε ηφζν κε ηνλ εγέηε φζν θαη κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Ζ θησρφηεξε αιιειεπίδξαζε πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο σο πξνο 

ηνπο άιινπο, απφ ηελ αληίιεςε φηη ην εξγαζηαθφ δπλακηθφ ηνπο απνξξίπηεη, αιιά θαη ηελ ελ 

γέλεη αξλεηηθή απηναληίιεςε αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο .  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν: 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ, ΤΝΑΗΘΉΜΑΣΑ ΚΑΗ ΖΓΔΗΑ 

 

 Μέιε πξνεξρφκελα απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ ζε πνηθίιεο 

ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε λφεζε θαη ε απφδνζε αηηηψλ, ε απηναληίιεςε θαη νη ζηάζεηο. Ζ 

δηνκαδηθή, απηή, πνηθηινκνξθία, σζηφζν, δελ απνηειεί άκεζε απφξξνηα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ, αιιά θαηά ηνπο Markus θαη Kitayama (1991) είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθήο 

απηναληίιεςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηαθνξέο ζηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπλαληψληαη 

αλάκεζα ζε κέιε δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ, πξνέξρνληαη απφ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

πνηθηινκνξθία αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ νκάδα θαη ηε ζέζε ηνπ ζε απηή. 

Χο απιψο εηπείλ, ε αληίιεςε ηνπ εαπηνχ επεξεάδεηαη δξαζηηθά απφ ηελ θνπιηνχξα πνπ 

πιαηζηψλεη ην άηνκν, θαη νπησηξφπσο, κείδνλεο θνηλσληθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο. 

3.1. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Δαπηνχ θαη νη Γχν Γηαζηάζεηο ηεο  

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ απνηειεί κηα γλσζηηθή δνκή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ πιαίζην. Χο έλλνηα ζπκπεξηιακβάλεη 

δχν είδε αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ εαπηνχ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην βαζκφ πνπ ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο άξξεθηα ή ειάρηζηα ζπλδεδεκέλνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

ζην νπνίν αλήθνπλ. Κεληξηθφο άμνλαο ηεο έλλνηαο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ απνηειεί ε 

απηναληίιεςε αλαθνξηθά κε ηελ αιιειεμάξηεζε ή αλεμαξηεζία ηνπ εαπηνχ απφ ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηνπο άιινπο.  

Ο φξνο ηεο θαηαζθεπήο εαπηνχ εηζήρζε απφ ηνπο Markus θαη Kitayama (1991), ζην 

πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ζηελ 

αληίιεςε ηνπ εαπηνχ.  ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε επίθεληξν ηεο πξνζνρήο απνηέιεζε ε 

δηεξεχλεζε πνιηηηζκηθψλ θαη πνηνηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ Γπηηθψλ θαη κε Γπηηθψλ 



 46 

θνπιηνχξσλ. Δηδηθφηεξα, ην Γπηηθφ πξφηππν –ε αλεμάξηεηε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ- πξνσζεί 

θαη εληζρχεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο, πξνάγεη ηελ απηνλνκία θαη αλαγλσξίδεη ηελ 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ησλ κειψλ εληφο ηεο ίδηαο νκάδαο. Ζ έκθαζε 

ζηελ πξνψζεζε ηεο αηνκηθφηεηαο ελζαξξχλεη, επηπξνζζέησο, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε 

αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε αηφκνπ-

κέινπο (Markus & Kitayama, 1991). Δίλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, σζηφζν, λα ηνληζεί φηη ζηηο 

Γπηηθέο θνπιηνχξεο ε αλεμάξηεηε θαηζθεπή ηνπ εαπηνχ δε ζπλεπάγεηαη έιιεηςε 

αιιειεπίδξαζεο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, ζηηο Γπηηθέο θνηλσλίεο ην πεξηβάιινλ 

απνηειεί γφληκν έδαθνο γηα ηελ ηδηαίηεξε αηνκηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε, αιιά θαη γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ.   

Σν κε Γπηηθφ πξφηππν θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ δηαθνξνπνηείηαη πνηνηηθά. Δηδηθφηεξα, ην 

κε Γπηηθφ πξφηππν πξνάγεη ηελ αιιειεμάξηεζε, αιιά θαη ηελ νκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Ζ αηνκηθή ηαπηφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ελψ ηαπηφρξνλα ε θνηλσλία θαη νη ζπληζηψζεο ηεο απνηεινχλ ζηνηρείν 

απηνπξνζδηνξηζκνχ. Δπηπιένλ, ζην παξφλ πξφηππν ελζαξξχλεηαη ε αξκνλία ηφζν ζε νκαδηθφ 

νζν θαη ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν, ελψ απνζαξξχλνληαη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα θαη ηα 

ηδηνθεληξηθά νθέιε (Kitayama & Markus, 1995). Τπφ ηε κε Γπηηθή νπηηθή ε έληαζε ζηελ 

έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο δηαηαξάζζνπλ ηελ νκνηγέλεηα θαη ηελ αξκνλία ζην ελδν—νκαδηθφ 

πιαίζην (Matsumoto, 1989).  

 Οη δηαθνξέο ηνπ Γπηηθνχ θαη ηνπ κε Γπηηθνχ εαπηνχ είλαη πνηνηηθέο θαη εθηείλνληαη ζε 

δηαπξνζσπηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη ζε αηνκηθφ κέζν ηνπ 

απηνθαζνξηζκνχ κέζσ ηεο νκάδαο, σο θνηλσληθήο νκάδαο πνπ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα δχν πξφηππα 
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ζπλέβαιαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηηαγέο, 

φπσο ηελ απφζηαζε απφ ηα πξφζσπα κε ζέζε ηζρχνο. Δηδηθφηεξα, ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα 

έδσζε έκθαζε ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνηχπνπ ζην εθάζηνηε πνιηηηζκηθφ πιαίζην, θαζψο 

θαη ζηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ησλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ 

κηαο θνπιηνχξαο.  

 Ζ έλλνηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ, φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Markus θαη Kitayama 

(1991), αλαθέξεηαη ζε πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο, θηλήηξσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ-εαπηνχ κε ηνπο άιινπο θαη ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ηηο απαξρέο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ νη δχν έλλνηεο, 

αλεμάξηεηε θαη αιιεινεμαξηψκελε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, ζεσξήζεθαλ σο δχν αληίζεηνη 

πφινη, νη νπνίνη είλαη αληηθξνπφκελνη θαη δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ ζε έλα άηνκν ή ζε κηα 

θνπιηνχξα. Οπζηαζηηθά, απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ, 

έλα άηνκν ζα κπνξνχζε λα εκπίπηεη κφλν ζε κηα θαηεγνξία απφ ηηο δχν. Χζηφζν, ε εληαληηθή 

κειέηε θαη ελαζρφιεζε κε ην παξφλ δήηεκα νδήγεζε ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Δηδηθφηεξα, ζε δηαπνιηηηζκηθή κειέηε ηνπ ν Singelis (1994) αλαθέξεη φηη νη έλλνηεο ηεο 

αλεμάξηεηεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ απνηεινχλ ηα δχν άθξα ελφο 

ζπλερνχο, θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ δηαβαζκηζκέλα είηε ζε έλα άηνκν είηε ζε 

κηα θνπιηνχξα. πλεπψο, νη δχν ηξφπνη «απην-θαηεγνξηνπνίεζεο» δελ είλαη εμ νινθιήξνπ 

αληηθξνπφκελνη, αιιά αληίζεηα αιιειεπηδξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ πνηνηηθά θαη ζπλνιηθά ηηο 

ζρέζεηο ηνπ εαπηνχ κε ηνπο άιινπο επεξεάδνληαο ηηο δξάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξεο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηα θίλεηξα. πλνπηηθά, νη Kuhnen θαη Oyserman (2002) αλαθέξνπλ πσο ν 

εαπηφο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο ηφζν σο αλεμάξηεηνο, αιιά θαη σο αιιεινεμαξηψκελνο απφ 

ην θνηλσληθφ πιαίζην.  
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Σα λέα δεδνκέλα θαη νη ππνζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα εθηελέζηεξεο 

δηεξεχλεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ, ε ζπκβνιή ησλ Markus θαη Kitayama (1991) απνηέιεζε ην 

ζεκέιην ιίζν, ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα, αιιά θαη ηζρπξφ θαη ζηαζεξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα 

ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηε δηάθξηζε θνιεθηηβηζηηθψλ θαη ηδηνθεληξηθψλ 

θνηλσληψλ. 

3.1.2. Η ανεξάπηηηη καηαζκεςή ηος εαςηού 

 Χο γλσζηηθή δνκή απηνθαζνξηζκνχ, ε αλεμάξηεηε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ πξνάγεη ηελ 

αηνκηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε εληφο κηαο ηδηνθεληξηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απην-

ελίζρπζε. Ο αλεμάξηεηνο εαπηφο είλαη «ζηαζεξφο, εληαίνο θαη νξηνζεηεκέλνο» (Markus & 

Kitayama, 1991). Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ, ζηελ έθθξαζε ησλ θηλήηξσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο, σο 

ζηνηρείν δηάθξηζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν ππάγεηαη ην άηνκν. 

Ζ αλεμάξηεηε θαηεζθεπή ηνπ εαπηνχ, επηπξνζζέησο, ζρεηίδεηαη κε ηελ αλεμάξηεηε θαη 

απηφβνπιε ζηνρνζεζία βάζεη πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ζπκπεξηθνξά θαη ην ξεπεξηφξην ζθέςεσλ βαζίδεηαη ζηα ηδηαίηεξα θαη κνλαδηθά 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνζσπηθή επίηεπμε θαη απηνπξαγκάησζε. 

Δπηπιένλ, ν αλεμάξηεηνο εαπηφο θαζηζηά σο γλψκνλα ηεο θξίζεο ηνπ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

γλψζεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη θίλεηξα, ελψ νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

Ο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζηελ αλεμάξηεηε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ δελ είλαη 

ακειεηένο νχηε παξαβιέπεηαη, αιιά ζηνρεχεη ζηελ παξνρή γφληκνπ εδάθνπο γηα ηελ 

απηνπξαγκάησζε θαη αηνκηθή αλάπηπμε. ε ηδηνθεληξηθέο θνπιηνχξεο, ην άηνκν κε ζεκείν 

αλαθνξάο ηνλ εαπηφ πξαγκαηνπνηεί θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο θαη αμηνπνηεί ην θνηλσληθφ πιαίζην 
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κε ζθνπφ ηελ απην-ελίζρπζε. Σέινο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα ηνληζζεί φηη ζχκθσλα κε ηνπο 

Markus θαη Kitayama (1991) ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ηδηνθεληξηθέο θνηλσλίεο 

απνηεινχλ ηνλ θχξην άμνλα θξίζεο σο πξνο ηα άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. 

Δηδηθφηεξα, νη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ζθέςεηο, ηα αηνκηθά επηηεχγκαηα θαη ε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ άιινπ απνηειεί πεγή γλψζεο θαη αληίιεςεο σο πξνο απηφλ.  

3.1.3. Η αλληλοεξαπηώμενη καηαζκεςή ηος εαςηού 

 Σν κνηίβν ζρέζεο ηνπ εαπηνχ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνάγεη ε 

αιιεινεμαξηψκελε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ δηαθνξνπνηείηαη έληνλα απφ απηφ ηεο αλεμάξηεηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ.  Δηδηθφηεξα, ν αιιεινεμαξηψκελνο εαπηφο- ζε αηνκηθφ επίπεδν-, 

αιινθεληξηθή θνπιηνχξα -ζε πνιηηηζκηθφ-, θαηεγνξηνπνηείηαη θνηλσληθά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ εθάζηνηε πνιηηηζκηθή νκάδα, ελψ ε ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη. Αληίζεηα κε ηελ 

αλεμάξηεηε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ε αιιεινεμαξηψκελε δηαζέηεη σο ζεκείν αλαθνξάο ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηα θίλεηξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηζκηθήο νκάδαο ηνπ, ε νπνία απνηειεί 

κέζν απην-πξνζδηνξηζκνχ. Βαζηθή αξρή ηεο αιιεινεμαξηψκελεο θαηαζθεπήο είλαη ν ζεβαζκφο 

θαη ε δηαηήξεζε ηεο αξκνλίαο θαη ηεο νκνηνγέλεηαο ηεο νκάδαο. Δπηπιένλ, ν εαπηφο δελ γίλεηαη 

αληηιεπηφο σο απηφλνκνο θαη αλεμάξηεηνο, αιιά αληίζεηα σο ζεκειησδψο ζπλδεδεκέλνο κε ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

Σα ζπλαηζζήκαηα, νη ζθέςεηο, ηα θίλεηξα, αιιά θαη ε δξάζεηο δελ ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε θαη δελ κεηαδίδνληαη άκεζα, θαζψο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

αξκνλίαο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηελ 

νκάδα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ηα φξηα αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηνπο άιινπο ζηηο 

θνιεθηηβηζηηθέο θνπιηνχξεο είλαη δηαπεξαηηά θαη εχθακπηα. Ζ έληνλε αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» 
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ζηελ νκάδα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο αιινθεληξηθέο θνηλσλίεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή 

ηεο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο, ε νπνία απεηιεί ηελ θνηλσληθή αξκνλία 

δηαηαξάζζνληαο ηηο ζρέζεηο θαη παξαθσιχνληαο ηελ νκαιή θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα 

(Matsumoto, 1990). Οη άιινη θαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο ζεσξείηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηφο σο 

πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ θαη πεγή απηνεθηίκεζεο (Markus & Kitayama, 1991). Δίλαη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζηηο αιινθεληξηθέο θνπιηνχξεο ε θνηλσληθή ζέζε ηνπ αηφκνπ επεξεάδεη 

άκεζα ηνπο ξφινπο, αιιά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη. Ζ απνδνρή θαη 

αλαγλψξηζε ηεο ζέζεο ηζρχνο, θαζψο θαη νη απνζηάζεηο απφ ηα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε 

αλψηεξε θνηλσληθή ζέζε απνηειεί ρξαθηεξηζηηθφ ησλ αιινθεληξηθψλ θνηλσληψλ (Hofstede, 

2001).   

Σα δχν γλσζηηθά κνληέια απηνπξνζδηνξηζκνχ δελ είλαη αληηθξνπφκελα, αιιά αληίζεηα 

απνηεινχλ δχν πφινπο ελφο ζπλερνχο. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε θνηλσλία, αιιά θαη θάζε άηνκν 

κπνξεί λα δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά ηφζν αιιεινεμαξηψκελνπ φζν θαη αλεμάξηεηνπ εαπηνχ. 

Δπηπιένλ, ε ζπλχπαξμε ησλ δχν ηχπσλ επηηξέπεη ηε δηαβάζκηζε κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

πςειά επίπεδα αλεμάξηεηνπ εαπηνχ δελ ζπλεπάγνληαη ρακειά επίπεδα εμαξηεκέλνπο θαη 

αληηζηξφθσο. Αληίζεηα, κπνξεί λα ππάξρεη δηαθχκαλζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ζε θάζε 

έθθαλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο λφεζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

κε ηε κειέηε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ζπλέβαιαλ ζηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ζε δχν 

βαζηθά επίπεδα αλάιπζεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, ζην επίπεδν ηνπ πνιηηηζκνχ, αιιά θαη 

ζην πξψην – ην αηνκηθφ- επίπεδν αλάιπζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή θαη ζηα δχν επίπεδα 

εθθξάζηεθε κε ηνπο φξνπο αηνκνθεληξηθέο θαη θνιεθηηβηζηηθέο θνπιηνχξεο ζε πνιηηηζκηθφ 

επίπεδν, θαη κε ηνπο φξνπο αλεμάξηεηνο θαη αιιεινεμαξηψκελνο ζε αηνκηθφ επίπεδν, 

αληίζηνηρα. 
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3.2. Καηαζθεπή ηνπ Δαπηνχ θαη Φπρνινγηθέο Γηεξγαζίεο 

3.2.1. Η καηαζκεςή ηος εαςηού και η επιδπάζειρ ηηρ ζηο ζςναίζθημα 

 Σα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ζπληζηψζεο θαη 

εθηείλνληαη ηδηαίηεξα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, σο πιαίζην αιιειεπίδξαζεο ζε δηαπξνζσπηθφ 

αιιά θαη νκαδηθφ επίπεδν. Ζ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, σο αλαπξάζηαζε αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 

ηνπ εαπηνχ κε ην θνηλσληθφ πιαίζην, επηδξά πνηθηινηξφπσο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εθθξαζηηθφηεηα θαη εκπεηξία. Ζ επίδξαζε απηή ζρεηίδεηαη κε πνηνηηθά θξηηήξηα, επεξεάδνληαο 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη απνδεθηά ή πξνάγνληαη απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, αιιά θαη κε ηελ 

έληαζε κε ηελ νπνία απηά εθθξάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 4.1.2., 

νη θνιεθηηβηζηηθέο θνπιηνχξεο εληζρχνπλ ηελ ελδν-νκαδηθή νκνηνγέλεηα θαη αξκνλία. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ε έληνλε έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ή ε βίσζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο ππφ κε 

θνηλσληθά απνδεθηέο ζπλζήθεο δηαηαξάζζεη ηελ επηδησθφκελε αξκνλία θαη απεηιεί ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα. χκθσλα κε ηνπο Markus θαη Kitayama (1991)  ην 

ζπλαίζζεκα, σο ιεηηνπξγηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, επεξεάδεηαη αιιά θαη επεξεάδεη ηελ  

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ εληζρχνληάο ηελ.  

 Σν ζπλαίζζεκα δηαζέηεη κηα πεγή, κηα εγνχκελε ζπλζήθε, ε νπνία ην πξνθάιεη. 

πλεπψο, δελ δηαζέηνπλ φια ηα ζπλαηζζήκαηα έλα κνλαδηθφ ζεκείν εζηίαζεο, γεγνλφο πνπ έρεη 

νδεγήζεη ζε πνηθίιεο θαηεγνξηνπνίεζεηο ηνπο αλάινγα κε ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ εαπηνχ ζε 

ζρέζε κε ηελ πεγή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ο ξφινο ηνπ απηνθαζνξηζκνχ θαη ησλ νξίσλ κεηαμχ ηνπ 

εαπηνχ θαη ησλ άιισλ κπνξεί λα παξέκβεη ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ην νπνίν ελ ηέιεη θαηέρεη ξφιν -θνηλσληθά- ιεηηνπξγηθφ. ηηο θνιεθηηβηζηηθέο 

θνηλσλίεο απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ζπλνρή θαη ε αξκνλία εληφο ηεο νκάδαο, ηα κέιε ηεο νπνίαο 

αιιεινεπεξεάδνληαη δηαξθψο θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα. Οη θνηλσλίεο απηέο πξνάγνπλ 
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ζπλαηζζήκαηα πνπ σο ζεκείν αλαθνξάο δηαζέηνπλ ηνπο άιινπο ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ. Σα 

ζπλαηζζήκαηα απηά είλαη εζηηαζκέλα ζην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ζρεηίδνληαη άξξεθηα κε 

ζεκειηψδεηο ηάζεηο θαη κνηίβα ζπκπεξηθνξάο ησλ θνιεθηηβηζηηθψλ θνηλσληψλ. Ζ έλδεημε 

ζπκπφλνηαο, ζηνλ επηηξεπφκελν βαζκφ, απνηειεί κέζν επίηεπμεο ηεο ελδννκαδηθήο ηζνξξνπίαο, 

εμππεξεηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο (Markus & Kitayama, 1991). 

Χζηφζν, ε ξχζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν, αθνχ 

απνηειεί έλα, επίζεο, κέζν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζηε βάζε ηεο επηβεβαίσζεο κέζσ ηνπ 

«αλήθεηλ» ζηελ νκάδα. Σα «πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνπο άιινπο» ζπλαηζζήκαηα εμππεξεηνχλ 

ιεηηνπξγηθά ηηο αιινθεληξηθέο θνπιηνχξεο, παξέρνληαο γφληκν έδαθνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπο ζηφρσλ, φπσο ηελ ελδννκαδηθή αξκνλία, ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηελ 

ζπλεξγαζία. Καηά ηνλ Markus θαη Kitayama (1991) ηα άηνκα κε αλεμάξηεηε θαηαζθεπή εαπηνχ 

ηείλνπλ λα βηψλνπλ ζπρλφηεξα ζπλαηζζήκαηα επηθεληξσκέλα ζηνλ άιιν, ζπγθξηηηθά κε άηνκα 

πνπ δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ.  

 Ζ αλεμάξηεηε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

αιιεινεμαξηψκελε. Δπίθεληξν θαη ζεκείν αλαθνξάο θαζίζηαηαη ν εαπηφο, σο αλεμάξηεηνο θαη 

πιήξσο απηφλνκνο απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη ζηφρνη ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ ηίζεληαη 

βάζεη ησλ δηθψλ ηνπ πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη θηλήηξσλ. Σν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ απνηειεί δπλακηθφ πιαίζην αιιειεπίδξαζεο, εληφο ηνπ νπνίνπ ην άηνκν εληζρχεη 

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη αμηνπνηεί γηα ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ θαη ηελ επίηεπμε  ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Ο αλεμάξηεηνο εαπηφο ζηνρεχεη ζηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη 

αλάπηπμε σο δηαθξηηή θαη απηφλνκε απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ νληφηεηα. Οη ζηφρνη ηνπ 

αλεμάξηεηνπ εαπηνχ δελ ππνβνεζψληαη απφ ηα «επηθεληξσκέλα ζηνπο άιινπο» ζπλαηζζήκαηα.  

Αληίζεηα, ηα εζηηαζκέλα πξνο ηνλ εαπηφ ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ππεξεθάλεηα, ζα ζπκβάιινπλ 
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πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εαπηνχ. Λφγσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

εζηηαζκέλσλ ζηνλ εαπηφ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ γηα 

απηνπξαγκαησζε θαη αηνκηθή εμέιημε, άηνκα κε απηή ηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ηείλνπλ λα 

παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα (Markus & Kitayama, 1991).    

3.2.2. Η καηαζκεςή ηος εαςηού και οι επιδπάζειρ ηηρ ζηιρ διεπγαζίερ ηηρ νόηζηρ 

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, σο γλσζηηθή δνκή απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ κε ζεκείν 

αλαθνξάο ην θνηλσληθφ πιαίζην, επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηηο δηεξγαζίεο λφεζεο. Με ηνλ φξν 

―λφεζε‖ νη Fiske θαη Σaylor (1991) φξηζαλ ην ζχλνιν ησλ ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ 

ππνθηλνχλ ηελ αλζξψπηλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Έλα επξχ θάζκα ηεο βηβιηνγξαθηθήο θαη 

εκπεηξηθήο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ έρεη ππνδείμεη φηη ε επίδξαζή ηεο 

ζηελ αληίιεςε ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ζηα θίλεηξα 

θπκαίλεηαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα (Triandis, 1995). H ππφζεζε φηη ε θαηαζθεπή ηνπ 

εαπηνχ δηακνξθψλεη θαη επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ, αιιά θαη ηελ αηνκηθή εκπεηξία, 

έρεη αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηνπ ηξέρνληνο δεηήκαηνο. 

 Οη Markus&Kitayama (1991)ζε ζρεηηθή κειέηε ηνπο ππνζηήξημαλ φηη νη αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ αιιεινεμαξηψκελνπ εαπηνχ αλαθνξηθά κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο ηείλνπλ λα είλαη 

άξξεθηα ζπζρεηηζκέλεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην.Ζ θνπιηνχξα θαη νη 

πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο, φπσο ππνζηήξημαλ, επεξεάδνπλ ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εαπηνχ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επεξεάδεη ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία.  

 Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε θνπιηνχξα επεξεάδεη ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ, πξνππνζέηεη ηε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ εαπηνχ ππφ ην πξίζκα ηεο Κνηλσληθήο Νφεζεο. χκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε, ν 

εαπηφο απνηειεί κηα δνκή γλψζεο, ε νπνία εκπεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
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θσδηθνπνηεί ην άηνκν ζηε κλήκε ηνπ (Sedikides & Gregg, 2003). Κάζε αλάθιεζε, σζηφζν, 

επηηξέπεη ηελ επαλαθνξά κφλν νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

ηφζν αιιεινεμαξηψκελα φζν θαη αλεμάξηεηα ππνζχλνια γλψζεο αλαθνξηθά κε ηνλ εαπηφ. Ζ 

Θευπία ηηρ Σσεηικήρ Πποζβαζιμόηηηαρζθηαγξαθεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θαηαζθεπή ηνπ 

εαπηνχ, κέζσ ηεο επθνιίαο κε ηελ νπνία ην άηνκν αλαθαιεί πιεξνθνξίεο απφ ηε κλήκε, 

επεξεάδεη ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία θαη ηηο αλψηεξεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. χκθσλα κε ηνπο 

Higgins & Bargh(1987), ε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε  ηνλ εαπηφ 

επεξεάδεηαη απφ δχν βαζηθέο κεηαβιεηέο, ηελ  ρξνληθή ηνπνζέηεζε θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεηα 

αλάζπξζεο ηνπ κλεκνληθνχ ζηνηρείνπ. ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζή ηνπ ν Kühnen (ρρρρ) 

ζθηαγξαθεί ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο έθζεζεο ηνπ αηφκνπ 

ζηελ θνπιηνχξα, αιιά θαη ηηο γλσζηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ε ζπζηεκαηηθφηεηα θαη ε ζπρλφηεηά ηεο 

επηθέξνπλ ζηελ απηφ-αληίιεςε ηνπ αηφκνπ. ε ζρεηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεη φηη ν αλεμάξηεηνο 

εαπηφο εθηίζεηαη ζπρλφηεξα ζε θνηλσληθά πιαίζηα πνπ πηνζεηνχλ ηελ αλεμάξηεηε απηφ-

αληίιεςε ηνπ εαπηνχ, ζπγθξηηηθά κε ηνλ αιιεινεμαξηψκελν εαπηφ. Ο ηειεπηαίνο εθηίζεηαη 

ζπζηεκαηηθφηεξα ζε θνηλσληθά πιαίζηα πνπ πξνάγνπλ ηελ ππεξθείκελε θαη πιαηζησκέλε 

αληίιεςε ηνπ εαπηνχ. Δπηπιένλ, ε έθζεζε ζε αιινθεληξηθή ή ηδηνθεληξηθή θνπιηνχξα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθή ελεξγνπνίεζε θαη αλάθιεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Hannover(1997) γίλνληαη εχθνια δηαζέζηκεο ζηε 

κλήκε. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο Κνηλσληθήο Νφεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεηεκάησλ θαη κεηαβιεηψλ. Τπφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο απηήο έρεη εληζρπζεί ν 

κεζνδνινγηθφο πινπξαιηζκφο, αθνχ απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πξνθχπηεη φηη o πεηξακαηηθφο  

ρεηξηζκφο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηε ζρεηηθή κε ηνλ εαπηφ γλψζεκπνξεί λα απνηππψζεη επαξθψο 
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ηε δηαθχκαλζε θαη ηηο πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ αιιεινεμαξηψκελνπ θαη αλεμάξηεηνπ 

εαπηνχ (Kühnen & Haberstroh, 2004). Δηδηθφηεξα, ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα έρεη πξνηείλεη έλα 

εχξνο κεζφδσλ priming κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ρεηξηζκφο ηεο αιιεινεμαξηψκελεο 

θαη αλεμάξηεηεο γλψζεο γηα ηνλ εαπηφ. ε κειέηε ηνπ ν Trafimow θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(Trafimow, Triandis & Goto, 1991; Ybarra & Trafimow, 1998) ξψηεζαλ Ακεξηθαλνχο θαη 

Αζηάηεο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθέξνπλ είηε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ κε 

ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο είηε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ σο άηνκα απφ 

ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκεηέρνληεο λα πεξηγξάςνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ζηε ζπλζήθε ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

ζθέθηεθαλ ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα άηνκα ηνπ άκεζνπ 

θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, ηα άηνκα πεξηέγξαςαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ππφ πεξηζζφηεξν 

αλεμάξηεηνπο θαη εμαηνκηθεπκέλνπο φξνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζθέθηεθαλ 

ηηο νκνηφηεηέο ηνπο κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. 

 Ο Gardner θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1999) ζηα πιαίζηα κηαο κειέηεο ηνπο αλέπηπμαλ κηα 

λέα πξνζέγγηζε priming γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ζηελ ςπρνινγηθή 

δηεξγαζία ηεο λφεζεο θαη ηνπ απηνπνζδηνξηζκνχ ηνπ εαπηνχ. πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα δηαβάζνπλ κηα παξάγξαθν, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζε έλα ηαμίδη πξνο κηα 

πφιε.ηελ ηδηνθεληξηθή ζπλζήθε ηνπ εαπηνχ επηιέρζεθε ην πξψην εληθφ πξφζσπν ζηα ξήκαηα 

θαη ηηο αλησλπκίεο ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. Δγψ, εκέλα, δηθφ κνπ). Αληίζεηα, ζηελαιινθεληξηθή 

πεηξακαηηθή ζπλζήθε ρξεζηκνπνηήζεθε πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν (π.ρ. Δκείο, εκάο, δηθά 

καο). Αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο θχθισζαλ ηηο αλησλπκίεο ηνπ θεηκέλνπ, 

θιήζεθαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ίδην έξγν πεξηγξαθήο ηνπ εαπηνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

ζηε κειέηε ηνπ Trafimow θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1991). Όπσο πξνέθπςε απφ ηα 
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απνηειέζκαηα, ζηελ πξψηε ζπλζήθε νη ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν πεξηγξαθήο ηνπ εαπηνχ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζπρλφηεξα θαη πεξηζζφηεξα επίζεηα πνπ ππνδήισλαλ αλεμάξηεηε αληίιεςε 

ηνπ εαπηνχ. Αληίζεηα, ζηελ αιινθεληξηθή ζπλζήθε ε πεξηγξαθή ηνπ εαπηνχ ηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν ππφ νκαδηθνχο θαη αιιεινεμαξηψκελνπο φξνπο.   

 Άιιεο εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ εζηηάζεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ εαπηνχ, θαη ηεο ελ γέλεη απηναληίιεςήο ηνπ σο αιιεινεμαξηψκελνπ ή αλεμάξηεηνπ, ζηελ 

εμαξηεκέλε θαη αλεμάξηεηε, αληίζηνηρα, απφ πιαηζηαθνχο παξάγνληεο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ.ηελ πξνζπάζεηα ηνπο νη Kuhnen&Oyserman (2002)επηρείξεζαλ λα εμεηάζνπλ 

ηελ ππφζεζε φηη ε ζθέςε ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ είλαη αθεξεκέλε θαη απνπιαηζησκέλε, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ζθέςε ηνπ αιιεινεμαξηψκελνπ εαπηνχ, ε νπνία πηνζεηεί κηα πεξηζζφηεξν 

πιαηζησκέλε νπηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Χο απιψο εηπείλ, ην θαίξην δήηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζπλίζηαην ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ζηελ απνπιαηζησκέλε ή 

κε αληίιεςε ηνπ εξεζίζκαηνο. ην πξψην ζηάδην ηεο κειέηεο νη πεηξακαηηζηέο ελεξγνπνίεζαλ 

ηελ αιιεινεμαξηψκελε ή αλεμάξηεηε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ παξνπζηάδνληαο δπν εθδνρέο κηαο 

ηζηνξίαο, φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηε κειέηε ησλ Trafimow θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

(1991). Έπεηηα απφ απηή ηε δηαδηθαζία priming, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δχν γλσζηηθά έξγα, βαζηθφο ζηφρνο ησλ νπνίσλ ήηαλ ε αλαγλψξηζε ελφο 

γξάκκαηνο πνπ ζα παξνπζηαδφηαλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή εκθαληδφηαλ έλα κεγάιν γξάκκα, ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ κηθξφηεξα. 

ην πξψην έξγν νη ζπκεηέρνληεο έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ ηαρεία ηα κηθξά γξάκκαηα, ελψ ζηε 

δεχηεξε ηα κεγάια. Σα δχν απηά έξγα δηαθέξνπλ ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ππνθείκελν 

επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο ηνπ πιαηζίνπ. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

νη νπνίνη πθίζηαην priming ζρεηηθά κε ηνλ αλεμάξηεην εαπηφ απνθξίλνληαλ ηαρχηεξα ζην πξψην 
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έξγν, ην νπνίν δελ απαηηνχζε ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε πιαηζηαθά εξεζίζκαηα. Αληίζεηα, νη 

ζπκεηέρνληεο πνπ δέρζεθαλ priming αλαθνξηθά κε ηνλ αιιεινεμαξηψκελν εαπηφ έηεηλαλ λα 

απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, επεηδή απαηηεί επεμεξγαζία εζηηαζκέλε ζην 

πιαίζην θαη φρη ζην εξέζηζκα.Σα παξαπάλσ επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ αξρή ηεο 

πποζβαζιμόηηηαρ, φηη δειαδή, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηελ αιινθεληξηθή ή ηδηνθεληξηθή 

απηναληίιεςε επεξεάδεη ηε γλσζηηθή επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ, ε νπνία ζα είλαη πιαηζησκέλε 

ή κε. 

πλνπηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο Markus&Kitayama (1991), ε αιιεινεμαξηψκελε 

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ζπγθξνηεί θαη δηαηεξεί αλαπαξαζηάζεηο κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πιαηζηαθψλ θαη θαηαζηαζηαθψλ κεηαβιεηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απνπιαηζηνπνίεζε δελ 

είλαη εχθνια εθηθηή, αθνχ ην άηνκν απηνθαζνξίδεηαη απφ ηελ νκάδα, ε νπνία ζπληζηά ην 

πιαίζην θαη ηελ πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ. Δπηπξνζζέησο, ν αιιεινεμαξηψκελνο εαπηφο δίλεη 

έκθαζε θαη πξνζνρή ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο άιινπο. Ζ αληίιεςε θαη θσδηθνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε έλα άηνκν ηεο ελδν-νκάδαο ή ηεο εμσ-νκάδαο ζπκπεξηιακβάλεη 

ηελ επεμεξγαζία θαηαζηαζηαθψλ θαη πιαηζηαθψλ ζπληζησζψλ. Δηδηθφηεξα, αθφκα θαη άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζηελ εμσ-νκάδα ηείλνπλ λα γίλνλνληαη αληηιεπηά σο πξνέθηαζε ηεο νκάδαο ζηελ 

νπνία αλήθνπλ (Markus&Kitayama,1991). Γεληθά, ην πεξηερφκελν ηεο ζθέςεο, φπσο 

θαζνξίδεηαη απφ πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, επεξεάδεη δξαζηηθά ηηο δηεξγαζίεο λφεζεο.  

 

3.3. Ζ Καηαζθεπή ηνπ Δαπηνχ,ην Δξγαζηαθφ Πιαίζην θαη ε Ζγεζία 

 Ο Smith (1998), γλσζηφο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο, ππνζηήξημε φηη νη αλαπαξαζηάζεηο 

ζπληζηνχλ λνεηηθά παξάγσγα άκεζα εμαξηψκελα θαη επαίζζεηα ζε θαηαζηαζηαθνχο θαη 

πιαηζηαθνχο παξάγνληεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αλαπαξάζηαζε ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ηνλ 
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εαπηφ ηνπ, αιιά θαη ελ γέλεη ε απηναληίιεςή ηνπ, επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ πιαηζηαθέο 

ζπληζηψζεο, φπσο ε θνπιηνχξα. Αληίζηνηρα, ππφ ην παξφλ πξίζκα, ε εγεζία ζπληζηά κηα 

δπλακηθή θνηλσληθή δηεξγαζία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνηθίισλ παξαγφλησλ, 

φπσο ηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε θαη ησλ νπαδψλ ηνπ, ηηο ηζηνξηθέο 

θαηαβνιέο ηεο νκάδαο, ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ην πιαίζην ζην νπνίν απηή αλαπηχζζεηαη θαη 

εμειίζζεηαη. ε ζρεηηθή κειέηε, γηα παξάδεηγκα, νη Lord θαη Smith (1999)ππνζηήξημαλ φηη νη 

αληηιήςεηο ησλ νπαδψλ ζρεηηθά κε ηελ εγεζία, νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη απφ παξάγνληεο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε απνηεινχλ ζπληζηψζεο θαη ζεκέιηα ηεο 

εγεζίαο, σο θνηλσληθήο δηεξγαζίαο. 

 ΟηLord, Brown, Harvey&Hall (2001)ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο κηαο ζεσξίαο 

απηναληίιεςεο πξνζαξκνζκέλεο ζην πιαίζην ηεο εγεζίαο σο δπλακηθήο θνηλσληθήο δηεξγαζίαο, 

ππνζηήξημαλ φηη ππάξρνπλ 3 βαζηθά επίπεδα ηαχηηζεο ηνπ εαπηνχ: ην αηνκηθφ επίπεδν, ην 

δηαπξνζσπηθν θαη ην ζπιινγηθφ επίπεδν. Κάζε επίπεδν δηαζέηεη δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο θαη 

ηξνπνπνηεί κε ηξφπν κνλαδηθφ ηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο.ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν νη 

πξναλαθεξζέληεο θνηλσληθνί ςπρνιφγνη ππνζηήξημαλ πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο, 

σο πνιπδηάζηαηεο δηεξγαζίαο, εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη αλάγθεο (Lord et al., 2001; Zaccaro & Klimoski, 2001).Ζ δηαδξαζηηθή 

ζρέζε ηεο, σο θνηλσληθφ θαη επαίζζεην ζε θνηλσληθέο κεηαβνιέο θαη ηξνπνπνίεζεηο θαηλφκελν, 

κε πιαηζηαθνχο θαη θαηαζηαζηαθνχο παξάγνληεο θαζηζηά αλαγθαία ηελ επειημία ηεο. Ο Lord θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2001) πξνέβεζαλ θαη ζηελ ππφζεζε φηη ζε νξγαλσζηαθά πιαίζηα πνπ 

πξνάγνπλ αλεμάξηεηεο αλαπαξαζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ εαπηφ, ν ηχπνο εγεζίαο πνπ ζα  

πξνάγεη ηηο ζρέζεηο ζπλαιιαγήο θαη ηε δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε ζα είλαη ν πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφο. Αληίζεηα, νξγαλσζηαθά πεξηβάιινληα πνπ πξνάγνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 
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αιιεινεμαξηψκελνπ εαπηνχ ρξήδνπλ κεζφδνπ εγεζίαο πνπ ζα ππνγξακκίδεη ηελ αμία ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο.  

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, σο γλσζηηθή δνκή πνπ θαζνξίδεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο, ζρεηίδεηαη κε κηα πιεζψξα 

ζπληζησζψλ ηεο εγεζίαο, φπσο ε απφζηαζε πνπ δηαηεξείηαη απφ ηε ζέζε ηζρχνο. Δπηπιένλ, ε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ σο αλεμάξηεηνπ ή αιιεινεμαξηψκελνπ απφ ηελ νκάδα,πνπ πξνάγεη 

κηα θνπιηνχξα κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ γηα ηε γεληθή επίδξαζή ηεο 

ζηελ απηναληίιεςε ησλ αηφκσλ. Ζ δηαθνξεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ 

κε ηνπο άιινπο έρεη, ζπρλά, σο απνηέιεζκα ηε δηαθνξεηηθή πεξηγξαθή ηεο εγεζίαο . 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηνλ Lord θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2001) ε δηαθνξνπνηεκέλε θαη 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο εγεζίαο θαη ησλ κεζφδσλ ηεο επεξεάδεη δξαζηηθά ηε θχζε ηεο 

επηξξνήο πνπ δέρεηαη ην άηνκν. Με γλψκνλα ηελ επίδξαζε ηε απηναληίιεςεο ζηηο επξχηεξεο 

αληηιήςεηο γηα ηελ εγεζία, ηηο κεζφδνπο πνπ απηή εθαξκφδεη θαη ην πξφηππν εγέηε σο 

αλαπαξάζηαζε, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ κέρξη πξφζθαηαείρε εζηηάζεη ζηνλ πεηξακαηηθφ 

ρεηξηζκφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ θαη ηελ εθηίκεζε θαη δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ απηψλ  

ζηε δηαθχκαλζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ εγεζία (MacDonaldetal., 2008). 

 Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο θαηαλφεζεο ηεο εγεζίαο ππφ ην 

πξίζκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ απηέο ζπγθξνηνχλ αλαθνξηθά 

κε ηελ αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Οη Hogg et al. (2005) εμέηαζαλ 

ζηα πιαίζηα κειέηεο ηνπο ηελ επίδξαζε ηεο θαηαζθεχεο ηνπ εαπηνχ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εγεζίαο. Δηδηθφηεξα, απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ηαχηηζε κε 

ηελ εξγαζηαθή νκάδα ήηαλ πςειή, νη απνπξνζσπνπνηεκέλεο θάζεηεο δπαδηθέο ζρέζεηο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο. ηε δεχηεξε κειέηε ηνπο ππνζηεξίρζεθε, επηπιένλ, φηη ζηνπο 
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Ηλδνχο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαλ πεξηζζφηεξν απφ αιιεινεμαξηψκελε 

θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, νη πξνζσπνπνηεκέλεο θάζεηεο δπαδηθέο ζρέζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο. Αληίζεηα, ζηνπο Οπαινχο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξν 

αλεμάξηεηε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, νη απνπξνζσπνπνηεκέλεο ζρέζεηο εγέηε-πθηζηακέλνπ 

αλαδείρζεθαλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο. Πηζαλή αηηία γηα ηα κε αλακελφκελα απηά 

απνηειέζκαηα ζπληζηά ε ηάζε ησλ αηφκσλ κε αιιεινεμαξηφκελε θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ λα 

πξνηηκνχλ ηε ζρεζηαθή αληίιεςε ηνπ εαπηνχ, σο αλαπφζηαζηνπ κέξνπο ηνπ απφ ην θνηλσληθφ 

πιαίζην. 

 

3.4. ηφρνη ηεο Παξνχζαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

 Σν εξγαζηαθφ πιαίζην ζπληζηά κηα δπλακηθή δνκή ζηελ νπνία αιιειεπηδξνχλ πνηθίινη 

παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ θαη ηεο θνπιηνχξαο. Ο βαζηθφο 

πεξηνξηζκφο ηεο Θεσξίαο πλαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο ζπλίζηαηαη ζηελ απνπιαηζησκέλε έκθαζή 

ηεο ζηηο θάζεηεο δπαδηθέο ζρέζεηο. Έρεη ππνζηεξηρζεί, εηδηθφηεξα, φηη ε πανξχζα ζεσξία 

εγεζίαο απνηπγράλεη λα πιαηζηψζεη ην θνηλσληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη θαη 

εμειίζζνληαη νη ζρέζεηο απηέο (Hogg, Martin, & Weeden, 2003).πλεπψο, ε δηεξεχλεζε ηνπ 

παξφληνο κνληέινπ εγεζίαο ππφ ην πξίζκα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ εαπηνχ σο ζπλάξηεζε ηνπ 

πιαζίνπ ηνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπληζηά κεγίζηεο ζεκαζίαο εγρείξεκα.  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ, ε εγεζία, αιιά θαη ν ηχπνο δεζκνχ ζπληζηνχλ αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ, ηνπο άιινπο, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη δνκή, 

ελ γέλεη. Αλ θαη νη κεηαβιεηέο απηέο έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο σο απηφλνκνη παξάγνληεο 

επίδξαζεο ζηε ζπκπεξηθνξά, έρεη παξαβιεθζεί ε δηεξεχλεζε ησλ εζσηεξηθψλ λνεηηθψλ 
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δηεξγαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ νξγάλσζε ηεο αληίιεςεο ηεο εγεζίαο. Δπηπιένλ, ε 

δηεξεχλεζε θαη εμέηαζε ηεο ζεσξίαο πλαιιαγήο Ζγέηε-Μέινπο ζπλδπαζηηθά κε ηε ζεσξία 

Καηαζθεπήο ηνπ Δαπηνχ ζπληζηά θαηλνηφκν εγρείξεκα, αθνχ ζχκθσλα κε ηνπο Knippenberg et 

al. (2004) κηα ηέηνηνπ είδνπο κειέηε αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηε κειέηε ηεο εγεζίαο. Σν παξφλ 

κνληέιν εγεζίαο είλαη άκεζα επεξεαζκέλν απφ ζεσξίεο θνηλσληθψλ ζπλαιιαγψλ, ζπλεπψο ε 

κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ εαπηνχ ζην πιαίζην ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ 

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζπληζηά έξγν απαηηεηηθφ θαη ρξήδεη ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο. 

 Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ηχπνπ δεζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ζε δχν 

ππν-νκάδεο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηεο θάζεηεο δπαδηθήο ζρέζεο. Βαζηθφ έλαπζκα γηα ηελ 

παξνχζα κειέηε απνηέιεζε ε αλάγθε γηα πξνέθηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ 

ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εγέηε κε ηνπο πθηζηακέλνπο, αθνχ έλα κεγάιν πιήζνο κειεηψλ 

εζηίαζε ζηελ επίδξαζε ηεο παξνχζαο κεηαβιεηήο θπξίσο ζηελ αληίιεςε γηα ηελ εγεζία  θαη φρη 

ζηελ θαζεαπηή ζπκπεξηθνξηθή ηεο επίπησζε ζην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζπκπεξηθνξά. 

Καίξην δήηεκα, σζηφζν, παξακέλεη ε επίδξαζε ηεο γλσζηηθήο δνκήο θαη αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

εαπηνχ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνπο άιινπο πνπ πξνάγεη ζαθείο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απηναληίιεςεο, νη νπνίνη, ππνζέηνπκε, φηη αζθνχλ ηζρπξή επίδξαζε ζηηο θάζεηεο δπαδηθέο 

ζρέζεηο, ηηο ζρέζεηο δειαδή ηνπ εγέηε κε ηνλ θάζε πθηζηάκελν μερσξηζηά, φπσο πξνηείλεη ε 

ζεσξία ζπλαιιαγήο εγέηε-κέινπο. 

. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

 Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηην ζηε ζπγθξφηεζε ελφο εληαίνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαηαλφεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ηχπνπ δεζκνχ, αιιά θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ ζε 

έλα εχξνο ζπληζησζψλ θαη εθθάλζεσλ ηεο εξγαζηαθήο δσήο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία αληαιιαγήο εγέηε-κέινπο.Αξρηθά, εμεηάζακε ην κνληέιν εγεζίαο 

αληαιιαγήο εγέηε κέινπο σο κέζνδν ζπγθξφηεζεο ησλ θάζεησλ δπαδηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Δπεμεγήζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηάθνξεο 

ζπληζηψζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά θαη αλψηεξεο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε 

δηαδηθαζία απφδνζεο αηηηψλ ζπλδπάδνληαη ζην λαηνπξαιηζηηθφ νξγαλσζηαθφ πιαίζην θαη 

επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν εγέηεο κε ηνλ θάζε 

πθηζηάκελν.  

 ηε ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ επεθηάζεθε ζηελ επίδξαζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ, θαηά ηελ 

ελήιηθε δσή, ζηηο θάζεηεο δπαδηθέο ζρέζεηο. Ζ ζεσξία δεζκνχ απνηειεί ηζρπξφ κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν θαηαλφεζεο ησλ θάζεησλ δπαδηθψλ ζρέζεσλ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, έρεη ζπζηεκαηηθά ππνζηεξηρζεί πσο ε παξνχζα ζεσξία έρεη 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, αθνχ ζθηαγξαθεί θαη 

αλαπαξηζηά ηηο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ηνπο άιινπο θαη ηε ζέιεζή ηνπ λα ζπλάςεη 

ζρέζεηο νηθεηφηεηαο, εγγχηεηαο θαη ππνζηήξημεο (Fraley & Shaver, 2008). ηε ζπλέρεηα, απφ ην 
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δηαπξνζσπηθφ επίπεδν ζην νπνίν εζηηάδεη ε ζεσξία δεζκνχ, ην ελδηαθέξνλ κεηαηέζεθε ζε έλα 

αλψηεξν επίπεδν αλάιπζεο, απηφ ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εαπηνχ. Έγηλε εθηελήο αλάιπζε ησλ δχν βαζηθψλ ηχπσλ θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ θαη 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ν ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο επεξεάδεη πνηθηινηξφπσο ηηο 

ζρέζεηο ηνπ εγέηε κε ηνλ θάζε πθηζηάκελν, φπσο πξνηείλεη ε ζεσξία ζπλαιιαγήο εγέηε κέινπο. 

Αξρηθά, αιινθεληξηθέο θνπιηνχξεο, νη νπνίεο ηείλνπλ λα δηαηεξνχλ εληνλφηεξα ηηο απνζηάζεηο 

ηζρχνο απφ ηηο εγεηηθέο θηγνχξεο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ απνηξέπνπλ ηελ εθδήισζε 

ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη πξνζδνθηψλ.  

Χζηφζν, πξνθχπηεη έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο θαηά ην εγρείξεκα ζπλδπαζηηθήο κειέηεο 

θαη δηεξεχλεζεο ηεο ζεσξίαο δεζκνχ θαη ηεο ζεσξίαο θαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ. Δηδηθφηεξα, ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ ζε αζθαιήο θαη αλαζθαιήο πηζαλφλ λα επεξεάδεηαη άκεζα 

απφ πνιηηηζκηθνχο θαη πιαηζηαθνχο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, ν ξφινο ηεο απηνλνκίαο σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αζθαινχο ηχπνπ δεζκνχ κπνξεί λα απνηειέζεη κεξνιεπηηθή ε έιιεηςε 

απηνλνκίαο ελφο βξέθνπο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ Ηαπσληθή θνπιηνχξα δελ απνηειεί έλδεημε κε 

αζθαινχο ηχπνπ πξνζθφιιεζεο, αθνχ ε ελ ιφγσ θνπιηνχξα δελ πξνάγεη ηελ αηνκηθή 

απηνλνκία, αιιά ηελ νκαδηθή ηαπηφηεηα έλαληη ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο. Αληίζεηα, έλα 

βξέθνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε Γπηηθή, θαη ζπλεπψο, πεξηζζφηεξν ηδηνθεληξηθή θνηλσλία, 

αλακέλεηαη λα επηρεηξεί, αιιά θαη λα αλαδεηά, πςειφηεξα επίπεδα απηνλνκίαο. Οη 

δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλάξηεζε θνηλσληθψλ, ηζηνξηθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ αληηπξνζσπεχνπλ έλα αλψηεξν επίπεδν αλάιπζεο ζηνλ 

θιάδν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. πλεπψο, επεξεαδνπλ δξαζηηθά θαη θαζνξηζηηθά ην 
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δηαπξνζσπηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν αλάιπζεο, θαη σο εθ ηνχηνπ, δηακνξθσλνπλ ελ γέλεη ην 

πνηνηηθφ πεξηερφκελν θαη ηε ζεκαζηνινγία ησλ ηχπσλ δεζκνχ. 

Ζ κειέηε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ δεζκνχ ζην ζχγρξνλν νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα αιιειεπηδξαζηηθφ ραξαθηήξα θαη δηαπξνζσπηθή 

ζπλεξγαζίαο, ζπληζηά κεγίζηεο ζεκαζίαο εγρείξεκα. Δηδηθφηεξα, απαηηείηαη πεξαηηέξσ κειέηε 

γηα ηε ζπγθξφηεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζνδνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία 

ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φρη κφλν γηα εξεπλεηηθνχο, αιιά θαη γηα επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο, φπσο ε επηινγή πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηνπο νξγαληζκνχο. Με 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ζεσξίαο δεζκνχ, ψζηε απηή λα πξνζθέξεη ηηο 

εθαξκνγέο ηεο ζην επαγγεικαηηθφ πιαίζην, θξίλεηαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςηλ 

δηαπνιηηηζκηθνί παξάγνληεο θαη ζπληζηψζεο θνπιηνχξαο, νη νπνίεο δξνπλ δηακεζνιαβεηηθά ζηηο 

θάζεηεο δπαδηθέο ζρέζεηο θαη ηνλ ηχπν δεζκνχ ηνπ θάζε επηκέξνπο εξγαδνκέλνπ. Οη νξγαληζκνί 

ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ θαη πνηθηινκνξθία. Δληφο 

ησλ εξγαζηαθψλ πιαηζίσλ θαινχληαη άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά 

πιαίζηα λα ζπλεξγαζζνχλ, λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα δηαπξαγκαηεπζνχλ ξφινπο. Οη 

άλζξσπνη απηνί δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη αλαπαξαζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζέζε 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, γεγνλφο πνπ ζπρλά πξνθαιεί ζπγθξνχζεηο. Ζ δηεξεχλεζε θαη 

εμέηαζε, ζπλεπψο, ηεο θνπιηνχξαο απνηειεί αλαπφζπαζηφ κέξνο κειέηεο ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν 

απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη απνθηά εκπεηξίεο. Οη ςπρηθέο 

αλαπξαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο, εμάιινπ, είλαη δπλακηθέο θαη 

πεγάδνπλ απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Smith, 

1998).   
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Ζ εγεζία, σο ελ γέλεη θνηλσληθφ θαίλνκελν, είλαη «επαίζζεηε θαη επάισηε» ζε 

πιαηζηαθνχο παξάγνληεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο δελ έγθεηηαη ζηε 

ζαθή θαη νξηνζεηεκέλε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνλ εγέηε ή ζηα ηδηαίηεξα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη, αιιά αληίζεηα ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζαξκφζεη ηηο 

δξάζεηο ηνπ ζηηο εθάζηνηε πιαηζηαθέο θαη θαηαζηαζηαθέο απαηηήζεηο (Hall et al., 1998). 

Δπηπιένλ, ν ηχπνο δεζκνχ δηαηεξείηαη ζρεηηθά ζηαζεξφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, σζηφζν 

είλαη επαίζζεηνο ζηελ έθζεζε ζε γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθφιιεζε θαη ηελ θηγνχξα πνπ 

ζπληζηά ην πεξηερφκελφ ηεο (Gillath, Selcuk & Shaver, 2008). ην κέιινλ ε εξεπλεηηθή 

θνηλφηεηα θαιείηαη λα δηεθπεξαηψζεη ελεξγέο πξνζπάζεηεο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ν ηχπνο δεζκνχ, ζπλδπαζηηθά κε παξάγνληεο αλσηέξνπ επηπέδνπ αλάιπζεο, φπσο ε θαηαζθεπή 

ηνπ εαπηνχ, σο έλα ζπλερέο αλαπαξάζηαζεο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηάο ηνπ, 

επηδξνχλ ζηηο ζρέζεηο πνπ ν εγέηεο ζπλάπηεη κε ηνλ θάζεπθηζηάκελν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαζεσξεζεί θαη λα επαλεμαζζεί ε αηηία ησλ πνηνηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηηο θάζεηεο δπαδηθέο ζρέζεηο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία αληαιιαγήο εγέηε κέινπο. ην παξφλ 

εγρείξεκα, ε έληαμε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ απην-αληίιεςε απνηεινχλ 

κέγηζηε ζπληζηψζα κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη πξνζπάζεηαο εξκελείαο ηεο εγεζίαο. 
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