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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ο καθορισμός της έννοιας της ηθικής ηγεσίας στην εργασία αποτέλεσε το κίνητρο για
την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας
προσδιορίστηκε από την επίτευξη δύο στόχων. Ο πρώτος στόχος εστίασε στη
διατύπωση ενός σαφούς και συνεκτικού λειτουργικού εννοιολογικού μοντέλου για τον
προσδιορισμό της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Aυτό αποτελεί προυπόθεση για την
κατανόηση των ηθικών ηγετικών συμπεριφορών και διευκολύνει την εφαρμογή
ηθικών πρακτικών στους οργανισμούς. Ο δεύτερος στόχος αφορά την κατασκευή ενός
αξιόπιστου και έγκυρου ψυχομετρικού εργαλείου, το οποίο είναι ικανό να αξιολογεί
την έννοια της ηθικής ηγεσίας στην εργασία.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την ηθική στην εργασία προέκυψε από τις επιζήμιες
οικονομικές, παραγωγικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που έχουν οι μη ηθικές
πρακτικές στους οργανισμούς, η συχνότητα εμφάνισης των οποίων ενισχύθηκε τα
τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον αυτό επικεντρώθηκε κυρίως στα άτομα που ασκούν
εξουσία / ηγεσία στους οργανισμούς, καθώς εκείνα ορίζουν τις σημαντικές αποφάσεις
στην εργασία, εποπτεύουν την εργασιακή συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού
και ρυθμίζουν την λειτουργία των οργανισμών. Αρκετά μοντέλα ηγεσίας (π.χ., το
«μετασχηματιστικό», το «συναλλακτικό», το «χαρισματικό», το «αυθεντικό» και το
«πνευματικό / υπερβατικό») επεδίωξαν να ενσωματώσουν διαφορετικά ηθικά
χαρακτηριστικά στο εννοιολογικό τους πλαίσιο. Ωστόσο, ο ηθικός προσανατολισμός
αυτών των μοντέλων ηγεσίας θεωρήθηκε ελλειπής.
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Ο ηθικός επαναπροσδιορισμός των ηγετικών προτύπων στους οργανισμούς κατέστησε
απαραίτητη την ανάδειξη νέων εννοιολογικών προσεγγίσεων, μια εκ των οποίων είναι
η ηθική ηγεσία. Η έννοια της ηθικής ηγεσίας κέντρισε το ενδιαφέρον των ερευνητών.
Τις τελευταίες δεκαετίες αρκετά εννοιολογικά μοντέλα έχουν κάνει την εμφάνισή
τους, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις για την ηθική
ηγεσία. Ορισμένα θεωρητικά μοντέλα προσέγγισαν την ηθική ηγεσία ως μια
μονοδιάστατη έννοια, ενώ άλλα εστίασαν σε πολυδιάστατες δομές, προτείνοντας
διαφορετικό αριθμό διαστάσεων. Ωστόσο, διαφορές παρουσιάστηκαν και στο είδος
των διαστάσεων που περιελάμβαναν τα εννοιολογικά μοντέλα που είχαν τον ίδιο
αριθμό διαστάσεων. Η έλλειψη ομοφωνίας αναφορικά με τις διαστάσεις που
συνθέτουν την έννοια της ηθικής ηγεσίας δυσχέραινε την κατανόησή της, και κατ’
επέκταση την ψυχομετρική αξιολόγηση της έννοιας.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί για την αξιολόγηση της ηθικής
ηγεσίας στην εργασία παρουσιάζουν αντίστοιχες διαφορές στον αριθμό και το είδος
των διαστάσεων που περιλαμβάνονται στο ψυχομετρικό τους μοντέλο. Η ασυμφωνία
στην ψυχομετρική αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας ενισχύθηκε και από την ελλειπή
εκτίμηση των διαφορών σχετικά τον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η συγκεκριμένη
έννοια από τους ηγέτες και από τους υφιστάμενους. Τα εργαλεία ηθικής ηγεσίας που
έχουν κατασκευαστεί υιοθετούν τη μέθοδο της έτερο-αξιολόγησης, δηλαδή
συγκεντρώνουν δεδομένα μόνο από υφιστάμενους. Η επιλογή της συγκεκριμένης
μεθόδου βασίστηκε στην πεποίθηση της αντικειμενικότερης αξιολόγησης της έννοιας
και την αποτροπή του φαινομένου μεροληψίας της απάντησης. Ωστόσο, εμπειρικά
δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι φαινόμενα μεροληψίας παρουσιάζονται τόσο σε
δεδομένα που προέρχονταν από ηγέτες, όσο και σε δεδομένα που προέρχονται από
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υφιστάμενους. Μάλιστα, η έτερο-αξιολόγηση θεωρείται αρκετά περιορισμένη, καθώς
σημαντικές ηγετικές συμπεριφορές δε γίνονται συνήθως αντιληπτές από τους
υφιστάμενους. Τέτοιες συμπεριφορές είναι για παράδειγμα οι συναντήσεις με
μετόχους του οργανισμού, η κοινωνική δικτύωση και η διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού. Επομένως, ο συνδυασμός ετερο-αξιολογήσεων και αυτό-αξιολογήσεων για
τη μέτρηση της ηθικής ηγεσίας στην εργασία θεωρήθηκε αναγκαία με σκοπό την
ενίσχυση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των συμπερασμάτων.

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου της διδακτορικής διατριβής, δηλαδή τον
καθορισμό της έννοιας της ηθικής ηγεσίας, διενεργήθηκαν δύο εμπειρικές μελέτες.
Στην πρώτη μελέτη (Κεφάλαιο 4) αναδείχθηκαν όλες οι διαστάσεις που συνθέτουν την
ηθική ηγεσία στην εργασία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού διενεργήθηκε μια
συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου συμπεριλήφθηκαν όλες οι μελέτες που
παρουσίασαν συγκεκριμένες διαστάσεις για τον ηθικό ηγέτη στην εργασία. Από τη
βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν συνολικά 27 διαστάσεις για την ηθική ηγεσία
στην εργασία, οι οποίες είναι οι εξής: η «ηθική κουλτούρα», η «ηθική καθοδήγηση», η
«ηθική παρατηρητικότητα», οι «εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής», η «ηθική
αξιολόγηση», η «προώθηση της ηθικής εκπαίδευσης», η «ηθική εμψύχωση», η
«ανάπτυξη του ηθικού οράματος», η «ηθική επιρροή μετόχων», η «ηθική
αποφασιστικότητα», η «διευκρίνηση ηθικών ρόλων», το «ηθικό όραμα», η «ηθική
δυνατότητα», η «ηθική στρατηγική», η «ηθική εγρήγορση», ο «ηθικός αυτοέλεγχος»,
η «ηθική ευθύνη», η «νομιμότητα», η «εμπιστοσύνη», η «ακεραιότητα», η
«επιβράβευση της ηθικής συμπεριφοράς», η «ταπεινοφροσύνη», η «ειλικρίνεια», ο
«αλτρουισμός», η «συνεργασία», ο «καταμερισμός εξουσίας» και το «πρότυπο ηθικής
συμπεριφοράς».
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Οι 27 διαστάσεις ηθικής ηγεσίας αξιολογήθηκαν για την εγκυρότητα περιεχομένου
τους τόσο από διοικούντες (ηγέτες) όσο και από διοικούμενους (υφιστάμενους)
(Κεφάλαιο 4). Η αξιολόγηση της εγκυρότητας του περιεχομένου όλων αυτών των
διαστάσεων είχε σκοπό να καθορίσει ποιες διαστάσεις έχουν πρωτογενή ρόλο στον
εννοιολογικό προσδιορισμό της ηθικής ηγεσίας και ποιες έχουν δευτερεύοντα ρόλο,
και ενδεχομένως εξαιρούνται από τον εννοιολογικό προσδιορισμό της έννοιας. Τα
αποτελέσματα της πρώτης εμπειρικής μελέτης επιβεβαίωσαν ότι και οι 27 διαστάσεις
είναι σημαντικές για τον ορισμό της έννοιας, τόσο από ηγέτες όσο και από
υφιστάμενους, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έννοια της ηθικής ηγεσίας
στην εργασία.

Για την καλύτερη κατανόηση της ηθικής ηγεσίας, θεωρήθηκε απαραίτητη η ανάδειξη
μιας εννοιολογικής δομής μεταξύ των 27 διακριτών διαστάσεων της. Στη δεύτερη
εμπειρική μελέτη (Κεφάλαιο 5) εφαρμόστηκε Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων για
τον εντοπισμό ανώτερων ιεραρχικά παραγόντων. Οι 27 διακριτές διαστάσεις
αξιολογήθηκαν από 258 ηγέτες, οι οποίοι απασχολούνται σε διάφορους οργανισμούς
της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν την ύπαρξη ενός σύνθετου
εννοιολογικού μοντέλου. Το σύνθετο εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας
διαμορφώνεται α) από έναν ανώτερο ιεραρχικά παράγοντα, αυτόν της ηθικής ηγεσίας,
ο οποίος ερμηνεύει υψηλότερο ποσοστό διακύμανσης, και β) από δύο κατώτερους
ιεραρχικά παράγοντες, οι οποίοι ονομάζονται «τέλος» και «ήθος» και ερμηνεύουν
χαμηλότερο ποσοστό της διακύμανσης για την έννοια της ηθικής ηγεσίας. Ο
παράγοντας «τέλος» καθορίστηκε από την τελεολογική φιλοσοφική προσέγγιση,
σύμφωνα με την οποία όλα έχουν ηθικό σκοπό, αφού οι διαστάσεις που φορτώνουν
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σημαντικά σε αυτόν επικεντρώνονται περισσότερο στις ηθικές συμπεριφορές του
ηγέτη. Ο παράγοντας «ήθος» καθορίστηκε από την αντίστοιχη αρχαία ελληνική λέξη,
η οποία προσδιορίζει τις ιδιότητες του χαρακτήρα ενός ατόμου που βρίσκονται σε
αρμονία με τα διδάγματα ηθικής που πρεσβεύει στην ζωή του, καθώς οι διαστάσεις
που φορτώνουν σημαντικά σε αυτόν επικεντρώνονται στα ηθικά χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του ίδιου του ηγέτη.

Για την επίτευξη του δεύτερου στόχου της διδακτορικής διατριβής, δηλαδή την
κατασκευή ενός αξιόπιστου και έγκυρου ψυχομετρικού εργαλείου, διενεργήθηκαν
τρεις επιπλέον εμπειρικές μελέτες. Στην τρίτη εμπειρική μελέτη (Κεφάλαιο 6)
κατασκευάστηκε το νέο ψυχομετρικό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης της ηθικής ηγεσίας,
το οποίο ονομάζεται ΚΛίμακα ΗΘΙκής ηγεσίαΣ (ΚΛΗΘΙΣ). Η ΚΛΗΘΙΣ αποτελείται
από 27 στοιχεία, όπου κάθε στοιχείο περιλαμβάνει έναν σύντομο λειτουργικό ορισμό
με τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις 27 διακριτές διαστάσεις ηθικής
ηγεσίας. Για την εμπειρική επιβεβαίωση της παραγοντικής σταθερότητας, η ΚΛΗΘΙΣ
χορηγήθηκε σε 390 ηγέτες από διάφορους οργανισμούς στην Ελλάδα. Με τα δεδομένα
αυτά πραγματοποιήθηκε Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων. Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης έδειξαν ότι το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας είχε την καλύτερη
προσαρμογή στα δεδομένα της μελέτης, συγκριτικά με το μονοπαραγοντικό μοντέλο,
το μοντέλο των δύο παραγόντων και το ιεραρχικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας.

Εκτός από την τεκμηρίωση της παραγοντικής δομής, επιβεβαιώθηκε και η
ψυχομετρική ισοδυναμία της ΚΛΗΘΙΣ, με την εφαρμογή της παραγοντικής
ισοδυναμίας στην τέταρτη εμπειρική μελέτη (Κεφάλαιο 7). Για την εξέταση της
παραγοντικής ισοδυναμίας, η ΚΛΗΘΙΣ διαμορθώθηκε ανάλογα, ώστε να μπορεί να
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συμπληρώνεται τόσο από ηγέτες (οι οποίοι αξιολογούν το ηγετικό τους στυλ μέσω
αυτό-αξιολογήσεων), όσο και από υφιστάμενους (οι οποίοι αξιολογούν το ηγετικό
στυλ των προϊσταμένων τους μέσω ετερο-αξιολογήσεων). Πιο αναλυτικά, η ΚΛΗΘΙΣ
έτερο-αξιολόγησης χορηγήθηκε σε περίπου 650 υφιστάμενους, ενώ η ΚΛΗΘΙΣ αυτόαξιολόγησης σε περίπου 650 ηγέτες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το εννοιολογικό
μοντέλο της ΚΛΗΘΙΣ γίνεται αντιληπτό με τον ίδιο τρόπο τόσο από τους διοικούντες
(ηγέτες) όσο και από τους διοικούμενους (υφιστάμενοι).

Στην πέμπτη εμπειρική μελέτη (Κεφάλαιο 8) εκπονήθηκε μια σειρά υπο-μελετών,
ώστε να ολοκληρωθεί ο δεύτερος στόχος της διατριβής, η τεκμηρίωση των
ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ΚΛΗΘΙΣ. Πιο αναλυτικά, στην πρώτη υπό-μελέτη
επιβεβαιώθηκε η χρονική σταθερότητα/συνέπεια της ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης από
115 ηγέτες. Στη δεύτερη υπό-μελέτη επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής
της ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης και έτερο-αξιολόγησης. Στην τρίτη υπό-μελέτη
εκτιμήθηκε η συγχρονική εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ έτερο-αξιολόγησης σε δείγμα 110
υφιστάμενων. Η ΚΛΗΘΙΣ συσχετίστηκε με άλλα εργαλεία ηθικής ηγεσίας, καθώς και
με την έννοια της συμπεριφοριστικής ακεραιότητας και της διαπροσωπικής
εμπιστοσύνης στην εργασία, επιβεβαιώνοντας ότι σχετίζεται υψηλά, αλλά δεν
ταυτίζεται απόλυτα, με τα παραπάνω εννοιολογικά μοντέλα. Στην τέταρτη υπό-μελέτη
αξιολογήθηκε η συγκλίνουσα εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ από 145 ηγέτες. Η έννοια της
ηθικής ηγεσίας συσχετίστηκε τη μετασχηματιστική, τη συναλλακτική, τη laissez-faire
και τη καταχρηστική ηγεσία, αλλά και με παρεμφερείς έννοιες όπως το ηθικό κλίμα, οι
φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά, η οργανωσιακή δέσμευση, η οργανωσιακή και
διαπροσωπική αποκλίνουσα συμπεριφορά και η επαγγελματική εξουθένωση. Σε όλες
τις αναφερόμενες συσχετίσεις επιβεβαιώθηκαν οι προβλεπομενες σχέσεις. Τέλος, στην
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πέμπτη υπό-μελέτη αξιολογήθηκε η αποκλίνουσα εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ από 115
ηγέτες, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν ότι η ηλικία, το εκπαιδευτικό
επίπεδο και η εργασιακή προσωπικότητα του ηγέτη δεν επηρεάζουν την ηθικότητά του
ή/και την εκδήλωσή ηθικών συμπεριφορών στην εργασία του. Συμπερασματικά, η
ΚΛΗΘΙΣ έχει πολύ καλή αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων, αξιοπιστία
εσωτερικής συνοχής, συγκλίνουσα, αποκλίνουσα και συγχρονική εγκυρότητα.

Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσιάζονται στη
διατριβή φαίνεται ότι η πολυπλοκότητα της έννοιας της ηθικής ηγεσίας αποτυπώνεται
καλύτερα από το αμφιπαραγοντικό μοντέλο, το οποίο διαμορφώνεται από τον γενικό
παράγοντα ηθική ηγεσία και από δύο ανεξάρτητους παράγοντες «τέλος» και «ήθος».
Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο παράγοντες αν και διακριτοί, είναι απαραίτητοι για τον
προσδιορισμό της έννοιας της ηθικής ηγεσίας. Το συγκεκριμένο εννοιολογικό μοντέλο
συνθέτει τα διαφορετικά εννοιολογικά μοντέλα της ηθικής ηγεσίας, καταλήγοντας σε
έναν ολοκληρωμένο εννοιολογικό ορισμό. Αυτό είναι απαραίτητο για την έγκυρη και
αξιόπιστη μέτρηση της ηθικής ηγεσίας, η οποία έχει σημαντικές εφαρμογές στους
οργανισμούς, όπως για παράδειγμα στις διαδικασίες επιλογής ηγετικών στελεχών,
στον προγραμματισμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων με επίκεντρο την εργασιακή ηθική
και τέλος, στην υιοθέτηση ηθικότερων κριτηρίων για την εργασιακή ανέλιξη των
εργαζομένων στους οργανισμούς.
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ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION
This doctoral dissertation aimed at delineating the concept of ethical leadership at work
by addressing two specific objectives. The first objective was to propose and test an
overacrhing conceptual framework for ethical leadership at work. Based on the first
objective, the second objective was to develop a reliable and valid psychometric tool,
capable for evaluating ethical leadership at work.

The increasing frequency of unethical events in organizations and their subsequent
detrimental economic, organizational and psychological impact, has increased research
interest in understanding ethical behaviors in the workplace. This interest focused
mainly on those who exert authority / leadership in organizations. Leaders impact
greatly on the organization’s functioning and employees’ efficiency. In this context,
existing leadership models, such as transformational, transactional, charismatic,
authentic and spiritual / transcendental leadership, tried to incorporate ethical aspects.
However, this approach has been considered incomplete, since work scandals and
unethical practices continue to appear in organizations.

This research interest towards ethical practices has consequently generated new
leadership frameworks, one of which is the ethical leadership framework. Several
definitions of ethical leadership have emerged. These definitions largely disagree on
what is ethical leadership. For example, certains frameworks defined ethical leadership
as a unidimensional concept, while others proposed several different dimensions. Even
when different approaches share the same number of dimensions, these dimensions
present significant differences regarding their theoretical content. This lack of
concensus regarding the dimensionality of ethical leadership, prevented the
12

advancement of the construct and its nomological network, while it also hindered the
development of a sound psychometric tool for assessing ethical leadership at work.

All the psychometric tools that have been developed for the assessment of ethical
leadership vary regarding the number and type of factors included in their framework.
Furthermore, the debate of whether followers or leaders provide more accurate
evaluations of ethical leadership, has also obstructed the psychometric advancement of
the concept. Existing ethical leadership tools are observer-rated, since employee data
were considered to be more objective and less biased. However, research on rating
methods revealed that both self (i.e., leader) and observer (i.e., follower) ratings are
subject to bias. Yet, observer-ratings appear may be inadequate in fully capturing the
concept of leadership, because important leadership practices, such as meetings with
stakeholders, networking and organizing are not fully conceived by followers. Thus,
the need for developing more integrated rating methods that allow for both self- and
observer-evaluations seems imperative.

In pursuit of the first objective, namely the definition of the concept of ethical
leadership, two empirical studies were conducted. During the first empirical study
(Chapter 4), an extensive literature review was performed to identify all the dimensions
that are included in the different definitions of ethical leadership at work that were
proposed in the litereature. In total, 27 different dimensions of ethical leadership at
work have emerged. Those dimensions namely are: ‘honesty’, ‘sincerity’, ‘integrity’,
‘reward of ethical behavior’, ‘altruism’, ‘ethical strategy’, ‘clarification of ethical role’,
‘ethical behaviors role-model’, ‘humility’, ‘application of ‘green policies’, ‘ethical
self-control’, ‘ethical vision’, ‘ethical responsibility’, ‘ethical vigilance’, ‘ethical
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possibility’, ‘development of ethical vision’, ‘power distribution’, ‘ethical culture’,
‘ethical encouragement’, ‘forwarding ethical training’, ‘ethical determination’,
‘collaboration’, ‘ethical evaluation’, ‘ethical influence of stakeholders’, ‘trust’, ‘ethical
insight’ and ‘ethical guidance’.

These 27 dimensions of ethical leadership were further assessed for their content
validity by both leaders and followers (Chapter 4). The assessment of the content
validity analysis for the 27 dimensions confirmed that all 27 dimensions have unique
qualities and are important for the definition of the concept by both leaders and
followers.

In the second empirical study (Chapter 5), the identification of a conceptual structure
among those 27 distinct dimensions was inverstigated. The identification of the
conceptual structure and more specifically of the first-order factors, enables a clearer
comprehension of the concept and facilitates the construction of the new psychometric
tool. First, exploratory factor analysis was conducted to explore the underlying factors
of the construct. In total, 258 leaders from several Greek organizations participated to
the study. The results of the analysis suggested that the ethical leadership framework
was better identified by a) a general ‘ethical leadership’ factor and b) two sub-factors
named ‘telos’ and ‘ethos’. ‘Telos’ refers to the teleological philosophical approach,
according to which everything has a moral purpose, since the dimensions that loaded
on this factor present moral behaviors. ‘Ethos’ refers to the qualities of a person's
character that are in harmony with the ethical principles he/she manifestes in life, since
the dimensions that loaded significantly on this factor focus on the moral
characteristics of the personality of the leader.
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The second objective of thιs doctoral dissertation focused on the development of a
reliable and valid psychometric tool for assessing the proposed ethical leadership
framework. The new, self-rated psychometric tool is the Questionnaire of ethical
Leadership (QueL) consists 27 items; each item includes a brief functional definition
regarding the basic characteristics of the 27 distinct dimensions of ethical leadership.
In the third empirical study (Chapter 6), confirmatory factor analysis was employed to
cross-validate the factor structure of the new factorial framework. In total 390 leaders
from various Greek organizations participated to the study. Results from the analysis
indicated that the bifactor model of ethical leadership showed significantly better fit in
comparison to the one-factor, two-factor and the hierarchical model.

To further validate the factorial structure of the QueL, the measurement invariance of
the scale across informants (leaders vs. followers) was examined (Chapter 7).
Measurement invariance is a statistical technique that has never been used before for
the cross-validation of the bifactor ethical leadership structure model among different
work groups (i.e. leaders and followers). Before running the analysis, an alternative
observer-rated format of the QueL was created and administered to approximately 650
employees, while the self-rated format of QueL was administered to approximately
650 leaders. Results from the analysis indicated small decrements across all compared
models, suggesting that the QueL bifactor model exhibits invariance across leader and
follower.

In pursue of the second objective, evidence was provided to support the validity and
reliability of the QueL, following a systematic process using multiple independent
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samples of leaders and followers in the fifth study (Chapter 8). More extensively, using
data from 314 followers, QueL was significantly related, yet distinct, to ethical
leadership, behavioural integrity and interpersonal trust at work, confirming its
concurrent validity. It was also demonstrated that QueL exhibits convergent validity;
positive correlations were found with transformational and transactional leadership,
ethical climate, organizational citizenship behaviour and followers’ commitment;
negative correlations were found with laissez-faire leadership, interpersonal and
organizational deviant behaviors and abusive supervision. Moreover, it was found that
QueL exhibits discriminant validity against other ethical scales (e.g., ELS). Our results
further supported the incremental validity of the QueL over and above transformational
leadership in explaining behavioral integrity, interpersonal trust at work and abusive
supervision, and confirming that ethical leadership is conceptually related yet distinct
to those attitudes and behaviors as predicted. Moreover, the QueL showed nonsignificant correlations with leaders’ gender, education level, and work personality,
highlighting that leaders may be considered ethical regardless of these factors. These
results validate the sound psychometric principles of the QueL.

In conclusion, the complexity of the concept of ethical leadership has been reflected in
the nomonological framework of the bifactor model, which consists of a general factor
named ‘ethical leadership’ and two sub-factors named ‘telos’ and ‘ethos’. This
conceptual model ‘bridges’ the gap among the existing theoretical frameworks and
while the new scale exhibits robust psychometric characteristics that can be used for
developing the construct’s nomonological network, and for a range of practical
applications, personnel selection, training, and career development.
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Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέπων καθηγητή μου κ. Ιωάννη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Αναζητώντας ηθικά μονοπάτια σε ηγετικά μοντέλα
1. Εισαγωγή
Η ηθική έχει οριστεί ως «η υποκειμενική αντίληψη και η ατομική στάση
απέναντι στο σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας που καθορίζουν τη
συμπεριφορά των ατόμων με βάση το κοινωνικά αποδεκτό, το καλό και το κακό»
(Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2008). Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, η ηθική
καθορίζεται από μια ομάδα κανόνων, οι οποίοι καθιερώθηκαν από τους ανθρώπους για
να ορίζουν το καλό και το κακό σε κάθε έκφανση του κοινωνικού βίου. Στόχος αυτών
των κανόνων ηθικής είναι η ρύθμιση της κοινωνικής συμπεριφοράς για το όφελος του
συνόλου. Παρόλο που οι κανόνες διέπουν όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις, η σημασία
τους για το πλαίσιο της εργασίας υπογραμμίστηκε μόλις τον προηγούμενο αιώνα
(House & Aditya, 1997). Το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της έννοιας
της ηθικής στην εργασία ενισχύθηκε, καθώς οι κοινωνικοί/ κανόνες και οι επιπτώσεις
παραβίασής τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού βίου των
ανθρώπων.
Το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη μελέτη της ηθικής στην εργασία
διαμορφώθηκε σημαντικά και από την ολοένα αυξανόμενη παρουσία μη ηθικών
πρακτικών στο εργασιακό περιβάλλον, η παρουσία των οποίων λαμβάνει παγκόσμιες
διαστάσεις (π.χ., Brown, 2007). Εργασιακά σκάνδαλα έχουν δει το φως της
δημοσιότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Αφρικής (π.χ.,
Knights & O’Leary, 2005. Resick, Hanges, Dickson, & Mitchelson, 2006. Schyns &
Schilling, 2013). Αντίστοιχα σκάνδαλα έχουν αναφερθεί και στην Ελλάδα (π.χ.,
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Κόρρας & Δρόσος, 2014. Schmitt, 2010). Τα σημαντικότερα εργασιακά σκάνδαλα που
έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας την τελευταία τριακονταετία είναι το σκάνδαλο
της ΦΑΝΤΟΜ, της Karouzos Construction, της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου και Νέας
Μηχανιώνας, της Αιγαίον Όιλ, της BMW και της Siemens.
Η ανάγκη για μελέτη της ηθικής στην εργασία προέκυψε και από τις επιζήμιες
οικονομικές επιπτώσεις που είχαν οι μη ηθικές πρακτικές για τους οργανισμούς (π.χ.,
Bedi, Alpaslan, & Green, 2016. Elçi, Şener, Aksoy, & Alpkan, 2012. Palanski, Avey,
& Jiraporn, 2014). Οι αρνητικές επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στη μείωση
κερδών αλλά επέδρασαν αρνητικά και στο ανθρώπινο δυναμικό, αφού καταγράφθηκε
πτώση της παραγωγικότητας και της εργασιακής απόδοσης, ενίσχυση της αποχώρησης
εξειδικευμένου προσωπικού, αύξηση των ψυχολογικών και των συναισθηματικών
προβλημάτων των εργαζομένων και γενικότερα διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας
των οργανισμών (π.χ., Brown, 2007. Schyns & Schilling, 2013).
Σε διεθνές επίπεδο, τα σκάνδαλα στους οργανισμούς τόνισαν την
αναγκαιότητα για ερμηνεία τέτοιων αρνητικών πρακτικών, αλλά παράλληλα
ενίσχυσαν τις προσπάθειες για την αναζήτηση μέσων που θα οδηγήσουν στην
εξάλειψη αυτών των φαινόμενων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά
οι έρευνες για το θέμα αυτό (Barraquier, 2011). Η ανάγκη για ερμηνεία των ανήθικων
πρακτικών κατεύθυνε το επιστημονικό ενδιαφέρον προς τα ηγετικά πρότυπα των
οργανισμών, καθώς ο ρόλος του ηγέτη είναι καθοριστικός τόσο για τη διαμόρφωση
της κουλτούρας, του κλίματος και της λειτουργίας του οργανισμού (π.χ., KishGephart, Harrison, & Treviño, 2010), όσο και για την καθιέρωση των πρακτικών και
οραμάτων των πολιτικών κομμάτων (π.χ., Morrell & Hartley, 2006). Η ανάγκη για
μελέτη (και κατ’ επέκταση ενίσχυση) των ηθικών συμπεριφορών στους οργανισμούς
είχε ως αποτέλεσμα να ενσωματωθούν ηθικά χαρακτηριστικά στα πρότυπα ηγεσίας
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των υπαρχόντων θεωρητικών προσεγγίσεων, για παράδειγμα της μετασχηματιστικής,
της συναλλακτικής, της χαρισματικής και της αυθεντικής ηγεσίας. Η ενσωμάτωση
ηθικών χαρακτηριστικών στις υπάρχουσες θεωρίες ηγεσίας επιδίωξε την εξομάλυνση
των αρνητικών επιπτώσεων από την απουσία ηθικών συμπεριφορών στην εργασία
(Brown & Treviño, 2006α). Ωστόσο, η ενσωμάτωση τέτοιων ηθικών χαρακτηριστικών
οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές στο εννοιολογικό πλαίσιο των υπαρχουσών θεωριών
ηγεσίας, επιβράδυνε την ανάδειξη καινοτόμων θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες
θα εστίαζαν αποκλειστικά στην έννοια της ηθικής ηγεσίας, ενώ ταυτόχρονα δεν
περιόρισε σε ανάλογο βαθμό τις μη ηθικές πρακτικές των ηγετικών τους προτύπων
στους οργανισμούς.

1.1. Στόχοι διδακτορικής διατριβής
Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιδιώκει να ενισχύσει την επιστημονική
γνώση σχετικά με την έννοια της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Για τον λόγο αυτόν,
καθορίζονται δύο βασικοί στόχοι. Ο πρώτος στόχος επικεντρώνεται στη διατύπωση
ενός σαφούς και συνεκτικού λειτουργικού ορισμού/εννοιολογικού μοντέλου για την
ηθική ηγεσία, το οποίο διαμορφώνεται από τις διαστάσεις εκείνες που έχουν
πρωτεύοντα ρόλο στον εννοιολογικό καθορισμό της έννοιας. Ο δεύτερος στόχος της
παρούσας διδακτορικής διατριβής επικεντρώνεται στην κατασκευή ενός αξιόπιστου
και έγκυρου ψυχομετρικού εργαλείου, κατάλληλου να αξιολογήσει το νέο
εννοιολογικό μοντέλο της ηθικής ηγεσίας στην εργασία.
Η ολοκλήρωση των δύο στόχων της διδακτορικής διατριβής θα έχει επίσης
πρακτική συνεισφορά, καθώς, μέσω της έγκυρης και αξιόπιστης αξιολόγησης, θα
δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της εκδήλωσης δεοντολογικών συμπεριφορών και της
αποτροπής μη ηθικών πρακτικών στους οργανισμούς. Επίσης, ένα ολοκληρωμένο
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εννοιολογικό πλαίσιο της ηθικής ηγεσίας θα συμβάλει και σε επιμέρους οργανωσιακές
διαδικασίες, όπως είναι για παράδειγμα η πρόσληψη προσωπικού με ηθικά κριτήρια
και η επιλογή εκπαιδευτικών σεμιναρίων/καταρτίσεων για την ενίσχυση των ηθικών
συμπεριφορών. Για την ανάδειξη του νέου εννοιολογικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας
αρχικά παρουσιάζονται διάφορα εννοιολογικά μοντέλα ηγεσίας, τα οποία επεδίωξαν,
αλλά απέτυχαν, να καλύψουν το ηθικό κενό στους οργανισμούς, υιοθετώντας
συγκεκριμένα ηθικά χαρακτηριστικά.

1.2.Θεωρίες ηγεσίας
1.2.1. Μετασχηματιστική ηγεσία
Ίσως η πιο διαδεδομένη θεωρία ηγεσίας στην εργασία να είναι η θεωρία της
μετασχηματιστικής ηγεσίας (transformational leadership) (Bass & Steidlmeier, 1999).
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, ο μετασχηματιστικός ηγέτης επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη ενός εργασιακού οράματος, το οποίο ‘μεταλαμπαδεύει’ στα μέλη του
οργανισμού με σκοπό να τα παρακινήσει προς την επίτευξη αυτού του οράματος, το
οποίο τείνουν να το βιώνουν ως συλλογικό. Η έννοια της μετασχηματιστικής ηγεσίας
διακρίνεται από τέσσερα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι η «έμπνευση-παρακίνηση»
(inspirational motivation), τα «διανοητικά ερεθίσματα» (intellectual stimulation), η
«εξατομικευμένη φροντίδα» (individualized consideration) και το «χαρισματικό
στοιχείο» (idealized influence) (Βακόλα & Νικολάου, 2012. Bass & Steidlmeier,
1999). Η έμπνευση-παρακίνηση αναφέρεται στην ικανότητα του ηγέτη να δημιουργεί
ρεαλιστικούς στόχους εργασίας, τους οποίους προασπίζει μέσα από το όραμά του. Η
δημιουργία ρεαλιστικών στόχων αποτελεί ενδεδειγμένη πρακτική για την παρακίνηση
και την έμπνευση των υφιστάμενων του προς το συλλογικό όραμα του οργανισμού.
Με τα διανοητικά ερεθίσματα, ο μετασχηματιστικός ηγέτης ενθαρρύνει την ανάδειξη
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καινοτόμων προσεγγίσεων από τους συνεργάτες του και προκαλεί για τη συνεχή
βελτίωση των εργασιακών τους ικανοτήτων. Ο ηγέτης μεταδίδει θετική ενέργεια σε
όλο το ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη του συλλογικού οράματος και δε
διστάζει να ρισκάρει προσωπικά εάν θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να
φτάσει τον στόχο του. Επιπλέον, διευκολύνει την ανοιχτή επικοινωνία και την
ομαδικότητα μεταξύ των μελών, μέσω της καθιέρωσης ενός κλίματος συνεργασίας
στον οργανισμό. Η εξατομικευμένη φροντίδα επιτρέπει στον μετασχηματιστικό ηγέτη
να λειτουργεί ως μέντορας για τους συνεργάτες/υφιστάμενους του, αναλαμβάνοντας
υποστηρικτικό ρόλο στις καθημερινές τους ανάγκες. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης
αφιερώνει καθημερινά χρόνο για να ακούσει όλες τις ανησυχίες των υφιστάμενων του
και συζητά μαζί τους πιθανές λύσεις στα προβλήματά τους. Προβάλει τον εαυτό του
περισσότερο ως «συνοδοιπόρο» στην κοινή εργασιακή πορεία του με τους
υφιστάμενους του, παρά ως προϊστάμενο τους. Τέλος, μέσω του χαρισματικού
στοιχείου ο μετασχηματιστικός ηγέτης λειτουργεί ως πρότυπο στην εργασία του και
επιδεικνύει μια ιδιαίτερα χαρισματική προσωπικότητα, η οποία έχει την ικανότητα να
επηρεάζει τους υφιστάμενους του. Με τη χαρισματική προσωπικότητα του, ο ηγέτης
εκφράζει το σύνολο των πεποιθήσεων και των προσωπικών αξιών, οι οποίες
θεωρούνται άξιες θαυμασμού από τους υφιστάμενους, οδηγώντας τους τελευταίους
προς μια απόλυτη ταύτιση με τον μετασχηματιστικό ηγέτη. Μέσω αυτής της ταύτισης,
οικοδομείται μια σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τους υφιστάμενους του, η οποία
δρα καταλυτικά στον τρόπο που λειτουργεί ο ηγέτης, όσο και στον τρόπο καθιέρωσης
και επίτευξης του συλλογικού οράματος του οργανισμού (Effelsberg & Solga, 2015).
Η ενσωμάτωση ηθικών χαρακτηριστικών στην έννοια της μετασχηματιστικής
ηγεσίας δίχασε τους θεωρητικούς και οδήγησε το εννοιολογικό μοντέλο σε δύο
διακριτές προσεγγίσεις (Bass & Steidlmeier, 1999). Η μία προσέγγιση ενσωμάτωσε
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την ηθική στο εννοιολογικό μοντέλο του μετασχηματιστικού ηγέτη εισάγοντας την
έννοια του «αυθεντικού μετασχηματιστικού ηγέτη», ενώ η άλλη προσέγγιση
ενσωμάτωσε την απουσία ηθικής ως χαρακτηριστικό του μετασχηματιστικού ηγέτη
εισάγοντας την έννοια του «ψευδούς μετασχηματιστικού ηγέτη». Οι δύο αυτές
θεωρητικές προσεγγίσεις νοούνται ως τα άκρα της ίδιας νοητής ηθικής γραμμής, τα
οποία εναλλάσσονται ανάλογα με το όραμα του μετασχηματιστικού ηγέτη. Δηλαδή, ο
μετασχηματιστικός ηγέτης μπορεί να είναι εξίσου αυθεντικός ή/ και ψευδής στα
πλαίσια ηθικής που πρεσβεύει στην εργασία του, ανάλογα με τις προσωπικές του
επιθυμίες ή τις εργασιακές του επιλογές, οι οποίες αντανακλώνται και στο συλλογικό
όραμα που πρεσβεύει.
Τα

εμπειρικά

δεδομένα

τείνουν

να

επιβεβαιώνουν

ότι

η

ηθική

συμπεριλαμβάνεται εν μέρει στο εννοιολογικό μοντέλο της μετασχηματιστικής
ηγεσίας». Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι ένας μετασχηματιστικός ηγέτης
συσχετίζεται με συμπεριφορές ακεραιότητας (π.χ., Parry & Proctor–Thompson, 2002),
ηθικού συλλογισμού (π.χ., Simola, Barling, & Turner, 2010. Turner, Barling,
Epitropaki, Butcher, & Milner, 2002), εμπιστοσύνης (π.χ., Christie, Barling, & Turner,
2011. Zhu, Newman, Miao, & Hooke, 2013), αλτρουισμού, προώθησης ηθικού
κλίματος στην εργασία (π.χ., Engelbrecht, van Ausegen, & Theron, 2005), ευγένειας
και σεβασμού προς τους υφιστάμενους (π.χ., Cho & Dansereau, 2010).
Ωστόσο, εμπειρικά δεδομένα έχουν επιβεβαιώσει αντίστοιχα ότι το
εννοιολογικό μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας περιλαμβάνει και μη ηθικές
διαστάσεις (Bass & Steidlmeier, 1999). Για παράδειγμα, η έρευνα των Effelsberg και
Solga (2015) έδειξε ότι ο μετασχηματιστικός ηγέτης είναι πρόθυμος να εμφανίσει
ανήθικες συμπεριφορές στην εργασία του κάθε φορά που θεωρεί ότι με αυτόν τον
τρόπο ωφελείται περισσότερο ο οργανισμός (αν και η συσχέτιση ανάμεσα στις δύο
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μεταβλητές ήταν ασθενής). Επίσης, οι Khoo και Burch (2008) συνέδεσαν τον
μετασχηματιστικό ηγέτη με τη χρήση αθέμιτων μέσων για την επίτευξη
απροσδιόριστων, από άποψη ηθικής, εργασιακών στόχων. Ορισμένα αθέμιτα μέσα που
μελετήθηκαν ήταν η παραπλάνηση, η χειραγώγηση των υφιστάμενων και η
δραματοποίηση των εργασιακών καταστάσεων για κερδοσκοπία και και ικανοποίηση
προσωπικών συμφερώντων.
Στην έρευνα τους, οι Banerji και Krishnan (2000) συνέκριναν τα
χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη με πέντε μη ηθικές συμπεριφορές: τη
δωροδοκία, τη ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος, την ψευδορκία, την επιδίωξη
προσωπικού οφέλους και τη μεροληψία υπέρ ορισμένων εργαζομένων. Παρόλο που οι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχει μικρή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα
χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη και στη δωροδοκία, δε βρέθηκαν άλλες
στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (αρνητικές ή θετικές) με τις υπόλοιπες μη ηθικές
συμπεριφορές που μελετήθηκαν. Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν στο ότι ο
μετασχηματιστικός ηγέτης χαρακτηρίζεται από ηθική ουδετερότητα, η οποία μπορεί
να έχει, σύμφωνα με τους ερευνητές, αρνητικές επιπτώσεις για τον οργανισμό. Για
παράδειγμα, ένας μετασχηματιστικός ηγέτης μπορεί να μη λέει ψέματα ή να μην
ενδιαφέρεται για το προσωπικό του όφελος, αλλά δεν απορρίπτει συνεργάτες που λένε
ψέματα ή ενδιαφέρονται για το προσωπικό τους όφελος.
Παρόλο που η εξατομικευμένη φροντίδα, τα διανοητικά ερεθίσματα και το
χαρισματικό στοιχείο αποτελούν θεμέλια χαρακτηριστικά του εννοιολογικού μοντέλου
της μετασχηματιστικής ηγεσίας και εμπεριέχουν ηθικές συμπεριφορές, όπως ο
σεβασμός και η εμπιστοσύνη, ωστόσο δεν έχουν εξ’ ορισμού αμιγώς ηθικό
χαρακτήρα. Η χρήση λοιπόν ηθικών συμπεριφορών φαίνεται να μην αποτελεί
επιτακτική ανάγκη για τον μετασχηματιστικό ηγέτη, καθώς ο ίδιος ενδέχεται να
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χρησιμοποιήσει κατά βούληση ηθικά ουδέτερες ή/και μη ηθικές συμπεριφορές στην
εργασία του ανάλογα με τις επιλογές που κάνει και το εργασιακό όραμα που πρεσβεύει
(Bass & Steidlmeier, 1999).

1.2.2 Συναλλακτική ηγεσία
Ένα

ακόμα

εννοιολογικό

μοντέλο,

το

οποίο

εμβάθυνε

σε

ηθικά

χαρακτηριστικά, είναι το μοντέλο της συναλλακτικής ηγεσίας (transactional
leadership) (Bass & Steidlmeier, 1999). Η συγκεκριμένη θεωρία επικεντρώνεται στους
διαφορετικούς τρόπους συνδιαλλαγής ανάμεσα στον ηγέτη και στον υφιστάμενο του,
οι οποίοι μακροπρόθεσμα στοχεύουν στην προσωπική ανέλιξη του εργαζομένου, στη
βελτίωση της εργασιακής του απόδοσης και στην αύξηση της παραγωγικότητας του
οργανισμού (Groves & LaRocca, 2011). Η έννοια της συνναλακτικής ηγεσίας
διακρίνεται από την εφαρμογή τριών διαφορετικών πρρακτικών: της «εξαρτημένης
αμοιβής» (contingent reward), της «ενεργητικής διοίκησης μέσω εξαίρεσης» (active
management-by-exception) και της «παθητικής διοίκησης μέσω εξαίρεσης» (passive
management-by-exception) (Βακόλα & Νικολάου, 2012).
Η πρώτη συναλλακτική πρακτική ονομάζεται εξαρτημένη αμοιβη και
προσδιορίζεται από ένα σαφές σύστημα αμοιβών και ποινών στην εργασία (Bass &
Steidlmeier, 1999. Judge & Piccolo, 2004). Ο συναλλακτικός ηγέτης ανταμείβει τους
υφισταμένους που ολοκληρώνουν επιτυχώς στόχους στην εργασία, ενώ αντίθετα
τιμωρεί τους υφισταμένους που δεν είναι αποδοτικοί. Απώτερος στόχος του
συναλλακτικού ηγέτη είναι να αποσαφηνίσει τους στόχους απόδοσης για κάθε
εργαζόμενο και να εξασφαλίσει ένα αποδοτικό και εύρυθμο περιβάλλον εργασίας. Με
την ενεργητική διοίκηση μέσω εξαίρεσης ο συναλλακτικός ηγέτης ξεκαθαρίζει τα
πρότυπα συμμόρφωσης και τιμωρίας, αναφέρει πλήρως ποιες είναι οι αποδεκτές και
μη αποδεκτές συμπεριφορές και τιμωρεί τους εργαζόμενους που εμφανίζουν
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ανεπιθύμητες συμπεριφορές στην εργασία τους (Βακόλα & Νικολάου, 2012). Στην
ενεργητική διοίκηση μέσω εξαίρεσης η παρέμβαση του συναλλακτικού ηγέτη γίνεται
άμεσα μόλις ο ίδιος αντιληφθεί αυτήν την ανάγκη. Δηλαδή, δε δίνεται η δυνατότητα
στον εργαζόμενο να συνειδητοποιήσει ο ίδιος τις αρνητικές συνέπειες των εργασιακών
του πράξεων, καθώς αυτές δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Επειδή, λοιπόν, ο
συναλλακτικός ηγέτης προλαμβάνει τα γεγονότα, δεν προσφέρει στον εργαζόμενο
δυνατότητα αντίδρασης. Αντίθετα, στην παθητική διοίκηση μέσω εξαίρεσης, ο
συναλλακτικός ηγέτης παρακολουθεί στενά τους υφιστάμενούς του, διαπιστώνει τα
σφάλματα στην εργασία τους και παρεμβαίνει μόνο όταν έχουν ήδη παρουσιαστεί τα
προβλήματα και/ή έχει παρεμποδιστεί η εργασία τους. Επομένως, στην παθητική
διοίκηση μέσω εξαίρεσης οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη εικόνα των εργασιακών τους
πράξεων και επιπτώσεων, καθώς ο συναλλακτικός ηγέτης δεν προλαμβάνει το λάθος
αλλά ενεργεί μετά.
Τα εμπειρικά δεδομένα που έχουν συνδέσει το μοντέλο συναλλακτικής
ηγεσίας με ηθικές συμπεριφορές είναι περιορισμένα, καθώς δεν υπάρχουν πολλές
έρευνες που να εστιάζουν στην ηθική του διάσταση. Για παράδειγμα οι Grooves και
LaRocca (2011) βρήκαν θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ενεργητική διοίκηση μέσω
εξαίρεσης και στην τελεολογική συμπεριφορά του ηγέτη. Η τελεολογική
συμπεριφορά, προέρχεται από την έννοια «τέλος», η οποία καθορίζει τον σκοπό μιας
συμπεριφοράς. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο συναλλακτικός ηγέτης εμφανίζει
τελεολογικές συμπεριφορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα κλίμα ακεραιότητας
και αλτρουισμού προς το συνάνθρωπο. Επομένως, ο συναλλακτικός ηγέτης δείχνει
ενδιαφέρον για τον τρόπο που επιτυχγάνονται οι στόχοι στην εργασία, αλλά και για τις
επιπτώσεις που οι τελευταίοι έχουν στους υφιστάμενους του.
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Το συμπέρασμα από την εμπειρική μελέτη των Grooves και LaRocca (2011)
έρχεται σε αντίθεση με το εννοιολογικό μοντέλο της συναλλακτικής ηγεσίας.
Σύμφωνα με αυτό, ο συναλλακτικός ηγέτης αφοσιώνεται αποκλειστικά στα μέσα και
στους τρόπους για να πετύχει τον στόχο του, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις
που ενδεχομένως να προκληθούν στους γύρω του (Kanungo, 2001). Ωστόσω,
ανεξάρτητα εμπειρικά δεδομένα επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι ο συναλλακτικός ηγέτης
εμφανίζει συμπεριφορές αλτρουισμού και ακεραιότητας στην εργασία του.
Συγκεκριμένα, συνδυάζοντας δεδομένα από υφιστάμενους και ηγέτες, οι Simola και
συν. (2010) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο συναλλακτικός ηγέτης τείνει να
εφαρμόζει σε όλους τους υφιστάμενους ένα αξιοκρατικό σύστημα αμοιβών και ποινών
προκειμένου να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην εργασία του.
Η τεκμηρίωση ηθικών διαστάσεων στο εννοιολογικό μοντέλο της
συναλλακτικής ηγεσίας είναι κάθε άλλο παρά δεδομένη. Αναλύοντας τις απαντήσεις
ηγετικών στελεχών από οργανισμούς της Νέας Ζηλανδίας, οι Parry και Proctor–
Thompson (2002) εντόπισαν διαφοροποιήσεις ως προς τις συμπεριφορές και τις ηθικές
αντιλήψεις του συναλλακτικού ηγέτη. Συγκεκριμένα, η διάσταση της εξαρτημένης
αμοιβής βρέθηκε να έχει θετική συσχέτιση με την ακεραιότητα, ενώ οι διαστάσεις της
ενεργητικής διοίκησης μέσω εξαίρεσης και της παθητικής διοίκησης μέσω εξαίρεσης
βρέθηκε να έχουν αρνητική συσχέτιση με την ακεραιότητα, με την τελευταία να
εμφανίζει τη στατιστικά ισχυρότερη αρνητική συσχέτιση. Τα αποτελέσματα αυτά
επιβεβαιώνουν ότι η ηθική διάσταση του συναλλακτικού ηγέτη επηρεάζεται από τις
πρακτικές συνδιαλλαγής που ακολουθεί. Ενδεχομένως, όσο περισσότερο ανταμείβει ή
τιμωρεί ο ηγέτης την εργασιακή προσπάθεια των υφιστάμενων του (δηλαδή
χρησιμοποιεί πρακτικές εξαρτημένης αμοιβής), τόσο περισσότερο γίνεται αντιληπτός
ως ηθικός. Αντιστρόφως, όσο περισσότερο «διεκπεραιωτικός» και «επιδιορθωτικός»
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είναι απέναντι στα εργασιακά σφάλματα των υφιστάμενων του, τόσο λιγότερο γίνεται
αντιληπτός ως ηθικός. Ωστός, η ελλιπής αξιολόγηση των ηθικών χαρακτηριστικών του
συναλλακτικού ηγέτη σε συνδυασμό με την προσήλωση των εμπειρικών μελετών στο
διεκπεραιωτικό μέρος της εργασίας του, καθήλωσαν την εξέλιξη των ηθικών
χαρακτηριστικών στο εννοιολογικό μοντέλο της συναλλακτικής ηγεσίας (Simola και
συν., 2010).

1.2.3. Χαρισματική ηγεσία
Ένα ακόμα εννοιολογικό μοντέλο ηγεσίας, το οποίο επεδίωξε να
ενσωματώσει ηθικά χαρακτηριστικά στο θεωρητικό του πλαίσιο είναι και το μοντέλο
της χαρισματικής ηγεσίας (charismatic leadership) (Howell & Frost, 1989). Η έννοια
προέρχεται από την ελληνική λέξη «χάρισμα» και αναφέρεται σε μια πνευματική
ιδιότητα, η οποία δόθηκε στον ηγέτη ύστερα από θεϊκή παρέμβαση (Conger &
Kanungo, 1994). Ο χαρισματικός ηγέτης χρησιμοποιεί τη γοητεία του, την
ελκυστικότητά του και την ευφράδειά του για να εκφράσει το εργασιακό όραμα, το
οποίο προωθεί στους υφιστάμενούς του (Samnani & Singh, 2013). Για να ασκήσει τα
εργασιακά του καθήκοντα, ο χαρισματικός ηγέτης βασίζεται στη μοναδικότητα της
ταυτότητάς του για να καλλιεργήσει έντονες συναισθηματικά σχέσεις με τους
υφιστάμενους του και να επιτύχει την ολοκλήρωση των στόχων στην εργασία του
(Conger & Kanungo, 1994. Conger, Kanungo, & Menon, 2000).
Η έννοια της χαρισματικής ηγεσίας διακρίνεται από πέντε χαρακτηριστικά
(Βακόλα & Νικολάου, 2012. Conger, Kanungo, Menon, & Mathur, 1997). Το πρώτο
χαρακτηριστικό ονομάζεται «όραμα και επικοινωνία» (strategic vision and
articulation). Ο χαρισματικός ηγέτης έχει ένα ξεκάθαρο όραμα για ένα καλύτερο
μέλλον στον οργανισμό, το οποίο και παρουσιάζει στους υφιστάμενους του ως μια
συλλογική σημαντική αποστολή. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η «ευαισθησία για
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το περιβάλλον» (sensitivity to the environment). Ο χαρισματικός ηγέτης έχει πολύ
καλή γνώση των δυνατοτήτων που του παρέχονται στην εργασία του από το κοινωνικό
και φυσικό περιβάλλον, επιδιώκει την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων με
ιδιαίτερο σεβασμό και ευαισθησία για την ολοκλήρωση των στόχων του και αποτρέπει
την πρόκληση βλαβών στο κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον. Το τρίτο
χαρακτηριστικό είναι η «μη συμβατική συμπεριφορά» (unconventional behavior). Η
συμπεριφορά του χαρισματικού ηγέτη δεν υπόκειται σε «καλούπια» αλλά αντίθετα
εξατομικεύεται από το χάρισμα του. Για τον λόγο αυτό ένας χαρισματικός ηγέτης
προασπίζει και εκφράζεται μέσα από καινοτόμες συμπεριφορές στην εργασία του. Το
τέταρτο χαρακτηριστικό είναι το «προσωπικό ρίσκο» (personal risk), δηλαδή η
ανάληψη ευθυνών από τον χαρισματικό ηγέτη. Επειδή η επιτυχής ολοκλήρωση των
στόχων που του ανατίθονται στην εργασία ενέχουν υψηλό ρίσκο, ο χαρισματικός
ηγέτης διαχειρίζεται αυτόν τον κίνδυνο με παραγωγικό τρόπο. Τέλος, το πέμπτο
χαρακτηριστικό είναι η «ευαισθησία στις ανάγκες των ανθρώπων» (sensitivity to
members’ need), η οποία εκδηλώνεται με συμπεριφορές ενσυναίσθησης, αλτρουισμού
και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Ο χαρισματικός ηγέτης είναι δεκτικός στα
συναισθήματα των άλλων και δείχνει κατανόηση για τα προσωπικά ζητήματα των
υφιστάμενων του.
Οι ερευνητές διέκριναν δύο τύπους χαρισματικού ηγέτη: εκείνον που
εκδηλώνει ηθικές συμπεριφορές και ονομάζεται «κοινωνικοποιημένος χαρισματικός
ηγέτης» και εκείνον που εκδηλώνει μη ηθικές συμπεριφορές και ονομάζεται
«προσωποποιημένος χαρισματικός ηγέτης» (Brown & Treviño, 2006β). Οι ηθικές
συμπεριφορές που έχουν συνδεθεί με τον κοινωνικοποιημένο χαρισματικό ηγέτη είναι
ο αλτρουισμός, η προώθηση των ηθικών αξιών του ηγέτη στους γύρω του και το
ενδιαφέρον του για το συλλογικό καλό. Αντίθετα, ο προσωποποιημένος χαρισματικός
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ηγέτης ενδιαφέρεται περισσότερο για το προσωπικό του όφελος και εκδηλώνει
περισσότερες μη ηθικές συμπεριφορές στην εργασία του. Τα εμπειρικά δεδομένα που
συνδέουν τον χαρισματικό ηγέτη με ηθικές συμπεριφορές είναι αρκετά περιορισμένα.
Για παράδειγμα, στην έρευνα τους, οι Conger και συν. (2000) διαπίστωσαν ότι η
χαρισματική ηγεσία σχετίζεται θετικά με την ενσυναίσθηση και το σεβασμό για το
συνάνθρωπο. Επιπλέον, ο Groves (2005) βρήκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στη
χαρισματική ηγεσία και στον έλεγχο του συναισθήματος, δηλαδή στην ικανότητα
ρύθμισης και εκδήλωσης των κατάλληλων συναισθημάτων κατά την διάρκεια της
εργασίας. Ελέγχοντας δηλαδή τα συναισθήματά του και αποτρέποντας διαφωνίες και
λογομαχίες, ο χαρισματικός ηγέτης καθιερώνει ένα περιβάλλον σεβασμού και
εκτίμησης προς τους συνεργάτες του, ενώ ταυτόχρονα μεταδίδει με μεγαλύτερη
επιτυχία το όραμα στους υφιστάμενους του.
Ωστόσο, το εννοιολογικό μοντέλο της χαρισματικής ηγεσίας εμφανίζει
σημαντικά ζητήματα ως προς την ηθική ή μη συμπεριφορά του ηγέτη (Howell &
Avolio 1992. Reave, 2005). Οι διαστάσεις που συνθέτουν έναν χαρισματικό ηγέτη,
όπως είναι για παράδειγμα το όραμα και επικοινωνία και η μη συμβατική
συμπεριφορά, βασίζονται κυρίως στη λεκτική πειθώ και στη γοητεία του ίδιου του
ηγέτη. Για τον λόγο αυτόν, ο χαρισματικός ηγέτης ενδέχεται να εμφανίσει
συμπεριφορές χειραγώγησης και εκμετάλλευσης προς το ανθρώπινο δυναμικό.
Εμπειρικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι οι υφιστάμενοι των χαρισματικών ηγετών
τείνουν να είναι άτομα με ανώριμη προσωπικότητα, μεγάλη αναποφασιστικότητα και
χαμηλή αυτοεκτίμηση (π.χ., Yukl, 1999). Ένας τέτοιος συνδυασμός κάνει τους
υφισταμένους «εύκολο στόχο» χειραγώγησης από χαρισματικούς ηγέτες. Παράλληλα,
το εννοιολογικό μοντέλο της χαρισματικής ηγεσίας έχει συσχετιστεί άμεσα και με μη
ηθικές συμπεριφορές, όπως η αγένεια, ο τραμπουκισμός και η επιθετικότητα (π.χ.,
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Samnani & Singh, 2013). Συμπερασματικά, ο περιορισμένος αριθμός εμπειρικών
μελετών για την ανάδειξη και καθιέρωση ηθικών συμπεριφοφών στον χαρισματικό
ηγέτη και η αμφιλεγόμενη επίδραση της προσωπικότητας του στον τρόπο διαχείρισης
του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργούν σοβαρές ασάφειες ως προς τον ηθικό
προσανατολισμό του εννοιολογικού μοντέλου της χαρισματικής ηγεσίας (Conger και
συν., 2000).

1.2.4. Αυθεντική ηγεσία
Μια διαφορετική εννοιολογική προσέγγιση ηγετικών πρακτικών είναι αυτή
της αυθεντικής ηγεσίας (authentic leadership), η οποία επεδίωξε να ενσωματώσει
ηθικά χαρακτηριστικά από τη γέννησή της (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, &
Peterson, 2008). Αυθεντικός θεωρείται ο ηγέτης που εκδηλώνει και προβάλλει ένα
σύνολο συμπεριφορών, οι οποίες προσβλέπουν στην ενίσχυση θετικών συμπεριφορών
και στην ανάδειξη ενός ηθικού κλίματος στην εργασία. Πιο συγκεκριμένα, ο
αυθεντικός ηγέτης ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων
και την «ηθική» αυτοπεποίθηση των υφιστάμενων του. Έχει βαθιά γνώση των
προσωπικών του αξιών, γνώσεων και πεποιθήσεων, ενώ νιώθει σιγουριά, αισιοδοξία
και ελπίδα για την εργασία του. Επιθυμεί την ενδυνάμωση των υφιστάμενων του,
λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες και προωθεί την προσωπική τους
ανέλιξη στην εργασία (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004)
Το εννοιολογικό μοντέλο της «αυθεντικής ηγεσίας» προσδιορίζεται από
τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: την «αυτογνωσία» (self-awareness), τη «διαφάνεια
στις

διαπροσωπικές

σχέσεις»

(relational

transparency),

την

«ισορροπημένη

επεξεργασία» (balanced processing), και την «εσωτερικευμένη ηθική προοπτική»
(internalized moral perspective) (Walumbwa και συν., 2008). Το χαρακτηριστικό της
αυτογνωσίας αφορά στη διεισδυτική κατανόηση των προσωπικών αξιών από τον ίδιο
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τον ηγέτη, αλλά και στην κατανόηση των αξιών που ορίζουν το κοινωνικό του
περιβάλλον μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η
διαφάνεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, η οποία επιτυγχάνεται με την ειλικρινή
έκφραση των σκέψεων του ηγέτη και την αποφυγή εκδήλωσης μη επιτρεπτών
συναισθημάτων στην εργασία. Το τρίτο χαρακτηριστικό, η ισορροπημένη επεξεργασία
εστιάζει στον τρόπο που λαμβάνονται οι εργασιακές αποφάσεις. Ο αυθεντικός ηγέτης
συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προτού λάβει μια απόφαση ή
αναθέσει αρμοδιότητες στους υφιστάμενους του. Τέλος, το χαρακτηριστικό της
εσωτερικευμένης ηθικής προοπτικής καθορίζει την εξατομικευμένη ηθική στάση του
αυθεντικού ηγέτη απέναντι στις κοινωνικές, εργασιακές και συλλογικές πιέσεις που
δέχεται καθημερινά στην εργασία του και καθορίζει τον τρόπο που λαμβάνει τις
αποφάσεις.
Ορισμένες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει εμπειρικά την ύπαρξη συγκεκριμένων
ηθικών χαρακτηριστικών στο εννοιολογικό μοντέλο της αυθεντικής ηγεσίας. Αυτά τα
χαρακτηριστικά είναι η ειλικρίνεια (π.χ., Clapp-Smith, Vogelgesang, & Avey, 2009), η
εμπιστοσύνη και η φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά (π.χ., Walumbwa, Wang,
Wang, Schaubroeck, & Avolio, 2010). Όμως, παρόλο που το εννοιολογικό μοντέλο
της αυθεντικής ηγεσίας φαίνεται να διαμορφώνεται από ηθικά χαρακτηριστικά, αυτά
δεν είναι απόλυτα, ούτε ξεκάθαρα (π.χ., Algera & Lips-Wiersma, 2012). Το
εννοιολογικό μοντέλο της αυθεντικής ηγεσίας βασίζεται στη βαθιά γνώση της
αυθεντικότητας του ηγέτη, η οποία αποτελεί και το βασικό συστατικό της επιτυχίας
του. Η βαθιά επίγνωση του εαυτού είναι που επιτρέπει στον ηγέτη να συμπεριφέρεται
με ενσυναίσθηση στους γύρω του και να ενθαρρύνει τον αλληλοσεβασμό. Ωστόσο, η
έμφαση στην αυθεντικότητα μπορεί να ενισχύσει και την ανάγκη του ηγέτη για
αποδέσμευση από τις κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, όπως είναι για παράδειγμα
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και οι ηθικές αξίες. Με βασικό κίνητρο τη βαθιά γνώση του εαυτού του, ο αυθεντικός
ηγέτης δύναται να γίνει απρεπής ή και μη ηθικός αν θεωρήσει ότι τέτοιες
συμπεριφορές είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης του ίδιου ή των
υφιστάμενων του. Στην έρευνα τους οι Cianci, Hannah, Roberts, και Tsakumis (2014)
μελέτησαν τη σχέση της αυθεντικής ηγεσίας και των ηθικών συμπεριφορών, όταν
δηλαδή ο αυθεντικός ηγέτης βάλλεται από εργασιακούς «πειρασμούς», όπως είναι για
παράδειγμα οι παραβατικές συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται στην εργασία για
προσωπικό όφελος (π.χ., ψέματα). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ηγέτης, ο οποίος
έχει έντονη αίσθηση αυθεντικότητας, επηρεάζεται λιγότερο από τους εργασιακούς
«πειρασμούς» και εκδηλώνει περισσότερες ηθικότερες συμπεριφορές στην εργασία
του. Αντίθετα, ο ηγέτης που εκδηλώνει συμπεριφορές αυθεντικότητας σε μικρότερο
βαθμό, είναι περισσότερο επιρρεπής στους εργασιακούς «πειρασμούς» και επομένως,
τείνει να εκδηλώνει περισσότερες μη ηθικές συμπεριφορές στην εργασία του. Ένα
ακόμα σημαντικό συμπέρασμα από την έρευνα των Cianci, και συν., (2014) είναι ότι
οι αυθεντικοί ηγέτες μεταδίδουν την εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών στους
υφιστάμενους τους σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι λιγότερο αυθεντικοί ηγέτες, οι
οποίοι περιορίζουν αντίστοιχα την εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών στην εργασία.
Συμπερασματικά λοιπόν διαπιστώνεται ότι η ηθική διάσταση της αυθεντικής ηγεσίας
δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά επηρεάζεται από τον βαθμό και τον τρόπο έκφρασης
της αυθεντικότητας του ηγέτη.
Η εφαρμογή μη ηθικών συμπεριφορών στην εργασία επηρεάζεται και από την
ανάγκη του αυθεντικού ηγέτη για ταύτιση των προσωπικών του αξιών τις αξίες του
οργανισμού (π.χ., Endrissat, Muller, & Kaudela-Baum, 2007). Εάν οι νόρμες και οι
αξίες του οργανισμού δεν είναι συμβατές με αυτές του αυθεντικού ηγέτη ή εάν ο
οργανισμός δεν εκτιμά τη διαφορετικότητα του, αυτόματα δυσχεραίνεται το έργο του
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ηγέτη. Σε ένα τόσο διαφορετικό περιβάλλον εργασίας, ο αυθεντικός ηγέτης δεν έχει
την ικανότητα να εναρμονίσει τις μεθόδους εργασίας του με τις αξίες και τις νόρμες
του οργανισμού, με αποτέλεσμα να οδηγείται στην καταπίεση της αυθεντικότητας του
χαρακτήρα του. Εξαιτίας αυτής της καταπίεσης, ο αυθεντικός ηγέτης ενδέχεται να
εκδηλώσει και συμπεριφορές που είναι αντίθετες από τον χαρακτήρα του, όπως για
παράδειγμα μη ηθικές συμπεριφορές. Επομένως, η ανάγκη για εναρμόνιση της
αυθεντικότητας του ηγέτη με το κοινωνικό «γίγνεσθαι» του οργανισμού κρίνεται
επιτακτική. Ωστόσο, η μέθοδος για τη διατήρηση αυτής της αρμονίας ανάμεσα στην
αυθεντική ηγεσία και στον οργανισμό δεν έχει διευκρινιστεί θεωρητικά ή εμπειρικά,
με αποτέλεσμα η καθιέρωση της ηθικής διάστασης της αυθεντικής ηγεσίας να
παρουσιάζει δυσκολίες (π.χ., Gardner, Cogliser, Davis, & Dickens, 2011).

1.2.5. Πνευματική/Υπερβατική ηγεσία
Ένα ακόμα εννοιολογικό μοντέλο ηγεσίας, το οποίο έχει συνδεθεί με ηθικά
χαρακτηριστικά

είναι

το

μοντέλο

της

πνευματικής/υπερβατικής

ηγεσίας

(spiritual/transcendental leadership), (Fry, 2003). Ο πνευματικός/υπερβατικός ηγέτης
βιώνει ένα πνευματικό όραμα, το οποίο επικεντρώνεται στο εργασιακό περιβάλλον και
αποτελεί το ιδιαίτερο «κάλεσμα» για όλα τα μέλη του οργανισμού. Το κάλεσμα
νοείται ως η εσωτερική ανάγκη του ατόμου, η οποία πηγάζει από μια ανώτερη,
εξωτερική, πνευματική δύναμη αλλά και η εσωτερική δύναμη του ίδιου του ηγέτη. Ο
πνευματικός/υπερβατικός ηγέτης επιδιώκει την ατομική και κοινωνική παρακίνηση
του εαυτού του και των υφισταμένων του, ώστε δίνοντας έμφαση στη
συντροφικότητα, να οδηγήσει το ανθρώπινο δυναμικό σε «πνευματική ανόρθωση».
Τελικός σκοπός του πνευματικού/υπερβατικού ηγέτη είναι η καθιέρωση μιας
οργανωσιακής κουλτούρας, όπου προΐσταται η αλτρουιστική αγάπη, η ακεραιότητα, το
ειλικρινές ενδιαφέρον, η εξατομικευμένη φροντίδα, η φιλαλήθεια και ο σεβασμός
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(Reave, 2005). Το εννοιολογικό μοντέλο της πνευματικής/υπερβατικής ηγεσίας δεν
έχει αξιολογηθεί αρκετά ώστε να τεκμηριωθεί η ενδεχόμενη συσχέτιση του με ηθικές
συμπεριφορές (Reave, 2005). Η μόνη εμπειρική έρευνα που έχει συνδέσει τον
πνευματικό/υπερβατικό ηγέτη με ηθικές συμπεριφορές είναι των Najarbashi και
Aalikhani (2014). Στη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα
στις ηγετικές συμπεριφορές και στη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά, δηλαδή σε
συμπεριφορές αμοιβαιότητας και σεβασμού μεταξύ των εργαζομένων, οι οποίες
ενέχουν ηθικό υπόβαθρο.
Η ελλιπής εμπειρική τεκμηρίωση του εννοιολογικού μοντέλου της
πνευματικής/υπερβατικής ηγεσίας οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην περιορισμένη
θεωρητική του εξέλιξη (π.χ., Fry, Vitucci, & Cedillo, 2005). Το μοντέλο της
πνευματικής/υπερβατικής ηγεσίας δεν έχει σαφές θεωρητικό πλαίσιο με αποτέλεσμα
να δυσχεραίνεται αντίστοιχα η διάκριση και η ανάδειξη των ηθικών χαρακτηριστικών
του. Επιπλέον, το «κάλεσμα» που βιώνει ο πνευματικός/υπερβατικός ηγέτης μέσω του
οράματός του, το οποίο οδηγεί σε μια πνευματική ανόρθωση, δεν καθορίζεται από
ηθικούς φραγμούς. Συγκεκριμένα, δεν έχει εξακριβωθεί αν το «κάλεσμα» μπορεί να
οδηγήσει τον ηγέτη στην εκδήλωση μη ηθικών συμπεριφορών, όπως είναι για
παράδειγμα η προσωπική ματαιοδοξία ή η κοινωνική απομόνωση των εργαζομένων
που δε συμφωνούν μαζί του (Reave, 2005). Εν κατακλείδι, η έλλειψη εμπειρικών
δεδομένων σε συνδυασμό με το περιορισμένο θεωρητικό πλαίσιο δυσχεραίνει τη
μελέτη

των

ηθικών

χαρακτηριστικών

του

εννοιολογικού

μοντέλου

της

πνευματικής/υπερβατικής ηγεσίας. Στον Πίνακα 1.1 εμφανίζονται επιγραμματικά τα
βασικότερα χαρακτηριστικά των διαφορετικών εννοιολογικών μοντέλων ηγεσίας, τα
οποία αναλύθηκαν παραπάνω.
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Πίνακας 1.1
Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών και των ηθικών και των μη ηθικών
συμπεριφορών που έχουν συνδεθεί με κάθε μοντέλο ηγεσίας
Χαρακτηριστικά
ηγεσίας
Έμπνευση-παρακίνηση
Διανοητικά ερεθίσματα
Εξατομικευμένη
φροντίδα
Χαρισματικό στοιχείο

Ηθικές
συμπεριφορές
Ακεραιότητα
Εμπιστοσύνη
Αλτρουισμός
Προώθηση ηθικού
Κλίματος

Μη ηθικές
συμπεριφορές
Χειραγώγηση
Ψευδορκία
Δωροδοκία
Ρύπανση φυσικού
περιβάλλοντος

Συναλλακτική
ηγεσία

Εξαρτημένη αμοιβή
Ενεργητική διοίκηση
μέσω εξαίρεσης
Παθητική διοίκηση
μέσω εξαίρεσης

Αμοιβαιότητα
Αλτρουισμός
Ακεραιότητα

Ασυνέπεια στην εκδήλωση
ηθικής συμπεριφοράς

Χαρισματική
ηγεσία

Όραμα και επικοινωνία
Ευαισθησία για
περιβάλλον
Μη συμβατική
συμπεριφορά
Προσωπικό ρίσκο
Ευαισθησία στις
ανάγκες των ανθρώπων.

Ενσυναίσθηση
Σεβασμός

Χειραγώγηση
Εκμετάλλευση εργαζόμενων
Τραμπουκισμός
Επιθετικότητα

Αυθεντική
ηγεσία

Αυτογνωσία
Διαφάνεια στις
εργασιακές σχέσεις
Ισορροπημένη
επεξεργασία
Εσωτερικευμένη ηθικής
προοπτικής

Ειλικρίνεια
Εμπιστοσύνη
Οργανωσιακή
συμπεριφορά πολίτη

Αποδέσμευση από ηθικές
συμπεριφορές
Παραβατικότητα
Ανάγκη για ταύτιση
προσωπικών και
οργανωσιακών αξιών

Ανώτερο κάλεσμα

Οργανωσιακή
συμπεριφορά πολίτη

Έλλειψη ηθικών φραγμών
Αδιευκρίνιστο ηθικό πλαίσιο
του ανώτερου καλέσματος

Μετασχηματική
ηγεσία

Πνευματική/
Υπερβατική
ηγεσία

1.3. Δομή διδακτορικής διατριβής
Η διδακτορική διατριβή αποτελείται από εννέα κεφάλαια, κάθε ένα από τα
οποία συμβάλει στην εννοιολογική και ψυχομετρική εξέλιξη της έννοιας της ηθικής
ηγεσίας. Πιο αναλυτικά, στο 2ο Κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η έννοια της ηθικής ηγεσίας
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μέσα από τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας και
παρουσιάζεται ο μοναδικός εννοιολογικός προσδιορισμός της έννοιας. Επίσης,
αναλύονται όλες οι διαστάσεις που προσδιορίζουν την ηθική ηγεσία στην εργασία,
όπως ερμηνεύονται από τα υπάρχοντα εννοιολογικά μοντέλα. Οι διαστάσεις
παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, για να αποτυπωθεί η εννοιολογική εξέλιξη της
συγκεκριμένης έννοιας, όπως έχει διαμορφωθεί από τις απαρχές της δημιουργίας της
μέχρι σήμερα.
Το 3ο Κεφάλαιο εστιάζει στον τρόπο που εφαρμόζεται η ψυχομετρική
αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας από τα υπάρχοντα εργαλεία. Τα εργαλεία που
αναλύονται είναι συνολικά επτά και κάθε ένα εμφανίζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα. Ωστόσο, η ανάλυση ανέδειξε δύο βασικά μειονεκτήματα. Το
πρώτο μειονέκτημα είναι ότι κάθε ψυχομετρικό εργαλείο περιλαμβάνει διαφορετικό
αριθμό και τύπο ηθικών διαστάσεων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κατανόηση
της συγκεκριμένης έννοιας και να παρεμποδίζεται η περαιτέρω εξέλιξή της. Το
δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι και τα επτά ψυχομετρικά εργαλεία ηθικής ηγεσίας
εφαρμόζουν τη μέθοδο της έτερο-αξιολόγησης, δηλαδή συγκεντρώνουν δεδομένα
αποκλειστικά από υφιστάμενους. Η ανάγκη για υιοθέτηση νέων μεθόδων
αξιολόγησης, οι οποίες θα επιτρέψουν μια αντικειμενικότερη και ολοκληρωμένη
εκτίμηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας κρίνεται επιβεβλημένη. Μια τέτοια
καινοτόμος

μέθοδος

είναι

η

μέθοδος

πολλαπλών

εκτιμητών,

τα

βασικά

χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου.
Το 4ο Κεφάλαιο πραγματεύεται τον πρώτο στόχο της διδακτορικής διατριβής,
ο οποίος αφορά στη διαμόρφωση ενός σαφούς και συνεκτικού λειτουργικού μοντέλου
για την ηθική ηγεσία, μέσα από την εκπόνηση δύο διαφορετικών ερευνών. Στην πρώτη
έρευνα του τέταρτου κεφαλαίου εντοπίζονται και αναλύονται όλες οι διαστάσεις της
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ηθικής ηγεσίας, οι οποίες έχουν άμεση εννοιολογική συνάφεια με την έννοια. Στη
δεύτερη έρευνα του τέταρτου κεφαλαίου αξιολογείται η φαινομενική εγκυρότητα των
διαφορετικών διακριτών διαστάσεων για την ηθική ηγεσία από ηγέτες και
υφιστάμενους, για να διαπιστωθεί η εννοιολογική σημαντικότητα τους. Ένα τμήμα
από τα αποτελέσματα της πρώτης εμπειρικής δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό
Ψυχολογία.
Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δεύτερη εμπειρική μελέτη, σκοπός της
οποίας είναι η ανάδειξη της παραγοντικής δομής για τις διαφορετικές διαστάσεις της
ηθικής ηγεσίας, μέσω της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων.
Στο 6ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η τρίτη εμπειρική μελέτη, η οποία
πραγματεύεται την επίτευξη του δεύτερου στόχου της διδακτορικής διατριβής, δηλαδή
την κατασκευή ενός νέου ψυχομετρικού εργαλείουτην ΚΛίμακα ΗΘΙκής ηγεσίαΣ
(ΚΛΗΘΙΣ), η οποία ακολουθεί τη μέθοδο της αυτό-αξιολόγησης.
Στο 7ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η τέταρτη εμπειρική μελέτη, η οποία
πραγματεύεται την Παραγοντική Ισοδυναμία της ΚΛίμακας ΗΘΙκής ηγεσίαΣ
(ΚΛΗΘΙΣ). Η αξιολόγηση της Παραγοντικής Ισοδυναμίας έγινε με την εφαρμογή της
Πολύ-ομαδικής Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων για να διαπιστωθούν τυχόν
εννοιολογικές διαφορές στον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η ΚΛΗΘΙΣ από ηγέτες και
υφιστάμενους. Για την εφαρμογή της ανάλυσης δημιουργήθηκε η ΚΛΗΘΙΣ έτεροαξιολόγησης, της οποίας η παραγοντική δομή επιβεβαιώθηκε από υφιστάμενους.
Το 8ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μια αλληλουχία εμπειρικών ερευνών, οι οποίες
επικεντρώνονται στην τεκμηρίωση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ΚΛΗΘΙΣ και
στην ολοκλήρωση του δεύτερου στόχου της διδακτορικής διατριβής. Αναλυτικότερα,
στην πρώτη έρευνα εξετάζεται η αξιοπιστία των επαναληπτικών μετρήσεων για την
ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης. Στη δεύτερη έρευνα εξετάζεται η αξιοπιστία της
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εσωτερικής συνοχής τόσο για την ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης, όσο και για την
ΚΛΗΘΙΣ έτερο-αξιολόγησης. Στην τρίτη έρευνα μελετάται η συγχρονική εγκυρότητα
της ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης, η οποία αξιολογήθηκε με εναλλακτικά εργαλεία
ηθικής ηγεσίας, με την συμπεριφοριστική ακεραιότητα και την διαπροσωπική
εμπιστοσύνη στην εργασία. Στην τέταρτη έρευνα αξιολογείται η συγκλίνουσα
εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ με εναλλακτικά μοντέλα ηγεσίας (μετασχηματιστική,
συναλακτική,

laissezz-faire

και

καταχρηστική),

εργασιακές

συμπεριφορές

(διαπροσωπική και οργανωσιακή αποκλίνουσα συμπεριφορά, οργανωσιακή δέσμευση,
επαγγελματική εξουθένωση και φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά) και με το
εργασιακό κλίμα, επιβεβαιώνοντας όλες τις προβλεπόμενες σχέσεις. Τέλος, εξετάζεται
η αποκλίνουσα εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ηγέτη
(προσωπικότητα, φύλο και εκπαιδευτικό επίπεδο). Τμήμα των αποτελεσμάτων όλων
των παραπάνω εμπειρικών μελετών δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό European Journal
of Psychological Assessment.
Στο τελευταίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 9) παρουσιάζονται συνοπτικά τα
βασικότερα συμπεράσματα της διδακτορικής διατριβής, όπως διαμορφώθηκαν από
όλες τις εμπειρικές μελέτες. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται ο νέος εννοιολογικός ορισμός
για την ηθική ηγεσία, ο οποίος συγκρίνεται με τον μοναδικό ορισμό που έχει δοθεί. Η
ολοκλήρωση και των δύο στόχων της διδακτορικής διατριβής θέτει τις βάσεις για την
εμπειρική εφαρμογή του νέου μοντέλο στο εργασιακό περιβάλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Παρουσίαση των διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων ηθικής
ηγεσίας
2. Προσδιορισμός της έννοιας ηθική ηγεσία
Η εμφάνιση μη ηθικών πρακτικών πυροδότησε το ενδιαφέρον για τη μελέτη
της ηθικής και της δεοντολογίας στην εργασία (Brown, 2007). Το ερευνητικό
ενδιαφέρον κατευθύνθηκε προς την αναζήτηση ηθικότερων πρακτικών, εστιάζοντας
σε εκείνους που ασκούν εξουσία (ηγεσία) στους οργανισμούς για δύο βασικούς λόγους
(Fry, 2003). Ο πρώτος λόγος είναι ότι επειδή οι ηγέτες διαθέτουν εξουσία, ορίζουν τις
σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με τη λειτουργία του οργανισμού, ενώ ο δεύτερος
λόγος επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα των ηγετών να εποπτεύουν και να
νουθετούν την εργασιακή συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού με απώτερο σκοπό
την

εύρυθμη

λειτουργία

των

οργανισμών.

Στο

προηγούμενο

κεφάλαιο

παρουσιάστηκαν τα εννοιολογικά μοντέλα της μετασχηματιστικής, συναλλακτικτής,
χαρισματικής, αυθεντικής και πνευματικής/υπερβατικής ηγεσίας (π.χ., Bass &
Steidlmeier, 1999. Fry, 2003. Howel & Frost, 1989. Walumbwa, Avolio, Gardner,
Wernsing, & Peterson, 2008), τα οποία επιδίωξαν να ενσωματώσουν ορισμένα ηθικά
χαρακτηριστικά στο θεωρητικό τους πλαίσιο. Ωστόσο, τα ηγετικά πρότυπα που
αντιπροσωπεύουν τα προαναφερθέντα μοντέλα ηγεσίας, εξακολουθούν να υιοθετούν
μη ηθικές πρακτικές στην εργασία τους (π.χ., Bass & Steidlmeier, 1999. Brown &
Treviño, 2006α).
Ο ηθικός επαναπροσδιορισμός των ηγετικών προτύπων κατέστησε σημαντική
την ανάδειξη νέων εννοιολογικών προσεγγίσεων. Μια τέτοια νέα εννοιολογική
προσέγγιση είναι αυτή της ηθικής ηγεσίας (ethical leadership), όπου θεμέλιο
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χαρακτηριστικό της αποτελεί η καθολική παρουσία της ηθικής στην εργασία (π.χ.,
Treviño, Brown, & Hartman, 2003). Η ηθική ηγεσία ορίστηκε για πρώτη φορά από
τους Brown, Treviño, και Harrison (2005) ως εξής:

«Ο ηθικός ηγέτης ορίζεται με την χρήση κατάλληλης δεοντολογικά
συμπεριφοράς, σε προσωπικές ενέργειες και διαπροσωπικές σχέσεις και στην
προώθηση αυτής της συμπεριφοράς προς τους υφισταμένους μέσω της
αμφίδρομης επικοινωνίας, της ενίσχυσης και της λήψης αποφάσεων» (σελ. 120).

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, ο ηθικός ηγέτης είναι ένας επαγγελματίας
που ακολουθεί πιστά τους κανόνες ηθικής σε όλες τις πτυχές της εργασίας του.
Δηλαδή, ο τρόπος που εργάζεται και λειτουργεί στον οργανισμό συμμορφώνεται με
δεοντολογικές συμπεριφορές όπως είναι για παράδειγμα η ειλικρίνεια, η τιμιότητα, η
αξιοπιστία, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο (Brown
και συν., 2005). Επιπλέον, ο ηθικός ηγέτης υιοθετεί αυτές τις δεοντολογικές
συμπεριφορές σε όλες τις δράσεις του εντός και εκτός οργανισμού, όπως στις
εργασιακές του σχέσεις. Ο ηθικός ηγέτης αποτελεί σημαντικό πρότυπο ηθικής
συμπεριφοράς στην εργασία και επιδιώκει την κινητοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού προς την υιοθέτηση παρόμοιων συμπεριφορών.
Σκοπός του ηθικού ηγέτη είναι η καθιέρωση μιας οργανωσιακής κουλτούρας,
βασική αξία της οποίας είναι η ηθική (Brown & Treviño, 2006α). Οι ηθικές
συμπεριφορές ενισχύονται από ένα αξιοκρατικό σύστημα επιβραβεύσεων και ποινών,
το οποίο εφαρμόζει καθημερινά ο ηθικός ηγέτης. Το σύστημα αυτό αποβλέπει στην
ενίσχυση των ηθικών συμπεριφορών και στην αποτροπή εμφάνισης μη ηθικών
πρακτικών στην εργασία. Για παράδειγμα, ο ηθικός ηγέτης ανταμείβει τους
υφιστάμενους που συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα πρότυπα ηθικής. Αντίθετα, όταν ο
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ηθικός ηγέτης επιβεβαιώσει ότι ένας υφιστάμενός του συμπεριφέρεται μη ηθικά, τότε
δύναται να χρησιμοποιεί ποινές με σκοπό να τιμωρήσει τον εν λόγω υφιστάμενο και
να αποτρέψει αντίστοιχες συμπεριφορές από τον ίδιο ή και από τους συναδέλφους του
(Brown και συν., 2005).
Το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας αποτελεί μια σχετικά νέα
προσέγγιση στην οργανωσιακή ψυχολογία, με αποτέλεσμα η εμπειρική της
τεκμηρίωση να βρίσκεται υπό εξέλιξη (Brown & Treviño, 2006α). Παρακάτω
παρουσιάζεται ο τρόπος επίδρασης της ηθικής ηγεσίας υπό το πρίσμα δύο ευρύτερων
κοινωνικών θεωριών: της θεωρίας «κοινωνικής μάθησης» (social learning theory) και
της θεωρίας «συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους» (leader-member exchange theory).
Επιπλέον, παρατίθενται, με χρονολογική σειρά, όλες οι εννοιολογικές προσεγγίσεις
ηθικής ηγεσίας που έχουν προταθεί έως σήμερα. Η χρονολογική παρουσίαση των
θεωρητικών προσεγγίσεων ακολουθείται έτσι ώστε να γίνει σαφής η εξέλιξη του
εννοιολογικού μοντέλου της ηθικής ηγεσίας στην πάροδο του χρόνου.

2.1. Ερμηνεία του τρόπου επίδρασης της ηθικής ηγεσίας μέσω των
κοινωνικών θεωρητικών προσεγγίσεων.
Ο τρόπος που επιδρά ο ηγέτης στα μέλη ενός οργανισμού μπορεί να
ερμηνευτεί τόσο από τη θεωρία της «κοινωνικής μάθησης» όσο και από τη θεωρία της
«συνδιαλλαγής ηγέτη–μέλους». Η βασική αρχή της θεωρίας της «κοινωνικής
μάθησης» πρεσβεύει ότι το άτομο μαθαίνει μέσω της παρατήρησης του άμεσου
κοινωνικού του περιβάλλοντος (Bandura & Walters, 1977). Η παρατήρηση του
κοινωνικού περίγυρου διευκολύνει τη μετάδοση της γνώσης γενικότερα και την
εκμάθηση των εργασιακών συμπεριφορών ειδικότερα (π.χ., Treviño & Brown, 2005).
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Σύμφωνα με τη θεωρία της «κοινωνικής μάθησης», το άτομο αποκτάει νέα
γνώση μέσω της άμεσης παρατήρησης και της μίμησης εκείνων των ατόμων που
αναγνωρίζει ως αξιόπιστα και σημαντικά πρότυπα συμπεριφοράς (Bandura & Walters,
1977). Επομένως, για να μάθει ένας νέος εργαζόμενος ποιά συμπεριφορά είναι
αποδεκτή και ποιά όχι στον οργανισμό που πρόσφατα προσλήφθηκε παρατηρεί τους
συναδέλφους του. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή προτύπου έχει η εξουσία και το
κύρος του ατόμου που αναγνωρίζεται ως πρότυπο συμπεριφοράς (Brown & Treviño,
2006α). Ένας ηγέτης αποτελεί σύνηθες πρότυπο μίμησης συμπεριφοράς λόγω της
εξουσίας και του κύρους της θέσης που κατέχει. Επομένως, όταν ένας προϊστάμενος
επιδεικνύει ηθικά αποδεκτή συμπεριφορά στην εργασία του, τότε αυξάνεται η
πιθανότητα να μιμηθούν παρόμοιες ηθικές συμπεριφορές οι υφιστάμενοι του (π.χ.,
Bedi, Alpaslan, & Green, 2016). Αντιστρόφως, όταν ένας προϊστάμενος δρα με μη
ηθικό τρόπο στην εργασία του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι και οι υφιστάμενοί του θα
εκδηλώσουν σε υψηλότερο ποσοστό μη ηθικές συμπεριφορές στην εργασία.
Η μίμηση επιθυμητών συμπεριφορών επηρεάζεται σημαντικά και από το
σύστημα ενισχύσεων και τιμωριών που ορίζει o ηγέτης (Treviño & Brown, 2005).
Όταν ένας υφιστάμενος εκδηλώσει ηθικά αποδεκτή συμπεριφορά και ο προϊστάμενος
του τον ανταμείψει για αυτό, τότε ο υφιστάμενος είναι πιο πιθανό να εκδηλώσει
παρόμοιες ηθικές συμπεριφορές και στο μέλλον. Αντίστοιχα, όταν ένας υφιστάμενος
συμπεριφερθεί αντιδεοντολογικά και ο προϊστάμενος του τον τιμωρήσει για αυτό, τότε
ο υφιστάμενος θα αποφύγει να ενεργήσει ξανά με παρόμοιο τρόπο στην εργασία του.
Επιπλέον, η επιβολή επιβραβεύσεων ή τιμωριών από τον ηγέτη ενδέχεται να
επηρεάσει τη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού και με έμμεσο τρόπο. Πιο
συγκεκριμένα, εάν επιβληθούν ποινές σε έναν εργαζόμενο, επειδή εκδήλωσε μη ηθική
συμπεριφορά στην εργασία του, τότε και οι συνάδελφοι του ενδέχεται να
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παραδειγματιστούν από το συγκεκριμένο περιστατικό και να μην αντιδράσουν με
αυτόν τον τρόπο. Αντίστροφα, εάν ένας υφιστάμενος επιβραβευτεί για την ηθικότητα
της εργασίας του, τότε και οι συνάδελφοί του πιθανόν να θελήσουν να μιμηθούν αυτήν
τη συμπεριφορά, γιατί θεωρούν ότι και εκείνοι αντίστοιχα θα επιβραβευθούν για την
ηθικότητά τους.
Ο τρόπος που επιδρά ένας εργασιακός ηγέτης στο ανθρώπινο δυναμικό
ερμηνεύεται και από τη θεωρία «συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους» (Dulebohn, Bommer,
Liden, Brouer, & Ferris, 2012). Η θεωρία συνδιαλλαγής ηγέτη- μέλους έχει τις
καταβολές της στη θεωρία της «κοινωνικής συνδιαλλαγής» (social exchange theory),
σύμφωνα με την οποία η μετάδοση της γνώσης βασίζεται σε μια σειρά κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων με σκοπό τη δημιουργία αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων μεταξύ δύο
ή και περισσότερων ατόμων (Cook & Rice, 2006). Η βασική διαφορά ανάμεσα στη
θεωρία συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους και στη θεωρία της κοινωνικής συνδιαλλαγής
είναι ότι στη δεύτερη η εργασιακή δέσμευση επικεντρώνεται αποκλειστικά στη
δυαδική σχέση ανάμεσα στον ηγέτη και στον υφιστάμενο του. Η αλληλεπίδραση
ανάμεσα σε προϊστάμενο και σε υφιστάμενο αποτελεί τη βάση για τη μετάδοση
γνώσης που αφορά εργασιακά ζητήματα, όπως είναι οι ηθικά επιθυμητές
συμπεριφορές σε έναν οργανισμό. Η αλληλεπίδραση αυτή δημιουργείται και
αναπτύσσεται με τη πάροδο του χρόνου μέσα από τις καθημερινές συνδιαλλαγές στην
εργασία (Ilies, Nahrgang & Morgeson, 2007). Οι ηγέτες αναπτύσσουν καθημερινά
εξατομικευμένα είδη δεσμών με κάθε υφιστάμενο, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους
αλληλεπίδραση να δρά καταλυτικά στην εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών.
Οι δεσμοί που δημιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον είναι πολύ
σημαντικοί, γιατί επηρεάζουν τη στάση και τη συμπεριφορά τόσο του υφιστάμενου
όσο και του ηγέτη (Crοpanzano & Mitchell, 2005). Η θεωρία της συνδιαλλαγής ηγέτη–
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μέλους διακρίνει δύο τύπους δεσμού/συνδιαλλαγής: α) τη «συνδιαλλαγή χαμηλής
ποιότητας» και β) τη «συνδιαλλαγή υψηλής ποιότητας» (Cook & Rice, 2006). Αρχικά,
η συνδιαλλαγή χαμηλής ποιότητας αφορά μια συμφωνία οικονομικής φύσεως ανάμεσα
στον προϊστάμενο και στον υφιστάμενο, η οποία αποβλέπει στη δίκαιη, για τον
υφιστάμενο, κατανομή μεταξύ του έργου που προσφέρει και της οικονομικής
απολαβής του. Ένα παράδειγμα συνδιαλλαγής χαμηλής ποιότητας είναι οι συμβάσεις
εργασίας ορισμένου έργου, όπου ο υφιστάμενος λαμβάνει συγκεκριμένη αμοιβή για
την επιτυχή εκτέλεση μιας εργασίας.
Αντιθέτως, οι συνδιαλλαγές υψηλής ποιότητας εκτείνονται και προς τη
δημιουργία μιας προσωπικής/συναισθηματικής σχέσης ανάμεσα στον προϊστάμενο και
στον υφιστάμενο, η οποία αποβλέπει στην κοινωνική αναγνώριση, στην ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης των μελών και μακροπρόθεσμα στην αύξηση της απόδοσης των
υφιστάμενων (Cook & Rice, 2006). Η συνδιαλλαγή υψηλής ποιότητας δημιουργεί
ισχυρότερους δεσμούς όταν υπάρχουν αμοιβαία αισθήματα συμπάθειας, εμπιστοσύνης
και σεβασμού ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέλη, όταν δηλαδή καθιερώνεται ένα κλίμα
εμπιστοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον (Ilies και συν, 2007). Στις συνδιαλλαγές
υψηλής ποιότητας, ο προϊστάμενος επενδύει συναισθηματικά στους υφιστάμενούς του,
οι οποίοι ανταποκρίνονται με αντίστοιχο τρόπο, επενδύοντας δηλαδή συναισθηματικά
στην εργασία τους. Η συναισθηματική ανταπόδοση μεταξύ του ηγέτη και του
υφιστάμενου έχει θετικό αντίκτυπο για τον οργανισμό, ιδιαίτερα όταν επιδεικνύονται
ηθικές συμπεριφορές. Η εκδήλωση δεοντολογικών συμπεριφορών στις «συνδιαλλαγές
υψηλής

ποιότητας»

ενδυναμώνει

τις

εργασιακές

σχέσεις

μεταξύ

των

συναλλασσόμενων, αυξάνει την απόδοση των ομάδων και ενισχύει το ηθικό κλίμα
στον οργανισμό (Ilies και συν., 2007. Treviño & Brown, 2005).
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Οι θεωρίες της κοινωνικής μάθησης και της συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους
ανήκουν στο ευρύτερο θεωρητικό πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας και ερμηνεύουν
έναν ευρύτερο τρόπο αλληλεπίδρασης των ηθικών ηγετών με τα μέλη ενός
οργανισμού αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η ηθική στον οργανισμό
(π.χ., Dulebohn και συν., 2012. Treviño & Brown, 2005). Ωστόσο, οι συγκεκριμένες
θεωρίες δεν οδηγούν στην εννοιολογική κατανόηση της ίδιας της έννοιας της ηθικής
ηγεσίας, καθώς δεν αναφέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή διαστάσεις για την
ηθική ηγεσία. Στην επόμενη ενότητα γίνεται μια εκτενής αναφορά όλων των
θεωρητικών προσεγγίσεων με χρονολογική σειρά, οι οποίες εστιάζουν αποκλειστικά
στην έννοια της ηθικής ηγεσίας και προτείνουν συγκεκριμένες διαστάσεις για τον
προσδιορισμό της έννοιας. Η χρονολογική αναφορά των θεωρητικών προσεγγίσεων
αναδεικνύει την θεωρητική εξέλιξη της έννοιας στο πέρασμα του χρόνου.

2.2.Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ηθική ηγεσία
Το ενδιαφέρον για την ηθική ηγεσία επικεντρώθηκε αρχικά στην αναζήτηση
των εργασιακών καταστάσεων που ευνοούν ή αποτρέπουν την ανάδειξη ηθικών
ηγετικών συμπεριφορών στο εργασιακό περιβάλλον. Η έρευνα του Milton-Smith
(1997) θεωρείται μια από τις πρώτες εμπειρικές μελέτες για τη διερεύνηση των
συνθηκών με τις οποίες είναι δυνατόν να εμφανιστούν μη ηθικές συμπεριφορές στην
εργασία. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ανέδειξαν αρκετές εργασιακές
καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη ηθικές ηγετικές πρακτικές, όπως
η διατάραξη της σωματικής και ψυχολογικής υγείας του ανθρώπινου δυναμικού, η
έλλειψη ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον και η απουσία δυνατοτήτων ανέλιξης
και εργασιακής ανεξαρτησίας του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αντίστοιχο συμπέρασμα
κατέληξαν και οι Ekin και Tezölmez (1999), οι οποίοι τόνισαν την αναγκαιότητα
ενίσχυσης της ηθικής στην εργασία, βασιζόμενοι στα συμπεράσματα που προέκυψαν
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ύστερα από τον έλεγχο έντεκα εργασιακών καταστάσεων. Ορισμένες από τις
συμπεριφορές που μελετήθηκαν, η παρουσία των οποίων ενδέχεται να οδηγήσει σε μη
ηθικές συμπεριφορές, είναι σχετικές με το εργασιακό πρωτόκολλο για την προστασία
του περιβάλλοντος, με τον κώδικα δεοντολογίας για τις εργασιακές συνδιαλλαγές και
με τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισμού.
Ο απολογισμός των εργασιακών σκανδάλων και η ανάδειξη ηθικά
αμφισβητούμενων καταστάσεων στην εργασία οδήγησαν στη δημιουργία νέων
δεοντολογικών κανόνων, οι οποίοι ανέφεραν ρητά ποιές είναι οι ηθικά επιτρεπτές
συμπεριφορές στην εργασία (Pater & Van Gils, 2003). Παρόλα αυτά, εμπειρικά
δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι η παρουσία εναργών κανόνων δεοντολογίας στους
οργανισμούς δεν ενισχύουν απαραίτητα την εμφάνιση ηθικότερων συμπεριφορών
στην εργασία (π.χ., Harshman & Harshman, 2000). Αντιθέτως, βρέθηκε ότι η επιβολή
κανόνων δεοντολογίας ενδέχεται να έχει και αρνητική επίδραση στη λήψη ηθικών
αποφάσεων στην εργασία. Επομένως γίνεται φανερό ότι η εφαρμογή ενός καθολικού
πρωτόκολλου δεοντολογίας δεν εξυπηρετεί στην επίλυση των ιδιαίτερων εργασιακών
ζητημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα ηγετικά και μη στελέχη των
οργανισμών. Αυτή η ανάγκη για λήψη συνεπών ηθικότερων αποφάσεων οδήγησε
τελικά στη διαμόρφωση ενός νέου εννοιολογικού μοντέλου για την ηθική ηγεσία και
στην ανάδειξη συγκεκριμένων διαστάσεων που το διαμορφώνουν (Greenwood, 2002).
Η πρώτη εμπειρική μελέτη που εστίασε στην ανάδειξη χαρακτηριστικών για
τη διαμόρφωση μιας εννοιολογικής προσέγγισης για την ηθική ηγεσία εκπονήθηκε από
τους Treviño, Hartman, & Brown (2000). Οι ερευνητές ανέλυσαν συνεντεύξεις από
σαράντα ηγετικά στελέχη διάφορων οργανισμών των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και ανέδειξαν δύο διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς τύπους ηθικού
ηγέτη: α) το «ηθικό άτομο» (moral person) και β) τον «ηθικό μάνατζερ» (moral
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manager). Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ηθικό άτομο ενδιαφέρεται για τους
συνανθρώπους του και συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και τιμιότητα
στους συνεργάτες του. Αντίθετα, ο ηθικός μάνατζερ επικεντρώνεται περισσότερο στον
τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στην εργασία. Ενδιαφέρεται περισσότερο για
την υιοθέτηση ηθικότερων συμπεριφορών στον οργανισμό και χρησιμοποιεί τιμωρίες
ή αμοιβές για την εξασφάλιση ηθικότερων πρακτικών στην εργασία. Σύμφωνα με τους
ερευνητές, για να είναι ολοκληρωμένος ηθικά ένας ηγέτης οφείλει να είναι ταυτόχρονα
ηθικό άτομο και ηθικός μάνατζερ.
Εμβαθύνοντας περαιτέρω στα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας τους,
οι Treviño και συν. (2003) ανέλυσαν τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις στελεχών
εταιρικής δεοντολογίας και ανώτερων ηγετικών στελεχών και διατήρησαν τη διττή
αντίληψη για την ηθική ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η
ηθική ηγεσία δε χαρακτηρίζεται μόνο από τα προσωπικά ηθικά χαρακτηριστικά του
ατόμου (ηθικό άτομο), όπως είναι για παράδειγμα η ακεραιότητα ή η εντιμότητα, αλλά
χαρακτηρίζεται επίσης και από μια διεκπεραιωτική συνιστώσα (ηθικός μάνατζερ), η
οποία περιλαμβάνει ένα σαφές σύστημα επικοινωνίας, επιβράβευσης και καθοδήγησης
της δεοντολογικής συμπεριφοράς. Αναλύωντας περαιτέρω αυτή την ηθική
διεκπεραιωτική συνιστώσα, οι ερευνητές ανέδειξαν πέντε διαστάσεις. Η πρώτη
διάσταση είναι ο «προσανατολισμός στον άνθρωπο» (people-orientation). Ο ηγέτης
οφείλει να σέβεται το ανθρώπινο δυναμικό, να είναι δίκαιος, αμερόληπτος και να
προωθεί την εργασιακή ανέλιξη των υφισταμένων του. Η δεύτερη διάσταση
ονομάζεται «εμφανείς ενέργειες και χαρακτηριστικά» (visible ethical actions and
traits) και εστιάζει στην ικανότητα του ηγέτη να εξωτερικεύει την ηθική του
συμπεριφορά και να λειτουργεί ως πρότυπο μίμησης για τους υφισταμένους του. Η
τρίτη διάσταση αφορά την «καθιέρωση ηθικών κανόνων και την ανάληψη των
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ατομικών ευθυνών» (setting ethical standards and accountability). Ο ηθικός ηγέτης
είναι επιφορτισμένος με τη συνεχή τήρηση των δεοντολογικών κανόνων στην εργασία,
γι’ αυτό χρησιμοποιεί ένα σαφές σύστημα αμοιβών και ποινών για την ενίσχυση των
επιθυμητών συμπεριφορών ή για την επιβολή της ηθικής τάξης. Η τέταρτη διάσταση
ονομάζεται «ευρύτερη ηθική επίγνωση» (broad ethical awareness). Ο ηθικός ηγέτης
ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των συνανθρώπων του και αφιερώνει προσωπικό
χρόνο για την επίλυση τους. Τέλος, η πέμπτη διάσταση αφορά τη «διαδικασία λήψης
ηθικών αποφάσεων» (ethical decision making). Βασικός σκοπός του ηθικού ηγέτη
είναι να μην λαμβάνει αποφάσεις που στηρίζονται σε προσωπικά οφέλη και κίνητρα,
αλλά σε αξιοκρατικά και δίκαια κριτήρια.
Οι Khuntia και Suar (2004) ανέλυσαν ποσοτικά δεδομένα από προϊστάμενους
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ινδία και κατέληξαν σε ένα παρόμοιο
συμπέρασμα με τους Treviño και συν. (2000) και τους Treviño και συν. (2003), ότι
δηλαδή η ηθική ηγεσία προσδιορίζεται εννοιολογικά από δύο διαστάσεις. Την πρώτη
διάσταση την ονόμασαν «ενδυνάμωση» (empowerment) και καθορίζει την ηθική
αυτάρκεια του ηγέτη. Μέσω της ενδυνάμωσης, ο ηγέτης ισχυροποιεί την εργασιακή
του ταυτότητα και θωρακίζει την ηθική του υπόληψη. Με αυτόν τον τρόπο, ο ηθικός
ηγέτης ικανοποιεί την προσωπική του ανάγκη για προστασία, ασφάλεια και αποδοχή
στην εργασία του και διατηρεί μια συνέπεια στη χρήση των ηθικών πρακτικών κατά τη
διάρκεια της εργασίας του. Τη δεύτερη διάσταση την ονόμασαν «κίνητρο και
χαρακτήρας» (motive and character). Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο ηθικός ηγέτης
οφείλει να διακατέχεται από αλτρουισμό και δικαιοσύνη για τους υφιστάμενους του.
Είναι υπεύθυνος για την ενθάρρυνση και την παρακίνηση των εργαζομένων του προς
ηθικότερες συμπεριφορές, με σκοπό να αυξήσει την παραγωγικότητα και να βελτιώσει
τη εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.
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Επιδιώκοντας την περαιτέρω διερεύνηση των χαρακτηριστικών που
συνθέτουν την έννοια της ηθικής ηγεσίας, οι Weaver, Treviño, και Agle (2005)
διενέργησαν συνεντεύξεις σε είκοσι εργαζομένους από διάφορους οργανισμούς των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και κατέληξαν στο συμπερασμα ότι οι διαστάσεις
που αντιπροσωπεύουν το εννοιολογικό μοντέλο της ηθικής ηγεσίας είναι συνολικά
τέσσερις. Η πρώτη διάσταση ονομάζεται «διαπροσωπικές σχέσεις» (interpersonal
behaviors) και αναφέρεται στον τρόπο αλληλεπίδρασης του ηθικού ηγέτη με το
ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού. Ο ηγέτης συμπεριφέρεται στους υφιστάμενους
του με σεβασμό, ειλικρινές ενδιαφέρον και έμπρακτη υποστήριξη. Είναι αρωγός στα
εργασιακά καθήκοντα των υφιστάμενων του και δε διστάζει να αναλάβει την
εργασιακή ευθύνη που του αναλογεί. Η δεύτερη διάσταση ονομάζεται «νομιμότητα με
τους άλλους» (fairness with others) και επικεντρώνεται στην παροχή ίσων ευκαιριών
προς όλο το ανθρώπινο δυναμικό, στην απουσία μεροληπτικών αποφάσεων και στη
διατήρηση μιας σταθερής και δίκαιης συμπεριφοράς στην εργασία. Η τρίτη διάσταση
ονομάζεται «ηθικές ενέργειες και προσδοκίες του εαυτού» (ethical actions and
expectations for self) και περιλαμβάνει συγκεκριμένες ηθικές αρετές όπως για
παράδειγμα η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία, η ακεραιότητα, η ταπεινοφροσύνη και η
συνέπεια. Ο ηθικός ηγέτης δεν οφείλει μόνο να χαρακτηρίζεται από αυτές τις αρετές,
αλλά να τις μεταδίδει στο ανθρώπινο δυναμικό μέσα από τους κώδικες δεοντολογίας
του οργανισμού. Τέλος, η τέταρτη διάσταση είναι η «διατύπωση ηθικών προτύπων»
(articulating ethical standards). O ηθικός ηγέτης εκφράζει ένα ηθικό όραμα για τον
οργανισμό, με γνώμονα τη διαφάνεια και την ακεραιότητα. Συζητά ανοιχτά με τους
υφισταμένους σχετικά με τους ισχύοντες ηθικούς κανόνες κι επιδιώκει την καθολική
τήρηση τους από όλο το ανθρώπινο δυναμικό.
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Η αναζήτηση των ηθικών διαστάσεων που καθορίζουν το εννοιολογικό
μοντέλο ηθικής ηγεσίας συνεχίζεται με την έρευνα των Spangenberg και Theron
(2005), οι οποίοι ανέδειξαν έξι βασικές διαστάσεις και δεκαεννιά υποδιαστάσεις
ηθικής ηγεσίας. Πιο αναλυτικά, η πρώτη διάσταση είναι η «δημιουργία και ο
καταμερισμός του ηθικού οράματος» (creating and sharing an ethical vision), η οποία
περιλαμβάνει πέντε υποδιαστάσεις. Η πρώτη υποδιάσταση αφορά στην ηθική
δυναμική του οργανισμού, η οποία θέτει τις βάσεις για τον σχηματισμό του οράματος
από τον ηθικό ηγέτη. Η δεύτερη υποδιάσταση είναι η ανάπτυξη του ηθικού οράματος,
σύμφωνα με την οποία το όραμα γίνεται συλλογικά αντιληπτό ως ένας κοινός
εργασιακός σκοπός για τον οργανισμό. Η τρίτη υποδιάσταση αφορά στην εμπιστοσύνη
προς τον ηθικό ηγέτη και επικεντρώνεται στην καθιέρωση ενός κλίματος
εμπιστοσύνης και συνεργασίας στον οργανισμό. Η τέταρτη υποδιάσταση εστιάζει στην
εφαρμογή του ηθικού οράματος. Τόσο το υπάρχον, όσο και το μελλοντικά
προσλαμβανόμενο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού δεσμεύεται να διατηρεί και
να εφαρμόζει το κοινά αποδεκτό ηθικό όραμα του οργανισμού. Η πέμπτη υποδιάσταση
αφορά στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης ηθικής στρατηγικής, η οποία διαπλάθεται από
τον ηθικό προσανατολισμό του ηγέτη και τους εργασιακούς στόχους του οργανισμού.
Η δεύτερη διάσταση της εννοιολογικής προσέγγισης για την ηθική ηγεσία των
Spangenberg και Theron (2005) είναι η «ενεργοποίηση του ηγέτη και της ομάδας για
την εφαρμογή του ηθικού οράματος» (Enabling the leader and the unit to implement
the ethical vision), η οποία περιλαμβάνει τέσσερις υποδιαστάσεις. Η πρώτη
υποδιάσταση αφορά τη συνεχή αυτό-βελτίωση και τη σταθερή εκπαίδευση του ηγέτη
σε ζητήματα εργασιακής ηθικής. Ο ηθικός ηγέτης οφείλει να

λαμβάνει

ανατροφοδότηση για τις πρακτικές που χρησιμοποιεί στην εργασία του ώστε να
βελτιώνει την ηθική του ταυτότητα και το εργασιακό του «εγώ». Η δεύτερη
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υποδιάσταση επικεντρώνεται στην εργασιακή ενδυνάμωση των υφιστάμενων. Ο
ηθικός ηγέτης ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αναπτύξουν μια ηθική εργασιακή
ταυτότητα και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναλαμβάνουν οι ίδιοι
τις ηθικές αποφάσεις στην εργασία τους. Η τρίτη υποδιάσταση καθορίζεται από την
εφαρμογή των ηθικών δομών στην εργασία. Ο ηθικός ηγέτης οφείλει να παρέχει
συνεχή και πλήρη ενημέρωση στους συνεργάτες του για τα ηθικά πλαίσια που ισχύουν
στην εργασία, όπως είναι για παράδειγμα οι κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν στον
οργανισμό, οι επιτροπές ελέγχου που είναι αρμόδιες για την τήρηση της δεοντολογίας
στην εργασία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώνονται σε ηθικές
πρακτικές και τα σωματεία που έχουν να κάνουν με το συμφέρον των εργαζομένων
(π.χ., συνήγορος του πολίτη). Τέλος, η τέταρτη υποδιάσταση αναφέρεται στη
δημιουργία ενός ηθικού κλίματος, στο οποίο αντανακλώνται οι ηθικές αξίες, οι
πεποιθήσεις και οι νόρμες του οργανισμού. Ο ηθικός ηγέτης έχει την ευθύνη για την
υιοθέτηση ηθικότερων συμπεριφορών από το ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα για
θέματα που αφορούν τη διαχείριση των εργασιακών υποθέσεων.
Η τρίτη διάσταση του εννοιολογικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας που
προτείνουν οι Spangenberg και Theron (2005) ονομάζεται «καθοδήγηση με θάρρος,
ακεραιότητα και ευαισθησία» (leading with courage, integrity and sensitivity). Η
συγκεκριμένη διάσταση εστιάζει στον τρόπο που ο ηγέτης εξωτερικεύει το ηθικό
όραμα και διακρίνεται από τρεις υποδιαστάσεις. Η πρώτη υποδιάσταση εστιάζει στην
ειλικρίνεια του ηθικού ηγέτη. Ο ηθικός ηγέτης οφείλει να λέει την αλήθεια και
αποφεύγει τα ψέμματα προς όλους στην εργασία του. Η δεύτερη υποδιάσταση
αναφέρεται στην αποφασιστικότητα και στο σθένος που επιδεικνύει ο ηθικός ηγέτης
όταν λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις στην εργασία του. Τέλος, η τρίτη υποδιάσταση
ονομάζεται διαπροσωπική ευαισθησία και εστιάζει στο ενδιαφέρον του ηθικού ηγέτη
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για τις προσωπικές ανάγκες και τα συναισθήματα των συνεργατών και των
υφιστάμενων του. Η τέταρτη διάσταση ονομάζεται «ενθάρρυνση της ηθικής
συμπεριφοράς»

(encouraging

ethical

behavior)

και

αποτελείται

από

δύο

υποδιαστάσεις. Η πρώτη υποδιάσταση αναφέρεται στην προώθηση της εργασιακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ηθικά ζητήματα για όλους τους εργαζόμενους του
οργανισμού, ενώ η δεύτερη υποδιάσταση επικεντρώνεται στην αποσαφήνιση των
ηθικών κανόνων και στην παρότρυνση του ανθρώπινου δυναμικού προς την εκδήλωση
ηθικότερων συμπεριφορών στην εργασία.
Οι δύο τελευταίες διαστάσεις του εννοιολογικού μοντέλου των Spangenberg
και Theron (2005) είναι η «προώθηση της ηθικής πρόκλησης χωρίς φραγμούς»
(stimulating ethics across boundaries) και η «καθοδήγηση ηθικών πρωτοβουλιών και
ανταμοιβή της ηθικής συνεισφοράς» (leading ethical initiatives and rewarding ethical
contribution), οι οποίες αποτελούνται από δύο και τρεις υποδιαστάσεις, αντίστοιχα. Η
πρώτη υποδιάσταση της πέμπτης διάστασης αφορά τη διευκόλυνση της συνεργασίας
για την προώθηση της ομαδικότητας στον οργανισμό, ενώ η δεύτερη υποδιάσταση
αναφέρεται στη διατήρηση των παραγωγικών σχέσεων με τους μετόχους του
οργανισμού για την ισχυροποίηση του ηθικού προφίλ του. Η πρώτη υποδιάσταση της
τελευταίας διάστασης «καθοδήγηση ηθικών πρωτοβουλιών και ανταμοιβή της ηθικής
συμπεριφοράς» εστιάζει στις πρωτοβουλίες και στις προσδοκίες του ηθικού ηγέτη
σχετικά με την εξέλιξη της στρατηγικής και της δημόσιας εικόνας του οργανισμού. Η
δεύτερη υποδιάσταση εστιάζει στην ανατροφοδότηση των ηθικών συμπεριφορών και
πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από το ανθρώπινο δυναμικό για την ενίσχυση των
ηθικών συμπεριφορών. Τέλος, η τρίτη υποδιάσταση είναι η ηθική επιβράβευση, με την
οποία ο ηθικός ηγέτης αναγνωρίζει και ανταμείβει την υποδειγματική ηθική
συμπεριφορά που εκδηλώνουν οι υφιστάμενοι στην εργασία τους.
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Ακολουθώντας μία διαφορετική εννοιολογική οπτική, οι Brown, και συν.
(2005) θεώρησαν ότι η προσέγγιση της ηθικής ηγεσίας οφείλει να απορρέει από μια
αρμονική ισορροπία μεταξύ δύο ηθικών διαστάσεων: των «ηθικών χαρακτηριστικών»
και των «ηθικών συμπεριφορών» του ηγέτη στην εργασία. Ο ηθικός ηγέτης πρέπει να
είναι τίμιος, ειλικρινής, ακέραιος και αλτρουιστής, αλλά ταυτόχρονα και να προωθεί
τις ηθικές αρετές που πρεσβεύει στην εργασία του. Οφείλει συνεχώς να εναρμονίζει
τον λόγο με τις πράξεις του, σύμφωνα πάντα με τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες
τόσο απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Ωστόσο, για την αρμονική ενσωμάτωση των δύο παραπάνω ηθικών διαστάσεων, οι
συγκεκριμένοι ερευνητές υιοθέτησαν ένα εννοιολογικό μοντέλο, το οποίο αποτελείται
από μια διάσταση, αυτήν της ηθικής ηγεσίας.
Οι Resick, Hanges, Dickson, και Mitchelson (2006) χρησιμοποιώντας
δεδομένα από την παγκόσμια τράπεζα δεδομένων GLOBE Ρroject, επιδίωξαν να
επιβεβαιώσουν την καθολικότητα της έννοιας της ηθικής ηγεσίας σε περιβάλλοντα
εργασίας διαφορετικών χωρών. Τα συμπεράσματα τους ανέδειξαν τέσσερις διαστάσεις
ηθικής

ηγεσίας.

Η

πρώτη

διάσταση

ονομάζεται

«χαρακτήρας/ακεραιότητα»

(character/integrity), και περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, την
ακεραιότητα και τη νομιμότητα. Ο ηθικός ηγέτης τηρεί πιστά αυτές τις ηθικές
ιδιότητες και αναδεικνύει έναν ηθικό χαρακτήρα στην εργασία του. Η δεύτερη
διάσταση ονομάζεται «αλτρουισμός» (altrouism) και εστιάζει στο κοινωνικό
ενδιαφέρον του ηγέτη. Ο ηθικός ηγέτης είναι γενναιόδωρος, φιλικός, συμπονετικός και
συναινετικός με τους συνεργάτες του. Η τρίτη διάσταση ονομάζεται «συλλογική
κινητοποίηση» (collective motivation). Ο ηθικός ηγέτης είναι επικοινωνιακός και
επιδιώκει την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των συνεργατών του, την κινητοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού προς τους ηθικούς στόχους του οργανισμού και την
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προώθηση της συνεργασίας και της ομαδικότητας στην εργασία. Η τέταρτη διάσταση
ονομάζεται «ενθάρρυνση» (encouragement) και εστιάζει στη χρήση συγκεκριμένων
εργασιακών πρακτικών από τον ηγέτη με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και
της αυτεπάρκειας του ανθρώπινου δυναμικού. Η ενίσχυση της αυτεπάρκειας του
ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται απαραίτητη για την τήρηση και την επιβολή ενός
ενιαίου ηθικού κώδικα δεοντολογίας στον οργανισμό.
Ο Morrison (2006) κατέληξε σε τέσσερις διαστάσεις στο εννοιολογικό
μοντέλο ηθικής ηγεσίας που προτείνει, με πρώτη το «ενδιαφέρον για τον άνθρωπο»
(interest in people). Ο ηθικός ηγέτης είναι αξιόπιστος, χαίρει εμπιστοσύνης από τους
συναδέλφους του και διατηρεί ένα ανοιχτό και δημοκρατικό δίαυλο επικοινωνίας στο
εργασιακό του περιβάλλον. Η δεύτερη διάσταση είναι η «διερεύνηση ηθικών
ζητημάτων» (probe ethical issues), σύμφωνα με την οποία ο ηθικός ηγέτης έχει το
σθένος να θέσει επί τάπητος τις εργασιακές συμπεριφορές που θεωρεί ηθικές ή μη, με
απώτερο σκοπό τη ενδεχόμενη βελτίωση των κανόνων δεοντολογίας του οργανισμού.
Επιπλέον, λαμβάνει ανατροφοδότηση από το ανθρώπινο δυναμικό σχετικά με τους
δεοντολογικούς κανόνες που επιβάλλονται στην εργασία για να αποκτήσει καλύτερη
γνώση για τα ηθικά ζητήματα που εγείρονται στον οργανισμό. Η τρίτη διάσταση είναι
η «αφοσίωση στους κανόνες δεοντολογίας του οργανισμού και η καθολική εφαρμογή
τους στην εργασία» (commitment to the company’s standards and apply them
whenever they are). Κεντρικά χαρακτηριστικά της τρίτης διάστασης είναι η
ακεραιότητα και η συνέπεια του ηθικού ηγέτη για τη συνεχή εφαρμογή των κανόνων
σε όλα τα εργασιακά επίπεδα και πλαίσια δράσης. Για τον λόγο αυτόν, ο ηθικός ηγέτης
δε διστάζει να γίνει σκληρός όταν επιβάλει ηθικούς κανόνες και πραγματοποιεί
εκπαιδευτικά προγράμματα για την εντρύφηση του ανθρώπινου δυναμικού προς
περισσότερο ηθικότερες εργασιακές συμπεριφορές. Η τέταρτη διάσταση αφορά στην
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«ικανότητα ευελιξίας του ηθικού ηγέτη σε εργασιακά ηθικά διλήμματα» (knows when
to ‘hang tough’ and when to be flexible on ethical issues). Για να πετύχει τις ηθικές
ισορροπίες, ο ηθικός ηγέτης οφείλει να έχει πλήρη επίγνωση του εαυτού του και
απόλυτη πίστη στις ηθικές αρχές που αντιπροσωπεύει. Μόνο έτσι δύναται να
αξιολογήσει τη σπουδαιότητα των ηθικών διλημμάτων που αντιμετωπίζει στην
εργασία του και να πράξει με δεοντολογικό τρόπο.
Στην έρευνα τους οι De Hoogh και Den Hartog (2008), συγκεντρώνοντας
δεδομένα από συνεντεύξεις ηγετικών στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα
στην Ολλανδία, κατέληξαν σε ένα διαφορετικό εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας,
το οποίο περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση ονομάστηκε «ηθική και
νομιμότητα» (morality and fairness) και περιλαμβάνει την ειλικρίνεια, τη
φερεγγυότητα και την αξιοκρατία. Η δεύτερη διάσταση είναι η «αποσαφήνιση
εργασιακού ρόλου» (role clarification). Ο ηθικός ηγέτης διαμορφώνει ένα εργασιακό
περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ελεύθερη έκφραση των ηθικών
προβληματισμών των εργαζομένων και ανάληψη των ηθικών ευθυνών από το
ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, ο ηθικός ηγέτης ξεκαθαρίζει τις προσδοκίες περί
ηθικής που έχει για κάθε υφιστάμενο και ενημερώνει όλους τους συνεργάτες του για
το τί αναμένεται από εκείνους. Τέλος, η τρίτη διάσταση ονομάζεται «καταμερισμός
εξουσίας» (power sharing) και εστιάζει στην ελευθερία λόγου, στην ανοιχτή έκφραση
προβληματισμών και στην ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη λήψη
αποφάσεων.
Εντρυφώντας περισσότερο στην έννοια της ηθικής ηγεσίας, οι ερευνήτριες
Den Hartog και De Hoogh (2009) ανέλυσαν ποσοτικά δεδομένα από υφιστάμενους και
κατέληξαν σε ένα εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας δύο διαστάσεων: την
«αντιληπτή συμπεριφορά ενδυνάμωσης» (perceived empowering behavior) και την
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«αντιληπτή νομιμότητα και ακεραιότητα» (perceived fairness and integrity). Πιο
συγκεκριμένα, η διάσταση της αντιληπτής συμπεριφοράς ενδυνάμωσης εστιάζει στη
δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου δεσπόζει η διαφάνεια, η αξιοκρατία,
η εμπιστοσύνη και η ελευθερία συμμετοχής στη λήψη εργασιακών αποφάσεων από
όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Ο ηθικός ηγέτης ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της
εργασιακής υπόστασης, καθώς και για την ανέλιξη και τη διατήρηση της ψυχικής
υγείας του ίδιου αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού. Η δεύτερη
διάσταση της αντιληπτή νομιμότητας και ακεραιότητας εστιάζει στη δίκαιη, τίμια,
αμερόληπτη, ανιδιοτελή και σταθερή συμπεριφορά του ηθικού ηγέτη προς όλους. Ο
ηθικός ηγέτης θέτει τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση περισσότερο δεοντολογικών
συμπεριφορών στην εργασία.
Οι Memiyanty, Putera, και Salleh (2010), αναλύοντας δεδομένα από
βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαμόρφωσαν ένα εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας
τριών διαστάσεων, οι οποίες είναι η «ακεραιότητα», η «λογοδοσία» και η «ηθική
συναίσθηση». Αναλυτικότερα, η ακεραιότητα (integrity) είναι ο θεμέλιος παράγοντας
για τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ηθικής ηγεσίας και συνάδει με τις ιδιότητες
της τιμιότητας και της εμπιστοσύνης στην εργασία. Η δεύτερη διάσταση είναι η
λογοδοσία (accountability), όπου ο ηθικός ηγέτης καθορίζει και εφαρμόζει ένα
καθολικό πρωτόκολλο ηθικών ρόλων, κανόνων και αρμοδιοτήτων για το ανθρώπινο
δυναμικό του οργανισμού, στο οποίο κάθε εργαζόμενος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες
και τις εργασιακές του ευθύνες. Τέλος, η τρίτη διάσταση είναι η ηθική συναίσθηση
(ethical awareness) και αναφέρεται στην ικανότητα του ηγέτη να δεσμεύεται στα
καθήκοντα του και να αποκτά πλήρη γνώση των ηθικών ζητημάτων και νομοθεσιών
προτού λάβει αποφάσεις ή ασκήσει εξουσία στην εργασία του.
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Σε μια συνδυαστική αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, οι
Tanner, Brügger, van Schie, και Lebherz (2010), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η
έννοια της ηθικής ηγεσίας γίνεται καλύτερα κατανοητή από μια γενική διάσταση, αυτή
της ηθικής ηγεσίας. Αναλυτικότερα, οι ερευνητές θεώρησαν ότι το μονοπαραγοντικο
μοντέλο ηθικής ηγεσίας των Brown και συν. (2004) εφαρμόζει μια αφηρημένη και
ιδιαιτέρως γενικευμένη ερμηνεία της έννοιας, η οποία επικεντρώνεται σε προσωπικά
χαρακτηριστικά και όχι σε ηγετικές συμπεριφορές. Ακολουθώντας ωστόσο τον ορισμό
ηθικής ηγεσίας των Brown και συν. οι ερευνητές προχώρησαν σε μια λεπτομερή
καταγραφή διάφορων ηθικών διλημμάτων στην εργασία. Μερικά παραδείγματα
ηθικών διλημμάτων είναι η αμερόληπτη κατανομή έργου, η καθολική υποστήριξη των
εργασιακών αποφάσεων από τους εργαζόμενους και η ικανότητα έμπρακτης
εφαρμογής των ηγετικών αποφάσεων. Τα ηθικά διλήμματα που προέκυψαν από την
ανάλυση

χρησιμοποιήθηκαν

τελικά

για

τη

ψυχομετρική

αξιολόγηση

του

εννοιολογικού τους μοντέλου.
Μια ακόμα εμπειρική μελέτη αναφορικά με την κατανόηση της έννοιας της
ηθική ηγεσία είναι των Kalshoven, Den Hartog, και De Hoogh, (2011α). Οι
ερευνήτριες συνδύασαν διαφορετικές μεθόδους την ανάδειξη των διαστάσεων που
συνθέτουν τη συγκεκριμένη έννοια, όπως συνεντεύξεις σε προϊστάμενους και
ποσοτικά δεδομένα από υφισταμένους και κατέληξαν σε εφτά διαστάσεις. Η πρώτη
διάσταση ονομάζεται «νομιμότητα» (fairness), σύμφωνα με την οποία ο ηθικός ηγέτης
συμπεριφέρεται με ακεραιότητα και τιμιότητα, λαμβάνει δίκαιες και σωστές
αποφάσεις, είναι ειλικρινής, άξιος εμπιστοσύνης και αναλαμβάνει την ευθύνη για τις
συνέπειες των πράξεων του. Η δεύτερη διάσταση είναι ο «καταμερισμός εξουσίας»
(power sharing) και αφορά στην προώθηση ενός κλίματος διαφάνειας, όπου ο ηθικός
ηγέτης ευνοεί τις ανοιχτές συζητήσεις με τους υφιστάμενους του για τη λήψη
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αποφάσεων και την έκφραση προβληματισμών. Η τρίτη διάσταση είναι η
«αποσαφήνιση εργασιακών ρόλων» (role clarification). Ο ηθικός ηγέτης λειτουργεί με
απόλυτη διαφάνεια στην εργασία του. Ξεκαθαρίζει τις εργασιακές αρμοδιότητες στο
ανθρώπινο δυναμικό, γνωστοποιεί τις υποχρεώσεις και ορίζει τους στόχους απόδοσης
για

κάθε

εργαζόμενο

εξατομικευμένα.

Η

τέταρτη

διάσταση

ονομάζεται

«προσανατολισμός προς τον άνθρωπο» (people orientation) και αφορά συμπεριφορές
σεβασμού, ειλικρινούς ενδιαφέροντος και υποστήριξης προς το ανθρώπινο δυναμικό
και τις εργασιακές του ανάγκες. Η πέμπτη διάσταση είναι η «ακεραιότητα» (integrity).
Ο ηθικός ηγέτης κρατάει τις υποσχέσεις του, έχει συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στα
έργα του και συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο προς όλους. Η «ηθική καθοδήγηση»
(ethical guidance) είναι η έκτη διάσταση, με την οποία ο ηθικός ηγέτης εξηγεί
αναλυτικά τους αδιαπραγμάτευτους κανόνες ηθικής του οργανισμού, έχει συνεχή
επικοινωνία με τους συνεργάτες του για τους ηθικούς κανόνες που πρέπει να
τηρούνται στην εργασία, ενώ παράλληλα προωθεί την εφαρμογή τους μέσα από τη
χρήση εργασιακών αμοιβών ή ποινών. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας εργαζόμενος
επιδεικνύει ηθική συμπεριφορά στην εργασία του ανταμείβεται από τον ηθικό ηγέτη,
ενώ αντίστροφα όταν επιδεικνύει μη ηθική συμπεριφορά τιμωρείται. Τέλος, ο
«περιβαλλοντολογικός προσανατολισμός» (environmental orientation), είναι η
τελευταία διάσταση και εστιάζει στις οικολογικές πολιτικές που διατηρεί ο ηθικός
ηγέτης στην εργασία του, όπως είναι για παράδειγμα οι πολιτικές ανακύκλωσης, η
διαχείριση φυσικών πόρων και η μέριμνα για τις συνέπειες των δράσεων του
οργανισμού σε περιβαλλοντολογικό επίπεδο.
Οι Lee και Cheng (2010) διενεργώντας μια αμιγώς ποιοτική προσέγγιση,
αξιολόγησαν τις συνεντεύξεις είκοσι διευθυντικών στελεχών από διάφορες
πολυεθνικές επιχειρήσεις με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από αυτή την
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ανάλυση, οι ερευνητές κατέληξαν σε ένα εννοιολογικό μοντέλο τεσσάρων διαστάσεων
για τον προσδιορισμό της ηθικής ηγεσίας. Η πρώτη διάσταση είναι η «προσωπική
ηθική» (personal ethics), η οποία χαρακτηρίζεται από συμπεριφορές ειλικρίνειας,
ακεραιότητας, αξιοπιστίας, εμπάθειας και θάρρους. Η δεύτερη διάσταση αφορά τις
«διαπροσωπικές συμπεριφορές» (interpersonal behaviors). Ο ηθικός ηγέτης είναι
δίκαιος και συμπονετικός με όλους, σέβεται τις προσωπικές διαφορές και ταυτόχρονα
αποδέχεται τις εργασιακές αποτυχίες των υφιστάμενων του. Η τρίτη διάσταση είναι η
«άρθρωση των ηθικών κανόνων» (articulations of ethical standards). Ο ηθικός ηγέτης
είναι οπαδός ενός ηθικού οράματος, σύμφωνα με το οποίο η ηθική θεωρείται το
υπέρτατο αγαθό, ανώτερο από κάθε άλλο στην εργασία. H τελευταία διάσταση
ονομάζεται «ηθική γνώση» (ethical knowledge). Σύμφωνα με αυτήν, ο ηθικός ηγέτης
έχει διαισθητική και συναισθηματική επίγνωση για τα ηθικά ζητήματα που
προκύπτουν στην εργασία.
Σε μία άλλη έρευνα, οι Zheng, Zhu, Yu, Zhang, και Zhang (2011) ανέλυσαν
δεδομένα από εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη Κίνα και
κατέληξαν σε ένα εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας τριών διαστάσεων. Η πρώτη
διάσταση είναι τα «ατομικά ηθικά χαρακτηριστικά» (individual ethical characteristics).
Σε αυτά περιλαμβάνονται η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα, η εμπιστοσύνη και το
ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, τα οποία επιτρέπουν στον ηγέτη να λειτουργεί ως
πρότυπο μίμησης της ηθικής συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον. Η δεύτερη
διάσταση ονομάζεται «στυλ λήψης ηθικών αποφάσεων» (ethical decision making
style) και αναφέρεται στη συμμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού στους
δεοντολογικούς κώδικες και κανόνες του οργανισμού, καθώς και στην ανάληψη
ηθικότερων πρωτοβουλιών στην εργασία. Η τρίτη διάσταση είναι η «κατασκευή
ηθικών κανόνων» (ethical standard construction). Ο ηθικός ηγέτης έχει ενεργό ρόλο
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στη δημιουργία των ηθικών πλαισίων του οργανισμού, συζητά ηθικά ζητήματα και
προβληματισμούς με τους υφιστάμενους του ενώ ενισχύει τη συμμόρφωση του
ανθρώπινου δυναμικού στους ηθικούς κανόνες του οργανισμού με την επιλεκτική
χρήση εργασιακών ποινών ή αμοιβών.
Σε μια προσπάθεια ανάδειξης της επίδρασης της ηθικής ηγεσίας στην
οργανωσιακή κουλτούρα, ο Kaptein (2011) επικεντρώθηκε στις διαστάσεις με τις
οποίες ένας ηγέτης προωθεί ηθικές πρακτικές ή αντίστοιχα αποτρέπει μη ηθικές
πρακτικές στην εργασία. Για την ανάδειξη του εννοιολογικού μοντέλου ηθικής
ηγεσίας, ο Kaptein ανέλυσε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης εκατόν πενήντα
εργασιακά περιστατικά από τα αρχεία διαφόρων οργανισμών παγκοσμίως και
κατέληξε σε εφτά διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η «σαφήνεια των ηθικών
κανόνων» (clarity of ethical standards) και αφορά στη σταθερή και αμερόληπτη
εφαρμογή ξεκάθαρων ηθικών κανονισμών από όλους τους εργαζόμενους. Η δεύτερη
διάσταση ονομάζεται «πρότυπο μίμησης ηθικής συμπεριφοράςτης διοίκησης και των
προϊστάμενων» (ethical role modeling of management and supervisors). Ο ηγέτης
αποτελεί πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον. Για τον λόγο
αυτό, οφείλει να έχει συνέπεια στα λόγια και στα έργα του τόσο στην προσωπική, όσο
και στην επαγγελματική του ζωή. Η τρίτη διάσταση είναι η «ικανότητα να
συμπεριφέρεται ηθικά» (capability to behave ethically), η οποία εστιάζει στην
ικανότητα του ηγέτη να κατανοεί τα μέσα που διαθέτει στην εργασία του για την
ολοκλήρωση των εργασιακών του υποχρεώσεων, όπως είναι για παράδειγμα οι
προθεσμίες, το οικονομικό κόστος, ο διαθέσιμος εξοπλισμός και τα όρια των
αρμοδιοτήτων του.
Η τέταρτη διάσταση του εννοιολογικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας του Kaptein
(2011) είναι η «αφοσίωση στην ηθική συμπεριφορά» (commitment to behave
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ethically). Η αφοσίωση του ηγέτη στην ηθική συμπεριφορά επιτρέπει την εδραίωση
μιας ηθικής κουλτούρας στον οργανισμό, η οποία διαμορφώνεται από ισορροπημένες
και διαχρονικές ηθικές συμπεριφορές. Η πέμπτη διάσταση ονομάζεται «ορατότητα
(αν)ηθικής συμπεριφοράς» (visibility of (un)ethical behavior) και εστιάζει στην
ικανότητα του ηγέτη να παρατηρεί την ηθική και την μη ηθική συμπεριφορά των
εργαζομένων του οργανισμού. Όταν ο ηθικός ηγέτης διακρίνει (αν)ηθικές
συμπεριφορές, τότε οφείλει να δράσει ανάλογα είτε επιβάλλοντας ποινές είτε
προσφέροντας αμοιβές για να διατηρήσει το ηθικό κλίμα στην εργασία. Η έκτη
διάσταση ονομάζεται «δεκτικότητα για συζήτηση ηθικών ζητημάτων» (openness to
discuss ethical issues). Ο ηθικός ηγέτης συζητάει με ευθύτητα και δεκτικότητα για τα
ηθικά προβλήματα του οργανισμού και επιδιώκει τη συνεχή μετάδοση αυτών των
ηθικών γνώσεων σε όλους. Τέλος, η έβδομη διάσταση είναι η «ενίσχυση της ηθικής
συμπεριφοράς» (reinforcement of ethical behavior), δηλαδή η παροχή κινήτρων σε
εργαζόμενους που επιδεικνύουν ηθική συμπεριφορά και αντίστροφα, η επιβολή
ποινών σε εργαζόμενους που επιδεικνύουν μη ήθικη συμπεριφορά στην εργασία τους.
Η Eisenbeiss (2012) επικεντρώθηκε στη φιλοσοφική/θρησκευτική οπτική της
ηθικής ηγεσίας και κατέληξε σε τέσσερις βασικές διαστάσεις για το εννοιολογικό
μοντέλο της ηθικής ηγεσίας. Η ανάλυσή της βασίστηκε στην ποιοτική ανάλυση των
βασικών αρχών όλων των επίσημων θρησκευτικών δογμάτων, οι οποίες συνοψίστηκαν
σε τέσσερις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι ο «ανθρώπινος προσανατολισμός»
(human orientation), σύμφωνα με την οποία ο ηθικός ηγέτης οφείλει να
συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια και συμπόνια προς το ανθρώπινο δυναμικό, να σέβεται
τα ανθρώπινα δικαιώματα, να είναι αλτρουιστής, φιλάνθρωπος και να βοηθάει τους
γύρω του. Η δεύτερη διάσταση ονομάζεται «προσανατολισμός προς τη δικαιοσύνη»
(justice orientation) και επικεντρώνεται στη λήψη δίκαιων, αμερόληπτων και συνεπών
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αποφάσεων. Ο ηθικός ηγέτης σέβεται τη διαφορετικότητα, την αξιοκρατία και
αποφεύγει τη μεροληψία. Η τρίτη διάσταση ονομάζεται «προσανατολισμός προς την
ευθύνη και τη βιωσιμότητα» (responsibility and sustainability orientation). Η
συγκεκριμένη διάσταση αναφέρεται στο ενδιαφέρον του ηγέτη να δημιουργεί
μακροπρόθεσμους στόχους για την αντιμετώπιση των ευρύτερων κοινωνικών και
περιβαλλοντολογικών ζητημάτων, όπως για παράδειγμα την προσεκτική διαλογή και
επεξεργασία

των

λυμάτων.

Η

τέταρτη

διάσταση

ονομάζεται

«ρυθμιστικός

προσανατολισμός» (moderation orientation) και εστιάζει σε θεμέλια χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας του ηθικού ηγέτη, όπως η εγκράτεια και η ταπεινοφροσύνη. Ο
ηθικός ηγέτης οφείλει να έχει μια ισορροπημένη συμπεριφορά, να περιορίζει τα
προσωπικά συναισθήματα και τις επιθυμίες του και να βρίσκει πάντοτε την ηθική τομή
ανάμεσα στους στόχους του οργανισμού και στις επιθυμίες του ανθρώπινου
δυναμικού.
Επιπρόσθετα, οι Yukl, Mahsud, Hassan, και Prussia (2013) συνδύασαν
δεδομένα από συνεντεύξεις μεταπτυχιακών φοιτητών με εργασιακή εμπειρία και
εργαζομένων των ΗΠΑ για να καταλήξουν σε ένα αντίστοιχο εννοιολογικό μοντέλο
ηθικής ηγεσίας τεσσάρων διαστάσεων. Η πρώτη διάσταση ονομάστηκε «ειλικρίνεια
και ακεραιότητα» (honesty and integrity) και αφορά στα ηθικά χαρακτηριστικά του
ηθικού ηγέτη. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η τιμιότητα, η δικαιοσύνη και η συνέπεια
ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις του ηγέτη. Η δεύτερη διάσταση ονομάζεται
«συμπεριφορά που προτίθεται να μεταδώσει ή να επιβάλει ηθικούς κανόνες» (behavior
intended to communicate or enforce ethical standards). Η συγκεκριμένη διάσταση
περιλαμβάνει συμπεριφορές που προωθούν το ηθικό κλίμα, όπως είναι για παράδειγμα
η συνεργασία, η ανοιχτή επικοινωνία και η χρήση ποινών για την αποτροπή μη ηθικών
πράξεων. Η τρίτη διάσταση ονομάζεται «νομιμότητα για τη λήψη αποφάσεων και
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κατανομή των ανταμοιβών» (fairness in decision making and distribution of rewards).
Ο ηθικός ηγέτης επιδιώκει να αποτρέψει την εκδήλωση συμπεριφορών μεροληψίας
και ευνοιοκρατίας στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού παρέχοντας σε όλους τους
εργαζόμενους ισοδύναμα κίνητρα στην εργασία τους. Τέλος, η τέταρτη διάσταση
ονομάζεται «καλοσύνη, συμπάθεια και ενδιαφέρον» (kindness, compassion and
concern). Ο ηθικός ηγέτης είναι αλτρουιστής, ευγενικός, ευαίσθητος και συμπονετικός
με το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού.
Αξιολογώντας τόσο τα ηθικά ηγετικά χαρακτηριστικά, όσο και τις εργασιακές
συνθήκες που ευνοούν την εμφάνισή τους, οι Frisch και Huppenbauer (2014)
συνέλεξαν ποιοτικά δεδομένα από συνεντεύξεις προϊστάμενων και κατέληξαν σε ένα
εννοιολογικό

μοντέλο

εφτά

διαστάσεων.

Η

πρώτη

διάσταση

ονομάζεται

«συμπεριφορές προς τους εργαζομένους» (behavior towards employees) και
διακρίνεται από έξι υποδιαστάσεις. Η πρώτη υποδιάσταση επικεντρώνεται στη «σχέση
με τον εργαζόμενο» (relationship with employee), βάση της οποίας ο ηθικός ηγέτης
οφείλει να σέβεται, να εκτιμάει τους εργαζόμενους και να ευνοεί τις προσηνείς
συζητήσεις σχετικά με τις ανησυχίες τους. Η δεύτερη υποδιάσταση είναι η
«νομιμότητα» (fairness), η οποία χαρακτηρίζεται από την αμεροληψία, την αξιοκρατία
και τη δικαιοσύνη στη λήψη εργασιακών αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό, ο ηθικός
ηγέτης λειτουργεί ως πρότυπο μίμησης της ηθικής συμπεριφοράς στην εργασία. Η
τρίτη υποδιάσταση ονομάστηκε «συμμετοχή των εργαζομένων» (participation of
employees), σύμφωνα με την οποία ο ηθικός ηγέτης επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή
όλων των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και παρέχει ανατροφοδότηση όπου
χρειάζεται. Η τέταρτη υποδιάσταση ονομάζεται «ανάπτυξη των εργαζομένων»
(developing employees) και εστιάζει στην παροχή ίσων ευκαιριών για την
επαγγελματική

κατάρτιση,

εργασιακή

ανέλιξη

ή/και

συμμετοχή

όλων

των
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υφιστάμενων σε εθελοντικές δράσεις. Η πέμπτη υποδιάσταση είναι η «υγεία και η
ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων» (employees’ health
and work-life balance). Αυτή η υποδιάσταση εστιάζει στην προάσπιση της καλής
σωματικής και ψυχικής υγείας των υφιστάμενων, όπως για παράδειγμα στη στήριξη
της μητρότητας και της πατρότητας με την χορήγηση αδειών ή στη μείωση των ωρών
εργασίας όταν το επιθυμεί ένας εργαζόμενος. Η έκτη υποδιάσταση ονομάζεται
«εργασιακή ανάθεση» (work assignment) και αφορά στην ανάθεση εξατομικευμένων
εργασιακών καθηκόντων στο ανθρώπινο δυναμικό, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις
δυνατότητες κάθε εργαζόμενου.
Η δεύτερη διάσταση του εννοιολογικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας των Frisch και
Huppenbauer (2014) ονομάζεται «συμπεριφορά προς τους πελάτες» (behavior towards
customers) και διακρίνεται από δύο υποδιαστάσεις, η πρώτη εκ των οποίων είναι το
«προϊόν και κοστολόγηση» (product and price). Ο ηθικός ηγέτης οφείλει να
διασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα για τα προϊόντα, να είναι ειλικρινής σχετικά με τις
ιδιότητες τους και να κοστολογεί με ακριβή και αξιοκρατικά κριτήρια το εργασιακό
προϊόν. Η δεύτερη υποδιάσταση ονομάζεται «σχέση με τους πελάτες» (relationship
with customers) και εστιάζει στη δημιουργία και διατήρηση μιας ειλικρινούς,
αξιόπιστης και συνεργατικής σχέσης με τους πελάτες του οργανισμού.
Η τρίτη διάσταση του εννοιολογικού μοντέλου των Frisch και Huppenbauer
(2014) ονομάζεται «συμπεριφορά προς τη κοινωνία» (behavior towards society),
σύμφωνα με την οποία ο ηθικός ηγέτης διευκολύνει την απόκτηση επαγγελματικής
εμπειρίας σε νέους απόφοιτους και επιδιώκει την προσφορά εργασίας σε πολίτες που
ανήκουν σε μειονότητες. Η τέταρτη διάσταση αφορά στη συμπεριφορά του ηθικού
ηγέτη που έχει να κάνει με την τοπική κοινότητα, και συγκεκριμένα με την «ενεργή
συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις» (behavior towards local community). Η πέμπτη
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διάσταση ονομάζεται «συμπεριφορά προς τους γείτονες» (behavior towards neighbors)
και εστιάζει στη διατήρηση καλών σχέσεων ανάμεσα στον ηθικό ηγέτη και τους
εγχώριους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα η διατήρηση ενός θεμιτού εργασιακού
ανταγωνισμού και η αποφυγή πρακτικών κατασκοπίας. Η έκτη διάσταση ονομάστηκε
«συμπεριφορά προς τους προμηθευτές» (behavior towards suppliers) και προβλέπει
στη δεοντολογική αντιμετώπιση τους, όπως για παράδειγμα να πληρώνονται
εμπρόθεσμα. Η έβδομη διάσταση εστιάζει στη «συμπεριφορά του ηγέτη προς τους
μετόχους/συνιδιοκτήτες» (behavior towards owners/co-owners), η οποία οφείλει να
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ειλικρίνεια και αξιοπιστία. Τέλος η όγδοη διάσταση
ονομάζεται «συμπεριφορά προς το φυσικό περιβάλλον» (behavior towards natural
environment) και αναφέρεται στην υιοθέτηση παραγωγικών και βιομηχανικών
λειτουργιών που προάγουν τη βιωσιμότητα και ταυτόχρονα ευνοούν την εκπαίδευση
του ανθρώπινου δυναμικού προς εκείνες τις εργασιακές πρακτικές, οι οποίες
θεωρούνται φιλικότερες για το περιβάλλον. Όλα τα θεωρητικά μοντέλα ηθικής
ηγεσίας, καθώς και οι επιμέρους διαστάσεις και υποδιαστάσεις τους παρουσιάζονται
επιγραμματικά στον Πίνακα 2.1.
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Πίνακας 2.1
Παρουσίαση όλων των θεωρητικών προσεγγίσεων για την ηθική ηγεσία με χρονολογική
σειρά
Έρευνες
Treviño,
(2003)

Διαστάσεις
Brown,

και

Hartman,

Khuntia και Suar, (2004)

Weaver, Treviño,και Agle, (2005)

Spangenberg και Theron, (2005)

Υπόδιαστάσεις

Προσανατολισμός στον άνθρωπο (peopleorientation).
Εμφανείς ενέργειες και χαρακτηριστικά
(Visible ethical actions and traits).
Καθιέρωση ηθικών κανόνων και ανάληψη
ατομικών ευθυνών
(Setting
ethical
standards
and
accountability).
Ευρύτερη ηθική επίγνωση
(Broad ethical awareness).
Λήψη ηθικών αποφάσεων
(Decision-making processes).
Ενδυνάμωση
(Empowerment).
Κίνητρο και χαρακτήρας
(Motive and character).
Διαπροσωπικές σχέσεις
(Interpersonal behaviors).
Nομιμότητα με τους άλλους
(Fairness with others).
Ηθικές ενέργειες και προσδοκίες από τον
εαυτό
(Ethical actions and expectations of self).
Διατύπωση ηθικών προτύπων
(Articulating ethical standards).
Δημιουργία και καταμερισμός του ηθικού
οράματος
(Creating and sharing an ethical vision).

Ηθική δυναμική οργανισμού
Ανάπτυξη ηθικού οράματος
Εμπιστοσύνη προς τον ηγέτη
Εφαρμογή ηθικού οράματος
Διαμόρφωση ηθικής στρατηγικής

Ενεργοποίηση ηγέτη και ομάδας για
εφαρμογή του ηθικού οράματος
(Enabling the leader and the unit to
implement the ethical vision).

Συνεχή
αυτοβελτίωση
εργασιακή κατάρτιση

και

Εργασιακή ενδυνάμωση
υφιστάμενων
Ορισμός και εφαρμογή ηθικών
δομών
Δημιουργία ηθικού κλίματος
Καθοδήγηση με θάρρος, ακεραιότητα και
ευαισθησία
(Leading with courage, integrity and
sensitivity).

Ειλικρίνεια του ηγέτη
Αποφασιστικότητα και σθένος του
ηγέτη
Διαπροσωπική ευαισθησία

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα).
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα).
Ενθάρρυνση ηθικής συμπεριφοράς
(Encouraging ethical behavior).
Προώθηση ηθικής πρόκλησης χωρίς
περιορισμούς
(Stimulating ethics across boundaries).

Προώθηση εργασιακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
ηθικά ζητήματα
Αποσαφήνιση ηθικών κανόνων
Διευκόλυνση συνεργασίας για
προώθηση ομαδικού κλίματος
Διατήρηση παραγωγικών σχέσεων

Καθοδήγηση ηθικών πρωτοβουλιών και
ανταμοιβή ηθικής συνεισφοράς
(Leading ethical initiatives and rewarding
ethical contributions).

Ανατροφοδότηση
συμπεριφορών
Ηθική επιβράβευση

`
Brown, Treviño, και Harrison,
(2005)
Resick, Hanges, Dickson, και
Mitchelson, (2006)

Morrison, (2006)

DeHoogh, και DenHartog, (2008)

DeHoogh, και Den Hartog, (2009)

Memiyanti,
(2010)

Πρωτοβουλίες και προσδοκίες για
εξέλιξη στρατηγικής και δημόσιας
εικόνας

Putera,

και

Salleh,

ηθικών

Ηθική ηγεσία (Ethical leadership).
Χαρακτήρας και ακεραιότητα
(Character and integrity).
Αλτρουισμός (Altruism).
Συλλογική κινητοποίηση
(Collective motivation).
Ενθάρρυνση
(Encouragement).
Ενδιαφέρον για τον άνθρωπο
(Interest in people).
Διερεύνηση ηθικών ζητημάτων
(Probe ethical issues).
Αφοσίωση στους κανονισμούς του
οργανισμού και καθολική εφαρμογή
(Commitment to company’s standards and
apply them whenever they are).
Ευελιξία ηθικού ηγέτη σε ηθικά
διλλήματα
(Knows when to ‘hang tough’ and when
to be flexible on ethical issues).
Ηθική και νομιμότητα
(Morality and fairness).
Αποσαφήνιση εργασιακού ρόλου
(Role clarification).
Καταμερισμός εξουσίας
(Power sharing).
Αντιληπτή συμπεριφορά ενδυνάμωσης
(Perceived empowering behavior).
Αντιληπτή νομιμότητα και ακεραιότητα
(Perceived fairness and integrity).
Ακεραιότητα (Integrity).
Αποδοχή ευθυνών (Accountability).
Ηθική επίγνωση (Ethical awareness).

Tanner, Brugger, van Schie, και
Lebherz, (2010)
Kalshoven,
DeHoogh,
και
DenHartog, (2011a)

Ηθική ηγεσία (Ethical leadership).
Νομιμότητα (Fairness).
Καταμερισμός της εξουσίας
(Power sharing).

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα).
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα).

Zheng, Zhu, Yu, Zhang, και Zhang,
(2011)

Lee, και Cheng, (2011)

Kaptein, (2011)

Eissenbeiss, (2012)

Yukl, Mahsud, Hassan, και Prussia,
(2013)

Αποσαφήνιση εργασιακών ρόλων
(Role clarification).
Προσανατολισμός προς τον άνθρωπο
(People orientation).
Ακεραιότητα (Integrity).
Ηθική καθοδήγηση (Ethical guidance).
περιβαλλοντολογικός προσανατολισμός
(Environmental orientation).
Ατομικά ηθικά χαρακτηριστικά
(Individual ethical characteristic).
Στυλ λήψης ηθικών αποφάσεων
(Ethical decision-making style).
Κατασκευή ηθικών κανόνων
(Ethical standard construction).
Προσωπική ηθική (Personal ethics).
Διαπροσωπικές συμπεριφορές
(Interpersonal behaviors).
Άρθρωση των ηθικών κανόνων
(Articulation of ethical standards).
Ηθική γνώση (Ethical knowledge).
Σαφήνεια ηθικών κανόνων
(Clarity of ethical standards).
Πρότυπο μίμησης ηθικής συμπεριφοράς
της διοίκησης και των προϊστάμενων
(Ethical role modeling of management
and supervisors).
Ικανότητα να συμπεριφέρεται δίκαια
(Capability to behave ethically).
Αφοσοίωση στην ηθική συμπεριφορά
(Commitment to behave ethically).
Ορατότητα (αν)ηθικής συμπεριφοράς
(visibility of (un)ethical behavior).
Δεκτικότητα για συζήτηση ηθικών
ζητημάτων
(Openness to discuss ethical issues).
Ενίσχυση ηθικής συμπεριφοράς
(Reinforcement of ethical behavior).
Ανθρώπινος προσανατολισμός
(Humane orientation).
Προσανατολισμός προς τη δικαιοσύνη
(Justice orientation).
Προσανατολισμός προς την ευθύνη και τη
βιωσιμότητα
(Responsibility
and
sustainability
orientation).
Προσανατολισμός
προς
την
αυτοσυγκράτηση
(Moderation orientation).
Ειλικρίνεια και ακεραιότητα
(Honesty and integrity).
Συμπεριφορά που στοχεύει στη μετάδοση
ή επιβολή ηθικών κανόνων
(Behavior intended to communicate of
enforce ethical standards).

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα).
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα).

Frisch, και Huppenbauer, (2014)

Δικαιοσύνη στη λήψη αποφάσεων και
κατανομή ανταμοιβών
(Fairness
indecision
making
and
distribution of rewards).
Καλοσύνη, συμπάθεια και ενδιαφέρον
(Kindness, compassion and concern).
Συμπεριφορά προς τους υφιστάμενους
(Behaviour towards employees).

Σχέση με εργαζόμενους
Δικαιοσύνη
Συμμετοχή των εργαζόμενων
Ανάπτυξη των εργαζόμενων
Υγεία και ισορροπία εργασιακής
και προσωπικής ζωής
εργαζόμενων
Εργασιακή ανάθεση

Συμπεριφορά προς τους πελάτες
(Behaviour towards costumers).

Προϊόν και κοστολόγηση
Σχέση με τους πελάτες

Συμπεριφορά προς την κοινωνία
(Behaviour towards society).
Συμπεριφορά προς την τοπική κοινότητα
(Behaviour towards local community).
Συμπεριφορά προς τους γείτονες
(Behaviour towards neighbours).
Συμπεριφορά προς τους προμηθευτές
(Behavior towards suppliers).
Συμπεριφορά προς τους μετόχους/
ιδιοκτήτες
(Behaviour towards owners/ co-owners).
Συμπεριφορά προς το φυσικό περιβάλλον
(Behaviour towards natural environment).

2.3.Θεωρητικοί προβληματισμοί σχετικά με την έννοια της ηθικής
ηγεσίας
Οι ηγέτες καθοδηγούν την εργασιακή συμπεριφορά του ανθρώπινου
δυναμικού ενός οργανισμού (π.χ., Avey, Wernsing & Palanski, 2012). Η παρουσία
ενός ηθικού ηγέτη στην εργασία αποτελεί κομβικό παράγοντα για την καθιέρωση μιας
ηθικής οργανωσιακής κουλτούρας, όπου προάγονται συμπεριφορές και ενέργειες που
είναι σύμφωνες με τους κανόνες δεοντολογίας και ηθικής (π.χ., Ardichvili & Jondle,
2009). Αρκετές εμπειρικές και θεωρητικές μελέτες επικεντρώνονται στη δημιουργία
νέων εννοιολογικών μοντέλων για την ανάδειξη του ηθικού ηγέτη (π.χ., Brown, και
συν. 2005. Messikomer & Cirka, 2010). Μέχρι σήμερα υπάρχουν δεκαοχτώ
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εννοιολογικά μοντέλα για την ηθική ηγεσία, κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από
διαφορετικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι προσεγγίσεις των
Brown και συν. (2005), αλλά και των Tanner και συν. (2010) προσεγγίζουν την έννοια
της ηθικής ηγεσίας ως μονοδιάστατη έννοια. Αντιθέτως, υπάρχουν θεωρητικές
προσεγγίσεις που επικεντρώνονται σε πολυδιάστατες δομές για την έννοια της ηθικής
ηγεσίας, προτείνοντας δύο (π.χ., De Hoogh & Den Hartog, 2009. Khuntia & Suar,
2004), τρεις (π.χ., Memiyanti και συν., 2010), τέσσερις (π.χ., Eissenbeiss, 2012.
Weaver και συν., 2005) έως και οκτώ (π.χ., Frisch & Huppenbauer, 2014)
διαφορετικές διαστάσεις ηθικής ηγεσίας.
Οι ηθικές διαστάσεις, οι οποίες κάνουν την εμφάνιση τους στα περισσότερα
εννοιολογικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας είναι οι διαστάσεις της νομιμότητας και της
ακεραιότητας (De Hoogh & Den Hartog, 2008. Den Hartog & De Hoogh, 2009. Frisch
& Huppenbauer, 2014. Kalshoven, και συν., 2011α. Kaptein, 2011. Memiyanti και
συν., 2010. Spangenberg & Theron, 2005. Weaver και συν., 2005. Yukl και συν.,
2013). Η συχνότητα εμφάνισης αυτών των ηθικών διαστάσεων στα περισσότερα
εννοιολογικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας τονίζει τη σπουδαιότητα τους για τον καθορισμό
του εννοιολογικού της προσδιορισμού και αναδεικνύει την αναγκαιότητα για την
περαιτέρω ψυχομετρική διερεύνηση τους. Μια ακόμα βασική διάσταση, η οποία
εμφανίζεται σε έξι διαφορετικά εννοιολογικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας, είναι ο
αλτρουισμός (Eissenbeiss, 2012. Kalshoven και συν., 2011α. Lee & Cheng, 2011.
Morrison, 2006. Resinck και συν., 2006. Yukl και συν., 2013). Ο ηθικός ηγέτης δείχνει
ειλικρινές ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους του και θέτει σε προτεραιότητα πάντοτε
το κοινωνικό καλό έναντι του προσωπικού.
Τέλος, μια ακόμα σημαντική διάσταση, η οποία κάνει την εμφάνιση της σε πέντε
εννοιολογικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας με συγγενικούς χαρακτηρισμούς είναι η παροχή
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καθοδήγησης, επιβράβευσης και ενίσχυσης της ηθικής συμπεριφοράς (π.χ., Kalshoven
και συν., 2011α. Kaptein, 2011. Resick και συν., 2006. Spangenberg & Theron, 2005.
Yukl και συν., 2013). Ο ηθικός ηγέτης δεν οφείλει μόνο να είναι ηθικός, αλλά πρέπει
να μεταδώσει τις ηθικές αξίες που ο ίδιος πρεσβεύει στο ευρύτερο οργανωσιακό
περιβάλλον και να ενδυναμώσει με τα κατάλληλα εργασιακά κίνητρα την παρουσία
της ηθικής συμπεριφοράς στον οργανισμό. Η συγκεκριμένη διάσταση χαρακτηρίζεται
από ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, τα οποία αποδίδονται με
διαφορετικό τρόπο σε κάθε μοντέλο. Παρόλο που το ηθικό περιεχόμενο της
συγκεκριμένης διάστασης έχει κοινά γνωρίσματα, εντούτοις παρουσιάζει και αρκετές
διαφορές στον τρόπο έκφρασης και εξωτερίκευσης της. Το γεγονός αυτό τονίζει την
αναγκαιότητα

για

περαιτέρω

διερεύνηση

των

ηθικών

διαστάσεων

και

χαρακτηριστικών της ηθικής ηγεσίας.
Ενώ τα εννοιολογικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας εμφανίζουν αρκετά κοινά
χαρακτηριστικά μεταξύ των ηθικών τους διαστάσεων, ωστόσο ενέχουν και αρκετές
διαφορές. Μια σημαντική διαφορά έγγειται στον τρόπο που προσεγγίζεται ο
θεωρητικός προσδιορισμός κάθε διάστασης ακόμα και σε εννοιολογικά μοντέλα
ηθικής ηγεσίας που εμφανίζουν τον ίδιο αριθμό διαστάσεων. Για παράδειγμα, η
θεωρητική προσέγγιση των De Hoogh και Den Hartog (2008) περιλαμβάνει τρεις
διαστάσεις, όπως και η προσέγγιση των Memiyanti, και συν. (2010). Ωστόσο, οι De
Hoogh και Den Hartog διέκριναν τις διαστάσεις «ηθική και νομιμότητα»,
«αποσαφήνιση του εργασιακού ρόλου» και «καταμερισμός της εξουσίας». Αντίθετα,
οι Memiyanti και συν. πρότειναν στο δικό τους εννοιολογικό μοντέλο τις διαστάσεις
της «ακεραιότητας», της «αποδοχής των ευθυνών» και της «ηθικής επίγνωσης του
ανθρώπινου δυναμικού». Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι κάθε προσέγγιση
ορίζει με διαφορετικό τρόπο το εκάστοτε εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας και για
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τον λόγο αυτό προτείνει διαφορετικές διαστάσεις για τον προσδιορισμό του. Με άλλα
λόγια, δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί ένα κοινά αποδεκτό εννοιολογικό πλαίσιο
προσδιορισμού για την έννοια της ηθικής ηγεσίας στην εργασία (Brown & Treviño,
2006α).
Μολονότι, οι ασυμφωνίες στα εννοιολογικά μοντέλα που προσδιορίζουν
κοινωνικά χαρακτηριστικά ή/και συμπεριφορές να θεωρούνται σύνηθες φαινόμενα για
την επιστήμη της Ψυχολογίας εν γένει, εντούτοις δεν παύουν να δημιουργούν
ασάφειες στον καθορισμό και στην αξιολόγηση των εκάστοτε κοινωνικών
χαρακτηριστικών ή/και συμπεριφορών (Carlson, 1971). Κατ’ επέκταση, η ασάφεια
καθορισμού της έννοιας, η σύγχυση ως προς τις διαστάσεις που συνθέτουν τη
συγκεκριμένη έννοια, αλλά και η ελλιπής εμπειρική τεκμηρίωση της στο εργασιακό
περιβάλλον, δημιουργούν εμπόδια για τη δημιουργία ενός καθολικού προσδιορισμού
της έννοιας ηθική ηγεσία στην εργασία. Επιπλέον, οι εννοιολογικές ασάφειες
δυσχεραίνουν και την ψυχομετρική αξιολόγηση της έννοιας (π.χ., Brown & Treviño,
2006α. Lawton & Páez, 2015). Η έλλειψη ομοφωνίας σχετικά με τον ακριβή αριθμό
και θεωρητικό προσδιορισμό των διαστάσεων που συνθέτουν την ηθική ηγεσία
δυσχεραίνει και την ψυχομετρική αξιολόγηση της έννοιας. Εφόσον υπάρχει
ασυμφωνία ως προς τις διαστάσεις που συνθέτουν την έννοια της ηθικής ηγεσίας, δεν
μπορεί να κατασκευαστεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο ικανό να αξιολογεί τη
συγκεκριμένη έννοια με ολοκληρωμένο τρόπο. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται
αναλυτικά τα ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα για την
αξιολόγηση των διαφορετικών εννοιολογικών μοντέλων της ηθικής ηγεσίας, καθώς
και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν τόσο σε ψυχομετρικό όσο και σε θεωρητικό
επίπεδο.

82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ψυχομετρική αξιολόγηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας
3

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η ηθική συμπεριφορά των ηγετών στους οργανισμούς

αποτέλεσε πρόκληση για τους ερευνητές (Sternberg, 2009). H πολυπλοκότητα της
ηθικής από τη μια και η αναγκαιότητα για την εφαρμογή της στο εργασιακό
περιβάλλον από την άλλη, ενίσχυσε τη μελέτη της συγκεκριμένης έννοιας. Όπως
διαπιστώθηκε από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. Κεφ. 2, ενότ. 2.2), κάθε εννοιολογική προσέγγιση
περιλάμβανε διαφορετικό αριθμό και είδος ηθικών διαστάσεων. Επιπλέον, κάθε μια
από

τις

αναφερόμενες

διαστάσεις

παρουσιάζει

διαφορετικά

χαρακτηριστικά

γνωρίσματα. Η διαφορετικότητα των θεωρητικών προσεγγίσεων δυσχέρανε το έργο
των μελετητών για τη διατύπωση ενός σαφούς και κοινά αποδεκτού λειτουργικού
ορισμού (μοντέλου) για την έννοια της ηθικής ηγεσίας. Ωστόσο, ο καθορισμός ενός
ολοκληρωμένου πλαισίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επικείμενη
ψυχομετρική αξιολόγηση κάθε έννοιας και συγκεκριμένα της ηθικής ηγεσίας (π.χ.,
Dihn, Lord, Gardner, Meuser, Liden, & Hu, 2014. Lawton & Páez, 2015). Όμως, τα
υπάρχοντα ψυχομετρικά εργαλεία που αξιολογούν την ηθική ηγεσία στην εργασία
εμφάνισαν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την παραγοντική δομή και τα
χαρακτηριστικά τους. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά και με
χρονολογική σειρά τα εφτά ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί μέχρι
σήμερα για την αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας στην εργασία.
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3.1

Τα ψυχομετρικά εργαλεία ηθικής ηγεσίας

3.1.1 Η Kλίμακα Hθικής Hγεσίας Ethical Leadership (EL)
Το πρώτο ψυχομετρικό εργαλείο δημιουργήθηκε από τους Khuntia και Suar
(2004) και ονομάστηκε «ηθική ηγεσία» (ethical leadership - EL). Το εργαλείο
περιελάμβανε 22 στοιχεία, τα οποία φόρτιζαν σημαντικά σε δύο διαστάσεις: της
«ενδυνάμωσης» (empowerment) και του «κίνητρoυ και χαρακτήρα» (motive and
character). Αναλυτικότερα, τα πρώτα 12 στοιχεία της κλίμακας φόρτιζαν στον
παράγοντα της ενδυνάμωσης, ενώ τα υπόλοιπα δέκα στοιχεία φόρτιζαν στον
παράγοντα κίνητρο και χαρακτήρας. Η κλίμακα ακολουθούσε τη μέθοδο της έτεροαξιολόγησης και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στοιχείου για την αξιολόγηση της
διάστασης «ενδυνάμωσης» ήταν το εξής: «Ο/Η προϊστάμενος/η μου προτείνει νέους
τρόπους για το πώς να κάνουμε την δουλειά μας» (My Superior suggests new ways of
looking at how we do our jobs). Η αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία
διαβαθμιστική κλίμακα πέντε σημείων (1 = «ποτέ» έως 5 = «πάντα»).
Για τη κατασκευή της κλίμακάς τους, οι Khuntia και Suar (2004) συνδύασαν
στοιχεία από την κλίμακα μετασχηματιστικής ηγεσίας των Bass και Avolio (1997) και
από την κλίμακα τύπων ηγεσίας του Sinha (1987), ενώ ορισμένα στοιχεία τα
δημιούργησαν και οι ίδιοι. Τέσσερις ειδήμονες σε οργανωσιακές συμπεριφορές
αξιολόγησαν τη συνάφεια των 37 αρχικών στοιχείων με την ηθική ηγεσία και
απέρριψαν 7 στοιχεία ως εννοιολογικά ακατάλληλα. Οι ερευνητές χορήγησαν το
ερωτηματολόγιο των 30 στοιχείων σε 60 προϊστάμενους από δύο κατασκευαστικές
εταιρίες της Ινδίας, για να επαναξιολογήσουν τη εννοιολογική εγκυρότητα του
εργαλείου τους και κατέληξαν στην τελική κλίμακα των 22 στοιχείων. Για τον έλεγχο
της παραγοντικής δομής, οι ερευνητές συγκέντρωσαν

δεδομένα από

340

υφιστάμενους, οι οποίοι απασχολούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ινδίας. Τα
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αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι το μοντέλο ηθικής ηγεσίας των δύο παραγόντων είχε
την καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα της μελέτης, συγκριτικά με το
μόνοπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας.
Η κλίμακα EL παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα. Οι ερευνητές
συγκέντρωσαν δεδομένα από εργαζόμενους διαφορετικών ιεραρχικών βαθμίδων,
επιδιώκοντας τη συμμετοχή ανώτερων ηγετικών στελεχών, υποδιευθυντών και
προϊσταμένων, για να ενισχύσουν τη εννοιολογική εγκυρότητα της κλίμακάς τους
(Khuntia & Suar, 2004). Επιπλέον, ο δείκτης εσωτερικής συνοχής της κλίμακας, όπως
προέκυψε από τα δεδομένα των υφιστάμενων, ήταν πολύ υψηλός. Τέλος, τα
αποτελέσματα από τον έλεγχο της συγκλίνουσας εγκυρότητας ήταν επίσης
ικανοποιητικά. Οι ερευνητές συσχέτισαν την EL με την οργανωσιακή δέσμευση
(organizational commitment) και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε εργασιακά
ζητήματα (employee participation) αναδεικνύοντας μέτριες θετικές συσχετίσεις με τις
συγκεκριμένες εργασιακές συμπεριφορές.
Εντούτοις, η EL παρουσιάζει και αξιοσημείωτα μειονεκτήματα. Αρχικά, τα
αποτελέσματα της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων ανέδειξαν ότι το μοντέλο
των δύο διαστάσεων είχε καλύτερη προσαρμογή έναντι του μονοδιάστατου μοντέλου
για την ηθική ηγεσία. Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν σχετικά ότι «[…], η
ανωτερότητα των δύο παραγόντων δεν είναι ιδιαιτέρως πειστική σε σχέση με τη μια
διάσταση, γιατί οι διαφορές τους δεν είναι πολύ μεγάλες στους δείκτες καλής
προσαρμογής» (σελ. 20). Παρατηρώντας προσεκτικά τους δείκτες καλής προσαρμογής,
διαπιστώνεται ότι ενώ οι δείκτες του μοντέλου των δύο παραγόντων εμφανίζουν
υψηλότερες τιμές συγκριτικά με το μονοπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας,
εντούτοις όλοι οι δείκτες (ακόμα και του μοντέλου των δύο παραγόντων) είναι
κατώτεροι από τα επιτρεπτά όρια αποδοχής, καθιστώντας την αποδοχή του
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συγκεκριμένου μοντέλου επισφαλή (Chen, 2007. DiStefano, 2016. Hu & Bentler,
1999).
Η μέτρια προσαρμογή του εννοιολογικού μοντέλου των δύο παραγόντων της
κλίμακας EL, ενδεχομένως να οφείλεται στις εμφανείς δευτερογενείς παραγοντικές
φορτίσεις των στοιχείων της (Brown & Moore, 2012). Για παράδειγμα, ενώ το
στοιχείο «Προτείνει νέους τρόπους αναζήτησης για το πώς να κάνουμε την εργασία
μας» (Suggests new ways of looking at how we do our jobs) εμφανίζει κύρια
παραγοντική φόρτιση στη διάσταση της ενδυνάμωσης (,57), έχει σχεδόν ταυτόσημη
δευτερογενή παραγοντική φόρτιση και στη διάσταση κίνητρο και χαρακτήρας (,55).
Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν και για το στοιχείο «Προσφέρει ανταμοιβές και
παροχές για αξιόλογες συνεισφορές των υφιστάμενων», (Provides rewards and
sanctions for worthwhile contribution of subordinates), το οποίο εμφανίζει κύρια
παραγοντική φόρτιση στη διάσταση κίνητρο και χαρακτήρας (,60) ενώ ταυτόχρονα
έχει δευτερογενής παραγοντική φόρτιση και στη διάσταση της ενδυνάμωση (,55). Η
παρουσία

υψηλών

δευτερογενών

παραγοντικών

φορτίσεων

αλλοιώνει

την

εννοιολογική ταυτότητα των στοιχείων και δημιουργεί σοβαρά ζητήματα στο
αξιολογούμενο μοντέλο (Hinkin, 1995).
Η αλλοίωση της εννοιολογικής ταυτότητας της EL οφείλεται ενδεχομένως και
στο γεγονός ότι εννιά από τα 22 στοιχεία που συνθέτουν την κλίμακα ‘υιοθετήθηκαν’
από διαφορετικά εργαλεία, τα οποία δεν έχουν αμιγώς ηθικό περιεχόμενο. Πιο
συγκεκριμένα,

τέσσερα

στοιχεία

χρησιμοποιήθηκαν

από

την

κλίμακα

μετασχηματιστικής ηγεσίας των Bass και Avolio (1997) και πέντε στοιχεία από τη
κλίμακα τύπων ηγεσίας του Sihna (1987, όπως αναφέρεται σε Khuntia & Suar, 2004).
Ωστόσο, εμπειρικά δεδομένα έχουν επιβεβαιώσει ότι το εννοιολογικό μοντέλο της
μετασχηματιστικής ηγεσίας περιλαμβάνει και μη ηθικές διαστάσεις (Bass &
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Steidlmeier, 1999). Η ‘υιοθέτηση’ στοιχείων από εργαλεία που δεν έχουν αμιγώς
ηθικό

περιεχόμενο,

κρίνεται

επισφαλής.

Η

αξιολόγηση

νεοσυσταθέντων

ψυχομετρικών εργαλείων προαπαιτεί την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού
μοντέλου για την εξεταζόμενη έννοια (Bandalos & Gerstner, 2016). Μόνο εφόσον
υπάρχει ένα σαφές και θεωρητικά άρτιο εννοιολογικό πλαίσιο, μπορεί να επιτευχθεί η
ορθή ψυχομετρική αξιολόγηση της έννοιας. Όμως, στην περίπτωση των Khuntia και
Suar, η έννοια της ηθικής ηγεσίας δεν έχει επαρκής θεωρητική αποσαφήνιση,
επομένως και η αξιολόγηση της EL να καθίσταται προβληματική (Finney, DiStefano,
& Kopp, 2016. Kline, 2014).
Ένα ακόμα σοβαρό μειονέκτημα της έρευνας των Khuntia και Suar (2004)
αφορά τους συμμετέχοντες της έρευνας, οι οποίοι ήταν αποκλειστικά άνδρες και ως
επί το πλείστον έγγαμοι. Δεδομένα από γυναίκες που είχαν ηγετική θέση εργασίας
αφαιρέθηκαν από τους ερευνητές, καθώς θεωρήθηκε ότι οι απαντήσεις τους επηρέαζαν
το αποτέλεσμα της ανάλυσης λόγω των πιθανών φυλετικών διαφορών. Ωστόσο, η
μονομέρεια στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν τελικά δεν αποτελεί ενδεδειγμένη
ψυχομετρική πρακτική και πρέπει να αποφεύγεται (Hoyle & Gottfredson, 2015). Η
τεκμηρίωση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων μιας κλίμακας οφείλει να βασίζεται σε
μεθόδους που προάγουν την αντιπροσωπευτικότητα του πλυθησμού που αξιολογείται
και περιορίζουν ενδεχόμενα σφάλματα προκαταλήψεων ή/και μεροληψιών εξαιτίας
της μονομέρειας των δεδομένων (Short, Ketchen Jr, & Palmer, 2002).
Τέλος, ένα ακόμα μειονέκτημα της έρευνας των Khuntia και Suar (2004) ήταν
η απουσία του ολοκληρωμένου ελέγχου θεμέλιων μορφών εγκυρότητας και
αξιοπιστίας για την EL. Ο ενδελεχής έλεγχος της εγκυρότητας μιας νεοσύστατης
κλίμακας έχει πρωταρχική σημασία για την ψυχομετρική καθιέρωση της (Shepard,
1993). Παρόλο που οι ερευνητές συνέδεσαν την κλίμακα EL με την οργανωσιακή
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δέσμευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες του οργανισμού, η
συσχέτιση της EL μόνο με αυτά τα εργασιακά χαρακτηριστικά θεωρείται ανεπαρκής
για τη επιβεβαίωση της εγκυρότητας της. Ιδανικά, απαιτείται έλεγχος της
συγκλίνουσας, αποκλίνουσας και συγχρονικής εγκυρότητας, όπου αυτό είναι εφικτό,
όπως επίσης και ενδελεχής έλεγχος της αξιοπιστίας (Hinkin, 1998).
Σοβαρό εμπόδιο για την εμπειρική τεκμηρίωση της κλίμακας των Khuntia και
Suar (2004) αποτελεί μέχρι και σήμερα η έλλειψη εμπειρικών δεδομένων από
ανεξάρτητες μελέτες. Η συγκέντρωση δεδομένων από πληθυσμούς με ποικίλλα
δημογραφικά

χαρακτηριστικά,

η

χρήση

αποδεκτών

ψυχομετρικών

μεθόδων

αξιολόγησης και η παραγοντική επιβεβαίωση των αναλύσεων από ανεξάρτητες
έρευνες

αποτελούν

τις

ενδεδειγμένες

τεχνικές,

οι

οποίες

αποδυναμώνουν

οποιεσδήποτε αμφιβολίες υπάρχουν σχετικά με την ψυχομετρική αρτιότητα των
εργαλείων και αποσαφηνίζουν τη ικανότητά τους να αξιολογούν την εξεταζόμενη
έννοια. Ωστόσο, τέτοιες τεχνικές δεν εφαρμόστηκαν στην περίπτωση της EL.

3.1.2 Η κλίμακα Ethical Leadership Scale (ELS)
Η πρώτη κλίμακα που βασίστηκε σε μια γενική διάσταση για την ηθική
ηγεσία, δημιουργήθηκε από τους Brown, Treviño, και Harrison (2005) και ονομάστηκε
Ethical Leadership Scale (ELS). Για τη δημιουργία των στοιχείων της ELS, οι
ερευνητές ανέλυσαν θεματικά τα δεδομένα των προϊστάμενων που συμμετείχαν στην
ποιοτική μελέτη των Treviño και συν., (2003). Τα 48 στοιχεία που δημιουργήθηκαν σε
αρχικό στάδιο, χορηγήθηκαν σε περίπου 150 μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε 120
υφιστάμενους ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα και των
δυο ομάδων αναλύθηκαν με τη μέθοδο της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων,
από την οποία αναδείχθηκε ο γενικός παράγοντας ηθικής ηγεσίας. Η τελική εκδοχή
της κλίμακας ακολουθεί τη μέθοδο της έτερο-αξιολόγησης και αποτελείται από 10
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στοιχεία. Ένα παράδειγμα στοιχείου ήταν το εξής: «Ο/ η προϊστάμενος/η μου
λαμβάνει δίκαιες και ισορροπημένες αποφάσεις» (Makes fair and balanced decisions).
Η αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την ELS ήταν μία διαβαθμιστική
κλίμακα πέντε σημείων (1 = «Διαφωνώ απόλυτα» έως 5 = «Συμφωνώ απόλυτα»).
Για την επιβεβαίωση της τελικής δομής της κλίμακας, οι ερευνητές
χορήγησαν εκ νέου τα 10 στοιχεία της ELS σε ανεξάρτητο δείγμα 184 υφιστάμενων, οι
οποίοι απασχολούνταν στον ίδιο χρηματοοικονομικό οργανισμό των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής. Τα αποτελέσματα των υφιστάμενων επιβεβαίωσαν την πολύ
καλή προσαρμογή του μονοπαραγοντικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας στα δεδομένα της
έρευνας. Στη συνέχεια, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια σειρά εμπειρικών μελετών για τον
περαιτέρω έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της κλίμακας ELS,
συνδυάζοντας τη με συμπεριφορές, όπως η εμπιστοσύνη, η ικανοποίηση από την
ηγεσία και η ειλικρίνεια. Οι αναλύσεις αυτές επιβεβαίωσαν όλες τις προβλεπόμενες
συσχετίσεις (Brown και συν., 2005).
Ένα θετικό χαρακτηριστικό στη μελέτη των Brown και συν. (2005) ήταν η
χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν, μέσα από επτά
διαφορετικά στάδια μελετών, περίπου 1.000 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν
μεταπτυχιακοί φοιτητές με εργασιακή εμπειρία, εργαζόμενοι σε υφιστάμενη θέση
εργασίας ή τέλος εργαζόμενοι σε προϊστάμενη θέση εργασίας. Τα χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων ήταν ποικίλλα, αφού προέρχονταν από διαφορετικές βαθμίδες της
ιεραρχίας και ενίσχυαν τη γενικευσιμότητα των συμπερασμάτων της συγκεκριμένης
έρευνας (Hinkin, 1998).
Επιπλέον, η ELS των Brown και συν. (2005) εμφανίζει συνέπεια στις
αξιολογήσεις για την εγκυρότητά της. Περισσότερες από 60 μελέτες έχουν συσχετίσει
το μονοπαραγοντικό εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας με ποικίλες εργασιακές
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στάσεις και συμπεριφορές. Για παράδειγμα οι Avey, Wernsing, και Palanski (2012)
βρήκαν θετική συσχέτιση της ELS με την ψυχολογική ιδιοκτησία (psychological
ownership), δηλαδή την αίσθηση ότι ο εργαζόμενος ανήκει σε έναν οργανισμό, με τον
οποίο μοιράζεται κοινούς στόχους. Οι Bedi, Alpaslan, και Green (2016) συνέδεσαν
την ELS με την ευχέρεια των εργαζομένων να αναφέρουν με τόλμη και ειλικρίνεια
στους ανώτερούς τους τις προσωπικές ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους
(employee voice). Επιπλέον, οι Brown και Treviño (2014) διαπίστωσαν ότι η ηθική
ηγεσία, όπως αξιολογείται με την ELS, συσχετίζεται με την ικανότητα του ηγέτη να
δρα ως ‘μέντορας’ στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των υφιστάμενων του (career
mentor) και να ενθαρρύνει την ηθική ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του
οργανισμού.
Αρκετές έρευνες έχουν επίσης διαπιστώσει θετική συσχέτιση της ELS με το
ηθικό κλίμα (ethical climate) (Beeri, Dayan, Vigota-Gadot, & Werner, 2013. Demirtas
& Akdogan, 2015. Kolthoff, Erakovich, & Lasthuizen, 2010. Lu & Lin, 2014. Mayer,
Kuenzi, & Greenbaum, 2010), με τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά
(organizational citizenship behavior), (Avey, Palanski, & Wallumbwa, 2011.
DeConinck, 2015. Mayer, Kuenzi, Greenbaum, Bardes, & Salvador, 2009. Ruiz, Ruiz,
& Martinez, 2011. Stouten, van Dijke, Mayer, De Cremer, & Euwema, 2013), με το
εσωτερικό κοινωνικό κεφάλαιο (internal social capital) (Pastoriza & Ariño, 2013),
αλλά και με συγκεκριμένες διαστάσεις προσωπικότητας, όπως της εξωστρέφειας
(extraversion) και της προσήνειας (agreeableness) (Walumbwa & Schaubroeck, 2009.
Xu, Yu, & Shi, 2011). Επιπλέον η κλίμακα ηθικής ηγεσίας ELS έχει συσχετιστεί
θετικά με την ηθική αποτελεσματικότητα (moral efficacy) (Lee, Choi, Youn, & Chun,
2017), την ψυχολογική ευεξία (psychological well-being) (Den Hartog & Belschak,
2012), την κινητοποίηση (motivation) (Yidong & Xinxin, 2013), την εργασιακή
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απόδοση (job performance) (Boockenooghe, Zafar, & Raja, 2015) και την
οργανωσιακή/εργασιακή

αφοσίωση

(organizational/job

commitment)

των

υφιστάμενων του ηγέτη (Beeri, και συν., 2013. Ponnu & Tennakoon, 2009). Επίσης, η
Kλίμακα Hθικής Hγεσίας ELS είχε συσχετιστεί με αρκετές εργασιακές στάσεις, όπως
είναι η ικανοποίηση από την εργασία/καριέρα (job/career satisfaction) (Bedi, και συν.,
2016. Pucic, 2015. Ruiz Palomino, Ruiz Amaya, & Knörr, 2011. Yang, 2014), η
εμπιστοσύνη προς τον ηγέτη (trust) (Chughtai, Byrne, & Flood, 2015. Kim & Brymer,
2011. Newman, Kiazad, Miao, & Cooper, 2014), η εργασιακή προσπάθεια (effort)
(Piccolo, Greenbaum, Den Hartog, & Folger, 2010) και η αντιληπτή ανάληψη ευθυνών
(perceived accountability) (Steinbauer, Renn, Taylor, & Njoroge, 2014).
Άλλες συμπεριφορές και στάσεις που έχουν συσχετιστεί θετικά με την
κλίμακα ηθικής ηγεσίας είναι η φήμη του ηγέτη σχετικά με την εργασιακή του
απόδοση (reputation for performance) (Neves & Story, 2015), η ταύτιση των
υφιστάμενων με τις αξίες του οργανισμού και του ηγέτη (identification) (Zhu, He,
Treviño, Chao, & Wang, 2015), η χρήση ηθικών συλλογισμών για την αντιμετώπιση
εργασιακών ζητημάτων (ethical reasoning) (Jordan, Brown, Treviño, & Finkelstein,
2013), η ηθική συμπεριφορά (ethical behavior) (Lu & Lin, 2014), η εργασιακή
δέσμευση (work engagement) (Chughtai και συν., 2015) και ο βαθμός εμπλοκής των
εργαζομένων στις οργανωσιακές αλλαγές (change involvement) (Sharif & Scandura,
2014).
Η έννοια της ηθικής ηγεσίας, όπως αξιολογείται με την κλίμακα ELS, έχει
επίσης συσχετιστεί θετικά με την αντιλαμβανόμενη διαδικαστική δικαιοσύνη
(procedural fairness) (Walumbwa, Mayer, Wang, Wang, Workman, & Christensen,
2011), τις αντιλήψεις περί δικαιοσύνης (justice perceptions) (Neubert, Carlson,
Kacmar, Roberts, & Chonko, 2009. Shin, Sung, Choi, & Kim, 2015. Xu, Loi, & Ngo,
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2016), με την καινοτομία/δημιουργικότητα (creativity) (Chen, & Hou, 2016) και με
την εργασιακή ασφάλεια (work safety) (Chughtai, 2015). Επιπλέον, η κλίμακα ELS
συσχετίστηκε θετικά με τις πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού (human
resource management) (Kalshoven & Boon, 2012), την ηθική κουλτούρα του
οργανισμού (ethical culture) (Wu, Kwan, Yim, Chiu, & He, 2015), την ενότητα της
ομάδας (team cohesion) (Zheng, Witt, Waite, David, van Driel, McDonald, & Crepeau,
2015) και την ομαδική ευσυνειδησία (team conscientiousness) (Wallumbwa, Morrison,
& Christensen, 2012). Ταυτόχρονα, η ELS παρουσιάσε μέτρια θετική συσχέτιση με
διαφορετικά στυλ ηγεσίας, όπως αυτό του μετασχηματιστικού ηγέτη (transformational
leadership) (Toor & Ofori, 2009), του συναλλακτικού τύπου σχέσης ηγέτη – μέλους
(Leader-Member Exchange) (Hassan, Mahsud, Yukl, & Prussia, 2013. Tumasjan,
Strobel, & Welpe, 2011) και του χαρισματικού ηγέτη (charismatic leadership) (De
Vries, 2012).
Αντίστροφα, το εννοιολογικό μοντέλο της ηθικής ηγεσίας ELS των Brown
και συν. (2005), επιβεβαίωσε τις προβλεπόμενες αρνητικές συσχετίσεις της ηθικής
ηγεσίας με αποκλίνουσες εργασιακές συμπεριφορές, όπως είναι για παράδειγμα το
εργασιακό σφύριγμα (whistle – blow), η αναφορά δηλαδή μη ηθικών ή αθέμιτων
πρακτικών μεταξύ συναδέλφων προς τη διοίκηση, η οποία είναι η μόνη που ωφελείται
από αυτές τις αποκαλύψεις (Bhal & Dadhich, 2011). Επιπρόσθετα, η ηθική ηγεσία
εμφάνισε αρνητική συσχέτιση και με την ανήθικη προ-οργανωσιακή συμπεριφορά
(unethical pro-organizational behavior), δηλαδή τις ενέργειες που στοχεύουν στη
βελτίωση της λειτουργικότητας του οργανισμού και του δυναμικού του, αλλά
παραβιάζουν βασικές κοινωνικές αξίες, ήθη ή κανόνες ορθής συμπεριφοράς
(Kalshoven, van Dijk, & Boon, 2016).
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Η Kλίμακα Hθικής Hγεσίας ELS συσχετίστηκε με αρκετές ακόμα αρνητικές
εργασιακές συμπεριφορές, όπως οι οικειοθελείς αποχωρήσεις από τον οργανισμό
(work turnover) (Babalola, Stouten, & Euwema, 2016. Palanski, Avey, & Jiraporn,
2014. Zhang, Walumbwa, Aryee, & Chen, 2013), το εργασιακό στρες (work stress)
(Elçi, Şener, Aksoy, & Alpkan, 2012. Schwepker Jr, & Ingram, 2016), οι μη ηθικές
συμπεριφορές (amoral behavior) (Mayer, Aquino, Greenbaum, & Kuenzi, 2012), η
ηθική αποδέσμευση (moral disengagement) (Bonner, Greenbaum, & Mayer, 2016), η
εκδήλωση εργασιακής ζηλοφθονίας (work jealousy) (Wang & Sung, 2016) και η
αποκλίνουσα εργασιακή συμπεριφορά (deviant work behavior) (Van Gils, van
Quaquebeke, van Knippenberg, van Dijke, & De Cremer, 2015). Η Κλίμακα Ηθικής
Ηγεσίας ELS παρουσιάζει επίσης αρνητική συσχέτιση με την καταχρηστική εποπτεία
(abusive supervision) (Detert, Treviño, Burris, & Andiappan, 2007), με τις πεποιθήσεις
των εργαζομένων για το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού (perceptions of
organizational politics) (Kacmar, Bachrach, Harris, & Zivnuska, 2011), με τη
συχνότητα εκδήλωσης απρεπής συμπεριφοράς στον οργανισμό (organizational
misbehavior) (Dermitas, 2015), με τον εκφοβισμό των υφιστάμενων κατά τη διάρκεια
εργασίας (bullying) (Stouten, Baillien, Van den Broeck, Camps, De Witte, & Euwema,
2010) και με τον μακιαβελικό τύπο ηγεσίας (machiavellian leadership) (Den Hartog &
Belschak, 2012). Τέλος, έχει γίνει έλεγχος και για την αποκλίνουσα εγκυρότητα της
κλίμακας ELS. Η κλίμακα συσχετίστηκε με χαρακτηριστικά που θεωρητικά δε
φαίνεται να έχουν καμία εννοιολογική συνάφεια με το μοντέλο της ηθικής ηγεσίας,
όπως είναι για παράδειγμα η ηλικία και το φύλο του ηγέτη. Τα εμπειρικά δεδομένα
από ανεξάρτητες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι οι ηθικοί ηγέτες συμπεριφέρονται με ηθικό
τρόπο, ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, ή αν είναι άνδρες ή
γυναίκες (Brown & Treviño, 2014). Τέλος, η ηθική ηγεσία εμφάνισε μηδενικές
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συσχετίσεις με τις διαστάσεις της προσωπικότητας του ατόμου, που δεν προβλέπεται
να έχει εννοιολογική συσχέτιση, όπως είναι για παράδειγμα η εξωστρέφεια
(extraversion) και η δεκτικότητα του ατόμου σε νέες εμπειρίες (openness to
experience) (Kalshoven, Den Hartog, & De Hoogh, 2011β).
Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, η ELS έχει
και ορισμένα μειονεκτήματα. Το σημαντικότερο ίσως μειονέκτημα της κλίμακας των
Brown και συν. (2005) είναι η αδυναμία επιβεβαίωσης της παραγοντικής της δομής
από ανεξάρτητες μελέτες. Στην προσπάθεια τους να επαναξιολογήσουν τη δομή της
ELS, οι Ponnu και Tennakoon (2009) διαπίστωσαν την ύπαρξη δύο διαστάσεων, η
συνολική διακύμανση των οποίων ερμήνευε περίπου το 60% των δεδομένων, ποσοστό
αντίστοιχο με αυτό που προέκυψε από την έρευνα των Brown και συν. (2005) για τον
μοναδικό παράγοντα. Η πρώτη διάσταση, την οποία ονόμασαν «η εκδήλωση ηθικής
συμπεριφοράς» (the demonstration of ethical conduct), περιλάμβανε έξι στοιχεία, ενώ
η δεύτερη διάσταση, την οποία ονόμασαν «η προώθηση της ηθικής συμπεριφοράς
στους υφιστάμενους» (the promotion of ethical conduct to followers), περιελάμβανε τα
υπόλοιπα τέσσερα στοιχεία. Σε ένα αντίστοιχο παραγοντικό αποτέλεσμα με δύο
παράγοντες ηθικής ηγεσίας, κατέληξαν και οι Rowold, Borgmann, και Heinitz (2009)
στην έρευνα τους για την προσαρμογή της ELS στην γερμανική γλώσσα (ELS-D).
Η αδυναμία επιβεβαίωσης του μονοπαραγοντικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας
σε ανεξάρτητo δείγμα υφιστάμενων ενίσχυσε τον προβληματισμό για το αν τελικά η
ηθική ηγεσία αποτελεί μονοδιάστατη ή πολυδιάστατη έννοια (Brown & Treviño,
2006α). Ο προβληματισμός αυτός εντάθηκε, καθώς η αρχική θεωρητική προσέγγιση
των Brown και συν. (2005) συμπεριελάμβανε δύο βασικές διαστάσεις για την ηθική
ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μοναδικό ορισμό ηθικής ηγεσίας που
πρότειναν οι ερευνητές: «[…] ο ηθικός ηγέτης ορίζεται με τη χρήση κατάλληλης
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δεοντολογικά συμπεριφοράς, σε προσωπικές ενέργειες και διαπροσωπικές σχέσεις και
την προώθηση αυτής της συμπεριφοράς προς τους υφισταμένους μέσω της αμφίδρομης
επικοινωνίας, της ενίσχυσης και της λήψης αποφάσεων» (σελ. 120). Σύμφωνα με τον
ορισμό τους, για να είναι ηθικός ένας ηγέτης πρέπει α) να επιδεικνύει κατάλληλη
δεοντολογικά συμπεριφορά και β) να προωθεί την ηθική συμπεριφορά στο εργασιακό
του περιβάλλον. Η ερμηνεία της ηθικής ηγεσίας από δύο εννοιολογικούς παράγοντες
έχει παρουσιαστεί και σε άλλα εννοιολογικά μοντέλα (π.χ., Treviño και συν., 2003).
Σύμφωνα με αυτές τις προσεγγίσεις, για να είναι ηθικός ένας ηγέτης πρέπει να
εμφανίζει

έναν

συνδυασμό

από

δεοντολογικά

χαρακτηριστικά

και

ηθικές

συμπεριφορές, οι οποίες εφαρμόζουν αυτά τα χαρακτηριστικά στο εργασιακό του
περιβάλλον. Ωστόσο, οι Brown και συν. (2005) τελικά αποδέχθηκαν την εμπειρική
τεκμηρίωση του μονοπαραγοντικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας, απορρίπτοντας το
θεωρητικό μοντέλο των δύο παραγόντων.
Τέλος, ένα ακόμα μειονέκτημα της κλίμακας των Brown και συν. (2005) είναι
η γλωσσική και νοηματική απόδοση των στοιχείων της ELS. Σύμφωνα με τους Tanner
και συν. (2010), ορισμένα από τα στοιχεία της ELS θεωρήθηκαν ασαφή και αόριστα
ως προς το ηθικό τους περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το όγδοο στοιχείο: «Θέτει το
παράδειγμα για το πώς να γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο σε ό,τι αφορά
την ηθική» (Sets an example of how to do things the right way in terms of ethics) δεν
αποσαφηνίζει την ηθικά αποδεκτή συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθήσει ή να
εκδηλώσει ο ηγέτης για να έχει το ηθικά ‘σωστό’ αποτέλεσμα στην εργασία του.
Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα του τρίτου στοιχείου: «Συμπεριφέρεται στην
προσωπική του/της ζωή με ηθικό τρόπο» (Conducts his/her personal life in an ethical
manner). Και αυτό το στοιχείο παρουσιάζει ασάφειες σχετικά με το ποιός είναι ο
δεοντολογικά ορθός τρόπος ζωής για έναν ηθικό ηγέτη. Η ασάφεια και η ανακρίβεια
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στον τρόπο έκφρασης και σύνταξης των στοιχείων μιας κλίμακας αποτελεί σημαντικό
μειονέκτημα για την ορθή ψυχομετρική αξιολόγηση κάθε έννοιας, καθώς ενδέχεται
ακόμα και να αλλοιώσει την παραγοντική δομή του εργαλείου (Blair, Czaja, & Blair,
2013. Schweizer & Troche, 2016). Πιο συγκεκριμένα, εαν τα στοιχεία ενός εργαλείου
παρουσιάζουν σημαντική γλωσσική ομοιομορφία ως προς την απόδοσή τους, τότε
ενισχύεται η νοηματική ομοιογένεια αυτών των στοιχείων και κατ’ επέκταση
προωθείται μια μονοπαραγοντική κατανόηση για το εργαλείο.
Η Kλίμακα Hθικής Hγεσίας ELS των Brown και συν. (2005) αποτελεί
σημαντική εξέλιξη για την ψυχομετρική αξιολόγηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας.
Η εκτεταμένη χρήση της κλίμακας συνέβαλε στην τεκμηρίωση της εγκυρότητάς της
και συνέδεσε εμπειρικά τη θεωρητική έννοια της ηθικής ηγεσίας με αρκετές
εργασιακές συμπεριφορές. Ωστόσο, η αδυναμία επιβεβαίωσης της παραγοντικής
δομής της κλίμακας από ανεξάρτητες μελέτες, η απουσία θεμέλιων ηθικών
χαρακτηριστικών στον εννοιολογικό προσδιορισμό της ηθικής ηγεσίας και η έλλειψη
εναργών στοιχείων για τη ψυχομετρική αξιολόγηση της, φαίνεται ότι αποτελούν
σοβαρές αδυναμίες, οι οποίες μειώνουν την ψυχομετρική ποιότητα της κλίμακας.

3.1.3 Η κλίμακα Ethical Leadership Inventory (ELI)
Προσεγγίζοντας με διαφορετικό τρόπο το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής
ηγεσίας, οι ερευνητές Spangenberg και Theron (2005) δημιούργησαν μια νέα
ψυχομετρική κλίμακα, την οποία ονόμασαν Λίστα Ηθικής Ηγεσίας (Ethical Leadership
Inventory, ELI). Η ELI ενσωματώνει έναν μεγάλο αριθμό διαστάσεων ηθικής ηγεσίας,
καθώς είναι η μόνη κλίμακα που περιλαμβάνει έξι βασικές διαστάσεις και 19 υπόδιαστάσεις ηθικής ηγεσίας. Σύμφωνα με τους Spangenberg και Theron (2005), η
ηγεσία καθορίζεται από ένα σύνθετο σύνολο συμπεριφορών, οι οποίες εκδηλώνονται
στο εργασιακό περιβάλλον και συμβαδίζουν με το όραμα και την κουλτούρα του
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οργανισμού. Το σύνολο αυτών των συμπεριφορών διαχωρίζεται από τις εξής
διαστάσεις ηθικής ηγεσίας: α) «δημιουργία και συμμετοχή στο ηθικό όραμα» (creating
and sharing an ethical vision), β) «ενεργοποίηση του ηγέτη και της ομάδας για την
εφαρμογή του ηθικού οράματος» (enabling the leader and the unit to implement the
ethical vision), γ) «καθοδήγηση με θάρρος, ακεραιότητα και ευαισθησία» (leading
with courage, integrity and sensitivity), δ) «προώθηση ηθικής συμπεριφοράς»
(encouraging ethical behaviour), ε) «ηθική πρόκληση χωρίς περιορισμούς»
(stimulating ethics across boundaries) και τέλος στ) «προώθηση ηθικής πρωτοβουλίας
και ανταμοιβή ηθικής συνεισφοράς» (leading ethical initiatives and rewarding ethical
contributions).
Για την κατασκευή του νέου τους ψυχομετρικού εργαλείου, οι ερευνητές
υιοθέτησαν στοιχεία από τη κλίμακα Leadership Behavior Inventory - LBI
(Spangenberg & Theron, 2002), η οποία αξιολογεί ευρύτερες ηγετικές συμπεριφορές
στο εργασιακό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησαν και νέα στοιχεία. Τα 237
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε αρχικό επίπεδο αξιολογήθηκαν για τη θεματική τους
συνάφεια με την έννοια της ηθικής ηγεσίας από 13 οργανωσιακούς ψυχολόγους. Οι
ψυχολόγοι αξιολόγησαν το θεματικό περιεχόμενο αυτών των στοιχείων και κατέληξαν
ότι η καλύτερη εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας καθορίζεται από 187 στοιχεία
και 24 διαστάσεις ηθικής ηγεσίας. Επιπλέον, οι ερευνητές ζήτησαν από 16
προϊστάμενους διάφορων οργανισμών στη Νότια Αφρική να αναλύσουν περαιτέρω τη
θεματική συνάφεια αυτών των στοιχείων και τις 24 διαστάσεις που ανέδειξαν οι
οργανωσιακοί ψυχολόγοι, για να αποσαφηνιστεί η τελική μορφή της ELI, η οποία
αποτελείται από 101 στοιχεία. Ενα παράδειγμα από τη διάσταση «ηθική πρόκληση
χωρίς περιορισμούς» είναι το εξής: «Διατηρεί παραγωγικές σχέσεις με τους
εξωτερικούς μετόχους και χτίζει την ηθική εξωτερική εικόνα του οργανισμού»
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(Maintains productive relationships with external stakeholders and builds the ethical
image of the organization). Η κλίμακα χορηγήθηκε σε περίπου 300 εργαζόμενους
διαφόρων οργανισμών στη Νότια Αφρική. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της
Διερευνητικής και της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων ανέδειξαν ότι το
εννοιολογικό μοντέλο που αποτελείται από έξι διαστάσεις και 19 υπό-διαστάσεις
ηθικής ηγεσίας έχει την καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας. Για την
ψυχομετρική αξιολόγηση της ELI, οι ερευνητές έλεγξαν τον δείκτη εσωτερικής
συνοχής, ο οποίος έλαβε ικανοποιητικές τιμές.
Η ELI περιλαμβάνει το πολυπλοκότερο εννοιολογικό μοντέλο για την ηθική
ηγεσία συγκριτικά με τα υπόλοιπα θεωρητικά και εμπειρικά μοντέλα και καλύπτει ένα
εκτεταμένο

εύρος

ηθικών

εργασιακών

χαρακτηριστικών

και

συμπεριφορών

(Spangenberg & Theron, 2005). Για πρώτη φορά παρουσιάζονται ποικίλλες ηθικές
συμπεριφορές, όπως είναι για παράδειγμα η αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των
ομάδων και η τήρηση των ηθικών δεσμεύσεων από τους μετόχους ενός οργανισμού.
Θετικό στοιχείο επίσης αποτελεί η συμμετοχή ηγετών από διαφορετικές βαθμίδες
(π.χ., προϊστάμενοι τμημάτων, εργοδηγοί, διοικητικά στελέχη κ.α.) στη δημιουργία
των στοιχείων της ELI, καθώς διευκολύνθηκε η συγκέντρωση πλουσιότερων
πληροφοριών σχετικά με τις ηθικές συμπεριφορές και τα ηθικά χαρακτηριστικά που
έχουν οι ηγέτες (Hoyle & Gottfredson, 2015).
Παρόλο που η θεωρητική προσέγγιση της ELI εμφανίζει ορισμένα
πλεονεκτήματα, υπάρχουν και αδυναμίες που καθιστούν τη χρήση της επισφαλή.
Αρχικά, η μέθοδος δειγματοληψίας που εφάρμοσαν οι Spangenberg & Theron (2005)
στην εμπειρική τους μελέτη δεν είναι η ενδεδειγμένη. Η επιλογή των υφιστάμενων
βασίστηκε στη μέθοδο της μη-τυχαίας δειγματοληψίας. Πράγματι, όπως αναφέρουν
και οι ίδιοι οι ερευνητές, τα ηγετικά στελέχη ενός και μόνου οργανισμού της Νότιας
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Αφρικής έλαβαν προσωπική πρόσκληση για να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη
έρευνα. Ωστόσο, η ανάλυση δεδομένων από έναν μόνο οργανισμό ενδέχεται να
δημιουργήσει μονομέρεια στις απαντήσεις και να οδηγήσει σε απώλεια ουσιαστικών
πληροφοριών (Hoyle & Gottfredson, 2015. Ritchie, Lewis, & Ellam, 2013). Επίσης, τα
δεδομένα των υφιστάμενων που συγκεντρώθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για την
εφαρμογή και της Διερευνητικής και της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων.
Ωστόσο, η χρήση των ίδιων δεδομένων για την ταυτόχρονη εφαρμογή αυτών των
αναλύσεων δεν αποτελεί ενδεδειγμένη πρακτική, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε
λανθασμένα συμπεράσματα ως προς την παραγοντική δομή του εργαλείου. Τέλος, οι
ψυχομετρικές ιδιοτήτες της κλίμακας δεν έχουν αξιολογηθεί καθόλου ούτε από τους
ίδιους τους ερευνητές, αλλά ούτε και από άλλες ανεξάρτητες εμπειρικές μελέτες. Η
απουσία ελέγχου θεμέλιων μορφών εγκυρότητας και αξιοπιστίας μειώνει την
ψυχομετρική αξία της ELI και κάνει ιδιαίτερα επισφαλή την εφαρμογή της στο
εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, οι Spangenberg και Theron (2005) συνέβαλαν
σημαντικά στη θεωρητική εξέλιξη της έννοιας της ηθικής ηγεσίας, καθώς ανέδειξαν
ένα ευρύ φάσμα ηθικών ηγετικών συμπεριφορών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού.

3.1.4 Η κλίμακα Ethical Leadership Behavioral Scale (ELBS)
Εστιάζοντας στο μονοδιάστατο εννοιολογικό πρότυπο της ηθικής ηγεσίας, οι
Tanner και συν. (2010) δημιούργησαν ένα νέο ψυχομετρικό εργαλείο έτεροαξιολόγησης, το οποίο βασίστηκε στην εννοιολογική προσέγγιση των Brown και συν.
(2005). Διαπιστώνοντας τους νοηματικούς περιορισμούς και τις συντακτικές ασάφειες
των στοιχείων της κλίμακας ELS, οι Tanner και συν. δημιούργησαν την Κλίμακα
Ηθικής Ηγετικής Συμπεριφοράς (Ethical Leadership Behavior Scale, - ELBS).
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Βασικός σκοπός των ερευνητών ήταν η απόδοση λεπτομερών και κατανοητών
εκφράσεων στα στοιχεία της ELBS, οι οποίες επικεντρώνονται στο εννοιολογικό
μοντέλο ηθικής ηγεσίας. Οι ερευνητές ακολούθησαν αρκετά στάδια για την
ψυχομετρική τεκμηρίωση της κλίμακας τους. Αρχικά, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις σε
προϊστάμενους και υφιστάμενους από έναν οργανισμό της Γερμανίας για να
αναδειχθούν τα συστατικά της συμπεριφοράς ενός ηθικού ηγέτη. Οι ερευνητές
αξιολόγησαν τα ποιοτικά δεδομένα των συνεντεύξεων από τους προϊστάμενους και
τους υφιστάμενους και δημιούργησαν 49 νέα στοιχεία για το εννοιολογικό τους
μοντέλο. Τα στοιχεία αξιολογήθηκαν περαιτέρω με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης
από φοιτητές με εργασιακή εμπειρία, για να διαπιστωθεί η νοηματική κατανόηση, η
λεκτική απόδοση και η εννοιολογική συνάφειά τους με τον ορισμό της ηθικής ηγεσίας
των Brown και συν. (2005).
Οι ερευνητές χορήγησαν εκ νέου τα 49 στοιχεία σε περίπου 500
υφιστάμενους της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και τα δεδομένα από αυτό
το στάδιο αναλύθηκαν με τη Θεωρία Απόκρισης του Στοιχείου (Item Response
Theory, IRT). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν την τελική μορφή της
μονοπαραγοντικής ELBS, η οποία αποτελείται από 35 στοιχεία. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα στοιχείου από αυτή την κλίμακα είναι: «Παραδέχεται όταν ο/η ίδιος/α δεν
γνωρίζει πώς να ολοκληρώσει μια εργασία» (Admits when he or she does not know
how to carry out a task). Η αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία
διαβαθμιστική κλίμακα τριών σημείων («Διαφωνώ απόλυτα», «Συμφωνώ αρκετά»,
«Συμφωνώ απόλυτα»).
Για να αξιολογήσουν τη συγκλίνουσα εγκυρότητα του νέου τους
ψυχομετρικού εργαλείου, οι ερευνητές βρήκαν θετική συσχέτιση της ELBS με
εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές, όπως είναι για παράδειγμα η εργασιακή

100

ικανοποίηση (job satisfaction), η συναισθηματική οργανωσιακή αφοσίωση (affective
organizational commitment) και η εργασιακή δέσμευση (work engagement).
Παράλληλα, οι ερευνήτριες βρήκαν αρνητική συσχέτιση της ELBS με τη
συναισθηματική εξάντληση από την εργασία (emotional exhaustion). Τέλος, οι
ερευνητές αξιολόγησαν τον δείκτη εσωτερικής συνοχή για την αξιοπιστία της ELBS,
λαμβάνοντας πολύ καλά αποτελέσματα (Tanner και συν., 2010).
Θετικό χαρακτηριστικό της ELBS αποτέλεσε ο έλεγχος του βαθμού
συμφωνίας μεταξύ των εργασιακών ομάδων. Οι ερευνητές έλεγξαν κατά πόσο οι
πεποιθήσεις των υφιστάμενων, οι οποίοι απασχολούνταν στην ίδια εργασιακή ομάδα,
συμφωνούσαν με το μονοδιάστατο εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας. Το ποσοστό
της διακύμανσης μεταξύ των μέσων όρων των εργασιακών ομάδων των υφιστάμενων
ήταν αρκετά μεγάλο (ποσοστό συμφωνίας περίπου 80%). Επομένως, τέσσερις στους
πέντε υφιστάμενους που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη μελέτη έκριναν ότι τα
στοιχεία της ELBS είναι αντιπροσωπευτικά για τον καθορισμό του εννοιολογικού
μοντέλου της ηθικής ηγεσίας.
Παρόλο που η δημιουργία της ELBS ακολούθησε τις προβλεπόμενες
διαδικασίες για την ψυχομετρική της τεκμηρίωση, εντούτοις φαίνεται ότι εμφανίζει
σημαντικά κενά στο θεωρητικό της πλαίσιο. Τα κενά αυτά αφορούν την απουσία
βασικών ηθικών συμπεριφορών ή χαρακτηριστικών, τα οποία όμως αντιπροσωπεύουν
έναν ηθικό ηγέτη στην εργασία του. Για παράδειγμα, η ELBS δεν συμπεριλαμβάνει
στοιχεία που να έχουν σχέση την ηθικά αποδεκτή αλληλεπίδραση του ηγέτη με
εξωτερικούς συνεργάτες ή μετόχους του οργανισμού (Spangenberg & Theron, 2005),
ή με την προαγωγή της βιωσιμότητας στα εργασιακά περιβάλλοντα (Kalshoven, De
Hoogh, & Den Hartog, 2011α). Επομένως, η απουσία σημαντικών ηθικών
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συμπεριφορών και χαρακτηριστικών επιφέρει απώλεια για την ηθική ηγεσία και
καθιστά την ELBS ελλειπή στην εφαρμογή της (Frisch & Huppenbauer, 2014).
Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα της ELBS είναι η ευκολία με την οποία οι
συμμετέχοντες ανταποκρίνονται στα στοιχεία του εργαλείου (Tanner και συν., 2010).
Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το μεσαίο σημείο της αποκριτικής
τους κλίμακας Likert (το οποίο ανταποκρίνεται στην απάντηση «Συμφωνώ αρκετά»)
αποτελούσε τη συνηθέστερη επιλογή στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Οι δείκτες
διαφοροποίησης και δυσκολίας, οι οποίοι προέκυψαν από την εφαρμογή της Θεωρίας
Απόκρισης του Στοιχείου (Item Response Theory), δεν παρουσίαζαν σημαντικές
αποκλίσεις για όλα τα στοιχεία της ELBS. Η παρεμφερής δυσκολία των στοιχείων και
η αδυναμία τους να διαφοροποιήσουν την ηθική των ηγετών, έχει ως αποτέλεσμα να
μην αναγνωρίζονται με σαφήνεια οι ηθικοί από τους λιγότερο ηθικούς ηγέτες. Οι
ερευνητές θεώρησαν ότι οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται ως «εύκολες» τις έννοιες της
ηθικής που περιέχουν τα στοιχεία της ELBS και γι’ αυτό τείνουν να τις απαντούν με
μεγαλύτερη ευκολία και σιγουριά, από ότι ενδεχομένως ισχύει στην πραγματικότητα.
Επομένως, η χρήση της ELBS οφείλει να γίνεται με προσοχή, καθώς μόνο η τελευταία
αποκριτική επιλογή της κλίμακας (η οποία αντιστοιχή στην απάντηση «Συμφωνώ
απόλυτα») είναι σε θέση να αποκαλύψει διακριτές διαφορές ως προς την ηθική
συμπεριφορά των ηγετών (Tanner και συν., 2010).
Συμπερασματικά, η εμπειρική μελέτη των Tanner και συναδέλφων (2010)
επιβεβαίωσε την πολυπλοκότητα της έννοιας της ηθικής ηγεσίας και την ανάγκη για
την καλύτερη διευκρίνιση της έννοιας. Επιπλέον, τονίστηκε και η αναγκαιότητα για
εφαρμογή καινοτόμων και ολοκληρωμένων μεθόδων για την σωστή ψυχομετρική
αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας, τόσο σε επίπεδο στοιχείου όσο και σε επίπεδο
απόκρισης.
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3.1.5. Η κλίμακα Ethical Leadership Questionnaire at Work (ELW)
Η Kλίμακα Hθικής Hγεσίας στην Eργασία (Ethical Leadership Questionnaire at
Work, - ELW) δημιουργήθηκε από τις Kalshoven και συν., (2011α), οι οποίες
προχώρησαν στην εμπειρική τεκμηρίωση ενός πολυδιάστατου εννοιολογικού
μοντέλου για την ηθική ηγεσία. Οι ερευνήτριες ανέλυσαν ποιοτικά τις συνεντεύξεις
οκτώ

προϊστάμενων

και

επτά

υφιστάμενων,

οι

οποίοι

απασχολούνται

σε

διαφορετικούς οργανισμούς της Ολλανδίας για να δημιουργήσουν τα στοιχεία του
νέου τους ψυχομετρικού εργαλείου. Επιπλέον, υιοθέτησαν στοιχεία και από την
κλίμακα ηθικής ηγεσίας των Brown και συν. (2005). Τα 90 συνολικά στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν για τη θεματική τους συνάφεια από ειδικευμένους
επιστήμονες, οι οποίοι απέρριψαν 30 στοιχεία.
Για τη διερεύνηση της παραγοντικής τους δομής, τα στοιχεία χορηγήθηκαν σε
περίπου 150 φοιτητές με εργασιακή εμπειρία. Λόγω του μεγάλου αριθμού των
στοιχείων, οι ερευνητές εφάρμοσαν την Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της οποίας επιλέχθηκαν 46 στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν εκ
νέου σε περίπου 240 υφιστάμενους διαφόρων οργανισμών της Ολλανδίας. Η τελική
μορφή της ELW περιελάμβανε 38 στοιχεία, τα οποία φορτώνουν σημαντικά σε επτά
διαστάσεις ηθικής ηγεσίας (Kalshoven και συν., 2011α). Αυτές οι διαστάσεις είναι
επιγραμματικά οι εξής: α) η «δικαιοσύνη» (fairness), β) ο «καταμερισμός της
εξουσίας» (power sharing), γ) η «αποσαφήνιση των εργασιακών ρόλων» (role
clarification), δ) ο «προσανατολισμός προς τον άνθρωπο» (people orientation), ε) η
«ακεραιότητα» (integrity), στ) η «Ηθική καθοδήγηση» (ethical guidance) και ζ) ο
«προσανατολισμός προς τη βιωσιμότητα» (concern for sustainability). Η ELW
ακολουθεί τη μέθοδο της έτερο-αξιολόγησης. Ένα παράδειγμα στοιχείου από την
τέταρτη

διάσταση

«προσανατολισμός

προς

τον

άνθρωπο» είναι

το

εξής:
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«Ενδιαφέρεται πραγματικά για την προσωπική μου ανάπτυξη» (Is genuinely
concerned

about

my

personal

development).

Η

αποκριτική

κλίμακα

που

χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα πέντε σημείων (1 = «Διαφωνώ
απόλυτα» έως 5 = «Συμφωνώ απόλυτα»).
Οι Kalshoven και συν., (2011α) χορήγησαν τη ELW σε εργαζόμενους
διαφόρων οργανισμών της Ολλανδίας για την επιβεβαίωση της παραγοντικής της
δομής. Οι ερευνήτριες εστίασαν σε δεδομένα από εργασιακές ομάδες, οι οποίες
αποτελούνται από έναν ηγέτη και τουλάχιστον δύο υφιστάμενους, συγκεντρώνοντας
συνολικά δεδομένα από περίπου 300 υφιστάμενους. Τα αποτελέσματα της
Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων έδειξαν ότι η ELW έχει καλή εσωτερική
συνοχή και πολύ καλή προσαρμογή στο εννοιολογικό μοντέλο των επτά παραγόντων,
έναντι εναλλακτικών μοντέλων που εξετάστηκαν, όπως είναι για παράδειγμα το
μοντέλο των έξι παραγόντων, το μοντέλο των πέντε παραγόντων, το μοντέλο των
τεσσάρων παραγόντων και το μονοπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας.
Για την αξιολόγηση της συγκλίνουσας εγκυρότητας οι Kalshoven και συν.
(2011α) συσχέτισαν την ELW με διάφορες εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές και
διαπίστωσαν θετική συσχέτιση με την εμπιστοσύνη στον ηγέτη (trust in leader), την
εργασιακή αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων (employee effectiveness), τον
αλτρουισμό (altruism), την ικανοποίηση από τη ζωή/εργασία (life/work satisfaction),
την εργασιακή αβρότητα (courtesy) και τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά
(organizational citizenship behavior). Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η αρνητική συσχέτιση
της ELW με μοντέλα ηγεσίας που έχουν αντίθετη εννοιολογικά σχέση με την ηθική
ηγεσία, όπως είναι για παράδειγμα η αυταρχική ηγεσία (autocratic leadership) και η
παθητική ηγεσία (passive leadership) και η θετική της συσχέτιση με μοντέλα ηγεσίας,
τα

οποία

έχουν

εννοιολογική

συνάφεια,

όπως

είναι

για

παράδειγμα

η
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μετασχηματιστική και η συναλλακτική ηγεσία (transformational - transactional
leadership). Επίσης, αξιολογήθηκε η συγχρονική εγκυρότητα της ELW, η οποία
συσχετίστηκε με τη κλίμακα ELS των Brown και συν. (2005), επιβεβαιώνοντας την
προβλεπόμενη μέτρια θετική συσχέτιση. Τέλος, έγινε έλεγχος της αποκλίνουσας
εγκυρότητας της ELW με το φύλο και την ηλικία του ηγέτη, όπου διαπιστώθηκε
μηδενική συσχέτιση.
Η ELW έχει χρησιμοποιηθεί και από ορισμένες ανεξάρτητες εμπειρικές
μελέτες, οι οποίες τη συσχέτισαν με διαφορετικές εργασιακές στάσεις και
συμπεριφορές, ανέδειξαν τις προβλεπόμενες συσχετίσεις και ενίσχυσαν την
εγκυρότητα της. Μερικές από αυτές τις συμπεριφορές είναι η πρωτοβουλία των
υφιστάμενων (followers’ initiative) (Kalshoven, Den Hartog, & De Hoogh, 2013α), η
εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) (Ismail & bin Daud, 2014), η εργασιακή
αυτονομία (job autonomy) και η φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά (organizational
citizenship behavior) (Kim & Park, 2015). Επιπλεον, η ELW έχει συσχετιστεί θετικά
με την οργανωσιακή αφοσίωση (organizational commitment) (Ismail & bin Daud,
2014), την εμπιστοσύνη προς τον ηγέτη/εμπιστοσύνη προς τον οργανισμό (trust in
leader/ trust in organization) (Steinmann, Nübold, & Maier, 2016), την παροχή
βοήθειας προς τους υφιστάμενους (follower helping) και την εργασιακή αβρότητα
(courtesy) (Kalshoven, Den Hartog, & de Hoogh, 2013β). Τέλος, η συγκλίνουσα
εγκυρότητα της ELW επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά, καθώς παρουσίασε μέτρια
θετική συσχέτιση με την μετασχηματιστική (transformational) και τη συναλλακτική
ηγεσία (transactional) (Steinmann και συν., 2016).
Ένα ακόμα θετικό χαρακτηριστικό της ELW είναι ότι η παραγοντική δομή
του εργαλείου έχει επιβεβαιωθεί και από ανεξάρτητες εμπειρικές μελέτες. Πιο
συγκεκριμένα, οι Steinmann και συν. (2016) προσάρμοσαν την ELW στη Γερμανική
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γλώσσα, αξιολογόντας ταυτόχρονα και την παραγοντική της δομή. Οι ερευνητές
επιβεβαίωσαν ότι το μοντέλο των επτά παραγόντων, το οποίο πρότειναν οι Kalshoven
και συν. (2011α) παρουσίασε την καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας
τους σε σχέση με εναλλακτικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας, όπως το μοντέλο των τριών
παραγόντων ή το μονοδιάστατο μοντέλο ηθικής ηγεσίας. Στο ίδιο συμπέρασμα
κατέληξαν και οι Kim και Park (2015), οι οποίοι προσάρμοσαν την ELW στην
Κορεάτικη γλώσσα. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι το εννοιολογικό μοντέλο των επτά
παραγόντων είχε την καλύτερη προσαρμογή και στα δεδομένα της έρευνας τους.
Παρόλο που η ELW των Kalshoven και συν. (2011α) έχει αρκετά θετικά
χαρακτηριστικά, εντούτοις εμφανίζει και μειονεκτήματα. Ένα σημαντικό μειονέκτημα
είναι ότι έχουν παρουσιαστεί ασυνέπειες ως προς την παραγοντική δομή της ELW. Οι
ερευνήτριες, ελέγχοντας την παραγοντική δομή της κλίμακας τους, διαπίστωσαν ότι οι
δείκτες καλής προασρμογής του μοντέλου των έξι παραγόντων είχαν αντίστοιχα καλή
προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας και δεν παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές από τους δείκτες καλής προσαρμογής του μοντέλου των επτά παραγόντων.
Στο εννοιολογικό μοντέλο των έξι παραγόντων, οι παράγοντες «καταμερισμός της
εξουσίας» και «προσανατολισμός προς τον άνθρωπο» ενσωματώνονται σε έναν
ενιαίο/κοινό παράγοντα. Σε διαφορετικό συμπέρασμα κατέληξαν στην έρευνα τους οι
Kalshoven και συν. (2013α). Οι ερευνήτριες έλεγξαν ξανά την παραγοντική δομή της
ELW, συγκρίνοντας τους δείκτες καλής προσαρμογής του μοντέλου των επτά
παραγόντων, με τους αντίστοιχους δείκτες του μονοπαραγοντικού μοντέλου, το
μοντέλου των τεσσάρων παραγόντων, του μοντέλου των έξι παραγόντων και ενός
ιεραρχικά ανώτερου μοντέλου ηθικής ηγεσίας. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι το
ιεραρχικά ανώτερο μοντέλο (second–order factor model), όπου υπάρχει ένας ιεραρχικά
ανώτερος γενικός παράγοντας για την ηθική ηγεσία και επτά κατώτεροι ιεραρχικά
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παράγοντες, είχε την καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνάς τους. Οι
ερευνητές Kim και Park (2015) προσαρμόζοντας την ELW στην Κορεάτικη γλώσσα,
διαπίστωσαν ότι μια τροποποιημένη μορφή της Κορεάτικης K-ELW εμφάνιζε
καλύτερους δείκτες στατιστικής προσαρμογής από ότι η αρχική μορφή της ELW. Πιο
συγκεκριμένα, η διαφορετικότητα αφορούσε τον αριθμό των στοιχείων που
συμπεριλαμβάνονταν στην κλίμακα και όχι τον αριθμό των παραγόντων που
αντιπροσώπευαν το εννοιολογικό μοντέλο της ηθικής ηγεσίας. Oι Kim και Park
μείωσαν τον αριθμό των στοιχείων που απαρτίζουν την K-ELW από 38 που ήταν στην
αρχική μορφή σε 30 και διαπίστωσαν ότι το νέο εργαλείο έχει καλύτερη προσαρμογή
στα δεδομένα της έρευνας τους, από ότι η αρχική του μορφή. Ωστόσο, η αφαίρεση
στοιχείων χωρίς την ανάλογη θεωρητική τεκμηρίωση ενδέχεται να δημιουργήσει
ζητήματα σχετικά με τη παραγοντική σταθερότητα της κλίμακας και την εννοιολογική
απόδοση της έννοιας (Wieland, Durach, Kembro, & Treiblmaier, 2017).
Εκτός από τα ζητήματα στην παραγοντική της δομή, η ELW παρουσιάζει
σημαντικά ζητήματα και με το εννοιολογικό μοντέλο στο οποίο βασίζεται. Οι Yukl και
συν. (2013) διαπίστωσαν ότι η διάσταση «προσανατολισμός προς τη βιωσιμότητα»
περιλαμβάνει ένα γενικευμένο σύνολο ηγετικών συμπεριφορών, η εξωτερίκευση των
οποίων υπόκεινται στην ελεύθερη βούληση του εκάστοτε ηγέτη. Δηλαδή, ένας ηγέτης
μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις εργασιακές πολιτικές δενδροφύτευσης, ενώ
ένας άλλος ηγέτης να ενδιαφερθεί για τη μείωση της αλόγιστης σπατάλης ενέργειας
στον οργανισμό. Παρόλο που τα παραπάνω παραδείγματα εμφανίζουν μια εντελώς
διαφορετική ηγετική συμπεριφορά, εντούτοις σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο, το
αποτέλεσμα τους οφείλει είναι το ίδιο. Αντίστοιχο συμπέρασμα έβγαλαν και οι
Kalshoven και συν. (2011α), οι οποίες θεώρησαν ότι η διάσταση «προσανατολισμός
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προς την βιωσιμότητα» επιτρέπει ασάφειες και παρερμηνείες, οι οποίες ενδεχομένως
επηρεάζουν την παραγοντική δομή της κλίμακας τους.
Τέλος, ένα ακόμα πολύ σημαντικό μειονέκτημα της ELW είναι ότι τα
στοιχεία της δεν έχουν αμιγώς ηθικό περιεχόμενο (Zhu και συν., 2015). Συγκεκριμένα,
τα στοιχεία που φορτώνουν στον παράγοντα αποσαφήνιση εργασιακών ρόλων
αναφέρονται σε γενικότερες εργασιακές συμπεριφορές, οι οποίες περιλαμβάνονται
στις αρμοδιότητες των ηγετών ακόμα και αν δεν έχουν απαραίτητα ηθική ταυτότητα.
Για παράδειγμα τα στοιχεία: «Αναφέρει ποιες είναι οι προσδοκίες απόδοσης για κάθε
μέλος της ομάδας» (Indicates what the performance expectations of each group
member are) και «Ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες» (Clarifies priorities) δεν έχουν
σαφές ή ξεκάθαρο ηθικό περιεχόμενο. Η ασάφεια και η ανακρίβεια στον τρόπο
έκφρασης και σύνταξης των στοιχείων αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για την ορθή
ψυχομετρική αξιολόγηση κάθε έννοιας, καθώς ενδέχεται ακόμα και να αλλοιώσει την
παραγοντική δομή του εργαλείου (Blair, και συν., 2013. Schweizer & Troche, 2016).
Η αξιολόγηση της ELW των Kalshoven και συν. (2011α) βασίστηκε στο
εννοιολογικό μοντέλο των επτά παραγόντων ηθικής ηγεσίας και τα αποτελέσματα για
τις ψυχομετρικές της ιδιότητες επιβεβαιώθηκαν και από ανεξάρτητες εμπειρικές
μελέτες. Παρά το γεγονός όμως ότι η ELW επεδίωξε να καλύψει τα μειονεκτήματα
των προηγούμενων ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας,
εντούτοις ζητήματα εγείρονται σχετικά με την εννοιολογική προσέγγιση τόσο της ίδιας
της ηθικής ηγεσίας, όσο και των διαστάσεων που την απαρτίζουν.

3.1.6. Η κλίμακα Ethical Leadership Measure (ELM)
Με αφορμή τα ολοένα και αυξανόμενα κρούσματα εργασιακών σκανδάλων
που έκαναν την εμφάνιση τους τα τελευταία χρόνια σε οργανισμούς της Κίνας, οι
ερευνητές Zheng και συν. (2011) επεδίωξαν να επαξιολογήσουν την ηθική και μη
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ηθική συμπεριφορά των ηγετών στην εργασία. Το νέο εννοιολογικό μοντέλο ηθικής
ηγεσίας που πρότειναν περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις, οι οποίες ονομαστικά είναι: α)
τα «προσωπικά ηθικά χαρακτηριστικά» (individual ethical characteristics), β) ο
«τρόπος λήψης ηθικών αποφάσεων» (ethical decision-making style) και γ) η
«δημιουργία ηθικών κανόνων» (ethical standard construction). Το ψυχομετρικό
εργαλείο ονομάστηκε Ethical Leadership Measure – ELM και βασίστηκε τους
στοχασμούς του Κινέζου φιλόσοφου Κομφούκιου, ο οποίος πρέσβευε ότι για να
επιζήσουν και να προοδεύσουν οι κοινωνίες χρειάζονται ισχυρές, έντιμες και
υπεύθυνες ηγεσίες αλλά ταυτόχρονα και ενεργούς, έντιμους και υπεύθυνους πολίτες.
Για τη δημιουργία των στοιχείων ετερο-αξιολόγησης της κλίμακας, οι Zheng
και συν. (2011) ακολούθησαν τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητήθηκε από περίπου
300 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 30 προϊστάμενους από διάφορους οργανισμούς της
Κίνας να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου σχετικά με τα ιδανικά
χαρακτηριστικά του ηθικού ηγέτη. Από τα δεδομένα προέκυψαν περίπου 800
περιγραφές για την ηθική ηγεσία. Στο δεύτερο στάδιο 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές με
εργασιακή εμπειρία αξιολόγησαν τις 800 περιγραφές, αναζητώντας εννοιολογικές
ομοιότητες και κατέληξαν στη δημιουργία 80 στοιχείων. Τέλος, στο τρίτο στάδιο
ζητήθηκε από πέντε ειδικευμένα άτομα σε εργασιακά ζητήματα να αξιολογήσουν τη
θεματική συνάφεια, τη συντακτική καθαρότητα και τη λεκτική απόδοση των 80
στοιχείων, τελικό αποτέλεσμα της οποία ήταν να διατηρηθούν 55 στοιχεία.
Οι Zheng και συνάδελφοι (2011) χορήγησαν την πιλοτική εκδοχή των 55
στοιχείων της κλίμακας ELM σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για την περαιτέρω
αξιολόγησή τους. Οι φοιτητές κατέληξαν σε 14 στοιχεία, τα οποία φόρτισαν
σημαντικά στους τρεις παράγοντες. Τέλος, η κλίμακα χορηγήθηκε εκ νέου σε περίπου
500 υφιστάμενους διαφόρων οργανισμών της Κίνας και με την εφαρμογή της
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Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο των τριών
παραγόντων είχε πολύ καλή προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας τους. Ένα
παράδειγμα στοιχείου από τη διάσταση «δημιουργία ηθικών κανόνων» ήταν το εξής:
«Τιμωρεί υφιστάμενους που παραβιάζουν τους ηθικούς κανόνες» (Disciplines
employees

who

violate

ethical

standards).

Η

αποκριτική

κλίμακα

που

χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα πέντε σημείων (1 = «Καθόλου»
έως 5 = «Συχνά, αν όχι πάντα»).
Για τον έλεγχο της εγκυρότητας της, η ELM χορηγήθηκε σε 130
μεταπτυχιακούς φοιτητές με εργασιακή εμπειρία (Zheng και συν., 2011). Τα δεδομένα
της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι η ηθική ηγεσία συσχετίζεται θετικά με διάφορες
εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές, όπως είναι για παράδειγμα η εργασιακή
ικανοποίηση (job satisfaction), η εμπιστοσύνη προς τον ηγέτη (trust in leader), η
οργανωσιακή

δέσμευση

(affective

commitment),

η

φιλότιμη

οργανωσιακή

συμπεριφορά (organizational citizenship behavior), αλλά και με διαφορετικά μοντέλα
ηγεσίας, όπως αυτό του χαρισματικού (charismatic leadership) (Wallumbwa και συν.,
2008) και του συναλλακτικού ηγέτη (transactional leadership) (Bass & Avolio, 1995).
Τέλος, για τον έλεγχο της αποκλίνουσας εγκυρότητας, η ELM διαπιστώθηκε ότι δεν
έχει εννοιολογική σχέση με την ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο του ηγέτη (Zheng
και συν., 2011).
Ένα από τα πλεονεκτήματα της ELM είναι ότι η εμπειρική της τεκμηρίωση
βασίστηκε σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων,
οι οποίοι απασχολούνται σε διάφορους οργανισμούς της Κίνας. Η συγκέντρωση
μεγάλου όγκου δεδομένων θεωρείται ευεργετική τόσο για την τεκμηρίωση των
ψυχομετρικών ιδιοτήτων, όσο και για τον περιορισμό των μεροληψιών ή/και
προκαταλήψεων της κλίμακας (π.χ., Crawford, Green, Levy, Lo, Scott, Svetina, &
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Thompson, 2010). Η ευεργετική επίδραση του μεγάλου όγκου των δεδομένων στην
ELM είναι εμφανής, καθώς διαπιστώθηκαν πολύ υψηλοί δείκτες καλής προσαρμογής
του εννοιολογικού μοντέλου των τριών παραγόντων (Zheng και συν., 2011).
Ωστόσο, η ELM ενέχει ορισμένες αδυναμίες. Ένα σημαντικό μειονέκτημα
έγκειται στην παραγοντική της τεκμηρίωση, η οποία θεωρήθηκε ελλειπής. Παρόλο
που αρχικά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Παράλληλης Ανάλυσης ανέδειξαν
τέσσερις παράγοντες ηθικής ηγεσίας, οι Zheng και συν. (2011) επέλεξαν να μην
αξιολογήσουν εναλλακτικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας, πέραν εκείνου των τριών
παραγόντων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η απουσία αξιολόγησης εναλλακτικών
μοντέλων για την ηθική ηγεσία οφείλεται στο πολύ μικρό ποσοστό ερμηνείας της
διακύμανσης του τέταρτου παράγοντα, το οποίο και τελικά δεν έλαβαν υπόψη τους.
Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα είναι η εννοιολογική ταυτοποίηση
αρκετών στοιχείων της ELM με εναλλακτικά ψυχομετρικά εργαλεία για την
αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας. Εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι εννιά από
τα 14 συνολικά στοιχεία της κλίμακας είναι ταυτόσημα με τα στοιχεία της ELS των
Brown και συναδέλφων (2005). Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω (βλ.
Ενότητα 3.1.2), αρκετά από τα στοιχεία της ELS, και κατ’ επέκταση της ELM,
χαρακτηρίζονται από ασάφειες και αοριστίες (Tanner και συν., 2010). Για παράδειγμα
τα στοιχεία: «Θέτει το παράδειγμα για το πώς να γίνονται τα πράγματα με τον σωστό
τρόπο σε ότι αφορά την ηθική», «Συμπεριφέρεται στην προσωπική του/της ζωή με
ηθικό τρόπο» και «Συζητά με τους υφιστάμενους για την εργασιακή ηθική ή τις αξίες»
θεωρούνται ότι δε χαρακτηρίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το πως πρέπει να
συμπεριφέρεται ένα ηθικός ηγέτης, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα και στην
περαιτέρω εννοιολογική τεκμηρίωση της έννοιας (Blair, και συν., 2013). Σημαντικό
ρόλο στον προβληματισμό της εννοιολογικής τοποθέτησης των στοιχείων της ELM
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είχε και η έλλειψη αναφοράς των δευτερογενών παραγοντικών φορτίσεων των
στοιχείων της. Πράγματι, οι παραγοντικές φορτίσεις των στοιχείων της κλίμακας δεν
παρουσιάζονται στη μελέτη, με αποτέλεσμα η εννοιολογική τους τοποθέτηση να
κρίνεται ελλιπής (Kline, 2014).
Συμπερασματικά, η Κλίμακα Ηθικής Ηγεσίας ELM (Zheng και συν., 2011)
αποτέλεσε μια αξιόλογη εννοιολογική προσέγγιση για την ηθική ηγεσία, καθώς
ξεφεύγει από την Ευρωπαϊκή φιλοσοφία της ηθικής και εναρμονίζεται με περισσότερο
ανατολικούς πολιτισμούς. Ωστόσο, η διεξαγωγή νέων εμπειρικών ερευνών σε
διαφορετικά εργασιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, η επιβεβαίωση της
παραγοντικής δομής της κλίμακας ELM και η επαναξιολόγηση της σαφήνειας των
στοιχείων της, θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της στον
παγκόσμιο εργασιακό χάρτη.

3.1.7 Η κλίμακα Ethical Leadership Questionnaire (ELQ)
Επιδιώκοντας να βελτιώσουν το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας, οι
Yukl, Mahsud, Hassan και Prussia (2013) δημιούργησαν μια νέα κλίμακα έτεροαξιολόγησης, την οποία ονόμασαν Ερωτηματολόγιο Ηθικής Ηγεσίας (Ethical
Leadership Questionnaire - ELQ). Το εννοιολογικό πλαίσιο της ELQ διαχωρίζεται από
τέσσερις διαστάσεις: α) την «ειλικρίνεια και ακεραιότητα» (honesty and integrity), β)
τη «συμπεριφορά που στοχεύουν στη μετάδοση ή επιβολή των ηθικών κανόνων στην
εργασία» (behavior intended to communicate or enforce ethical standards), γ) τη
«νομιμότητα στην κατανομή δικαιοσύνη και στην κατανομή ανταμοιβών» (fairness in
decisions and the distribution of rewards) και τέλος δ) τη «συμπεριφορά που δείχνει
καλοσύνη, συμπάθεια και ενδιαφέρον για τις ανάγκες και τα συναισθήματα των
άλλων» (behavior that shows kidness, compassion and concern for the needs and
feelings of others).
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Για την κατασκευή της κλίμακας τους οι Yukl και συν. (2013) υιοθέτησαν
στοιχεία από άλλες κλίμακες ηγετικών συμπεριφορών, όπως είναι για παράδειγμα η
κλίμακα ELS των Brown και συν. (2005), η κλίμακα ηγετικής ακεραιότητας των Craig
και Gustafson (1998) και η κλίμακα ELW των Kalshoven και συν. (2011α). Ένα
παράδειγμα στοιχείου από τη διάσταση «νομιμότητα στην κατανομή δικαιοσύνης και
στην κατανομή ανταμοιβών» είναι το εξής: «Επιμένει να κάνει το σωστό και το ηθικό
ακόμα και όταν δεν είναι εύκολο» (Insists on doing what is fair and ethical even when
it is not easy). Η αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική
κλίμακα πέντε σημείων (1 = «Διαφωνώ απόλυτα» έως 5 = «Συμφωνώ απόλυτα»). Η
τελική μορφή της κλίμακας ELQ περιλαμβάνει 15 στοιχεία.
Οι Yukl και συν. (2013) χορήγησαν την κλίμακά τους σε περίπου 200
μεταπτυχιακούς φοιτητές με εργασιακή εμπειρία από διάφορους οργανισμούς των
ΗΠΑ, οι απαντήσεις των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση και την
επιβεβαίωση της παραγοντικής δομής της ELQ. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι το
εννοιολογικό μοντέλο

των τεσσάρων

παραγόντων

εμφάνισε

την

καλύτερη

προσαρμογή στα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας συγκριτικά με εναλλακτικά μοντέλα
ηθικής ηγεσίας, όπως το μονοδιάστατο μοντέλο ή το μοντέλο των τριών παραγόντων.
Επίσης, η ELQ φάνηκε να έχει ικανοποιητικό δείκτη εσωτερικής συνοχής (Yukl και
συν., 2013).
Ένα θετικό χαρακτηριστικό της κλίμακας ELQ είναι η ύπαρξη εμπειρικών
δεδομένων και από άλλες ανεξάρτητες ερευνητικές μελέτες, οι οποίες επιβεβαιώνουν
τη συγκλίνουσα εγκυρότητά της. Πιο συγκεκριμένα, η ELQ έχει συσχετιστεί θετικά με
διάφορες εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές, όπως η ηγετική ενδυνάμωση
(empowering leadership), η οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment), η
αποτελεσματικότητα του ηγέτη (leader effectiveness), η υποστηρικτική συμπεριφορά
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(supportive behavior), η προθυμία για αναφορά ηθικών προβλημάτων στην εργασία
(willingness to report ethical problems) (Hassan, Wright, & Yukl, 2014), η εργασιακή
ικανοποίηση (job satisfaction), ο προσωπικός έλεγχος (personal control) και η
επίβλεψη της απόδοσης (performance monitor) (Hassan, 2015). Επιπλέον, η ELQ έχει
συσχετιστεί θετικά με την εργασιακή κινητοποίηση (motivation) (Wright, Hassan &
Park, 2016), την εργασιακή απόδοση (performance), τη φιλότιμη οργανωσιακή
συμπεριφορά (organizational citizenship behavior) (Potipiroon & Faerman, 2016) και
το μοντέλο συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους (Leader Member Exchange) (Yukl και συν.,
2013). Τέλος, για τον έλεγχο της αποκλίνουσας εγκυρότητας, η ELQ έχει συσχετιστεί
με την ηλικία και το φύλο του ηγέτη, με τα οποία επιβεβαιώθηκε μηδενική συσχέτιση
(Hassan και συν., 2014). Επίσης μηδενική συσχέτιση αναδείχθηκε με την προϋπηρεσία
σε αντίστοιχο ηγετικό ρόλο εργασίας (Hassan, 2015) και με το καθεστώς της
εργασιακής απασχόλησης του ηγέτη (Potipiroon & Faerman, 2016).
Παρόλο που το Ερωτηματολόγιο Ηθικής Ηγεσίας ELQ παρουσιάζει αρκετά
πλεονεκτήματα, εντούτοις εμφανίζει και ορισμένες αδυναμίες. Το βασικότερο
μειονέκτημα είναι η απουσία εμπειρικών μελετών, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν την
παραγοντική της σταθερότητα σε αμιγώς εργασιακό πληθυσμό. Οι ερευνητές
αξιολόγησαν την παραγοντική δομή της ELQ λαμβάνοντας δεδομένα μόνο από
μεταπτυχιακούς φοιτητές με εργασιακή εμπειρία. Μάλιστα, ο αριθμός των
συμμετεχόντων για τη διενέργεια της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων δε
θεωρήθηκε ικανοποιητικός, αφού το συνολικό δείγμα της ανάλυσης δεν ξεπέρασε τους
200 φοιτητές. Ένας τόσο μικρός αριθμός δύναται να επηρεάσει έως και το 23% της
διακύμανσης ορισμένων δεικτών καλής προσαρμογής, όπως είναι για παράδειγμα οι
δείκτες CFI και RMSEA (π.χ., Sivo, Fan, Witta, & Willse, 2006). Επομένως, η
συγκέντρωση περισσότερων δεδομένων από αμιγώς εργαζόμενο πληθυσμό ενδείκυται.
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Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι οι ανεξάρτητες εμπειρικές
μελέτες δεν επιβεβαίωσαν την παραγοντική δομή της ELQ σε ανεξάρτητο δείγμα. Πιο
συγκεκριμένα, οι Hassan και συν., (2014) εξέτασαν την παραγοντική δομή μιας
σύντομης μορφής της ELQ, η οποία αποτελούνταν από εννιά στοιχεία έναντι των 15
που είχε η αρχική της μορφή. Αναλύοντας την παραγοντική δομή της σύντομης
μορφής της κλίμακας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η νέα ELQ σύντομης μορφής
εμφανίζε καλύτερους δείκτες καλής προσαρμογής για το μονοπαραγοντικό μοντέλο
ηθικής ηγεσίας, έναντι του μοντέλου των τεσσάρων παραγόντων της αρχικής
κλίμακας. Ωστόσο, η χρήση επιλεκτικών στοιχείων σε μια κλίμακα ενδέχεται να
οδηγήσει στην αλλοίωση της παραγοντικής της δομής (π.χ.,. DiStefano, 2016). Για
παράδειγμα, στην περίπτωση της σύντομης μορφής ELQ, τα στοιχεία που τελικά
υιοθετήθηκαν από την έρευνα των Hassan και συν. (2014) προέρχονταν ως επί το
πλείστο από την κλίμακα ELS των Brown και συν. (2005), η οποία χαρακτηρίζεται
από το μονοπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας.
Παρομοίως, οι Potipiroon και Faerman (2016) αναπροσάρμοσαν μια
εναλλακτική μορφή της κλίμακας στα Ταϋλανδέζικα, ELQ-Τ περιλαμβάνοντας μόνο
δέκα στοιχεία έναντι των 15 που έχει η αρχική της μορφή. Οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι τα δέκα στοιχεία που επέλεξαν για την εναλλακτική μορφή της κλίμακας ELQ,
φόρτισαν σημαντικά σε έναν μόνο παράγοντα, αυτόν της ηθικής ηγεσίας. Η
δημιουργία όμως εργαλείων σύντομης μορφής ενέχει αρκετούς κινδύνους (π.χ.,
Hinkin,

1995).

Παρόλο

που

τα

εργαλεία

σύντομης

μορφής

θεωρούνται

αποτελεσματικά για τον περιορισμό προκατειλημμένων απαντήσεων από τους
συμμετέχοντες και τη συγκέντρωση στοχευμένων συμπερασμάτων σχετικά με την
εξεταζόμενη έννοια, εντούτοις ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές εννοιολογικές
απώλειες. Οι απώλειες αυτές έχουν να κάνουν με το κατά πόσο τα στοιχεία που
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παραμένουν στο εργαλείο θεωρούνται αντιπροσωπευτικά και κατάλληλα για την
αξιολόγηση του εννοιολογικού μοντέλου της ηθικής ηγεσίας.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το Ερωτηματολόγιο Ηθικής Ηγεσίας
ELQ των Yukl και συν., (2013) χρήζει περαιτέρω ψυχομετρικής διερεύνησης. Οι
ασταθείς ψυχομετρικές ιδιότητες της κλίμακας, οι ελλείψεις στην αξιολόγηση της
εγκυρότητας της και η περιορισμένη χορήγηση της σε αμιγώς εργασιακό πληθυσμό
αποτελούν σοβαρά μειονεκτήματα για την εφαρμογή της σε εργασιακά περιβάλλοντα.

3.2. Ασάφειες στην εμπειρική τεκμηρίωση της έννοιας ηθική ηγεσία
Την τελευταία δεκαετία έχουν κάνει την εμφάνισή τους εφτά ψυχομετρικά
εργαλεία για την αξιολόγηση διαφορετικών εννοιολογικών μοντέλων ηθικής ηγεσίας,
κάθε ένα από τα οποία επικεντρώνεται σε διαφορετικό αριθμό και είδος διαστάσεων.
Περιγραμματικά, η κλίμακα Ethical Leadership (EL - Khuntia & Suar, 2004)
αποτελείται από δύο εννοιολογικούς παράγοντες, η κλίμακα Ethical Leadership Scale
(ELS - Brown και συν., 2005) βασίζεται σε έναν παράγοντα ηθικής ηγεσίας, η κλίμακα
Ethical Leadership Inventory (ELI - Spangenberg & Theron, 2005) διακρίνεται από έξι
παράγοντες και 19 υπό-διαστάσεις, η κλίμακα Ethical Leadership Behavior Scale
(ELBS - Tanner και συν., 2010) ακολουθεί το μονοδιάστατο μοντέλο ηθικής ηγεσίας,
η κλίμακα Ethical Leadership at Work Questionnaire (ELW - Kalshoven και συν.,
2011α) αποτελείται από εφτά παράγοντες, η κλίμακα Ethical Leadership Measure
(ELM - Zheng και συν., 2011) αποτελείται από τρεις παράγοντες και τέλος η κλίμακα
Ethical Leadership Questionnaire (ELQ - Yukl και συν., 2013) αποτελείται από
τέσσερις εννοιολογικούς παράγοντες ηθικής ηγεσίας.
Η έλλειψη ομοφωνίας σχετικά με τον αριθμό αλλά και τα χαρακτηριστικά
των διαστάσεων που περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κλίμακες τονίζει τη
θεωρητική ασάφεια που υπάρχει ως προς τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ηθικής
116

ηγεσίας και των διαστάσεων της (π.χ., Brown & Mitchell, 2010. Palanski &
Yammarino, 2007). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της θεωρητικής ασάφειας αποτελεί η
διάσταση της ακεραιότητας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα περισσότερα
εννοιολογικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας. Ωστόσο, η έννοια της ακεραιότητας
χρησιμοποιείται εκτενώς για να εκφράσει ένα πλήθος διαφορετικών εργασιακών
συμπεριφορών, όπως είναι η εργασιακή συνέπεια, η ηθική πληρότητα, το θάρρος για
αποτελεσματική αντιμετώπιση εργασιακών αντιξοοτήτων, κ.α.. Για παράδειγμα, στο
εννοιολογικό μοντέλο των Kalshoven και συν., (2011α) η διάσταση της ακεραιότητας
καθορίζεται ως η συνέπεια στα λόγια και στα έργα του ηγέτη, δηλαδή η τήρηση και η
εφαρμογή των υποσχέσεων του ηθικού ηγέτη. Αντίθετα, στο εννοιολογικό μοντέλο
των Yukl και συν., (2013), η έννοια της ακεραιότητας θεωρήθηκε συνώνυμη με την
ειλικρίνεια. Δηλαδή, ο ηθικός ηγέτης είναι ειλικρινής, αλλά ταυτόχρονα και συνεπής
στις ηθικές αξίες που ενστερνίζεται.
Η δυσκολία στον εννοιολογικό προσδιορισμό των διαστάσεων της ηθικής
ηγεσίας πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι αξιολογητές αυτών των διαστάσεων είχαν είτε
προϊστάμενη είτε υφιστάμενη θέση εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι κλίμακες EL
(Khuntia & Suar, 2004) και ELI (Spangenberg & Theron, 2005) χρησιμοποίησαν
δεδομένα προϊστάμενων για την κατασκευή των στοιχείων τους. Αντιθέτως, οι Yukl
και συν. (2013) και οι Zheng και συν. (2011) στήριξαν τη δημιουργία των δικών τους
στοιχείων σε δεδομένα από μεταπτυχιακούς φοιτητές με εργασιακή εμπειρία. Μόνο
τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις, και συγκεκριμένα των Brown και συν. (2005), των
Kalshoven και συν. (2011α) και των Tanner και συν. (2010), βάσισαν το εννοιολογικό
μοντέλο του ψυχομετρικού τους εργαλείου σε δεδομένα που συγκέντρωσαν τόσο από
υφιστάμενους όσο και από προϊστάμενους. Ωστόσο, ακόμα και οι έρευνες, οι οποίες
χρησιμοποιήσαν συνδυαστικά δεδομένα από διαφορετικές εργασιακές ομάδες
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(υφιστάμενοι - προϊστάμενοι), δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν τον βαθμό συμφωνίας
μεταξύ των ομάδων.
Η συγκέντρωση εμπειρικών δεδομένων από διαφορετικές εργασιακές ομάδες
(υφιστάμενοι – προϊστάμενοι) για την αξιολόγηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας
κρίνεται επιβεβλημένη. Οι Brown και Mitchell (2010) αναφέρουν ότι οι απόψεις των
υφιστάμενων διίστανται σχετικά με το ποια χαρακτηριστικά συνθέτουν το προφίλ ενός
ηθικού ηγέτη. Η σύγχυση στις απόψεις των υφιστάμενων ενδεχομένως να επηρεάζεται
από τις προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ίδιους και στον άμεσο
προϊστάμενο τους. Για παράδειγμα, ένας αξιολογούμενος ηγέτης ενδέχεται να ζητήσει
να αξιολογηθεί από τους υφιστάμενους εκείνους, με τους οποίους έχει καλές/ευνοϊκές
σχέσεις και όχι από το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού, γιατί γνωρίζει
ότι από τους υφιστάμενους με τους οποίους έχει καλές σχέσεις θα λάβει θετικότερη
αξιολόγηση (Brown & Mitchell, 2010).
Οι διαφορές ανάμεσα στις απόψεις προϊστάμενων και υφιστάμενων
αναφορικά με τις διαστάσεις που συνθέτουν έναν ηθικό ηγέτη, αξιολογήθηκαν για
πρώτη φορά από τις Den Hartog και De Hoogh (2009). Οι ερευνήτριες,
συγκεντρώνοντας δεδομένα από 79 ομάδες εργασίας διαφόρων οργανισμών της
Ολλανδίας, διαπίστωσαν ότι οι απόψεις των υφιστάμενων σχετικά με το τί είναι ηθική
ηγεσία παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Αναλυτικότερα, μελετώντας τις δύο
διαστάσεις της «αντιληπτή συμπεριφορά ενδυνάμωσης» και «αντιληπτή νομιμότητα
και

ακεραιότητα»,

οι

ερευνήτριες

διαπίστωσαν

ότι

οι

συμπεριφορές

που

αντιπροσωπεύουν τη διάσταση αντιληπτή συμπεριφορά ενδυνάμωσης δε γίνονται
αντιληπτές από τους υφιστάμενους με τον ίδιο τρόπο, τόσο εντός της ίδιας εργασιακής
ομάδας, όσο και μεταξύ διαφορετικών ομάδων στον ίδιο οργανισμό. Αντιθέτως, η
διάσταση αντιληπτή νομιμότητα και ακεραιότητα εμφανίζει διαφορές μόνο μεταξύ των
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διαφορετικών ομάδων του οργανισμού (Den Hartog & De Hoogh, 2009). Ενδεχομένως
λοιπόν, η ακεραιότητα του ηθικού ηγέτη να γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο από
όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας που ηγείται, όχι όμως και από τους υφιστάμενους
διαφορετικών εργασιακών ομάδων. Σύμφωνα με τις ερευνήτριες, μια τέτοια διαφορά
πιθανόν να ερμηνεύεται από την επίδραση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας
του ίδιου του ηγέτη, η οποία φαίνεται να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την
άμεση/καθημερινή σχέση του προϊστάμενου με τον υφιστάμενό του, και επομένως τις
προσωπικές απόψεις του τελευταίου.
Η διάσταση της αντιληπτής νομιμότητας και ακεραιότητας του εννοιολογικού
μοντέλου των Den Hartog και De Hoogh (2009) νοείται ως το συμπεριφοριστικό στυλ
του ηθικού ηγέτη, το οποίο εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους
υφιστάμενους που ηγείται. Οι υφιστάμενοι γίνονται αποδέκτες της ακέραιης
συμπεριφοράς του προϊστάμενου τους, αλλά ταυτόχρονα και παρατηρητές της
ακέραιης συμπεριφοράς του ηγέτη τους προς τα υπόλοιπα μέλη της ίδιας ομάδας.
Επομένως, η αιτία για τη συμφωνία των απόψεων εντός της ίδιας εργασιακής ομάδας
ενδεχομένως να είναι η συνέπεια στη συμπεριφορά του ηγέτη προς όλα τα μέλη της
ομάδας εργασίας. Η διάσταση της αντιληπτής συμπεριφοράς ενδυνάμωσης
επικεντρώνεται στις εκάστοτε ανάγκες της ομάδας, οι οποίες συνήθως μεταβάλονται
με την πάροδο του χρόνου. Όμως, μια επικείμενη μεταβολή στις ανάγκες της ομάδας
ενδέχεται να δημιουργήσει αλλαγές και στον τρόπο που οι ηγέτες συμπεριφέρονται
στο ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς όμως οι υφιστάμενοι να αντιλαμβάνονται άμεσα αυτές
τις αλλαγές στη συμπεριφορά του ηγέτη τους. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη
ηθική διάσταση γίνεται αντιληπτή με διαφορετικό τρόπο τόσο από τους υφιστάμενους
της ίδιας ομάδας εργασίας, όσο και άλλων ομάδων (Den Hartog & De Hoogh, 2009).
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Διαφορές στον τρόπο που γίνονται αντιληπτές οι ηθικές διαστάσεις της
ηγεσίας εμφανίζονται επίσης και στους προϊστάμενους. Εμπειρικά δεδομένα ανέδειξαν
ότι τα ψυχομετρικά εργαλεία αυτό-αναφοράς ενέχουν υψηλά ποσοστά μεροληψιών,
όσον αφορά την αξιολόγηση των διαφορετικών εργασιακών συμπεριφορών (π.χ., Oh,
Wang & Mount, 2011). Οι εργαζόμενοι που καλούνται να αξιολογήσουν τον εαυτό
τους, τείνουν να υπερεκτιμούν τις πραγματικές τους ικανότητες, υπερτονίζουν τις
επιθυμητές τους εργασιακές συμπεριφορές και περιορίζουν τις ανεπιθύμητες. Η
κοινωνική επιθυμητότητα αποτελεί συχνό φαινόμενο στην οργανωσιακή ψυχολογία,
αλλά και στη ψυχολογία γενικότερα και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη
ψυχομετρική τεκμηρίωση νέων εννοιολογικών μοντέλων (π.χ., Donaldson & GrantVallone, 2002).
Η ποικιλομορφία των διαστάσεων των εκάστοτε θεωρητικών μοντέλων
ηθικής ηγεσίας ώθησε το ενδιαφέρον προς εναλλακτικές ερευνητικές διαδικασίες, οι
οποίες επιτρέπουν μια περισσότερο ολοκληρωμένη εννοιολογική αξιολόγηση (π.χ.,
Day, Fleenor, Atwater, Sturm, & McKee, 2014). Μια τέτοια προσέγγιση είναι και η
μέθοδος

ανατροφοδότησης

360ο

(360-degree

feedback),

η

οποία

σήμερα

χρησιμοποιείται εκτενώς από ένα μεγάλο εύρος οργανισμών, όπως είναι οι
κυβερνητικοί και οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Η μέθοδος ανατροφοδότησης 360ο
συγκεντρώνει ανώνυμες αξιολογήσεις από διαφορετικούς εργαζόμενους, ώστε να
υπολογιστεί η επιθυμητή συμπεριφορά ενός ηγέτη. Παρακάτω αναφέρεται αναλυτικά
το θεωρητικό πλαίσιο και η χρηστικότητα της μεθόδου ανατροφοδότησης 360ο και
επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση της για την
αξιολόγηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας.
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3.3. Μέθοδος ανατροφοδότησης 360ο
3.3.1. Θεωρητική προσέγγιση
Η μέθοδος ανατροφοδότησης 360ο εφαρμόζεται αρκετά τα τελευταία χρόνια
(Corbin, 2012). Αρκετοί είναι οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη
μέθοδο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών ή για την ανάλυση των
ρόλων εργασίας τους. Η μέθοδος ανατροφοδότησης 360ο βασίζεται στη συγκέντρωση
πληροφοριών για ένα άτομο (ο οποίος χαρακτηρίζεται ως αξιολογούμενος) από
διαφορετικά άτομα του ίδιου εργασιακού περιβάλλοντος, τα οποία χαρακτηρίζονται ως
αξιολογητές (Massingham, Nguyen, & Massingham, 2011). Τα δεδομένα που
συλλέγονται

στο

πλαίσιο

μιας

τέτοιας

διαδικασίας

προσφέρουν

πληθώρα

πληροφοριών σχετικά με τις στάσεις, τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές του
αξιολογούμενου, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από το άμεσο εργασιακό του
περιβάλλον (Morgenson, Mumford, & Campion, 2005). Για να είναι ολοκληρωμένη
για παράδειγμα η αξιολόγηση της απόδοσης ενός προϊστάμενου θα πρέπει σύμφωνα με
τη συγκεκριμένη προσέγγιση να ληφθούν δεδομένα από διαφορετικούς αξιολογητές,
όπως για παράδειγμα από τον υφιστάμενο του, από ένα διοικητικό στέλεχος, από τον
συνεργάτη του, από το συναλλασσόμενο κοινό και από οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει
αλληλεπίδραση με τον προϊστάμενο που αξιολογείται. Ακόμα και η προσωπική
εκτίμηση του ίδιου του αξιολογούμενου δύναται να συμπεριληφθεί συνδυαστικά με τις
εκτιμήσεις των υπόλοιπων αξιολογητών. Επειδή, λοιπόν, η συγκεκριμένη μέθοδος
συγκεντρώνει πληροφορίες από ένα ευρύτερο εργασιακό σύνολο για τον ίδιο τον
αξιολογούμενο,

ονομάζεται

και

κυκλική

μέθοδος

αξιολόγησης

360ο

ή

ανατροφοδότηση πολλαπλών εκτιμητών (Corbin, 2012).
Η εφαρμογή της μεθόδου ανατροφοδότησης 360ο ενδέχεται να προκαλέσει τη
βελτίωση της συμπεριφοράς του αξιολογούμενου με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος
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εστιάζει στο βαθμό κινητοποίησης του ίδιου του αξιολογούμενου για την προσωπική
του βελτίωση (Smither, London, Vasilopoulos, Reilly, Millsap, & Salvemini, 1995).
Όταν ένας οργανισμός εφαρμόζει τη μέθοδο αξιολόγησης 360ο επιδιώκει την εκτίμηση
συγκεκριμένων εργασιακών συμπεριφορών. Αυτομάτως λοιπόν, ο οργανισμός
‘ανακοινώνει’ στο ανθρώπινο δυναμικό του, ότι οι εργασιακές συμπεριφορές που θα
αξιολογηθούν είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την εργασία. Έχοντας λοιπόν μια τέτοια
πληροφόρηση,

οι

εργαζόμενοι

επιδιώκουν

την

προσωπική

βελτίωση

στις

συγκεκριμένες εργασιακές συμπεριφορές, γιατί πλέον θεωρούνται σημαντικές από τον
οργανισμό. Επομένως, όταν ένας προϊστάμενος αξιολογείται με τη συγκεκριμένη
μέθοδο, ενδέχεται να επιδιώξει την αυτό-βελτίωση του, ιδιαίτερα όταν το άμεσο
εργασιακό του περιβάλλον τις αξιολογήσει αρνητικά.
Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο ευνοείται η προσωπική βελτίωση του ατόμου
από την εφαρμογή της μεθόδου ανατροφοδότησης 360ο επικεντρώνεται στην ανάγκη
του αξιολογούμενου να νιώθε αποδεκτός από το ευρύτερο εργασιακό του περιβάλλον
(Johnson & Ferstl, 1999). Εάν ένας εργαζόμενος λάβει αρνητική ανατροφοδότηση για
την συμπεριφορά του στην εργασία, τότε ο ίδιος ενδέχεται να κινητοποιηθεί
περισσότερο για να βελτιώσει την αρνητική του εικόνα ώστε να γίνει ξανά αρεστός
στους υφιστάμενούς του.

3.3.2 Πλεονεκτήματα χρήσης μεθόδου ανατροφοδότησης 360ο
Εμπειρικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τη θετική επίδραση της μεθόδου
ανατροφοδότησης 360ο στη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού (π.χ., Corbin,
2012. Morgenson και συν., 2005). Ένα εμφανές πλεονέκτημα από τη χρήση της
συγκεκριμένης μεθόδου είναι η πληθώρα των εμπειρικών δεδομένων που
συγκεντρώνει

ο

ερευνητής,

τα

οποία

προσφέρουν

ένα

ολοκληρωμένο

συμπεριφοριστικό προφίλ για τη συμπεριφορά του αξιολογούμενου στην εργασία. Η
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σχολαστικότητα στην ανάλυση της συμπεριφοράς και η παροχή εμπειρικών
δεδομένων από διαφορετικά άτομα που έχουν εξατομικευμένη αλληλεπίδραση με τον
αξιολογούμενο, διαφωτίζουν πιθανές προβληματικές συμπεριφορές στην εργασία, οι
οποίες να μην είχαν λάβει μέχρι πρότινος τη δέουσα προσοχή.
Η χρήση της μεθόδου ανατροφοδότησης 360ο ενέχει πλεονεκτήματα τόσο για
τους οργανισμούς όσο και τα μέλη τους (Chappelow, 2004). Αρχικά, επιτρέπει την
ανάδειξη των εργασιακών ιδιοτήτων και των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου
δυναμικού που στελεχώνει έναν οργανισμό, καθώς διενεργείται ένα βαθύ εργασιακό
‘σκανάρισμα’ των χαρακτηριστικών και των ατελειών των αξιολογούμενων. Επιπλέον,
η χρήση αυτής της μεθόδου επιτρέπει στον οργανισμό να εφαρμόζει με ομαλότερο
τρόπο τους εργασιακούς στόχους που θέτει. Για παράδειγμα, όταν ένας οργανισμός
θέλει να δώσει έμφαση στην καινοτομία και στη δημιουργικότητα της δράσης του,
τότε θα επιδιώξει να καταρτίσει το ανθρώπινο δυναμικό του σε αυτές και μόνο τις
ιδιότητες, καθώς αυτές θεωρούνται χρήσιμες για τους συγκεκριμένους εργασιακούς
στόχους. Επομένως, με τη χρήση της μεθόδου ανατροφοδότησης, ο οργανισμός
αποκτά ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το ποιοι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη για βελτίωση
των ικανοτήτων που αφορούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και ποιοι όχι.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα της μεθόδου αξιολόγησης 360ο είναι και η επίδραση
των εκτιμήσεων της συγκεκριμένης μεθόδου στον αξιολογούμενο (Seifert & Yukl,
2010). Το άτομο που αξιολογείται με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιδεικνύει θετικότερη
στάση απέναντι στην ανάγκη για προσωπική αλλαγή, ειδικά όταν συνειδητοποιήσει ότι
οι

συνεργάτες

του

αντιλαμβάνονται

την

εργασιακή

του

συμπεριφορά ως

‘προβληματική’. Αντιθέτως, ένας αξιολογούμενος πιθανόν να εκδηλώσει αρνητική
στάση για προσωπική αλλαγή, όταν θεωρεί ότι η ανάγκη αυτή προέρχεται μόνο από
τις εκτιμήσεις ενός ατόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αξιολογούμενος εξωτερικεύει
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μεγαλύτερη δυσπιστία, καθώς θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση είναι αποτέλεσμα
διαφορετικών παραγόντων, οι οποίοι δεν έχουν άμεση συνάφεια με την εργασία του,
όπως είναι για παράδειγμα η εμπάθεια ή/και η έλλειψη συνεργασίας με το
συγκεκριμένο άτομο.
Τέλος, το σημαντικότερο πλεονέκτημα από την εφαρμογή της συγκεκριμένης
μεθόδου είναι η ενίσχυση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων που
λαμβάνονται

συγκριτικά

με

άλλες

μεθόδους

αξιολόγησης

της

εργασιακής

συμπεριφοράς, όπως είναι για παράδειγμα οι κλίμακες αυτό-αξιολόγησης ή/και έτεροαξιολόγησης (Morgenson, και συν. 2005). Αναλυτικότερα, τα δεδομένα που
λαμβάνονται από τη μέθοδο αξιολόγησης 360ο έχουν καλύτερη προβλεπτική
εγκυρότητα και μικρότερη ένδειξη μεροληψίας από ότι οι κλίμακες αξιολόγησης που
βασίζονται στη μέθοδο της αυτό-αναφοράς ή της έτερο-αναφοράς (Atkins & Wood,
2002). Επιπλέον, η μέθοδος ανατροφοδότησης έχει υψηλό προβλεπτικό παράγοντα για
τη μελλοντική εργασιακή συμπεριφορά του αξιολογούμενου. Μάλιστα, έρευνες έχουν
αναδείξει ότι η προβλεπτική εγκυρότητα της μεθόδου αξιολόγησης 360ο ενισχύεται
όταν συνδυάζονται δεδομένα που λαμβάνονται από διαφορετικούς αξιολογητές αλλά
και από τον ίδιο τον αξιολογούμενο (Fleenor, Smither, Atwater, Braddy, & Sturm,
2010). Η ικανότητα πρόβλεψης της εργασιακής συμπεριφοράς των εργαζομένων
κρίνεται απαραίτητη για τους οργανισμούς και γι’ αυτό η εφαρμογή της μεθόδου
ανατροφοδότησης 360ο θεωρείται επιβεβλημένη.

3.3.3 Μειονεκτήματα μεθόδου ανατροφοδότησης 360ο
Παρόλο που η μέθοδος ανατροφοδότησης 360ο έχει προσελκύσει το
επαγγελματικό ενδιαφέρον για την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, εντούτοις
εμφανίζει ορισμένα μειονεκτήματα (Eckert, Ekelund, Gentry, & Dawson, 2010). Το
σημαντικότερο ίσως μειονέκτημα της μεθόδου προκύπτει όταν υπάρχει ασυμφωνία
124

ανάμεσα στις εκτιμήσεις του αξιολογούμενου με τις εκτιμήσεις των αξιολογητών του.
Παρόλο που ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών αξιολογητών αποτελεί πλεονέκτημα
για τη συγκεκριμένη τεχνική, εντούτοις οι μεγάλες αποκλίσεις στα δεδομένα των
αξιολογητών ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοίωση στην αξιολόγηση του ατόμου. Τα
αίτια εμφάνισης μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ αξιολογητών οφείλονται σε διάφορους
παράγοντες (Kulas & Finkelstein, 2007). Αρχικά, ο αξιολογούμενος μπορεί να μην
έχει ρεαλιστικές πεποιθήσεις για τα χαρακτηριστικά ή τις εργασιακές του ικανότητες,
με αποτέλεσμα η εργασιακή πραγματικότητα να διαφέρει σημαντικά από τις
προσωπικές εκτιμήσεις του ατόμου. Ένα ακόμα αίτιο για την εμφάνιση αποκλίσεων
στις απαντήσεις των αξιολογητών είναι οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των ατόμων
(Eckert και συν., 2010). Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος που προέρχεται από ένα
εργασιακό περιβάλλον με «ανατολική» φιλοσοφία, όπου ευνοείται η ομαδικότητα και
η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, ενδέχεται να λάβει χαμηλή βαθμολογία σε
δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την καινοτομία και την ανεξαρτησία
συγκριτικά με τους αξιολογητές που προέρχονται από έναν οργανισμό «δυτικής»
φιλοσοφίας. Δεύτερον, η απόσταση στην ιεραρχία μεταξύ του αξιολογούμενου και των
αξιολογητών ευνοεί την εμφάνιση αποκλίσεων κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης
του (Tang, Dai, & De Meuse, 2013). Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της εργασιακής
ομάδας, η αμεσότητα στην εργασιακή αλληλεπίδραση και το είδος της σχέσης που έχει
ο αξιολογούμενος με τους αξιολογητές του στην εργασία, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό
το ποσοστό ασυμφωνίας μεταξύ των αξιολογητών κατά την εφαρμογή της μεθόδου
ανατροφοδότησης 360ο.
Ένα ακόμα μειονέκτημα της μεθόδου ανατροφοδότησης 360ο αποτελεί το
οικονομικό και συναισθηματικό κόστος εφαρμογής της (Morgenson και συν., 2005).
Οι οργανισμοί τείνουν να απορρίπτουν την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων
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αξιολόγησης στην εργασία, γιατί το κόστος συνήθως τείνει να ξεπερνά τον οικονομικό
προγραμματισμό τους. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή ενδέχεται να προκαλέσει
συναισθηματική αναταραχή στον αξιολογούμενο, την οποία ο οργανισμός που
απασχολεί τον αξιολογούμενο δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί (Hosain, 2016).
Οι αρνητικές απαντήσεις των αξιολογητών όσο ειλικρινείς και αν είναι, ενδέχεται να
προκαλέσουν διαταραχές στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του αξιολογούμενου,
οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο εργασιακό άγχος και αίσθημα
απόρριψης για το άτομο που δέχεται την αξιολόγηση, ενώ ταυτόχρονα να αποβούν
ζημιογόνες για τους οργανισμούς.
Συμπερασματικά, οι ερευνητές οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί
στον τρόπο που αποδίδουν και εφαρμόζουν τέτοιες μεθόδους αξιολόγησης
(Morgenson και συν., 2005). Η μέθοδος αξιολόγησης 360ο αποφέρει τα βέλτιστα όταν
υπάρχει ένα ξεκάθαρα οριοθετημένο εννοιολογικό μοντέλο υπό εξέταση και
προσφέρει πληθώρα εμπειρικών δεδομένων για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση του
ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού.

3.4 Συμπεράσματα
Ο τρόπος αξιολόγησης της έννοιας της ηθικής ηγεσίας τελεί υπό διερεύνηση
(Brown & Mitchell, 2010). Ο απολογισμός των εννοιολογικών μοντέλων ηθικής
ηγεσίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ψυχομετρικών εργαλείων για την
αξιολόγησή τους, ανέδειξε βασικές ελλείψεις και ασυμφωνίες. Μέχρι σήμερα εφτά
διαφορετικά εργαλεία έχουν δημιουργηθεί για την αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας,
από τα οποία μόνο δύο βασίζονταν στο ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για τις κλίμακες ELS των Brown και συν. (2005) και ELB των Tanner και
συν. (2010), οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια γενική διάσταση, αυτή της ηθικής
ηγεσίας. Οι υπόλοιπες κλίμακες περιλαμβάνουν διαφορετικό αριθμό και τύπο ηθικών
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διαστάσεων. Η βιβλιογραφία απαριθμεί πληθώρα εμπειρικών μελετών, οι οποίες
αξιολογούν διαφορετικά εννοιολογικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας και περιλαμβάνουν
διαφορετικό αριθμό διαστάσεων στα ψυχομετρικά τους εργαλεία (Bedi και συν.,
2015). Όλα τα ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης της ηθικής ηγεσίας βασίζονται
αποκλειστικά στη μέθοδο έτερο-αξιολόγησης, όπου οι υφιστάμενοι αξιολογούν την
ηθική των ηγετών τους.
Ωστόσο, η ανάγκη για υιοθέτηση περισσότερο ολιστικών προσεγγίσεων για
την αξιολόγηση των ηγετικών προτύπων, οι οποίες απευθύνονται τόσο σε
προϊστάμενους όσο και σε υφιστάμενους κρίνεται επιβεβλημένη (π.χ., Fleenor και συν,
2010). Τα δεδομένα που λαμβάνονται επιλεκτικά μόνο από υφιστάμενους ή μόνο από
προϊστάμενους καταλήγουν μέσα από διαφορετικά αίτια στο ίδιο αποτέλεσμα: στην
ύπαρξη ανακριβών και επισφαλών εκτιμήσεων για την ηθική ηγεσία (π.χ., Tang και
συν., 2013). Η χρήση συνδυαστικών μεθόδων αξιολόγησης, όπως είναι για παράδειγμα
η μέθοδος ανατροφοδότησης 360ο, θεωρείται εγκυρότερη επιλογή για την αξιολόγηση
των εργασιακών συμπεριφορών, καθώς προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα σε
σχέση με άλλες προσεγγίσεις αξιολόγησης (Atkins & Wood, 2002). Οι ηγέτες που
αξιολογούνται με τη χρήση συνδυαστικών μεθόδων αξιολόγησης, τείνουν να
λαμβάνουν αντικειμενικότερες εκτιμήσεις από τους συνεργάτες τους και να δίνουν
λιγότερο μεροληπτικές απαντήσεις για τους εαυτούς τους (π.χ., Day, και συν., 2014).
Ο πρώτος στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι ο καθορισμός ενός
ολοκληρωμένου θεωρητικού μοντέλου για την ηθική ηγεσία στην εργασία, το οποίο θα
περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές διαστάσεις της έννοιας, θα διευκολύνει την
θεωρητική αποσαφήνισή της και θα περιορίσει τις ασάφεις και τις ασυμφωνίες των
παλαιότερων θεωρητικών προσεγγίσεων. Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, στα
επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται μια σειρά από εμπειρικές μελέτες, οι οποίες έχουν
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στόχο να αναδείξουν και να τεκμηριώσουν εμπειρικά το νέο εννοιολογικό και
ψυχομετρικό πλαίσιο για την έννοια της ηθικής ηγεσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
1η

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ:

Αναζητώντας

ένα

νέο

εννοιολογικό μοντέλο για την ηθική ηγεσία1
4. Εισαγωγή
Τα προηγούμενα κεφάλαια εστίασαν στα θεωρητικά μοντέλα και στα
υπάρχοντα ψυχομετρικά εργαλεία, κάθε ένα από τα οποία αξιολογούσε με διαφορετικό
αριθμό και τύπο διαστάσεων την έννοια της ηθικής ηγεσίας. Σκοπός της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης των προηγούμενων κεφαλαίων ήταν να αναδυθούν οι
ασυμφωνίες που υπάρχουν σχετικά με την εννοιολογική απόδοση της έννοιας της
ηθικής ηγεσίας και να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες στην προσπάθεια
των ειδικών να μετρήσουν την έννοια. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι να
επαναπροσδιορίσει την συγκεκριμένη έννοια και να δημιουργήσει ένα νέο
εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις
που λειτουργούν ως εννοιολογική βάση για την κατανόησή της, αλλά και εκείνες που
ενδεχομένως κινούνται στην περιφέρεια της έννοιας και συνεισφέρουν σε
δευτερογενές (υποστηρικτικό) επίπεδο στην εκδήλωσή της.
Η ανάδειξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου για την ηθική ηγεσία
πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε μια
ενδελεχής χαρτογράφηση όλων των διαστάσεων που αντιπροσωπεύουν την ηθική
ηγεσία, όπως αυτές παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Στο δεύτερο στάδιο
αξιολογήθηκε η εγκυρότητα του περιεχομένου των διαστάσεων που προέκυψαν από τη
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Πιο συγκεκριμένα, κάθε διάσταση που εντοπίστηκε
1

Τμήμα των αποτελεσμάτων της πρώτης εμπειρικής μελέτης έχει ενσωματωθεί στο άρθρο:
Μητροπούλου Ε.Μ., Τσαούσης, Ι., Ξανθοπούλου, Δ., & Πετρίδης Κ. (2014). Αναζητώντας τα
χαρακτηριστικά του ηθικού ηγέτη: Μια εμπειρική μελέτη στον χώρο εργασίας. Ψυχολογία, 21 (2), 161182.
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αξιολογήθηκε από προϊστάμενους και από υφιστάμενους για την εννοιολογική
σημαντικότητα της, ώστε να διαπιστωθεί αν τελικά έχει πρωτογενή, δευτερογενή ή
ενδεχομένως κανέναν εννοιολογικό ρόλο στην κατανοήση της ηθικής ηγεσίας. Η
ανάδειξη της εγκυρότητας του περιεχομένου των διαστάσεων θα επιβεβαιώσει την
εννοιολογική τους σημαντικότητα, και θα προσφέρει εμπειρικά δεδομένα για την
ένταξη ή τον αποκλεισμό τους από το νέο εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας. Η
επίτευξη και των δύο σταδίων είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς θα συμβάλλει στη
διατύπωση ενός σαφούς και συνεκτικού λειτουργικού ορισμού (μοντέλου) για την
έννοια της ηθικής ηγεσίας.

4.1 Στάδιο 1ο: Ανάδειξη/χαρτογράφηση των διαστάσεων για την ηθική
ηγεσία
Το πρώτο εμπειρικό στάδιο εστίασε στον εντοπισμό των διαστάσεων που
καθορίζουν εννοιολογικά τη έννοια της ηθικής ηγεσίας, όπως αυτές παρουσιάζονται
μέσα

σε

δημοσιευμένες

θεωρητικές

και

εμπειρικές

μελέτες

της

διεθνούς

βιβλιογραφίας, ώστε να συμπεριληφθούν στον νέο λειτουργικό ορισμό που
επιχειρούμε για την έννοια. Η ανασκόπηση περιέλαβε τις σημαντικότερες βάσεις
δεδομένων (π.χ., Scopus, Psych Articles), αλλά και τους σημαντικότερους εκδότες στο
χώρο των κοινωνικών επιστημών (π.χ., Science Direct, Emerald, Sage, Taylor &
Francis, κλπ.). Κριτήριο για την αναζήτηση των σχετικών μελετών αποτέλεσε η
εμφάνιση κάποιων από τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά στον τίτλο των μελετών:
‘ηθικός’(ethical), ‘ηγέτης’ (leader), ‘εργασία’ (work) και ‘ηθική’ (ethics). Τα
επιστημονικά περιοδικά από όπου αντλήθηκαν τα αποτελέσματα της παρούσας
ανασκόπησης είναι τα εξής: The Leadership Quarterly, Human Relations, Journal of
Leadership & Organizational Studies, Journal of Applied Psychology, Personnel
Psychology, European Management Journal, American Psychologist, Organizational
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Dynamics, Journal of Business Ethics, Canadian Journal of Psychology, British
Journal of Psychology, Scandinavian Journal of Psychology, Experimental
Psychology, Journal of Experimental Psychology Applied, Personality and individual
differences, Organizational Research Methods, Journal of Personnel Psychology,
Psychological Bulletin, Ergonomics, Business Ethics Quarterly και Business &
Society.
Η βιβλιογραφική αναζήτηση επικεντρώθηκε σε μελέτες που κάνουν
αποκλειστική αναφορά στην έννοια της ηθικής ηγεσίας και προσδιορίζουν
συγκεκριμένο αριθμό διαστάσεων για τον εννοιολογικό προσδιορισμό της. Από τις
112 μελέτες που προέκυψαν από την πρώτη αναζήτηση των λέξεων-κλειδιά, μόνο 18
επιλέχθηκαν για τη τελική φάση της αξιολόγησης. Η τελική επιλογή των μελετών
βασίστηκε στη σύμφωνη γνώμη τριών αξιολογητών, ειδικών σε θέματα ηγεσίας. Τα
κριτήρια που ορίστηκαν από τους αξιολογητές για την ένταξη μιας μελέτης στην
τελική λίστα ήταν τα ακόλουθα δύο: Πρώτον, να υπάρχει σαφής εννοιολογικός
προσδιορισμός για κάθε διάσταση και υπό-διάσταση της ηθικής ηγεσίας. Ένας σαφής
εννοιολογικός προσδιορισμός οφείλει να καθορίζει, να αποσαφηνίζει ή να
συμπληρώνει την έννοια της ηθικής ηγεσίας για να θεωρηθεί αποδεκτός από τους
αξιολογητές. Επιπλέον, ο εννοιολογικός προσδιορισμός πρέπει να περιλαμβάνει ένα
σύνολο κύριων γνωρισμάτων που να συνιστούν τη έννοια της ηθικής ηγεσίας.
Δεύτερον, να υπάρχει αποκλειστική συσχέτιση των διαστάσεων ηθικής ηγεσίας με την
εργασία και τους οργανισμούς. Προσδιορισμοί ή μελέτες που δεν αναφέρονται
αποκλειστικά σε εργασιακά περιβάλλοντα, δεν έγιναν αποδεκτά από τους αξιολογητές.
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ξεχώρισαν 18 μελέτες, οι οποίες μελετήθηκαν
περαιτέρω. Οι επιλεγμένες μελέτες, καθώς και οι διαστάσεις της ηθικής ηγεσίας που
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εντοπίστηκαν σε καθεμία από αυτές, παρουσιάζονται αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο
της παρούσας διδακτορικής διατριβής (βλ. Κεφ. 2, Πίνακα 2.1).
Οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί που εντοπίστηκαν στις 18 μελέτες της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης.
Βασικός στόχος της θεματικής ανάλυσης είναι η λεπτομερής καταγραφή των βασικών
στοιχείων των εννοιών για κάθε διάσταση ηθικής ηγεσίας εξατομικευμένα, ώστε να
διευκολυνθεί η ερμηνεία του περιεχομένου της και να αναδειχθεί η πρωτοτυπία κάθε
μίας από αυτές. Για την εμπειρική τεκμηρίωση των διαστάσεων της ηθικής ηγεσίας
χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί, οι οποίοι προέκυψαν από τις
18 μελέτες. Από τη θεματική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι ορισμένες διαστάσεις
εμφανίζονται περισσότερες από μια φορές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι διαστάσεις της
«ακεραιότητας» και της «τιμιότητας», οι οποίες εμφανίζονται σε πέντε διαφορετικές
θεωρητικές προσεγγίσεις αντίστοιχα (De Hoogh & Den Hartog, 2008. Den Hartog &
De Hoogh, 2009. Frisch & Huppenbauer, 2014. Kalshoven, Den Hartog, & De Hoogh,
2011α. Weaver, Treviño, & Agle, 2005).
Βασικό κριτήριο για την τελική αποδοχή μιας διάστασης στον εννοιολογικό
προσδιορισμό της ηθικής ηγεσίας είναι επίσης η έλλειψη θεματικής συνάφειας στον
ορισμό της με άλλες διαστάσεις. Εάν παρουσιάζεται θεματική συνάφεια ανάμεσα σε
δύο ή περισσότερες διαστάσεις για την ηθική ηγεσία, τότε συνεκτιμάται η σχετικότητα
του εννοιολογικού προσδιορισμού κάθε διάστασης ξεχωριστά. Για να οριστεί μια
διάσταση σχετική ή ταυτόσημη με μια άλλη, θα πρέπει οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί
και των δύο διαστάσεων να είχαν τουλάχιστον τρία κοινά σημεία. Ύστερα από
προσεκτική ανάλυση και μετά την επανεξέταση του περιεχομένου και της
πρωτοτυπίας κάθε διάστασης, αναδείχθηκαν 27 διακριτές διαστάσεις, οι οποίες
αναλύονται διεξοδικά παρακάτω.
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4.1.2 Ορισμός των 27 διαστάσεων ηθικής ηγεσίας
Τα αποτελέσματα της θεματικής ανάλυσης ανέδειξαν 27 διακριτές διαστάσεις
ηθικής ηγεσίας, οι οποίες παρουσιάζονται επιγραμματικά στον Πίνακα 4.1.
Η πρώτη διάσταση είναι η «νομιμότητα» (honesty). Η διάσταση αυτή
περιλαμβάνει τις αρετές της τιμιότητας και της δικαιοσύνης. Ο ηθικός ηγέτης
συμπεριφέρεται δίκαια και ισότιμα στα μέλη του οργανισμού, χωρίς καμία εξαίρεση.
Βασική προτεραιότητα του είναι να λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις στον οργανισμό
με δεοντολογικό τρόπο και σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια ηθικής προς όλους. Ο ηθικός
ηγέτης δεν έχει ευνοούμενους στην εργασία του.
Η δεύτερη διάσταση, όπως προέκυψε από τη θεματική ανάλυση, είναι η
«ειλικρίνεια» (sincerity). Η «ειλικρίνεια» αφορά τις συμπεριφορές που συνάδουν με
την έκφραση της αλήθειας στην εργασία. Ο ηθικός ηγέτης δε λέει ψέματα για να
πετύχει τους εργασιακούς του στόχους, ούτε κοροϊδεύει τα μέλη του οργανισμού, στον
οποίο απασχολείται. Απορρίπτει συνεργάτες που χρησιμοποιούν ψέματα ή μεθόδους
εξαπάτησης στην εργασία τους, γιατί ο ίδιος είναι αντίθετος με τέτοιες πρακτικές.
Βασικός στόχος του ηθικού ηγέτη είναι η καθιέρωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος
που διέπεται από συμπεριφορές ειλικρίνειας και φιλαλήθειας. Η τρίτη διάσταση
ονομάζεται «ακεραιότητα» (integrity). Ο ηθικός ηγέτης είναι αξιόπιστο και συνεπές
άτομο ως προς την εφαρμογή των ηθικών αρχών που πρεσβεύει στην εργασία. Γίνεται
αντιληπτός από τους συνεργάτες του ως άτομο που πάντα κρατάει τον λόγο του στην
δουλειά και διατηρεί την ίδια ηθική συμπεριφορά και στους υπόλοιπους τομείς της
ζωή του. Δεν τάζει πράγματα, στα οποία γνωρίζει ότι ενδεχομένως να μη μπορεί να
ανταποκριθεί ούτε όμως αναιρεί τις υποσχέσεις του.
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Πίνακας 4.1
Επιγραμματική παρουσίαση των 27 διαστάσεων ηθικής ηγεσίας
Διάσταση

Διάσταση

Διάσταση

νομιμότητα (honesty)

ειλικρίνεια (sincerity)

ακεραιότητα (integrity)

επιβράβευση ηθικής συμπεριφοράς (reward of
ethical behavior)
αλτρουισμός (altruism)

διευκρίνιση ηθικών ρόλων (clarification of ethical

ηθική εγρήγορση (ethical vigilance)

roles)

ταπεινοφροσύνη (humility)

πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς (ethical behavior εφαρμογές

‘πράσινης’

ηθικό όραμα (ethical vision)
πολιτικής

role-model)

(application of ‘green’ policies)

ηθική ευθύνη (ethical responsibility)

ηθική δυνατότητα (ethical possibility)

προώθηση ηθικής εκπαίδευσης (forwarding καταμερισμός

εξουσίας

ethical training)

distribution)

ηθική κουλτούρα (ethical culture)

ηθική στρατηγική (ethical strategy)

(power

ηθική αποφασιστικότητα (ethical determination) ηθική αξιολόγηση (ethical evaluation)
εμπιστοσύνη (trust)

ηθική παρατηρητικότητα (ethical insight)

ηθικός αυτοέλεγχος (ethical self-control)
ανάπτυξη ηθικού οράματος (development of ethical
vision)
ηθική εμψύχωση (ethical encouragement)
συνεργασία (collaboration)
ηθική

επιρροή

μετόχων

(ethical

influence

stakeholders)
ηθική καθοδήγηση (ethical guidance)
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Η τέταρτη διάσταση, όπως καθορίστηκε από τη θεματική ανάλυση είναι η
«επιβράβευση της ηθικής συμπεριφοράς» (reward of ethical behavior). Η
συγκεκριμένη διάσταση επικεντρώνεται στην αναγνώριση και στην ενίσχυση των
ηθικών πρωτοβουλιών των υφιστάμενων από τον ηθικό ηγέτη. Ο ηθικός ηγέτης είναι
επιφορτισμένος με την καθημερινή παρακολούθηση της εργασιακής συμπεριφοράς
των υφιστάμενων του. Όταν ο ηθικός ηγέτης διαπιστώσει ότι ένας εργαζόμενος
αναλαμβάνει ηθικές πρωτοβουλίες και υιοθετεί ηθικές συμπεριφορές, τον
επιβραβεύει ως αναγνώριση της ηθικής του συμπεριφορές. Αντιστρόφως, αν ένας
εργαζόμενος εκδηλώσει μη ηθική συμπεριφορά στην εργασία του, τότε ο ηθικός
ηγέτης τον τιμωρεί για μελλοντική αποτροπή αντίστοιχων συμπεριφορών από τον
ίδιοι τον εργαζόμενο ή από συναδέλφους του. Με την χρήση μεθόδων επιβράβευσης
ή τιμωρίας, ο ηθικός ηγέτης ενισχύει την εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών στον
οργανισμό, ενώ αποδυναμώνει την εκδήλωση μη ηθικών συμπεριφορών.
Η πέμπτη διάσταση είναι ο «αλτρουισμός» (altruism), δηλαδή το ειλικρινές
ενδιαφέρον που εκδηλώνει ο ηθικός ηγέτης για τον συνάνθρωπο του. Ο ηθικός ηγέτης
σέβεται τους συνανθρώπους του και τα δικαιώματά τους. Ενδιαφέρεται πραγματικά
για το καλό των υφιστάμενών του και παρέχει έμπρακτη στήριξη οποτεδήποτε
χρειαστεί. Αποτρέπει την εκμετάλλευση και τη χειραγώγηση των εργαζομένων από
ανώτερα διοικητικά στελέχη του οργανισμού. Στόχος του ηθικού ηγέτη είναι να
υπάρχει σεβασμός στην εργασία και να τηρούνται οι κανόνες ευπρέπειας και
ευγένειας. Η έκτη διάσταση, όπως καθορίστηκε από τη θεματική ανάλυση είναι η
«ηθική στρατηγική» (ethical strategy). Η «ηθική στρατηγική» επιτρέπει τον
καθορισμό ενός ξεκάθαρου σχεδίου για τον χειρισμό των εργασιακών υποθέσεων, το
οποίο στηρίζεται σε ηθικά κριτήρια. Για τον καθορισμό της στρατηγικής, ο ηθικός
ηγέτης αναλύει ενδελεχώς όλα τα εργασιακά δεδομένα, όπως για παράδειγμα, το
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νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται η δραστηριότητα του οργανισμού ή τις
κοινωνικές αξίες που διέπουν την κοινωνική και εργασιακή συμπεριφορά των μελών
του. Επιπλέον, ο ηθικός ηγέτης είναι αρμόδιος για τη συνεπή τήρηση των ηθικών
διαδικασιών, όπως είναι για παράδειγμα η σύσταση επιτροπών ελέγχου των
διαδικασιών και η διεκπεραίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προώθηση
ηθικότερων συμπεριφορών στο ανθρώπινο δυναμικό.
Η έβδομη διάσταση είναι η «διευκρίνιση ηθικών ρόλων» (clarification of
ethical roles), η οποία στοχεύει στην εργασιακή διαφάνεια. Ο ηθικός ηγέτης θέτει τις
βάσεις για τη θέσπιση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με το ανθρώπινο δυναμικό,
ώστε να αποσαφηνιστούν εξατομικευμένα οι ηθικές ευθύνες και οι εργασιακές
αρμοδιότητες για κάθε εργαζόμενο του οργανισμού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο
ηθικός ηγέτης επικοινωνεί στα μέλη του οργανισμού τα εργασιακά τους δικαιώματα
και δίνει τη δυνατότητα να εκφράζουν χωρίς φόβο τους προσωπικούς στόχους από
την εργασία τους.
Η όγδοη διάσταση ονομάζεται «πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς» (ethical
behavior role-model). Ο ηθικός ηγέτης αποτελεί πρότυπο μίμησης της ηθικής
συμπεριφοράς στα μέλη του οργανισμού και δίνει το παράδειγμα στο ανθρώπινο
δυναμικό για την ενδεδειγμένη ηθική συμπεριφορά στην εργασία. Για τον λόγο αυτό,
ο ηγέτης συμπεριφέρεται με τον ίδιο ηθικό τρόπο, τόσο στον εργασιακό του βίο όσο
και στη προσωπική του ζωή. Η ένατη διάσταση είναι η «ταπεινοφροσύνη» (humility).
Ο ηθικός ηγέτης δεν είναι ματαιόδοξος σχετικά με τον εργασιακό του ρόλο και δεν
κομπάζει για τις ηθικές πρακτικές που χρησιμοποιεί στην εργασία του. Δεν καυχιέται
για τα εργασιακά του επιτεύγματα, ούτε μειώνει τα εργασιακά επιτεύγματα των
συναδέλφων του. Ο ηθικός ηγέτη διατηρεί ένα ταπεινό βίο εντός και εκτός
εργασιακού περιβάλλοντος.
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Η 10η διάσταση ονομάζεται «εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής» (application
of ‘green’ policies) και εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων εργασιακών
σχεδίων, τα οποία είναι φιλικά προς τον κοινωνικό ιστό και το φυσικό περιβάλλον. Ο
ηθικός ηγέτης δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον για την ευημερία του περιβάλλοντος και
υιοθετεί φιλικές προς το περιβάλλον εργασιακές πρακτικές. Παραδείγματα τέτοιων
εργασιακών πρακτικών είναι η προώθηση πολιτικών ανακύκλωσης για τις πρώτες
ύλες που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό, η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση
ανακυκλώσιμων υλικών/αναλώσιμων για τις εργασίες. Η 11η διάσταση είναι ο
«ηθικός αυτοέλεγχος» (ethical self-control) και συνδέεται με την ικανότητα
αυτοκυριαρχίας του ηθικού ηγέτη. Ο ηθικός ηγέτης είναι εγκρατής με τα
συναισθήματα και τις προσωπικές επιθυμίες του τόσο κατά τη διάρκεια εργασίας του,
όσο και κατά τη διάρκεια των διαπροσωπικών του σχέσεων και περιορίζει την
εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων ή την εκτόνωση προσωπικών εντάσεων ή
άγχους σε τρίτους. Ο ηθικός ηγέτης οφείλει να έχει πλήρη έλεγχο του εαυτού του και
να διατηρεί την αυτοκυριαρχία του ακόμα και στις δυσκολότερες εργασιακές
συνθήκες.
Η 12η διάσταση είναι το «ηθικό όραμα» (ethical vision). Ο ηθικός ηγέτης
επιδιώκει τη κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού προς ένα κοινό όραμα, στο
οποίο περιλαμβάνονται οι μελλοντικές ηθικές πρακτικές του οργανισμού. Στόχος του
ηγέτη είναι να εμπνεύσει το ανθρώπινο δυναμικό προς την υιοθέτηση ενεργών
ηθικών ρόλων, οι οποίοι θα ενισχύσουν την εφαρμογή της ηθικής στην εργασία. Με
αυτόν τον τρόπο όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στο ηθικό
όραμα του οργανισμού. Η 13η διάσταση είναι η «ηθική ευθύνη» (ethical
responsibility), σύμφωνα με την οποία ο ηθικός ηγέτης αναλαμβάνει τις ευθύνες του
εργασιακού του ρόλου και αποδέχεται πλήρως τις συνέπειες των πράξεων του. Ο
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ηθικός ηγέτης είναι υπόλογος για τις ηθικές πρακτικές που χρησιμοποιεί στην
εργασία του και ταυτόχρονα θεωρεί και τους υπόλοιπους εργαζόμενους υπόλογους
για τις εργασιακές τους πράξεις. Για αυτό και πάντα ωθεί τους υφιστάμενου του να
αναλαμβάνουν τη ευθύνη που τους αναλογεί στην εργασία. Ο ηθικός ηγέτης πότε δεν
καταλογίζει ηθικές ευθύνες σε άτομα που δεν έχουν ευθύνονται για τα σφάλματα
στην εργασία.
Η 14η διάσταση είναι η «ηθική εγρήγορση» (ethical vigilance). Η ηθική
εγρήγορση αναφέρεται στην ικανότητα του ηγέτη να είναι διαρκώς σε
επιφυλακή/ετοιμότητα για να διαπιστώσει αν εκδηλώνονται μη ηθικές συμπεριφορές
στην εργασία. Ο ηθικός ηγέτης επιδιώκει να δεσμεύσει το ανθρώπινο δυναμικό προς
την εφαρμογή όλων των ηθικών αξιών που ο ίδιος πρεσβεύει. Βασική του μέριμνα
είναι οι εργαζόμενοι να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με ηθικό τρόπο, όπως για
παράδειγμα να μη λένε ψέμματα, να μην εξαπατούν τους συναδέλφους τους και να μη
μεροληπτούν υπέρ ορισμένων συναδέλφων. Η 15η διάσταση είναι η «ηθική
δυνατότητα» (ethical possibility). Ο ηθικός ηγέτης οφείλει να έχει άριστη γνώση του
πλαισίου του οργανισμού για να εφαρμόζει τις ηθικές αξίες που πρεσβεύει. Πρακτικά,
ο ηγέτης λαμβάνει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα οικονομικά και
υλικά μέσα που διαθέτει στην εργασία του, τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης των
εργασιακών στόχων, καθώς και τις φυσικές δυνατότητες των υφιστάμενων, με τους
οποίους συνεργάζεται. Μόνο όταν διαθέτει τέτοια πληροφόρηση, μπορεί να επιτύχει
τα μέγιστα για την εφαρμογή των ηθικών του αξιών στην εργασία.
Η 16η διάσταση είναι η «ανάπτυξη του ηθικού οράματος» (development of
ethical vision). Ο ηθικός ηγέτης θέτει ως θεμέλια προτεραιότητα στην εργασία του
την υλοποίηση του ηθικού οράματος, γι’ αυτό και γνωστοποιεί στο ανθρώπινο
δυναμικό τις μελλοντικές ηθικές κατευθύνσεις του οργανισμού. Οι μελλοντικές

138

ηθικές κατευθύνσεις διαμορφώνονται από τη διοίκηση και στόχος τους είναι η
υιοθέτηση συγκεκριμένων ηθικών στόχων σχετικά με τις μελλοντικές εργασίες που
ορίζει ο οργανισμός. Η 17η διάσταση είναι ο «καταμερισμός της εξουσίας» (power
distribution). Ο ηθικός ηγέτης ενθαρρύνει τις ανοικτές συζητήσεις με το ανθρώπινο
δυναμικό σχετικά με τις ηθικές πρακτικές του οργανισμού. Θεωρείται ανοιχτόμυαλο
άτομο και για αυτό συχνά οι συζητήσεις μαζί του αφορούν τους ηθικούς
προβληματισμούς, τις ιδέες ή/και τις ανησυχίες των εργαζομένων. Ενθαρρύνει την
καθολική συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στη λήψη εργασιακών αποφάσεων
και το πετυχαίνει μέσω της ανοικτής επικοινωνίας και της πλήρους διαφάνειας στην
εργασία.
Η 18η διάσταση είναι η «ηθική κουλτούρα» (ethical culture). Ο ηθικός
ηγέτης είναι ο κύριος δημιουργός και εκφραστής της ηθικής κουλτούρας του
οργανισμού, η οποία δίνει έμφαση στις ηθικές πεποιθήσεις και αξίες που πρεσβεύει ο
ίδιος. Το ανθρώπινο δυναμικό οφείλει να συμμεριστεί την ηθική κουλτούρα του
οργανισμού, για αυτό και η συμμόρφωση του προς αυτήν γίνεται με τη χρήση ηθικών
κανόνων. Η 19η διάσταση ονομάζεται «ηθική εμψύχωση» (ethical encouragement)
και εστιάζει στο συνεχές ενδιαφέρον του ηθικού ηγέτη για την προσωπική εξέλιξη
των υφισταμένων του. Ο ηθικός ηγέτης ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της ηθικής
συμπεριφοράς κάθε υφισταμένου εξατομικευμένα. Για αυτό και προσφέρει ίσες
ευκαιρίες σε όλους.
Η 20η διάσταση, όπως καθορίστηκε από τη θεματική ανάλυση, είναι η
«προώθηση της ηθικής εκπαίδευσης» (forwarding ethical training). Ο ηθικός ηγέτης
θεωρεί αναγκαία τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων σε ζητήματα ηθικής και
λαμβάνει ενεργό ρόλο στην τήρηση των δεοντολογικών συμπεριφορών. Βασική του
μέριμνα αποτελεί η αναπροσαρμογή των εργασιακών πρακτικών, οι οποίες πλέον θα
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καθορίζονται από ηθικά κριτήρια. Επίσης, ο ηθικός ηγέτης έχει καινοτόμες ιδέες για
τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων στον
οργανισμό, οι οποίες έχουν ηθική θεματική. Η 21η διάσταση είναι η «ηθική
αποφασιστικότητα» (ethical determination). Ο ηθικός ηγέτης είναι δυναμικό άτομο
και λαμβάνει ηθικές αποφάσεις στην εργασία, όσο δύσκολες και αν είναι. Δε
μεταθέτει την ευθύνη της απόφασής του σε τρίτους, δε δειλιάζει όταν αντιμετωπίζει
προβλήματα στην εργασία του, αλλά πάντοτε λειτουργεί αποτελεσματικά όταν
βρίσκεται αντιμέτωπος με ηθικά ζητήματα.
Η 22η διάσταση είναι η «συνεργασία» (collaboration). Ο ηθικός ηγέτης
προωθεί τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ των μελών του οργανισμού.
Διευκολύνει την αρμονική διευθέτηση των προσωπικών διαφορών μεταξύ των
εργαζομένων, ευνοεί τη δημιουργία ενός συλλογικού κλίματος στην εργασία και είναι
αρωγός για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Η 23η διάσταση είναι η «ηθική
αξιολόγηση» (ethical evaluation). O ηθικός ηγέτης θεωρεί πολύ σημαντική την
αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο της ηθικής συμπεριφοράς που
πρεσβεύει ο ίδιος στην εργασία του, όσο και των ηθικών πρακτικών που τηρεί ο
οργανισμός. Επιπλέον, ο ηθικός ηγέτης παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση στους
υφιστάμενους του και ενισχύει την ικανότητά τους να αξιολογούν οι ίδιοι την
εκδήλωση της ηθικής τους συμπεριφοράς στην εργασία. Τελικός σκοπός του ηθικού
ηγέτη είναι να θέτονται υπό συνεχή επαναξιολόγηση όλες οι ηθικές συμπεριφορές
που εκδηλώνονται στην εργασία και να εφαρμόζονται με ορθό τρόπο. Η 24η
διάσταση ονομάζεται «ηθική επιρροή μετόχων» (ethical influence of stakeholders)
και επικεντρώνεται στη συνεχή και αμφίδρομη συνεργασία του ηθικού ηγέτη με τους
μετόχους του οργανισμού. Η συνεργασία αυτή είναι σημαντική, καθώς ο ηθικός
ηγέτης προωθεί τις ηθικές αρετές που πρεσβεύει προς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη,
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ώστε να εξασφαλίσει ότι η χάραξη της ηθικής πολιτικής του οργανισμού θα βασίζεται
σε ηθικά κριτήρια.
Η 25η διάσταση είναι η «εμπιστοσύνη» (trust). Ο ηθικός ηγέτης θεωρείται
άτομο εμπιστοσύνης στον οργανισμό. Είναι φερέγγυος και για αυτό συχνά οι
υφιστάμενοί του του εμπιστεύονται προσωπικά τους ζητήματα. Ο ηθικός ηγέτης είναι
διακριτικός, εχέμυθος και διατηρεί το απόρρητο σημαντικών υποθέσεων του
οργανισμού. Η 26η διάσταση είναι η «ηθική παρατηρητικότητα» (ethical insight), η
οποία αναφέρεται στη δυνατότητα του ηθικού ηγέτη να παρατηρεί την ηθική και μη
ηθική συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού στην εργασία. Δεν προβλέπονται
περιθώρια για ηθικές ‘ατασθαλίες’ από τους εργαζομένους, γιατί ο ηθικός ηγέτης,
παρατηρεί συστηματικά, επισημαίνει τις συνέπειες των μη ηθικών συμπεριφορών
στους εργαζόμενους και τους παρακινεί προς την εκδήλωση ηθικότερων
συμπεριφορών. Τέλος, η 27η διάσταση, όπως προέκυψε από τη θεματική ανάλυση,
είναι η «ηθική καθοδήγηση» (ethical guidance). Ο ηθικός ηγέτης καθοδηγεί τους
εργαζόμενους προς τη χρήση ηθικότερων συμπεριφορών. Για τον σκοπό αυτό
προϊσταται μέσω του παραδείγματος, δηλαδή εστιάζει στην εφαρμογή απολαβών
ανάλογα με τη συμπεριφορά ενός εργαζομένου. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας
εργαζόμενος επιδείξει ηθικά αποδεκτή συμπεριφορά, τότε ανταμείβεται από τον
ηθικό ηγέτη. Αντιστρόφως, ο ηθικός ηγέτης επιδιώκει να ‘ανακατευθύνει’ έναν
εργαζόμενο, ο οποίος συμπεριφέρεται με μη ηθικό τρόπο στην εργασία του.
Συμπερασματικά, μέσα από τη θεματική ανάλυση αναζητήθηκαν οι
διαστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν την έννοια της ηθικής ηγεσίας στην εργασία.
Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφιας εντοπίστηκαν 18
μελέτες, οι οποίες καθόριζαν με ευκρίνεια έναν συγκεκριμένο αριθμό διαστάσεων για
την ηθική ηγεσία στην εργασία. Συνολικά εντοπίστηκαν 27 διαστάσεις, οι οποίες και
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αναλύθηκαν περαιτέρω για τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, απαραίτητη
προϋπόθεση για την εισδοχή τους στο νέο εννοιολογικό πλαίσιο είναι η αξιολόγηση
της σημαντικότητάς τους στον καθορισμό της έννοιας της ηθική ηγεσίας. Η
αξιολόγηση αυτή παρουσιάζεται στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης.

4.2. Στάδιο 2ο: Αξιολόγηση της εγκυρότητας του περιεχομένου των 27
διαστάσεων ηθικής ηγεσίας
Η εμπειρική τεκμηρίωση της εγκυρότητας του περιεχομένου των 27
διαστάσεων ηθικής ηγεσίας που εντοπίστηκαν στο πρώτο εμπειρικό στάδιο, έγινε από
δύο διαφορετικές εργασιακές ομάδες: αυτούς που ασκούν διοίκηση στον οργανισμό
(ηγέτες) και αυτούς που υφίστανται τη διοίκηση στον οργανισμό (υφιστάμενοι). Η
συνδυαστική αξιολόγηση από δύο διαφορετικές ομάδες έχει στόχο να προσφέρει μια
καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της έννοιας. Οι πληροφορίες που
λαμβάνονται τόσο από τους προϊστάμενους, όσο και από τους υφιστάμενους θα
ενισχύσει τη φαινομενική εγκυρότητα των διαστάσεων και θα επιτρέψει την ανάδειξη
ενδεχόμενων σημαντικών εννοιολογικών διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων.

4.2.1. Συμμετέχοντες
Οι διαστάσεις που εντοπίστηκαν στο πρώτο στάδιο της έρευνας δόθηκαν σε
αξιολογητές (raters), οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
Άνεργοι, συνταξιούχοι αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούσαν ατομική
επιχείρηση, αλλά δεν απασχολούσαν πάνω από πέντε υπαλλήλους, αποκλείστηκαν
από την μελέτη. Οι αξιολογητές προέρχονταν από επιχειρήσεις που απασχολούσαν
περισσότερους από πέντε εργαζόμενους, γιατί σε αυτές τις επιχειρήσεις θεωρείται ότι
υπάρχει σαφής διαχωρισμός των εργασιακών αρμοδιοτήτων και ξεκάθαρη ηγετική
παρουσία, η οποία δρα στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού (VanGils, 2005).
Αντίθετα, σε πολύ μικρές (π.χ., οικογενειακές) επιχειρήσεις, συνήθως δεν
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καθορίζονται σαφείς εργασιακοί ρόλοι, ούτε ξεκαθαρίζονται οι εργασιακές
αρμοδιότητες των απασχολούμενων (Dyer, 2003. Saini & Budhwar, 2008). Για το
λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις,
αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Στόχος της εμπειρικής τεκμηρίωσης ήταν να
προσδιοριστούν τα ειδικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν έναν ηθικό ηγέτη.
Επομένως, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις 27 διαστάσεις ηθικής
ηγεσίας με βάση τις πεποιθήσεις τους και όχι τις πρακτικές που ακολουθούν στην
εργασία τους.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 41 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 23
(56%) ήταν άνδρες. Από τους 41 εργαζόμενους, οι 19 είχαν ηγετική θέση εργασίας
(προϊστάμενοι), ενώ οι 22 είχαν υφιστάμενη θέση εργασίας. Οι εργαζόμενοι
προέρχονταν

από

τους

ακόλουθους

κλάδους:

εμπορίου,

τηλεπικοινωνιών,

οικονομικών, εκπαίδευσης, διοικητικών υπηρεσιών, παραγωγής και της ελληνικής
αστυνομίας. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν τα 39 έτη (Τ.Α. = 6,37)
και το εύρος των ηλικιών κυμαινόταν από 30 έως 58 ετών. Ένα άτομο δε δήλωσε την
ηλικία του. Αναφορικά με το είδος του οργανισμού στον οποίο εργάζονταν, 23
συμμετέχοντες (56%) προέρχονταν από το δημόσιο τομέα και 18 (34%) από τον
ιδιωτικό. Αναλύοντας τις δύο ομάδες ξεχωριστά ο μέσος όρος ηλικίας των
προϊστάμενων ήταν τα 41,44 έτη (Τ.Α. = 7,55), ενώ των υφιστάμενων τα 37,14 έτη
(Τ.Α. = 4,52). Τέλος, το 79% των προϊστάμενων ήταν άνδρες, και το 64% των
υφισταμένων ήταν γυναίκες. Το δείγμα ήταν ευκαιριακό (convenience sample) και τα
δημογραφικά του χαρακτηριστικά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4.2.
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Πίνακας 4.2
Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος (Ν = 41)
Συνολικό Δείγμα

Προϊστάμενοι

Υφιστάμενοι

Άνδρες

23 (56%)

15 (79%)

8 (36%)

Γυναίκες

18 (44%)

4 (21%)

14 (64%)

Δημόσιος τομέας

23 (56%)

7 (37%)

16 (73%)

Ιδιωτικός τομέας

18 (34%)

11 (63%)

6 (27%)

39,07 (Τ.Α. = 6,37)

41,44 (Τ.Α. = 7,55)

37,14 (Τ.Α. = 4,52)

M. O. ηλικίας

4.2.2. Εργαλείο
Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για την παρούσα έρευνα
περιελάμβανε 27 στοιχεία, όσες δηλαδή ήταν και οι διαστάσεις της ηθικής ηγεσίας, οι
οποίες προέκυψαν από τη θεματική ανάλυση του πρώτου εμπειρικού σταδίου (βλ.
4.1.2). Κάθε στοιχείο συνοδευόταν από μια σύντομη περιγραφή για τα βασικά
χαρακτηριστικά της έννοιας, επομένως δημιουργήθηκαν συνολικά 27 λειτουργικοί
ορισμοί. Οι αξιολογητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό πίστευαν ότι η
κάθε διάσταση αντιπροσώπευε την έννοια του ηθικού ηγέτη. Η αποκριτική κλίμακα
που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα έξι σημείων (1 = «Δεν
προσδιορίζει καθόλου τον ηθικό ηγέτη» έως 6 = «Προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο
βαθμό τον ηθικό ηγέτη»). Η διαβαθμιστική κλίμακα των έξι σημείων είναι μια
διαδεδομένη μέθοδος απόκρισης, η οποία εφαρμόζεται συχνά στην ψυχομετρία
(Wakita, Ueshima, & Noguchi, 2012). Επιπλέον, προσφέρει αρκετό εύρος επιλογών
χωρίς να ασκείται πίεση στους ερωτώμενους για να απαντήσουν (Kulas, Stachowski
& Haynes, 2008). Ο χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά
τα είκοσι λεπτά.
144

4.2.3. Διαδικασία
Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Αρχικά, υπήρξε προσωπική επικοινωνία με κάθε έναν αξιολογητή ατομικά. Εφόσον
το αίτημα για συμμετοχή στην έρευνα γινόταν αποδεκτό, προωθούταν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κάθε αξιολογητή ένας συνδέσμος (link), που
μετέφερε τους αξιολογητές στο ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής. Η μέθοδος
αυτή εξασφάλισε την ανωνυμία των συμμετεχόντων, γιατί δεν επέτρεψε τη σύζευξη
των απαντήσεων τους με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή με άλλα προσωπικά
στοιχεία που πιθανόν να φανερώνουν την ταυτότητά τους. Η συγκεκριμένη έρευνα
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του
Πανεπιστημίου Κρήτης για τη διασφάλιση των απαιτούμενων δεοντολογικών
κανονισμών, όπως καθορίζονται από το επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας.

4.2.4. Αποτελέσματα
Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για κάθε διάσταση στο σύνολο των
αξιολογητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. Για να διαπιστωθεί η εννοιολογική
σημαντικότητα κάθε διάστασης, πρέπει ο μέσος όρος της να μην υπερβαίνει το
κατώτατο όριο του μέσου όρου αποδοχής (> 3,5). Ο καθορισμός του συγκεκριμένου
ορίου έγινε με γνώμονα τη διαβαθμιστική κλίμακα των έξι σημείων. Με βάση αυτή
τη κλίμακα, ο αριθμός 3,5 είναι ψηλότερος από τον μέσο όρο της κλίμακας (Μ.Ο. =
3) και επομένως επιτρέπεται η εξαγωγή αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων. Από τα
αποτελέσματα φαίνεται ότι οι περισσότερες διαστάσεις είχαν τιμή μεγαλύτερη από 4,
επομένως φαίνεται ότι όλες κρίθηκαν σημαντικές για τον προσδιορισμό της έννοιας
της ηθικής ηγεσίας. Μόνο τέσσερις διαστάσεις είχαν μέσο όρο μικρότερο από 4.
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Αυτές ήταν η «ηθική στρατηγική» (Μ.O. = 3,83), οι «εφαρμογές ‘πράσινης’
πολιτικής» (Μ.O. = 3,66), η «ανάπτυξη ηθικού οράματος» (Μ.O. = 3,66) και η «ηθική
επιρροή μετόχων» (Μ.O. = 3,78). Ωστόσο, οι τιμές των συγκεκριμένων διαστάσεων
δε ξεπέρασαν το κατώτατο όριο εισδοχής (3,5) αλλά θεωρήθηκαν εννοιολογικά
σημαντικές για τον προσδιορισμό της έννοιας της ηθικής ηγεσίας. Επιπρόσθετα, οι
τυπικές αποκλίσεις για σχεδόν όλες τις διαστάσεις είναι κοντά στη μονάδα
εκδηλώνοντας καλή συνοχή, αφού οι εκτιμήσεις των εργαζομένων δε φαίνεται να
μεταβάλλονται σε μεγάλο βαθμό από τον μέσο όρο της διάστασης που ανήκουν.
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Πίνακας 4.3
Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις και μέγεθος επίδρασης των διαφορών για τις 27
διαστάσεις ηθικής ηγεσίας
Διαστάσεις

Συμμετέχοντες

M. O.

T. A.

t

d

4,68

,79

,80

,13

Προϊστάμενοι

4,79

,53

Υφιστάμενοι

4,59

,96

4,59

,74

,79

,12

Προϊστάμενοι

4,68

,47

Υφιστάμενοι

4,40

,92

4,56

,71

,59

,07

Προϊστάμενοι

4,63

,59

Υφιστάμενοι

4,50

,78

4,49

,84

1,02

,16

Προϊστάμενοι

4,63

,76

Υφιστάμενοι

4,36

,90

4,46

,81

,84

,13

Προϊστάμενοι

4,58

,60

Υφιστάμενοι

4,36

,95

4,46

,71

,08

,01

Προϊστάμενοι

4,47

,69

Υφιστάμενοι

4,42

,73

4,46

,89

1,87

,29

Προϊστάμενοι

4,76

,45

Υφιστάμενοι

4,23

1,11

4,46

,67

2,02

,30

Προϊστάμενοι

4,68

,58

Υφιστάμενοι

4,27

,70

4,41

,74

-,36

,08

Προϊστάμενοι

4,37

,89

Υφιστάμενοι

4,45

,59

Εμπιστοσύνη

Επιβράβευση

ηθικής

συμπεριφοράς
Συνεργασία

Ηθική εμψύχωση

Νομιμότητα

Ειλικρίνεια

Ηθική ευθύνη

Ακεραιότητα

Ηθική παρατηρητικότητα

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Διαστάσεις

Συμμετέχοντες

Πρότυπο ηθικής
συμπεριφοράς

4,39

,92

Προϊστάμενοι

4,47

,69

Υφιστάμενοι

4,32

1,08

4,37

,76

Προϊστάμενοι

4,47

,61

Υφιστάμενοι

4,27

,84

4,27

,89

Προϊστάμενοι

4,42

,60

Υφιστάμενοι

4,14

1,08

4,27

,92

Προϊστάμενοι

4,42

,77

Υφιστάμενοι

4,04

1,03

4,24

,97

Προϊστάμενοι

4,32

,88

Υφιστάμενοι

4,18

1,05

4,24

,83

Προϊστάμενοι

4,21

,87

Υφιστάμενοι

4,27

,76

4,22

,93

Προϊστάμενοι

4,21

,91

Υφιστάμενοι

4,23

,84

4,07

,93

Προϊστάμενοι

4,21

,91

Υφιστάμενοι

3,95

,95

4,07

,90

Προϊστάμενοι

4,00

,99

Υφιστάμενοι

4,05

,84

4,05

1,04

Προϊστάμενοι

3,84

1,22

Υφιστάμενοι

4,21

,75

Ηθικός αυτοέλεγχος

Καταμερισμός εξουσίας

Ταπεινοφροσύνη

Ηθική καθοδήγηση

Ηθική αποφασιστικότητα

Ηθική αξιολόγηση

Ηθική κουλτούρα

Ηθικό όραμα

Προώθηση ηθικής
εκπαίδευσης

(συνέχεια από την επόμενη σελίδα)
M. O.
T. A.
t
d
,53

,08

,83

,13

1,01

,16

,98

,15

,43

,07

-,23

-,03

-,05

-,01

,87

,14

,20

,03

-1,18

-,18

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από την επόμενη σελίδα)
Διαστάσεις

Συμμετέχοντες

M. O.

T. A.

t

d

4,05

,89

-,32

-,05

Προϊστάμενοι

4,00

,83

Υφιστάμενοι

4,09

0,97

4,02

,98

-,14

-,02

Προϊστάμενοι

4,00

,88

Υφιστάμενοι

4,05

1,09

4,00

1,12

,55

,09

Προϊστάμενοι

4,00

,99

Υφιστάμενοι

3,83

1,23

4,02

1,10

-,69

-,11

Προϊστάμενοι

3,89

,99

Υφιστάμενοι

4,21

1,20

3,83

,89

,96

-,14

Προϊστάμενοι

3,81

,94

Υφιστάμενοι

3,95

,84

3,78

,96

,055

,010

Προϊστάμενοι

3,79

1,03

Υφιστάμενοι

3,77

,92

3,66

1,01

-,15

-,02

Προϊστάμενοι

3,63

,83

Υφιστάμενοι

3,68

1,13

3,66

,96

,80

,12

Προϊστάμενοι

3,79

,91

Υφιστάμενοι

3,55

1,01

Ηθική δυνατότητα

Ηθική εγρήγορση

Αλτρουισμός

Διευκρίνιση ηθικών ρόλων

Ηθική στρατηγική

Ηθική επιρροή μετόχων

Εφαρμογές ‘πράσινης’
πολιτικής
Ανάπτυξη ηθικού οράματος

Επιπλέον, στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές
αποκλίσεις των διαστάσεων ξεχωριστά για τους προϊστάμενους και τους
υφιστάμενους. Η ανάλυση αυτών των δεικτών ξεχωριστά για κάθε ομάδα επιτρέπει
τη σύγκριση των αξιολογήσεων ανά εργασιακή θέση. Από τα αποτελέσματα της
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ανάλυσης διαπιστώνεται ότι τόσο οι προϊστάμενοι όσο και οι υφιστάμενοι
αξιολόγησαν εξίσου ως λιγότερο εννοιολογικά σημαντικές τις διαστάσεις «εφαρμογές
‘πράσινης’ πολιτικής», «ανάπτυξη ηθικού οράματος» και «ηθική επιρροή μετόχων».
Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους
μέσους όρους κάθε διάστασης ανάμεσα στους υφιστάμενους και τους προϊστάμενους,
χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα (Heeren & D’Agostino,
1987. Rietveld & van Hout, 2015). Επιπρόσθετα, λόγω του αυξημένου αριθμού των
συγκρίσεων (N = 27) χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία διόρθωσης Bonferroni για την
αποφυγή σφάλματος Τύπου Ι, δηλαδή την απόρριψη στατιστικά μη σημαντικού
αποτελέσματος στα δεδομένα της έρευνας (Holm, 1979. Hommel, 1989. Simes,
1986). Έτσι, το νέο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας με βάση το οποίο
αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα από τη χρήση του κριτηρίου t ήταν p = 0,001. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης για τα επίπεδα συμφωνίας μεταξύ των δύο εργασιακών
ρόλων ανέδειξαν ότι καμία διάσταση δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικό
αποτέλεσμα, δηλαδή τόσο οι προϊστάμενοι, όσο και οι υφιστάμενοι θεώρησαν εξίσου
σημαντικές και τις 27 διαστάσεις για τον καθορισμό της έννοιας της ηθικής ηγεσίας.
Παράλληλα, αξιολογήθηκε ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων
αξιολογητών (προϊστάμενων και υφιστάμενων). Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε
ο δείκτης Intraclass Correlation Coefficient (ICC) διπλής τυχαίας κατεύθυνσης, αφού
τα δεδομένα προήλθαν από τα ίδια άτομα για όλες τις διαστάσεις ηθικής ηγεσίας
(LeBrenton & Senter, 2008. McGraw & Wong, 1996. Müller & Büttner, 1994). Το
αποτέλεσμα για την αξιοπιστία μεταξύ των αξιολογητών ήταν πολύ υψηλό (r = 0,91)
για διάστημα εμπιστοσύνης 95% (δηλαδή ποσοστό τυχαίου σφάλματος 5%).
Επομένως, σχεδόν όλη η διακύμανση των μέσων όρων μεταξύ προϊστάμενων και
υφιστάμενων θεωρήθηκε πραγματική, επιβεβαιώνοντας ότι και οι 27 διαστάσεις
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ηθικής ηγεσίας είναι εννοιολογικά σημαντικές για τον καθορισμό της συγκεκριμένης
έννοιας.
Τέλος, υπολογίστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας ICC για κάθε ομάδα ξεχωριστά,
ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των αξιολογητών για κάθε ομάδα.
Πιο αναλυτικά, ο δείκτης αξιοπιστίας για την ομάδα των προϊστάμενων ήταν ICC =
0,73, ενώ ο δείκτης αξιοπιστίας για την ομάδα των υφιστάμενων ήταν ICC = 0,45. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι η ομάδα των προϊστάμενων παρουσίασε υψηλότερο
βαθμό συμφωνίας αναφορικά με τη σημαντικότητα των διαστάσεων της ηθικής
ηγεσίας, αφού το 73% της διακύμανσης τους ήταν αληθινή. Αντίθετα, η ομάδα των
υφιστάμενων παρουσίασε μικρότερο βαθμό συμφωνίας, αφού μόνο το 45% της
μεταξύ τους διακύμανσης ήταν αληθινή.

4.3. Συμπεράσματα πρώτης εμπειρικής μελέτης
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανέδειξαν ότι και οι 27 διαστάσεις που
εντοπίστηκαν από τη θεματική ανάλυση είναι εννοιολογικά αντιπροσωπευτικές και
στατιστικά σημαντικές για τον προσδιορισμό της έννοιας της ηθικής ηγεσίας στην
εργασία. Μάλιστα, οι διαστάσεις εκείνες που θεωρήθηκαν χαρακτηριστικότερες για
τη έννοια, καθώς παρουσιάζονται στα περισσότερα εννοιολογικά μοντέλα αλλά
ταυτόχρονα έχουν και τον υψηλότερο μέσο όρο και στις δύο εργασιακές ομάδες είναι
η «συνεργασία», η «επιβράβευση συμπεριφοράς», η «ακεραιότητα» και η
«εμπιστοσύνη». Αυτές οι διαστάσεις φαίνεται πως συμβάλλουν περισσότερο στη
διαμόρφωση του λειτουργικού ορισμού της ηθικής ηγεσίας. Αντιθέτως, οι διαστάσεις
που αξιολογήθηκαν ως λιγότερο σημαντικές, γιατί εμφάνισαν χαμηλότερο μέσο όρο
στη δεύτερη έρευνα, αλλά ταυτόχρονα δεν αναφέρονται και σε αρκετά εννοιολογικά
μοντέλα είναι η «ηθική στρατηγική», οι «εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής», η
«ανάπτυξη ηθικού οράματος» και η «ηθική επιρροή μετόχων».
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Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της παρούσας ανάλυσης ήταν το γεγονός ότι η
αξιολόγηση της σημαντικότητας της κάθε διάστασης έγινε και από προϊστάμενους
και από υφιστάμενους. Η χρήση δεδομένων από διαφορετικές εργασιακές ομάδες
επέτρεψε τη συγκριση των αξιολογήσεων των ενδεχόμενων διαφορών ως προς την
έννοια της ηθικής ηγεσίας, ανάλογα με τη θέση εργασίας που κατέχει το άτομο στον
οργανισμό. Η συγκέντρωση δεδομένων από διαφορετικές εργασιακές ομάδες
θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, την
αντικειμενικότερη αξιολόγηση των σημαντικών πληροφοριών τους και την αποφυγή
μεροληπτικών απαντήσεων συγκριτικά με τη χρήση δεδομένων που προέρχονται
μόνο από προϊστάμενους ή μόνο από υφιστάμενους (Dion, Gupta, Sotak, Shirreffs,
Serban, Hao, και συν., 2014).
Από τις 18 εμπειρικές μελέτες ηθικής ηγεσίας που παρουσίαστηκαν, μόλις οι
τέσσερις βασίστηκαν σε συνδυαστικά δεδομένα από προϊστάμενους και από
υφιστάμενους (De Hoogh & Den Hartog, 2009. Kalshoven και συν., 2011α. Tanner
και συν., 2010. Zheng, Zhu, Yu, Zhang, & Zhang 2011). Ωστόσο, ένα σημαντικό
μειονέκτημα αυτών των εμπειρικών μελετών ήταν ότι καμία από αυτές δεν
αξιολόγησε έναν τόσο μεγάλο αριθμό διαστάσεων για την ηθική ηγεσία. Για
παράδειγμα, η έρευνα των De Hoogh και Den Hartog (2009) αξιολόγησε δύο
εννοιολογικές διαστάσεις: της «αντιληπτής συμπεριφοράς ενδυνάμωσης» και της
«αντιληπτής τιμιότητας και ακεραιότητας», ενώ η έρευνα των Kalshoven και συν.,
(2011α) αξιολόγησε εφτά εννοιολογικές διαστάσεις: της «δικαιοσύνης», του
«καταμερισμού

εξουσίας»,

της

«αποσαφήνισης

εργασιακών

ρόλων»,

του

«προσανατολισμού προς τον άνθρωπο», της «ακεραιότητας», της «ηθικής
καθοδήγησης» και του «προσανατολισμού προς τη βιωσιμότητα». Ένα επιπλέον
σημαντικό μειονέκτημα αυτών των μελετών ήταν ότι δεν αποτίμησαν το ποσοστό
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συμφωνίας μεταξύ των διαφορετικών ομάδων εργασίας και επομένως δεν
προσδιόρισαν τις ενδεχόμενες διαφορές στον τρόπο που κάθε εργασιακή ομάδα
(ηγέτες – υφιστάμενοι) αντιλαμβάνεται το ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο.
Στο δεύτερο στάδιο της πρώτης εμπειρικής μελέτης αξιολογήθηκε η
σημαντικότητα των 27 διαστάσεων, τόσο από τους διοικούντες (προϊστάμενοι) όσο
και από τους διοικούμενους (υφιστάμενοι). Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
ανάλυσης ανέδειξαν ότι καμία διάσταση ηθικής ηγεσίας δεν παρουσίασε στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο εργασιακές ομάδες, επιβεβαιώνοντας
εμπειρικά ότι τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι προϊστάμενοι αντιλαμβάνονται την
εννοιολογική σημαντικότητα των 27 διαστάσεων για την ηθική ηγεσία στην εργασία.
Ωστόσο, οι ηγέτες τείνουν να έχουν υψηλότερο ποσοστό συμφωνίας σχετικά με τα
χαρακτηριστικά που συνθέτουν έναν ηθικό ηγέτη, συγκριτικά με το ποσοστό
συμφωνίας των υφιστάμενων, καθώς λιγότεροι από τους μισούς συμφώνησαν στα
χαρακτηριστικά που συνθέτουν έναν ηθικό ηγέτη.
Το χαμηλό ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των υφιστάμενων για τα
χαρακτηριστικά που συνθέτουν έναν ηθικό ηγέτη ενδεχομένως να επηρεάζεται από
την περιορισμένη αντίληψή που διαθέτουν σχετικά με σημαντικές ηγετικές
συμπεριφορές (π.χ., Brown & Treviño, 2006α. Hunter, Bedell-Avers, & Mumford
2007). Για παράδειγμα, οι υφιστάμενοι δεν επιτρέπεται να είναι παρόντες κατά τη
διάρκεια σημαντικών συναντήσεων με πελάτες, με εταιρικούς ή διοικητικούς
μετόχους ή ακόμα και με ηγέτες άλλων οργανωσιακών τμημάτων. Επίσης, οι
υφιστάμενοι δεν αντιλαμβάνονται τις εσωτερικές γνωστικές διεργασίες που
χρησιμοποιεί καθημερινά ένας ηγέτης, καθώς δεν ενημερώνονται για τον τρόπο που
ένας ηγέτης προγραμματίζει τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων του ή τον τρόπο
λειτουργίας του τμήματος που προϊστάται (Kim & Yukl, 1995). Συμπερασματικά, οι
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υφιστάμενοι τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερες διακυμάνσεις (τόσο στους μέσους
όρους όσο και στις τυπικές αποκλίσεις) στα χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι
συνθέτουν το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας συγκριτικά με τους
προϊστάμενους, οι οποίοι εμφανίζουν μεγαλύτερη ομοιογένεια στις εκτιμήσεις τους.
Ωστόσο, η πρώτη εμπειρική μελέτη δεν είναι χωρίς περιορισμούς. Το
μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό και ευκαιριακό. Οι προϊστάμενοι και οι
υφιστάμενοι που τελικά συμμετείχαν στο δεύτερο στάδιο της εμπειρικής μελέτης
προέρχονταν από το άμεσο περιβάλλον της ερευνήτριας, γεγονός που ενδέχεται να
επηρέασε τα ποσοστά μεροληψιών ή σφαλμάτων στις απαντήσεις τους. Ωστόσο, το
χαμηλό ποσοστό του μεγέθους επίδρασης σε συνδυασμό με τους υψηλούς δείκτες
συμφωνίας του δείκτη αξιοπιστίας, τόσο για το σύνολο του πληθυσμού όσο και για
κάθε ομάδα εργασίας ξεχωριστά (προϊστάμενοι – υφιστάμενοι) επιβεβαιώνουν ότι τα
δεδομένα της έρευνας δεν είναι αποτέλεσμα μεροληψιών.
Τέλος, ένα ακόμα μειονέκτημα είναι ότι οι συμμετέχοντες στο δεύτερο
στάδιο της πρώτης μελέτης απασχολούνταν αποκλειστικά σε οργανισμούς της
Ελλάδας. Επομένως, η αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων σε εργαζόμενους από
οργανισμούς διαφορετικών χωρών κρίνεται απαραίτητη για τη γενίκευση των
παραπάνω συμπερασμάτων. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην αντικειμενικότητα των
αποτελεσμάτων της πρώτης εμπειρικής μελέτης αποτέλεσε το γεγονός ότι οι 27
διαστάσεις της ηθικής ηγεσίας προέκυψαν αρχικά από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση
μελετών, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διάφορες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η
Ολλανδία (π.χ., Kalshoven και συν. 2011α), η Αμερική (π.χ., Steinbauer, και συν.,
2014) και η Γερμανία (π.χ., Eisenbeiss, 2012).
Συμπερασματικά, με την ολοκλήρωση της πρώτης εμπειρικής μελέτης
αναδείχθηκαν 27 διαστάσεις, οι οποίες συνθέτουν σε πρωτογενές επίπεδο την έννοια
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της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της
παραγοντικής δομής της έννοιας της ηθικής ηγεσίας καθώς και η διερεύνηση πιθανών
ανώτερων ιεραρχικά παραγόντων, διαδικασία που θα συμβάλει τόσο στην καλύτερη
θεωρητική κατανόηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας (π.χ. εάν η έννοια είναι
μονοπαραγοντική ή πολυπαραγοντική) όσο και στην καλύτερη ψυχομετρική
τεκμηρίωση του μοντέλου πάνω στο οποίο θα βασιστεί η κατασκευή της
ψυχομετρικής κλίμακας που θα ακολουθήσει. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού και
την ολοκλήρωση του πρώτου στόχου της διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων, η εφαρμογή της οποίας
παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 5
2η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Διερεύνηση της Εσωτερικής
Δομής των 27 διαστάσεων ηθικής ηγεσίας2
5. Εισαγωγή
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η εμπειρική αξιολόγηση της εγκυρότητας
του περιεχομένου ανέδειξαν ότι οι διαστάσεις που συνθέτουν σε πρωτογενές επίπεδο
την έννοια της ηθικής ηγεσίας είναι συνολικά 27. Η εννοιολογική σημαντικότητα
αυτών των διαστάσεων αξιολογήθηκε εμπειρικά από διοικούντες (προϊστάμενους) και
από διοικούμενους (υφιστάμενους), με τους πρώτους να συμφωνούν σε υψηλότερο
ποσοστό για το τι είναι ηθική ηγεσία. Ωστόσο, οι 27 διαστάσεις θεωρούνται αρκετά
μεγάλος αριθμός, με αποτέλεσμα η κατανόηση της έννοιας να δυσχεραίνεται. Σκοπός
του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση της παραγοντικής δομής μεταξύ αυτών
των 27 διακριτών διαστάσεων ηθικής ηγεσίας, ώστε να εντοπιστούν πιθανές,
ανώτερες ιεραρχικά διαστάσεις, οι οποίες θα αναδείξουν με πιο συνοπτικό τρόπο τα
βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας. Η ανάδειξη ανώτερων ιεραρχικά διαστάσεων
θεωρείται σημαντική διαδικασία στην ψυχομετρία, γιατί ενισχύει την εξέλιξη της
εξεταζόμενης έννοιας, επιτρέπει τη δημιουργία ενός περισσότερο κατανοητού
εννοιολογικού μοντέλου και διευκολύνει τη ψυχομετρική του αξιολόγηση (Kline,
1994).
Ωστόσο, μεγάλη πρόκληση για την αξιολόγηση των ηγετικών συμπεριφορών
αποτέλεσε η επιλογή της μεθόδου συλλογής των εμπειρικών δεδομένων (Hansbrough,
Lord, & Schyns, 2015). Δύο είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περισσότερο για
2

Τμήμα των αποτελεσμάτων της δεύτερης εμπειρικής μελέτης έχει δημοσιευθεί στο άρθρο:
Mitropoulou, E.M., Tsaousis, I., Xanthopoulou, D., Petrides, K.V. (in press). Development and
psychometric evaluation of the questionnaire of ethical leadership (QueL). European Journal of
Psychological Assessment. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000533.
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την αξιολόγηση των εργασιακών συμπεριφορών: η μέθοδος της αυτό-αξιολόγησης
(self-ratings) και η μέθοδος της έτερο-αξιολόγησης (observer-ratings). Η μέθοδος της
αυτό-αξιολόγησης εστιάζει στις πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ίδιο τον
αξιολογούμενο για την εκτίμηση των προσωπικών του συμπεριφορών ή/και
χαρακτηριστικών, ενώ η μέθοδος της έτερο-αξιολόγησης εστιάζει στις πληροφορίες
που λαμβάνονται από τρίτα άτομα για την εκτίμηση των συμπεριφορών ή/και
χαρακτηριστικών ενός διαφορετικού ατόμου (Spector, 2006). Παρόλο η μέθοδος της
αυτό-αξιολόγησης

έχει

χρησιμοποιηθεί

στο

παρελθόν

για

την

εκτίμηση

συγκεκριμένων εργασιακών συμπεριφορών, όπως είναι για παράδειγμα η επιθυμία
για επιτυχία και η εργασιακή απόδοση του ηγέτη (π.χ., Furtner, Rauthmann, &
Sachse, 2015), εντούτοις, η αξιολόγηση των ηγετικών συμπεριφορών στην εργασία
γίνεται κατ’ αποκλειστικότητα με τη μέθοδος της έτερο-αξιολόγησης (π.χ.,
Hansbrough και συν., 2015).
Ο περιορισμός της εφαρμογής της μεθόδου αυτό-αξιολόγησης στα ηγετικά
χαρακτηριστικά ή/και συμπεριφορές, ενισχύθηκε από τα ερωτήματα που προέκυψαν
σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων και την ποιότητα των πληροφοριών που
λαμβάνονταν από τους ίδιους τους αξιολογούμενους (στην προκειμένη περίπτωση
από τους ηγέτες) (π.χ., Podsakoff & Organ, 1989. Vazire & Mehl, 2008). Σε γενικές
γραμμές, οι ηγέτες τείνουν να εκτιμούν τα χαρακτηριστικά ή τις συμπεριφορές τους
με ευνοϊκότερο τρόπο απ’ ότι θα όφειλαν στην πραγματικότητα. Επίσης, θέτουν νέα,
κατώτερα όρια για την αξιολόγησή τους, τα οποία θεωρούν ιδιαίτερα ικανοποιητικά
για τον εαυτό τους, αγνοώντας συγκρίσεις με τρίτα άτομα αν νιώσουν ή θεωρήσουν
ότι μειονεκτούν. Τέλος, τείνουν να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες στην
εργασία τους για να υπερτονίσουν τα θετικά τους χαρακτηριστικά, όπως για
παράδειγμα το φαινόμενο μεροληψίας της απάντησης (bias), σύμφωνα με το οποίο
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ενισχύεται η εμφάνιση σφάλματος στα αποτελέσμα των αυτό-αξιολογήσεων
(Dunning, 1999. Fisher, 1993. Kruger, 1999. Vazire, 2010). Τέτοια φαινόμενα
προκύπτουν από την επιθυμία του ηγέτη να δίνει κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις
ώστε να διαχειρίζεται καταστάσεις που του προκαλούν το αίσθημα της ντροπής ή της
εργασιακής/προσωπικής ανεπάρκειας και για να διαμορφώνει τις κατάλληλες
κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες τονώνουν τη δημοτικότητα και την αυτοπεποίθησή
του (Atwater & Yammarino, 1992. Spector, 2006).
Εμπειρικά δεδομένα έχουν επιβεβαιώσει ότι οι ηγέτες τείνουν να
υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους συγκριτικά με τις αξιολογήσεις που λαμβάνουν από
τους υφιστάμενούς του (π.χ., Fleenor, McCauley, & Brutus, 1996. Gentry, Ekelund,
Hannum, & de Jong, 2007). Οι Ostroff, Atwater, και Feinberg (2004) και οι Vecchio
και Anderson (2009) διαπίστωσαν στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις στην ακρίβεια
των εκτιμήσεων που λαμβάνονται από αυτό-αξιολογήσεις και έτερο-αξιολογήσεις
σχετικά με την ηγετική απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι
ένας ηγέτης τείνει να υπερεκτιμά την εργασιακή του απόδοση συγκριτικά με την
αξιολόγηση που λαμβάνει από τους υφιστάμενους του. Μάλιστα, οι διαφορές αυτές
επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι η ηλικία του
ηγέτη. Δηλαδή, όσο μεγαλύτεροι ηλικιακά είναι οι ηγέτες τόσο περισσότερο τείνουν
να μεροληπτούν σχετικά με την εργασιακή τους απόδοση, σε σχέση με τις απαντήσεις
που λαμβάνονται από νεότερους ηγέτες.
Στην μετά-ανάλυση τους οι Fleenor, Smither, Atwater, Braddy, και Sturm
(2010) διαπίστωσαν την ύπαρξη αρκετών παραγόντων, οι οποίοι ενισχύουν το
φαινόμενο μεροληψίας της απάντησης στις αυτό-αξιολογήσεις. Οι παράγοντες αυτοί
ήταν το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, ο ναρκισσισμός του ηγέτη, η περιορισμένη
αυτοσυγκράτηση των συναισθημάτων και η χαμηλή αυτοεκτίμηση του ηγέτη. Για
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παράδειγμα, ένας ηγέτης με βασική εκπαίδευση, περιορισμένη ικανότητα ελέγχου
των συναισθημάτων του στην εργασία, αυξημένο αίσθημα ναρκισσισμού και χαμηλή
αυτοεκτίμηση για τις εργασιακές του ικανότητές του, τείνει να εμφανίζει υψηλότερα
ποσοστά μεροληψίας ως προς την αξιολόγηση της εργασιακής του απόδοσης
συγκριτικά με έναν άλλον ηγέτη, ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται από τους παραπάνω
παράγοντες.
Η ανάγκη για τη θωράκιση της ορθότητας των εμπειρικών αποτελεσμάτων
και τον περιορισμό του φαινομένου μεροληψίας της απάντησης και κοινωνικής
επιθυμητότητας ενίσχυσε την εφαρμογή της μεθόδου έτερο-αξιολογήσης στην
εκτίμηση των ηγετικών συμπεριφορών και χαρακτηριστικών (Hansbrough και συν.,
2015).

Η

εφαρμογή

της

έτερο-αξιολόγησης

θεωρήθηκε

ότι

αντιμετώπιζε

αποτελεσματικά τα φαινόμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς οι εκτιμήσεις των
ηγετικών συμπεριφορών από τους υφιστάμενους θεωρήθηκαν ακριβέστερες
συγκριτικά με αυτές που δίνονταν από τους ίδιους τους ηγέτες (Spector, 2006).
Σήμερα η μέθοδος της έτερο-αξιολόγησης χρησιμοποιείται εκτενώς για την εκτίμηση
της ηγεσίας, γενικά και της ηθικής ηγεσίας, ειδικότερα. Ενδεικτικό είναι ότι και τα
εφτά ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα για την
αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας (βλ. Κεφάλαιο 3, ενότητα 3.1), βασίζονται στη
μέθοδο της έτερο-αξιολόγησης (Brown, Treviño, & Harisson, 2005. Kalshoven και
συν., 2011α. Khuntia & Suar, 2004. Spangenberg & Theron, 2011. Tanner, Brügger,
van Schie, & Lebherz, 2010. Yukl, Mahsud, Hassan, & Prussia, 2013. Zheng, Zhu,
Yu, Zhang, & Zhang, 2011).
Υπάρχουν όμως αντίθετες απόψεις και ερήματα αναφορικά με τη χρήση των
ετερο-αξιολογήσεων των χαρακτηριστικών του ηγέτη. Πιο συγκεκριμένα, στην
έρευνα τους οι Kim και Yukl (1995) χορήγησαν σε προϊστάμενους και υφιστάμενους
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14 εργαλεία αξιολόγηση διαφορετικών ηγετικών συμπεριφορών. Ορισμένες από τις
ηγετικές συμπεριφορές που αξιολογήθηκαν ήταν η αποσαφήνιση των εργασιακών
ρόλων, η καθοδήγηση στην εργασία, η παροχή εργασιακών κινήτρων/ ανταμοιβών
και η σωστή διαχείριση του προσωπικού. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε όλες τις
κλίμακες (εκτός από μία, η οποία αξιολογούσε την ικανότητα κοινωνικής δικτύωσης
του ηγέτη), οι απαντήσεις που έδιναν οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι δεν είχαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ακρίβεια αξιολόγησης των παραπάνω
ηγετικών συμπεριφορών. Σε μια άλλη έρευνα, οι Berry, Carpenter, και Barratt (2012),
επιβεβαίωσαν ότι οι εκτιμήσεις των προϊστάμενων (αυτό-αξιολόγηση) και των
υφιστάμενων (έτερο-αξιολόγηση) δεν παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
ως προς της ακρίβεια της αξιολόγησης της φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς
(organizational citizenship behavior). Μάλιστα, οι ερευνητές εκτίμησαν το ποσοστό
συμφωνίας και διαπίστωσαν ότι οι δύο ομάδες (προϊστάμενοι – υφιστάμενοι)
εμφανίζουν εξίσου υψηλό ποσοστό συμφωνίας στις αξιολογήσεις τους.
Αρκετοί φαίνεται να είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια των
έτερο-αξιολογήσεων. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι και η άρρητη θεωρία του
ατόμου (implicit person theory), η οποία φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον
οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται την εργασία του, και κατ’ επέκταση τον προϊστάμενο
του (Heslin & VandeWalle, 2008. Παπαδόπουλος, 2005). Πιο συγκεκριμένα, όταν
ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο με έναν σταθερό, αμετάβλητο τρόπο, τότε δεν
είναι ικανό να αποδεχθεί ή να κατανοήσει τις ενδεχόμενες αλλαγές που προκύπτουν
από τη διοίκηση. Επομένως, το άτομο αυτό τείνει να αξιολογεί αρνητικά
οποιεσδήποτε αλλαγές τελούνται στο εργασιακό του περιβάλλον. Αντίστροφα, όταν
ένας υφιστάμενος αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως ένα εξελισσόμενο περιβάλλον, το
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οποίο επιδέχεται συνεχώς αλλαγές, τότε ενδέχεται να αξιολογήσει αντικειμενικότερα
όποιες αλλαγές εμφανιστούν στον τρόπο διοίκησης του προϊστάμενου του.
Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την αντικειμενικότητα της έτεροαξιολόγησης είναι η συνειδητότητα και η ευθύνη του αξιολογητή (Mero, Guidice, &
Brownlee, 2007). Οι υφιστάμενοι που πρέπει να λογοδοτήσουν για τον τρόπο με τον
οποίο έχουν αξιολογήσει τον ηγέτη τους, τείνουν να επιδεικνύουν περισσότερο
συγκεχυμένες αξιολογήσεις σε σχέση με εκείνους που δε χρειάζεται να λογοδοτήσουν
για την αξιολόγηση του προϊστάμενου τους. Ακόμη και ο φόβος για εργασιακά
αντίποινα από τον ηγέτη αποτελεί παράγοντα για μεροληψία στις αξιολογήσεις των
υφιστάμενων του (π.χ., Donaldson & Grant-Vallone, 2002). Εάν ένας υφιστάμενος
κληθεί να αξιολογήσει τον προϊστάμενο του επώνυμα, τότε ενδέχεται να μεροληπτεί
υπέρ του προϊστάμενου του για να αποφύγει μελλοντικές διενέξεις ή πιθανά
προβλήματα μαζί του.
Στην μετά-ανάλυση τους οι Fleenor και συν., (2010) αναφέρουν
συγκεκριμένους παράγοντες, οι οποίοι ευνοούν την εμφάνιση μεροληψίας και
μειώνουν την ακρίβεια των αξιολογήσεων των υφιστάμενων σχετικά με τη
συμπεριφορά του ηγέτη τους. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες είναι η κακή
διάθεση του υφιστάμενου και η ανικανότητα του να αναγνωρίσει το δύσκολο έργο
του ηγέτη. Ένας ακόμη παράγοντας που περιορίζει την ακρίβεια των έτεροαξιολογήσεων είναι τα κίνητρα (ή οι απαιτήσεις) που ‘εγκυμονεί’ η έτεροαξιολόγηση. Για παράδειγμα, η αξιολόγηση που δέχεται ένας ηγέτης από τον
υφιστάμενό του ενδέχεται να εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά ανακρίβειας, ιδιαίτερα
όταν ο υφιστάμενος επιδιώκει να πάρει προαγωγή. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο
υφιστάμενος ενδεχομένως να δεχθεί να αξιολογήσει θετικότερα τον προϊστάμενό του,
εάν πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσει τις πιθανότητες να πετύχει το
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επιθυμητό αποτέλεσμα (π.χ., να λάβει προαγωγή ή να έχει οικονομικό όφελος).
Τέλος, ο βαθμός αλληλεπίδρασης με τον ηγέτη είναι ένας ακόμα παράγοντας που
ευνοεί την εμφάνιση μεροληψίας ή/και ανακριβειών στις έτερο-αξιολογήσεις. Οι
ηγέτες διατηρούν συχνά καλές σχέσεις με τους υφιστάμενούς τους, οι οποίες
ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό, κατανόηση και συμπάθεια.
Εξαιτίας αυτής της σχέσης, οι υφιστάμενοι επιδιώκουν να δώσουν ευνοϊκότερες
αξιολογήσεις υπέρ του προϊστάμενου/φίλου τους και να εκτιμούν τις ηγετικές του
ικανότητες ευνοϊκότερα από ό, τι θα όφειλαν αντικειμενικά (Brown & Mitchell,
2010).
Συμπερασματικά, προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι τόσο η μέθοδος της
αυτό-αξιολόγησης όσο και η μέθοδος της έτερο-αξιολόγησης χαρακτηρίζονται από
μεροληψία και ανακρίβεια στις εκτιμήσεις σχετικά με την ηγετική συμπεριφορά στην
εργασία (π.χ., Vazire & Mehl, 2008). Από την άλλη, η έλλειψη δεδομένων από τους
ίδιους τους ηγέτες αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα στην προσπάθεια των μελετητών
να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι είναι ηγεσία εν γένει και ηθική
ηγεσία ειδικότερα (Brown & Treviño, 2006α). Τα εμπειρικά δεδομένα που έχουν
ληφθεί μέχρι σήμερα για την αξιολόγηση των ηθικών ηγετικών συμπεριφορών
προέρχονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από τις παρατηρήσεις των υφιστάμενων
τους (π.χ., Brown και συν., 2005. Kalshsoven, και συν, 2011α).
Μελέτες έχουν δείξει ότι η ικανότητα αντίληψης και επίγνωσης του ίδιου
μας του εαυτού ενδέχεται να προσφέρει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στην αξιολόγηση
μας, αφού μόνο το ίδιο το άτομο έχει πρόσβαση σε σημαντικές για τον εαυτό του
πληροφορίες (π.χ., Vazire, 2010). Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τις αυτόαξιολογήσεις προσφέρουν πλουσιότερες και ακριβέστερες πληροφορίες, όταν
επικεντρώνονται στα συναισθήματα και στις εσωτερικές γνωστικές διεργασίες

162

(σκέψεις) του ατόμου, ιδιαίτερα όταν το χαρακτηριστικό που αξιολογείται έχει
εννοιολογική συνάφεια με συναισθήματα ή/και εσωτερικές γνωστικές διεργασίες.
Μερικά παραδείγματα συναισθημάτων ή/και εσωτερικών γνωστικών διεργασιών
είναι η ευτυχία, η αγωνία και η αισιοδοξία (Malle & Knobe, 1997. Vazire, 2010).
Αντίθετα, όταν το αξιολογούμενο χαρακτηριστικό είναι συναφές με στάσεις και
συμπεριφορές, τότε οι εξωτερικοί παρατηρητές (έτερο-αξιολόγηση) φαίνεται να
αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια και αντικειμενικότητα αυτές τις
συμπεριφορές, συγκριτικά με τα δεδομένα που προέρχονται από το ίδιο το άτομο.
Στις περιπτώσεις αυτές το άτομο ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να αντιληφθεί με
ακριβή τρόπο τη συμπεριφορά του, ίσως επειδή δεν έχει οπτικά ερεθίσματα της
φυσιολογίας του σώματος ή/και του προσώπου του.
Ωστόσο, οι ηγετικές συμπεριφορές έχουν σημαντική επίδραση στην
εργασιακή συμπεριφορά των υφιστάμενων και θεωρούνται αρμόδιες για την επιτυχή
ολοκλήρωση των εργασιακών στόχων του οργανισμού (Hunter, Bedell-Avers, &
Mumford, 2007). Για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο ηγέτης υιοθετεί
διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς, οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με το
εργασιακό περιβάλλον και/ή τον εκάστοτε εργασιακό στόχο που του έχει ανατεθεί.
Από την άλλη, η αξιολόγηση των ηγετικών συμπεριφορών από τους υφιστάμενους
δεν χαρακτηρίζεται από παρόμοια ποικιλομορφία, αλλά αντίθετα παραμένει σταθερή
και αδιαφοροποίητη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι υφιστάμενοι δεν
έχουν γνώση για τα αίτια συμπεριφοράς του ηγέτης τους. Γίνεται σαφές ότι η
αξιολόγηση των ηγετικών συμπεριφορών από τους υφιστάμενους παρουσιάζει
σοβαρές ελλείψεις ως προς τις γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες που
συνάδουν με την εκδήλωσή της (Vazire, 2010). Για παράδειγμα, οι εσωτερικές
γνωστικές διεργασίες που χρησιμοποιεί ένας ηγέτης για την επιλογή του
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καταλληλότερου

στρατηγικού

προγραμματισμού

δεν

ανακοινώνονται

στους

υφιστάμενους.
Οι ελλείψεις στη αξιολόγηση των ηγετών από τους υφιστάμενους
ενδεχομένως να οφείλονται και στην περιορισμένη αντίληψή που διαθέτουν σχετικά
με σημαντικές ηγετικές συμπεριφορές (π.χ., Brown & Treviño, 2006α. Hunter και
συν., 2007). Για παράδειγμα, οι υφιστάμενοι δεν επιτρέπεται να είναι παρόντες κατά
τη διάρκεια σημαντικών συναντήσεων με πελάτες, με εταιρικούς ή διοικητικούς
μετόχους ή ακόμα και με ηγέτες άλλων οργανωσιακών τμημάτων. Ταυτόχρονα, οι
υφιστάμενοι δεν γνωρίζουν τον τρόπο που ο ηγέτης εκφράζεται στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Η χρήση τέτοιων εφαρμογών αποτελεί προσωπική διαδικασία, στην οποία
ο υφιστάμενος δεν έχει πρόσβαση (Kim & Yukl, 1995).
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι αξιολογήσεις
που προέρχονται απευθείας από τα ηγετικά στελέχη ενδέχεται να ενισχύσουν την
επιστημονική γνώση για το τι είναι η ηθική ηγεσία. Ένας αξιολογούμενος παρέχει
εξίσου ακριβείς εκτιμήσεις για τις προσωπικές συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά
του με τις αξιολογήσεις που προσφέρει το άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον (π.χ.,
Brown & Mitchell, 2010. Vazire & Mehl, 2008), καθώς οι εκτιμήσεις που δίνει για
τον εαυτό του τείνουν να περιέχουν πλουσιότερες πληροφορίες σχετικά με τις
μεθόδους και τις εσωτερικές διεργασίες που χρησιμοποιεί. Συνεπώς, στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης μελέτης, εφαρμόστηκε η μέθοδος της αυτό-αξιολόγησης ως μέθοδος
αξιολόγησης των ηθικών συμπεριφορών του ηγέτη.
Ένας επιπρόσθετος λόγος, ο οποίος καθόρισε την επιλογή της μεθόδου αυτόαξιολόγησης για την εκτίμηση του νέου εννοιολογικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας έχει
να κάνει και με τα αποτελέσματα της πρώτης εμπειρικής μελέτης, η οποία
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. Ενότ. 4.2.4.). Ακολουθώντας την

164

υπόδειξη των Treviño, Weaver, και Reynolds (2006), για τη συμμετοχή διαφορετικών
αξιολογητών στις εμπειρικές μελέτες, στην πρώτη εμπειρική μελέτη οι 27
εννοιολογικοί προσδιορισμοί της ηθικής ηγεσίας εκτιμήθηκαν από 41 προϊστάμενους
και υφιστάμενους. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης ανέδειξαν ότι οι
υφιστάμενοι είχαν χαμηλό βαθμό συμφωνίας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που
συνθέτουν έναν ηθικό ηγέτη, σε αντίθεση με το βαθμό συμφωνίας των προϊστάμενων,
ο οποίος ήταν αρκετά υψηλότερος. Μια ερμηνεία για τον μεγάλο βαθμό διαφωνίας
που παρατηρήθηκε μεταξύ των υφιστάμενων είναι ότι οι τελευταίοι αξιολογούν
εργασιακές συμπεριφορές, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα δικά τους, προσωπικά
εργασιακά καθήκοντα (Brown & Treviño, 2006α. Hunter και συν., 2007). Με αυτά τα
συμπεράσματα συμφωνούν και τα συμπεράσματα της μετά-ανάλυσης των Fleenor και
συν. (2010), οι οποίοι αναφέρουν ότι οι έτερο-αξιολογήσεις από τους υφιστάμενους
ευνοούν την εμφάνιση μεροληψίας. Ένας λόγος ενδεχομένως είναι η ανικανότητα
των υφιστάμενων να αναγνωρίσουν το δύσκολο έργο του ηγέτη τους. Αντίθετα,
επειδή οι προϊστάμενοι έρχονται καθημερινά σε τριβή με ηγετικές συμπεριφορές και
αποφάσεις, τείνουν να έχουν καλύτερη αίσθηση της ηγεσίας και επομένως οι απόψεις
τους σχετικά με την ηθική ηγεσία να συγκλίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό.
Συμπερασματικά, η μέθοδος της αυτό-αξιολόγησης και της έτεροαξιολόγησης ενέχουν αρκετά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ωστόσο, η μέθοδος
που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της παραγοντικής δομής (factor structure)
των πρωτογενών διαστάσεων της ηθικής ηγεσίας είναι η μέθοδος της αυτόαξιολόγησης, γιατί πρώτον τα εμπειρικά δεδομένα που προέρχονται από
προϊστάμενους τείνουν να προσφέρουν πλουσιότερες πληροφορίες συγκριτικά με τα
δεδομένα που προέρχονται από υφιστάμενους και τέλος γιατί τα δεδομένα των
υφιστάμενων τείνουν να εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά συμφωνίας.
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5.1. Μέθοδος
5.1.1. Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν προϊστάμενοι που
προέρχονταν από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Όπως και
στην πρώτη εμπειρική μελέτη, δε δόθηκε δικαίωμα συμμετοχής σε άνεργους,
συνταξιούχους ή ελεύθερους επαγγελματίες που διατηρούσαν ατομική επιχείρηση
χωρίς να απασχολούν εργαζόμενους. Οι προϊστάμενοι που συμμετείχαν στην
παρούσα έρευνα εργάζονταν σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από
δύο εργαζόμενους, γιατί σε αυτές τις επιχειρήσεις υπάρχει σαφής διαχωρισμός των
εργασιακών αρμοδιοτήτων και ξεκάθαρη ηγετική παρουσία. Αντίθετα, σε πολύ
μικρές (π.χ., οικογενειακές) επιχειρήσεις, δεν καθορίζονται συνήθως σαφείς
εργασιακοί ρόλοι, ούτε διασαφηνίζονται οι αρμοδιότητες των απασχολούμενων,
οπότε και εξαιρέθηκαν από την έρευνα (Dyer, 2003. Saini & Budhwar, 2008).
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 258 προϊστάμενοι (το ποσοστό
ανταπόκρισης υπολογίζεται περίπου στο 8%), εκ των οποίων οι 140 (54%) ήταν
άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν τα 43 έτη (Τ.Α. = 11,02) και
το εύρος των ηλικιών κυμαινόταν από 20 έως 70 ετών, ενώ 16 προϊστάμενοι δεν
δήλωσαν την ηλικία τους. Αναφορικά με το είδος του οργανισμού στον οποίο
εργάζονταν, 64 συμμετέχοντες (25%) απασχολούνταν στον δημόσιο τομέα, 185
συμμετέχοντες (70%) στον ιδιωτικό, ενώ 5 συμμετέχοντες (2%) δήλωσαν ότι
απασχολούνταν σε Μ.Κ.Ο. Από τους προϊστάμενους που συμμετείχαν στην έρευνα,
11 (4%) ήταν απόφοιτοι γυμνασίου, 44 (17%) ήταν απόφοιτοι λυκείου, 44 (17%)
ήταν απόφοιτοι τεχνικών σχολών, 42 (16%) ήταν απόφοιτοι τεχνολογικής
εκπαίδευσης, 52 (20%) ήταν απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, 57 (22%) ήταν
απόφοιτοι μεταπτυχιακής ειδίκευσης, ενώ οκτώ (3%) δε δήλωσαν το μορφωτικό τους
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επίπεδο. Όλοι σχεδόν οι προϊστάμενοι (90%) απασχολούνταν με καθεστώς πλήρους
απασχόλησης, 21 (8%) με καθεστώς μερικής απασχόλησης ενώ υπήρχαν και 4 (2%)
που δεν δήλωσαν καθεστώς εργασίας. Τέλος, 81 (32%) προϊστάμενοι απασχολούσαν
1 με 2 υφιστάμενους, 61 (24%) 3 έως 5 υφιστάμενους, 37 (14%) 6 με 10
υφιστάμενους, 29 (11%) 11 με 25 υφιστάμενους, 31 (12%) πάνω από 25
υφιστάμενους, ενώ υπήρχαν και 15 (7%) που δεν δήλωσαν τον αριθμό των
υφιστάμενων που επέβλεπαν. Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ευκαιριακό
(convenience sample).

5.1.2. Εργαλείο
Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη
προέκυψε από τα αποτελέσματα της πρώτης εμπειρικής μελέτης (βλ. κεφ.4, ενότ.
4.2.3.). Το εργαλείο περιλάμβανε 27 στοιχεία, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε
μία διάσταση. Για την καλύτερη κατανόηση των διάστασεων της ηθικής ηγεσίας,
δίνεται ένας σύντομος λειτουργικός ορισμός δίπλα από κάθε διάσταση. Ένα
παράδειγμα λειτουργικού ορισμού, όπως φαίνεται στην ηλεκτρονική φόρμα του
ερωτηματολογίου, παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.:

Εικόνα 1. Παράδειγμα στοιχείο από την ηλεκτρονική έκδοση της ΚΛΗΘΙΣ
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Από κάθε συμμετέχων/ουσα ζητήθηκε να δηλώσει τον βαθμό που πίστευει
ότι το κάθε χαρακτηριστικό τον/την προσδιορίζει. Όλα τα στοιχεία είχαν θετική
διατύπωση, δηλαδή δεν συμπεριελάμβαναν αρνητικές εκφράσεις. Η αποκριτική
κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα έξι σημείων (1 =
«Δεν με προσδιορίζει καθόλου» έως 6 = «Με προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό»)
και ο χρόνος συμπλήρωσης της κλίμακας ήταν περίπου 15 λεπτά.

5.1.3. Διαδικασία
Η διαδικασία για τη συμμετοχή στην έρευνα προέβλεπε την αποστολή e-mail
σε διάφορους οργανισμούς στην Ελλάδα, το οποίο περιείχε αναλυτικές πληροφορίες
σχετικά με τους στόχους και τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. Οι οργανισμοί που
έλαβαν ενημερωτικό e-mail προέκυψαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.greatplacetowork.gr. Το κριτήριο για τη συμμετοχή των οργανισμών στη
μελέτη ήταν να υπάρχουν ευκρινή στοιχεία επικοινωνίας αναρτημένα στη
συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα
εστάλει στους οργανισμούς και των τριών κατηγοριών, δηλαδή στους οργανισμούς
που απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, στους οργανισμούς που
απασχολούσαν από 50 έως 500 εργαζόμενους και στους οργανισμούς που
απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους. Από τους 51 οργανισμούς που
παρουσιάζονται στην πλατφόρμα, οι 31 έλαβαν ενημερωτικό e-mail και μόλις τρεις
οργανισμοί (10%) είχαν θετική ανταπόκριση για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Ο
συνολικός αριθμός των εργαζομένων σε αυτούς τους οργανισμούς ξεπερνούσε
αθροιστικά τους 2.000.
Εφόσον το αίτημα για συμμετοχή στην έρευνα γινόταν αποδεκτό από τη
διοίκηση

του

εκάστοτε

οργανισμού,

ένας

ηλεκτρονικός

σύνδεσμος

(link)

προωθούνταν από την ερευνήτρια στο γραφείο προσωπικού, ο οποίος παρέπεμπε
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στην ηλεκτρονική φόρμα της κλίμακας της ηθικής ηγεσίας. Αρμόδιο τμήμα για την
προώθηση του ηλεκτρονικού συνδέσμου του εργαλείου στη προσωπική ηλεκτρονική
διεύθυνση κάθε εργαζομένου στον οργανισμό ήταν το εκάστοτε γραφείο
προσωπικού. Ο/η προϊστάμενος/η που αποδεχόταν τελικά να συμμετάσχει,
χρησιμοποιούσε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο απευθείας από τον προσωπικό του/της
υπολογιστή για να μεταφερθεί αυτόματα στο πληροφοριακό έντυπο της μελέτης, από
το οποίο ενημερωνόταν για τον εθελοντικό χαρακτήρα της έρευνας και την ανωνυμία
των απαντήσεων τους, ενώ αμέσως μετά προχωρούσε στη συμπλήρωση του
εργαλείου. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν ανώνυμη, αφού η ηλεκτρονική χορήγηση
του εργαλείου απέκλειε τη σύζευξη των απαντήσεων των συμμετεχόντων με την
ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή με άλλα προσωπικά στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να
φανερώνουν την ταυτότητά τους.

5.2. Στρατηγική ανάλυσης
Η Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis - EFA)
είναι μια στατιστική τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται εκτενώς στις κοινωνικές
επιστήμες για τον προσδιορισμό υποκείμενων σχέσεων μεταξύ των παρατηρούμενων
μεταβλητών με απώτερο σκοπό την ανάδειξη εννοιολογικών μοντέλων (Kline, 2014).
Η συγκεκριμένη τεχνική ερμηνεύει τις συσχετίσεις των παρατηρούμενων μεταβλητών
και αναγνωρίζει λανθάνουσες μεταβλητές (ή αλλιώς παράγοντες), οι οποίες
επιτρέπουν μια πιο προσεγμένη ερμηνεία του εξεταζόμενου εννοιολογικού μοντέλου.
Βασικό χαρακτηριστικό της EFA είναι ότι δε θέτει εκ των προτέρων κάποια
συγκεκριμένη δομή στις γραμμικές σχέσεις μεταξύ των παρατηρούμενων και των
λανθανουσών μεταβλητών για να διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο την διερεύνηση
νέων παραγοντικών δομών.
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Η ορθή χρήση της EFA προϋποθέτει τον έλεγχο συγκεκριμένων
προϋποθέσεων: α) της ποιότητας των μεταβλητών και β) της επάρκειας του δείγματος
της μελέτης (Costello & Osborne, 2005). Ο έλεγχος για την ποιότητα των
μεταβλητών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο στατιστικών κριτηρίων (Field, 2000.
Williams, Onsman, & Brown, 2010). Το πρώτο κριτήριο ονομάζεται δείκτης KaiserMayer–Olkin (KMO) και αξιολογεί αν το δείγμα της έρευνας είναι επαρκές για την
ανάλυση. Οι τιμές που λαμβάνει ο συγκεκριμένος δείκτης κυμαίνονται από το μηδέν
έως το ένα, όμως αποδεκτές θεωρούνται εκείνες οι τιμές που είναι μεγαλύτερες από
0,50 (Beavers, Lounsbury, Richards, Huck, Skolits & Esquivel, 2013). Το δεύτερο
κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της επάρκειας του δείγματος της
ανάλυσης ήταν ο δείκτης σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s test of sphericity). Ο
συγκεκριμένος δείκτης αξιολογεί τη στατιστική σημαντικότητα των συσχετίσεων
μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών. Για να είναι αποδεκτός ο συγκεκριμένος
δείκτης, και να επιβεβαιώθεί ότι οι συσχετίσεις μεταξύ των παρατηρούμενων
μεταβλητών είναι σημαντικές και όχι τυχαίες, θα πρέπει να προκύψει ένα στατιστικά
σημαντικό αποτέλεσμα, (p < ,05).
Τα αποτελέσματα του δείκτη ΚΜΟ της δεύτερης εμπειρικής μελέτης ήταν
0,96, το οποίο επιβεβαίωσε ότι το δείγμα της μελέτης ήταν επαρκές. Επιπλέον, ο
δείκτης σφαιρικότητας του Bartlett ήταν στατιστικά σημαντικός (χ2 = 6.118,42, p <
,001), δηλαδή οι συσχετίσεις μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών της ηθικής
ηγεσίας δεν προέκυψαν τυχαία. Τέλος, αξιολογήθηκαν οι δείκτες για την κύρτωση
(kurtosis) και την ασυμετρία (skewness) της κατανομής του δείγματος. Για να
διαπιστωθεί ότι η κατανομή του δείγματος ακολουθεί τα πρότυπα της κανονικής
κατανομής, θα πρέπει οι δείκτες για την κύρτωση και την ασυμμετρία της κατανομής
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να κυμαίνονται από το -2 έως το +2 (George & Mallery, 2010). Τα αποτελέσματα του
συγκεκριμένου ελέγχου παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.
Συγκεντρωτικά, οι παραπάνω στατιστικοί δείκτες επιβεβαίωσαν ότι τα δεδομένα
της δεύτερης εμπειρικής μελέτης ήταν κατάλληλα για την εφαρμογή της EFA. Η
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό λογισμικό SPSS (IBM, 2010), ενώ η
εξαγωγή των παραγόντων έγινε με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum
likelihood) (Field, 2000). Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε επειδή α) επιτρέπει
τον υπολογισμό της στατιστικής σημαντικότητας των παραγοντικών φορτίσεων, των
συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων καθώς και των διαστημάτων εμπιστοσύνης β)
ενδείκνυται για μεγάλα δείγματα που ακολουθούν την κανονική κατανομή και γ)
εμφανίζει το χαμηλότερο ασυμπτωτικό σφάλμα συγκριτικά με τις υπόλοιπες
μεθόδους (Bandalos & Gestner, 2016. Fabrigar, Wegener, MacCallum & Strahan,
1999).
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Πίνακας 5.1
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες κύρτωσης και ασυμετρίας
Διάσταση
Μ. Ο.
Τ. Α.
Κύρτωση

Ασυμετρία

Εντιμότητα

5,17

0,99

-1,57

3,08

Ειλικρίνεια

5,24

0,96

-1,48

2,12

Ακεραιότητα

4,94

1,09

-1,20

1,49

Επιβράβευση ηθικής συμπεριφοράς

5,09

1,07

-0,13

1,88

Αλτρουισμός

5,05

1,02

-1,14

1,45

Ηθική στρατηγική

5,14

1,00

-1,33

1,59

Διευκρίνιση ηθικών ρόλων

5,07

1,06

-1,18

1,11

Πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς

5,11

0,99

-0,97

0,19

Ταπεινοφροσύνη

5,08

1,06

-1,29

1,44

Εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής

4,80

1,30

-0,90

-0,06

Ηθικός αυτοέλεγχος

5,00

1,08

-1,26

2,04

Ηθικό όραμα

4,93

1,08

-1,08

1,10

Ηθική ευθύνη

5,03

1,17

-1,09

0,57

Ηθική εγρύγορση

5,22

0,89

-1,20

1,29

Ηθική δυνατότητα

5,19

0,97

-1,29

1,48

Ανάπτυξη ηθικού οράματος

4,94

1,14

-1,01

0,48

Καταμερισμός εξουσίας

4,62

1,36

-1,03

0,39

Ηθική κουλτούρα

5,09

1,05

-0,90

-0,08

Ηθική εμψύχωση

5,04

0,99

-1,05

0,70

Προώθηση ηθικής εκπαίδευσης

4,74

1,20

-0,83

-0,01

Ηθική αποφασιστικότητα

5,21

0,99

-1,34

1,73

Συνεργασία

5,25

0,95

-1,46

2,34

Ηθική αξιολόγηση

5,12

1,06

-1,22

1,39

Ηθική επιρροή μετόχων

4,83

1,18

-0,87

0,15

Εμπιστοσύνη

5,20

1,01

-1,49

2,08

Ηθική παρατηρητικότητα

5,34

0,92

-1,54

1,99

Ηθική καθοδήγηση

4,98

1,12

-0,99

0,33

Σημείωση. Ν = 258 προϊστάμενοι.
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Για τον εντοπισμό και τη διατήρηση των εννοιολογικά σημαντικότερων
παραγόντων, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά στατιστικά κριτήρια. Η
εφαρμογή πολλών διαφορετικών κριτηρίων θεωρείται ενδεδειγμένη πρακτική στη
ψυχομετρία και προτείνεται από τους ερευνητές (Canivez, 2016). Τα κριτήρια που
εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν: α) το κριτήριο ιδιοτιμών > 1 Guttman
- Kaiser (Guttman, 1954. Velicer & Jackson, 1990), β) το διάγραμμα ιδιοτιμών –
screeplot (Cattell, 1966), γ) το κριτήριο της Παράλληλης Ανάλυσης (Parallel Analysis
. O’Connor, 2000) και δ) το κριτήριο Velicer’s Minimum Absolute Partial Τest
(MAP. Velicer, 1976). Αρχικά, το κριτήριο ιδιοτιμών Guttman-Kaiser υπέδειξε δύο
παράγοντες, οι οποίοι είχαν ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας και κατά συνέπεια
μπορούσαν να επιλεγούν. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος παράγοντας είχε ιδιοτιμή
15,67 και ερμήνευε το 56,6% της συνολικής διακύμανσης, ο δεύτερος παράγοντας
είχε ιδιοτιμή 1,47 και ερμήνευε το 3,7% της συνολικής διακύμανσης, ενώ ο τρίτος
παράγοντας είχε ιδιοτιμή 0,914. Ο τρίτος παράγοντας ξεπερνούσε το κατώτατο όριο
της μονάδας και γι’ αυτό απορρίφθηκε. Αθροιστικά οι δύο πρώτοι παράγοντες είχαν
συνολικό ποσοστό διακύμανσης 60,4%, το οποίο θεωρείται αποδεκτό για τη
συνολική διακύμανση του δείγματος (Hinkin, 1998).
Το δεύτερο στατιστικό κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το διάγραμμα
ιδιοτιμών (Scree-plot), το οποίο επιβεβαίωσε την ύπαρξη δύο λανθανουσών
μεταβλητών. Παρατηρώντας προσεκτικά το Γράφημα 5.1, διαπιστώνεται ότι το
σημείο εκείνο στο οποίο η γραμμή παύει να έχει κάθετη πορεία και αρχίζει να έχει
σχεδόν παράλληλη με τον οριζόντιο άξονα βρίσκεται μετά τον δεύτερο και πριν τον
τρίτο παράγοντα (κάθε παράγοντας σημειώνεται ως κουκίδα στο γράφημα). Παρόλο
που και τα δύο αυτά κριτήρια, συγκεκριμένα το κριτήριο ιδιοτιμών Guttman-Kaiser
και το διάγραμμα ιδιοτιμών, ανέδειξαν τον ίδιο αριθμό παραγόντων, η χρήση τους
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θεωρείται επισφαλής, γιατί τείνουν να οδηγούν σε υπερεκτίμηση του τελικού αριθμού
παραγόντων που επιλέγονται από τους ερευνητές (Velicer & Jackson, 1999).

Γράφημα 5.1. Διάγραμμα ιδιοτιμών (Scree-plot).

Για να επιβεβαιωθεί ο τελικός αριθμός των εννοιολογικά σημαντικών
παραγόντων, χρησιμοποιήθηκαν επίσης η μέθοδος της Παράλληλης Ανάλυσης
(Parallel Analysis) και η μέθοδος Velicer’s MAP test (Crawford, Green, Levy, Lo,
Scott, Svetina, και συν., 2010. Velicer, 1976). Οι μέθοδοι αυτές θεωρούνται πιο
ισχυρές για την τελική επιλογή των εννοιολογικά σημαντικών παραγόντων
συγκριτικά με τις δύο πρώτες μεθόδους, γιατί αποτρέπουν φαινόμενα υπερεκτίμησης
των αποτελεσμάτων. Ένας λόγος που τα κριτήρια αυτά αποτρέπουν φαινόμενα
υπερεκτίμησης οφείλεται στην επίδραση της ποιότητας του δείγματος της έρευνας
(Crawford και συν., 2010). Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της Παράλληλης
Ανάλυσης επιτρέπει τη διατήρηση εκείνων των παραγόντων, οι οποίοι αντιστοιχούν
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στο υψηλότερο ποσοστό της διακύμανσης. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό της
διακύμανσης προκύπτει από τη σύγκριση των ιδιοτιμών των παραγόντων που
προκύπτουν από το δείγμα της συγκεκριμένης μελέτης, με ιδιοτιμές από παράγοντες
που προκύπτουν από πολλαπλά τυχαία ανεξάρτητα δείγματα. Αυτά τα τυχαία
δείγματα αποτελούν δημιούργημα του ίδιου του στατιστικού λογισμικού της
ανάλυσης και έχουν παρεμφερείς ιδιότητες με το πραγματικό δείγμα της μελέτης. Για
παράδειγμα, στη συγκεκριμένη μελέτη τα δεδομένα των προϊστάμενων συγκρίθηκαν
με 100 τυχαία, παρεμφερή, ανεξάρτητα δείγματα. Αντίστοιχα, η μεθόδος Velicer’s
MAP επιτρέπει την επιλογή εκείνων των παραγόντων, των οποίων η ιδιοτιμή είναι
μεγαλύτερη της μονάδας. Η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί περίπου όπως και η
ανάλυση των κυρίων συνιστωσών. Πιο αναλυτικά, αξιολογούνται οι μερικές
συσχετίσεις μιας σειράς δεδομένων, όπου η χαμηλότερη μέση τετραγωνική
συσχέτισή τους προσδιορίζει τον αριθμό των παραγόντων που πρέπει να διατηρηθούν
(Courtney & Gordon, 2013). Η Παράλληλη Ανάλυση και η μέθοδος Velicer’s MAP
προσφέρονται ως μακροεντολές στο λειτουργικό λογισμικό του SPSS (IBM Corp,
2010. O’ Connor, 2000).
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Παράλληλης Ανάλυσης
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2. Ο τελικός αριθμός των παραγόντων που
επιλέχθηκαν προέκυψε από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ της δεύτερης
(RawData) και της τέταρτης στήλης (Prcntyle) του Πίνακα. Οι ιδιοτιμές της δεύτερης
στήλης προέκυψαν από τα δεδομένα της μελέτης, ενώ οι ιδιοτιμές της τέταρτης
στήλης δημιουργήθηκαν από τυχαία, ανεξάρτητα δείγματα, τα οποία κατασκεύασε το
λογισμικό πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη ανάλυση. Οι παράγοντες που μπορούν να
επιλεγούν οφείλουν να έχουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη από την ιδιοτιμή των ανεξάρτητων
δειγμάτων (δηλαδή αυτών της τέταρτης στήλης). Από τον Πίνακα 5.2 προέκυψε ότι
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Πίνακας 5.2
Αποτελέσματα της Παράλληλης Ανάλυσης και της μεθόδου Velicer’s MAP
Root

Raw Data

Means

Prcntyle

Velicer’s MAP

1

15,361656

0,760791

0,867854

15,6667

2

1,119385

0,658125

0,742043

1,4750

3

0,585743

0,582699

0,650726

0,9140

4

0,494249

0,517035

0,573865

0,8185

5

0,398471

0,456805

0,514321

0,7523

6

0,348441

0,405723

0,457014

0,7003

7

0,301760

0,354981

0,404830

0,6730

8

0,239515

0,305791

0,348591

0,5285

9

0,211743

0,261225

0,304004

0,5229

10

0,162443

0,217903

0,260273

0,4868

11

0,149386

0,178131

0,217203

0,4663

12

0,111696

0,137990

0,175795

0,4276

13

0,066270

0,100184

0,135597

0,3833

14

0,038110

0,063505

0,096904

0,3409

15

0,022493

0,026901

0,061344

0,3377

16

0,005760

-0,007985

0,024645

0,2948

17

-0,018833

-0,042206

-0,010390

0,2905

18

-0,037543

-0,076107

-0,045507

0,2731

19

-0,059398

-0,109971

-0,082619

0,2503

20

-0,088467

-0,142471

-0,113624

0,2338

21

-0,103516

-0,174063

-0,148825

0,2251

22

-0,109027

-0,206354

-0,181853

0,2057

23

-0,122656

-0,239749

-0,214488

0,1742

24

-0,137382

-0,271417

-0,244458

0,1598

25

-0,154576

-0,305351

-0,278357

0,1456

26

-0,158303

-0,342149

-0,313096

0,1339

27

-0,179776

-0,386524

-0,355673

0,1193
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μόνο δύο παράγοντες μπορούν να επιλεγούν, καθώς αυτοί είχαν ιδιοτιμές
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ιδιοτιμές της στήλης Prcntyle.
Αντίστοιχα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και από τη μέθοδο Velicer’s
MAP, τα οποία παρουσιάζονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 5.2. Τα
αποτελέσματα επιβεβαίωσαν αντίστοιχα ότι μόνο οι δύο πρώτοι παράγοντες έχουν
ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας και επομένως μπορούν να επιλεγούν. Τέλος, στο
Γράφημα 5.2 παρουσιάζεται η σχηματική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων της
παράλληλης ανάλυσης. Η πράσινη γραμμή αφορά τις ιδιοτιμές που προέκυψαν από
τα τυχαία, ανεξάρτητα δείγματα, ενώ η μπλε γραμμή δείχνει τις ιδιοτιμές που
προέκυψαν από τις τιμές του δείγματος της συγκεκριμένης μελέτης. Όπως φαίνεται
στο συγκεκριμένο γράφημα, οι τιμές της μπλε γραμμής (δηλαδή οι ιδιοτιμές που
προέκυψαν από την παρούσα μελέτη) βρίσκονταν υψηλότερα από την πράσινη
γραμμή μέχρι και το σημείο που αντιστοιχεί στη δεύτερη ιδιοτιμή (κουκίδα). Από την
τρίτη ιδιοτιμή (κουκίδα) και εξής οι δύο γραμμές (μπλε και πράσινη) εμφανίζουν
ταυτόσημη πορεία χωρίς να έχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Η ταυτόσημη πορεία των
δύο γραμμών σηματοδοτεί ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά από εκείνο
το σημείο και εξής, επομένως κανένας άλλος παράγοντας δεν ενδείκνυται να επιλεγεί.
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Γράφημα 5.2. Διάγραμμα ιδιοτιμών της Παράλληλης Ανάλυσης.

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η περιστροφή των παραγόντων για να
διαπιστωθεί η αποδοτικότερη παραγοντική λύση (Kline, 2014). Οι μέθοδοι που
υπάρχουν μέχρι σήμερα για την περιστροφή των παραγόντων είναι δύο: η ορθογώνια
περιστροφή (orthogonal rotation), η οποία επιλέγεται όταν οι παράγοντες θεωρούνται
εννοιολογικά ανεξάρτητοι μεταξύ τους και η πλάγια περιστροφή (oblique rotation), η
οποία επιλέγεται όταν οι παράγοντες έχουν εννοιολογική συνάφεια μεταξύ τους και
προβλέπεται θεωρητικά να συσχετίζονται σε ορισμένο βαθμό. Η μέθοδος που
επιλέχθηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η μέθοδος της πλάγιας
περιστροφής και συγκεκριμένα η μέθοδος Promax, καθώς οι παράγοντες που
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επιλέχθηκαν αναμένεται να έχουν εννοιολογική συνάφεια μεταξύ τους. Επιπλέον, η
μέθοδος Promax μετριάζει τα αυστηρά κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγόντων και
γι’ αυτό φαίνεται να υπερέχει σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους πλάγιας
περιστροφής (π.χ., Direct Oblimin) (Russell, 2002). Η εννοιολογική συνάφεια των
νέων παραγόντων επιβεβαιώθηκε και στατιστικά, καθώς ο δείκτης συνάφειας μεταξύ
των λανθανουσών μεταβλητών (factor correlation matrix) εμφάνισε πολύ υψηλό
δείκτη συσχέτισης (r = ,81). Τα αποτελέσματα από τη μέθοδο της πλάγιας
περιστροφής παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 5.3.
Aπό τον Πίνακα 5.3 φαίνεται ότι οι διαστάσεις «ηθική κουλτούρα», «ηθική
καθοδήγηση», «ηθική παρατηρητικότητα», «εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής»,
«ηθική αξιολόγηση», «προώθηση της ηθικής εκπαίδευσης», «ηθική εμψύχωση»,
«ανάπτυξη

του

ηθικού

οράματος»,

«ηθική

επιρροή

μετόχων»,

«ηθική

αποφασιστικότητα», «διευκρίνηση ηθικών ρόλων», «ηθικό όραμα», «ηθική
δυνατότητα», «ηθική στρατηγική», «ηθική εγρήγορση» και «ηθικός αυτοέλεγχος»
φορτώνουν σημαντικά στον πρώτο παράγοντα, ενώ οι διαστάσεις «ηθική ευθύνη»,
«νομιμότητα»,

«εμπιστοσύνη»,

«ακεραιότητα»,

«επιβράβευση

της

ηθικής

συμπεριφοράς», «ταπεινοφροσύνη», «ειλικρίνεια», «αλτρουισμός», «συνεργασία»,
«καταμερισμός

εξουσίας» και

«πρότυπο

ηθικής

συμπεριφοράς» φορτίζουν

φορτώνουν σημαντικά στον δεύτερο παράγοντα.
Η μεταβλητή που εμφάνισε τη υψηλότερη παραγοντική φόρτιση στον πρώτο
παράγοντα, και άρα την καλύτερη εννοιολογική ταύτιση με αυτόν, είναι η διάσταση
«ηθική κουλτούρα», με τιμή ,99. Αντίστοιχα, η διάσταση που έχει τη υψηλότερη
παραγοντική φόρτιση στον δεύτερο παράγοντα και άρα τη μεγαλύτερη εννοιολογική
ταύτιση με εκείνον, είναι η διάσταση «ηθική ευθύνη», με τιμή ,82.

179

Πίνακας 5.3
Παραγοντικές φορτίσεις των 27 μεταβλητών για την ηθική ηγεσία
Παράγοντας 1
Παράγοντας 2
Ηθική κουλτούρα

,99

-,19

Ηθική καθοδήγηση

,91

-,15

Ηθική παρατηρητικότητα

,77

-,03

Εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής

,75

-,15

Ηθική αξιολόγηση

,74

,10

Προώθηση ηθικής εκπαίδευσης

,70

,07

Ηθική εμψύχωση

,70

,12

Ανάπτυξη ηθικού οράματος

,68

,12

Ηθική επιρροή μετόχων

,67

,05

Ηθική αποφασιστικότητα

,63

,18

Διευκρίνιση ηθικών ρόλων

,57

,28

Ηθικό όραμα

,56

,32

Ηθική δυνατότητα

,55

,32

Ηθική στρατηγική

,52

,31

Ηθική εγρήγορση

,48

,33

Ηθικός αυτοέλεγχος

,45

,43

Ηθική ευθύνη

,06

,82

Νομιμότητα

,05

,80

Εμπιστοσύνη

,02

,79

Ακεραιότητα

-,24

,76

Επιβράβευση ηθικής συμπεριφοράς

,05

,73

Ταπεινοφροσύνη

,10

,72

Ειλικρίνεια

,09

,71

Αλτρουισμός

,30

,54

Συνεργασίας

,30

,54

Καταμερισμός εξουσίας

,22

,49

Πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς

,34

,41
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Η εννοιολογική ταύτιση μιας μεταβλητής σε έναν παράγοντα διαπιστώνεται
όταν εμφανίζει υψηλή παραγοντική φόρτιση σε αυτόν, η οποία συνήθως οφείλει να
είναι μεγαλύτερη από ,40 (Kline, 2014). Όσο μεγαλώνει η παραγοντική φόρτιση της
μεταβλητής, τόσο ενισχύεται η εννοιολογική της ταύτιση με τον παράγοντα στον
οποίο φορτώνει (π.χ., Beavers, Lounsbury, Richards, Huck, Skolits, & Esquivel,
2013). Ταυτόχρονα, η διάσταση «ηθικός αυτοέλεγχος», φορτώνει στον πρώτο
παράγοντα με τιμή ,45, αλλά εμφανίζει αντίστοιχα υψηλή φόρτιση και στον δεύτερο
παράγοντα (δευτερογενής φόρτιση) με τιμή ,43. Η τιμή της δευτερογενούς
παραγοντικής φόρτισης είναι αρκετά μεγάλη και δημιουργεί προβληματισμό σχετικά
με την εννοιολογική ‘καθαρότητα’ της συγκεκριμένης μεταβλητής. Ωστόσο, οι
διαστάσεις της ηθικής ηγεσίας παρουσιάζουν συναφή εννοιολογικά στοιχεία,
επομένως και η εμπειρική τεκμηρίωση της εννοιολογικής τοποθέτησης τους θα
ολοκληρωθεί στην επόμενη εμπειρική μελέτη της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης
Παραγόντων (βλ. Κεφάλαιο 6).
Ένα εξίσου σημαντικό συμπερασμα από τα αποτελέσματα της EFA είναι η
πολύ υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στους δύο παράγοντες (rwithin-factor = ,85). Όταν οι
συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων εμφανίζουν τόσο υψηλές τιμές, υποδηλώνεται η
ύπαρξη ανώτερων ιεραρχικά παραγόντων, οι οποίοι διαμορφώνουν το εννοιολογικό
μοντέλο. Μια ιεραρχικά σύνθετη παραγοντική δομή, η οποία αξιολογείται όλο και
συχνότερα τα τελευταία χρόνια, είναι το αμφιπαραγοντικό μοντέλο (bifactor model)
(Ganivez, 2016. Jennrich & Bentler, 2011). Το αμφιπαραγοντικό μοντέλο αποτελείται
ταυτόχρονα από έναν γενικό παράγοντα (g factor), ο οποίος αντιπροσωπεύει την
κοινή διακύμανση με τις παρατηρούμενες μεταβλητές, και από υπό-παράγοντες, οι
οποίοι επίσης έχουν ανεξάρτητα κοινή διακύμανση με τις παρατηρούμενες
μεταβλητές. Δηλαδή, η διακύμανση του γενικού παράγοντα δε σχετίζεται με τη
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διακύμανση των υπό-παραγόντων του μοντέλου (Gignac, 2008). Επομένως, τόσο ο
γενικός παράγοντας, όσο και οι δύο υπό-παράγοντες ηθικής ηγεσίας, έχουν μοναδική
επίδραση στις μεταβλητές του μοντέλου, η οποία αξιολογείται ταυτόχρονα
(Rodriguez, Reise, & Haviland, 2016).
Η υιοθέτηση του αμφιπαραγοντικού μοντέλου ενέχει αρκετά πλεονεκτήματα
(Gavinez, 2016). Αρχικά, ο γενικός παράγοντας είναι εύκολο να ερμηνευτεί λόγω της
άμεσης επίδρασης που έχει με τις παρατηρούμενες μεταβλητές. Επομένως, ο
ερευνητής μπορεί να εξάγει ξεκάθαρα συμπεράσματα για την έννοια και όχι
αμφίσημα συμπεράσματα εξαιτίας της έμμεσης συσχέτισης του ανώτερου παράγοντα
με τους κατώτερους ιεραρχικά παραγόντες, όπως συμβαίνει στα ιεραρχικά μοντέλα.
Επιπλέον, επιτρέπεται η αξιολόγηση εκείνων των ψυχομετρικών ιδιοτήτων που
θεωρούνται απαραίτητες για τον προσδιορισμό της βαθμολόγησης και της ερμηνείας,
τόσο του γενικού παράγοντα ηθικής ηγεσίας, όσο και των δύο υπό-παραγόντων
(Zinbarg, Yovel, Revelle, & McDonald, 2006). Τέλος, δίνεται η δυνανότητα να
αξιολογηθεί η μοναδική συνεισφορά τόσο του γενικού παράγοντα όσο και των δύο
υπό-παραγόντων για την πρόβλεψη εργασιακών συμπεριφορών ή ηγετικών
προτύπων.
Το κριτήριο που επιτρέπει την αξιολόγηση αμφιπαραγοντικών μοντέλων σε
επίπεδο EFA είναι το κριτήριο Schmid - Leiman (Jennrich & Bentler, 2011. Jennrich
& Bentler, 2012). Το συγκεκριμένο κριτήριο μετατρέπει την πλάγια περιστροφή ενός
αμφιπαραγοντικού μοντέλου σε ορθογώνια περιστροφή, διατηρεί καθ’ όλη τη
διάρκεια της ανάλυσης τα χαρακτηριστικά των ανώτερων ιεραρχικά παραγόντων και
επιτρέπει την ταυτόχρονη ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά της πλάγιας περιστροφής. Δηλαδή, το ποσοστό της διακύμανσης που
προκύπτει αποδίδεται ταυτόχρονα και στον ιεραρχικά ανώτερο παράγοντα και στους
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ιεραρχικά κατώτερους παράγοντες του ίδιου μοντέλου. Η εφαρμογή του κριτηρίου
Schmid - Leiman έγινε με το ανεξάρτητο λογισμικό πρόγραμμα FACTOR (LorenzoSeva, 1999) και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των παραγόντων
ήταν η Exploratory Robust Maximum Likelihood (RML).
Τα

αποτελέσματα

της

ανάλυσης

από

το

συγκεκριμένο

κριτήριο

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4. Η χρήση του κριτηρίου Schmid-Lieman ανέδειξε
ότι υπάρχει ένας ιεραρχικά ανώτερος παράγοντας συνδυαστικά με τους δύο
κατώτερους ιεραρχικά παράγοντες, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τις προηγούμενες
μεθόδους. Μάλιστα, ο ανώτερος ιεραρχικά παράγοντας φαίνεται ότι ερμηνεύει
υψηλότερο ποσοστό διακύμανσης της κάθε μεταβλητής συγκριτικά με το ποσοστό
της διακύμανσης που εμηνεύουν οι κατώτεροι ιεραρχικά παράγοντες. Πιο
συγκεκριμένα, ο δείκτης b αντιπροσωπεύει την παραγοντική φόρτιση κάθε
μεταβλητής. Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 5.4, η μεταβλητή που εμφανίζει τη
υψηλότερη παραγοντική φόρτιση στον πρώτο παράγοντα εξακολουθεί να είναι η
«ηθική κουλτούρα», ενώ η μεταβλητή που εμφανίζει την υψηλότερη παραγοντική
φόρτιση στον δεύτερο παράγοντα είναι η «ηθική ευθύνη». Ωστόσο, οι τιμές αυτών
των παραγοντικών φορτίσεων είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με τις αρχικές
παραγοντικές φορτίσεις (βλ. Πίνακα 5.3), γιατί επηρεάζονται από την ύπαρξη του
ανώτερου ιεραρχικά παράγοντα.
Επιπλέον, στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζονται τα ποσοστά της διακύμανσης με
το οποίο ερμηνεύει μια μεταβλητή έναν παράγοντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο
Πίνακας 5.4 περιλαμβάνει τα ποσοστά της διακύμανσης και για τις 27 μεταβλητές της
ηθικής ηγεσίας, όπως προκύπτουν αντίστοιχα και για τον γενικό παράγοντα, όσο και
για τους δευτερογενείς παράγοντες. Για παράδειγμα, διαπιστώνεται ότι η μεταβλητή
«ηθική κουλτούρα» ερμηνεύει με ποσοστό 52% τον γενικό παράγοντα (g) και
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αντίστοιχα με ποσοστό 45% τον παράγοντα 1. Παράλληλα, στον Πίνακα 5.4
παρουσιάζεται ο δείκτης της μοναδικότητας (uniqueness – u2), δηλαδή το ποσοστό
της διακύμανσης που έχει κάθε μεταβλητή, το οποίο δεν ερμηνεύεται από κανέναν
παράγοντα. Η τιμή του δείκτη της μοναδικότητας προκύπτει όταν αφαιρείται από την
μονάδα η τιμή του δείκτη ετερικότητας (communality - h2). Ο δείκτης h2
αντιπροσωπεύει το ποσοστό της διακύμανσης της μεταβλητής, το οποίο σχετίζεται με
τους παράγοντες του εξεταζόμενου μοντέλου. Στην περίπτωση της μεταβλητής
«ηθική κουλτούρα», το ποσοστό της μοναδικότητας της είναι 47%, ενώ το ποσοστό
της ετερικότητας είναι 53%.
Τέλος για να διαπιστωθεί ο βαθμός αξιοπιστίας και το ποσοστό ερμηνείας
για κάθε παράγοντα ξεχωριστά (γενικός παράγοντας, παράγοντες 1 και 2)
χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης hierarchical omega (ωh) (Zinbarg, και συν., 2006). Ο
δείκτης ωh αποτελεί τον ιδανικό δείκτη για την αξιολόγηση του βαθμού αξιοπιστίας
σύνθετων εννοιολογικών μοντέλων, γιατί υπολογίζει την αξιοπιστία του ανώτερου
ιεραρχικά παράγοντα (παράγοντας g), χωρίς την επίδραση των κατώτερων ιεραρχικά
παραγόντων (παράγοντες 1 και 2). Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.4,
διαπιστώνεται ότι ο δείκτης ωh για τον ανώτερο ιεραρχικά παράγοντα ήταν ιδιαίτερα
υψηλός (ωh = ,93), επομένως ο συγκεκριμένος παράγοντας φαίνεται ότι έχει ένα
σαφέστερο εννοιολογικά υπόβαθρο. Αντίθετα, οι δύο κατώτεροι ιεραρχικά
παράγοντες εμφάνισαν χαμηλότερους δείκτες αξιοπιστίας (ωs= ,046 και ωs = ,099
αντίστοιχα), με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην ερμηνεία
τους. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει από τα ποσοστά συνολικής διακύμανσης. Ενώ
δηλαδή ο ανώτερος ιεραρχικά παράγοντας ερμηνεύει το 54% της συνολικής
διακύμανσης του μοντέλου, ο πρώτος και ο δεύτερος παράγοντας ερμηνεύουν μόλις
το 1% και το 4% της συνολικής διακύμανσης.
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Πίνακας 5.4
Αποτελέσματα του κριτηρίου Schmid - Leiman και hierarchical omega για το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας των
δύο παραγόντων
g Παράγοντας

Παράγοντας 1

Παράγοντας 2

b

Var

b

Var

b

Var

h2

u2

Ηθική κουλτούρα

,72

,52

,45

,00

-,08

-

,53

,47

Ηθική καθοδήγηση

,67

,45

,41

,16

-,06

-

,62

,38

Ηθική παρατηρητικότητα

,67

,46

,33

,11

-,02

-

,57

,43

Εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής

,54

,29

,34

,11

-,06

-

,40

,60

Ηθική αξιολόγηση

,77

,59

,31

,09

,01

-

,69

,31

Προώθηση ηθικής εκπαίδευσης

,71

,50

,29

,08

,00

-

,59

,41

Ηθική εμψύχωση

,75

,56

,29

,08

,01

-

,65

,35

Ανάπτυξη ηθικού οράματος

,72

,52

,28

,08

,01

-

,60

,40

Ηθική επιρροή μετόχων

,66

,43

,28

,08

-,00

-

,52

,48

Ηθική αποφασιστικότητα

,74

,54

,25

,06

,03

-

,61

,39

Διευκρίνιση ηθικών ρόλων

,78

,61

,21

,04

,06

-

,66

,34

Ηθικό όραμα

,82

,67

,20

,04

,08

-

,71

,29

Ηθική δυνατότητα

,80

,64

,20

,04

,07

-

,69

,31

Ηθική στρατηγική

,77

,60

,19

,03

,07

-

,64

,36

Ηθική εγρήγορση

,75

,56

,17

,03

,08

-

,59

,41

(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
g Παράγοντας

Παράγοντας 1

Παράγοντας 2

b

Var

b

Var

b

Var

h2

u2

Ηθικός αυτοέλεγχος

,81

,66

,14

,02

,11

-

,68

,32

Ηθική ευθύνη

,72

,52

-,12

-

,23

,05

,58

,42

Νομιμότητα

,72

,51

-,11

-

,22

,05

,57

,43

Εμπιστοσύνη

,77

,59

-,07

-

,22

,05

,64

,36

Ακεραιότητα

,51

,26

-,18

-

,22

,05

,32

,68

Επιβράβευση ηθικής συμπεριφοράς

,75

,56

-,06

-

,20

,04

,61

,39

Ταπεινοφροσύνη

,79

,62

-,03

-

,20

,04

,66

,34

Ειλικρίνεια

,76

,57

-,03

-

,20

,04

,62

,38

Αλτρουισμός

,78

,61

,07

-

,14

,02

,64

,36

Συνεργασία

,79

,62

,07

-

,14

,02

,64

,36

Καταμερισμός εξουσίας

,66

,44

,04

-

,13

,00

,45

,55

Πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς

,69

,48

,10

-

,10

,01

,50

,50

% συνολικής διακύμανσης

53,6

1,4

4,1

% κοινής διακύμανσης

90,7

2,4

6,9

ωh = ,928

ωs= ,046

ωs = ,099

Σημείωση. b = παραγοντική φόρτιση, Var = διακύμανση (b2), h2 = ετερικότητα (communality), u2 = μοναδικότητα
(uniqueness), ωh = δείκτης αξιοπιστίας ανώτερου παράγοντα, ωs= δείκτης αξιοπιστίας κατώτερου παράγοντα.
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5.3. Συμπεράσματα δεύτερης εμπειρικής μελέτης
Η εφαρμογή της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων επέτρεψε την
ανάδειξη μιας εννοιολογικής δομής για τις 27 διακριτές διαστάσεις της ηθικής
ηγεσίας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι οι 27 μεταβλητές που συνθέτουν την έννοια
της ηθικής ηγεσίας φορτώνουν σημαντικά σε δύο νέες λανθάνουσες μεταβλητές.
Ωστόσο, εξετάζοντας προσεκτικότερα την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο νέων
παραγόντων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πολύ υψηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ
τους. Ο πολύ μεγάλος βαθμός συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων επέτρεψε τη
διερεύνηση μιας πολυπλοκότερης ιεραρχικά δομής, αυτής του αμφιπαραγοντικού
μοντέλου ηθικής ηγεσίας. Τα αποτελέσματα του κριτηρίου Schmid – Leiman για την
αξιολόγηση του αμφιπαραγοντικού μοντέλου επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός
ανώτερου ιεραρχικά παράγοντα για την ηθική ηγεσία, ο οποίος ερμηνεύει υψηλότερο
ποσοστό διακύμανσης για τη συγκεκριμένη έννοια, συγκριτικά με τους δύο
κατώτερους ιεραρχικά παράγοντες ηθικής ηγεσίας, οι οποίοι προέκυψαν από τις
πρώτες μεθόδους διερεύνησης της παραγοντικής δομής.
Εξετάζοντας

προσεκτικότερα

τα

αποτελέσματα

των

παραγοντικών

φορτίσεων των 27 μεταβλητών, διαπιστώνεται ότι στην πρώτη λανθάνουσα
μεταβλητή φορτώνουν σημαντικά οι διαστάσεις που έχουν να κάνουν με την
εκδήλωση των ηθικών συμπεριφορών του ηγέτη. Αναλυτικότερα, η «ηθική
καθοδήγηση», η «ηθική παρατηρητικότητα», οι «εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής», η
«ηθική αξιολόγηση», η «προώθηση της ηθικής εκπαίδευσης», το «ηθικό όραμα», η
«ηθική στρατηγική», η «ηθική κουλτούρα», η «ανάπτυξη ηθικού οράματος» και η
«ηθική επιρροή μετόχων» εστιάζουν στη συμπεριφορά και στον τρόπο που λειτουργεί
ένας ηγέτης εντός και εκτός οργανισμού. Επειδή λοιπόν οι συγκεκριμένες διαστάσεις
επικεντρώνονται στις συμπεριφορές που έχουν μια καθορισμένη ηθική σκοπιμότητα,
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για τον λόγο αυτόν και ο πρώτος παράγοντας ονομάστηκε «τέλος». Η ονομασία
«τέλος» προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη, η οποία αναφέρεται στην
τελολογική φιλοσοφική προσέγγιση. Η ερμηνεία της έννοιας «τέλος» έγκειται στο ότι
όλα τα πράγματα έχουν συγκεκριμένο σκοπό ή αιτίες (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
2008).
Συνεχίζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης διαπιστώθηκε
ότι στον δεύτερο παράγοντα φορτώνουν σημαντικά οι διαστάσεις που έχουν να
κάνουν περισσότερο με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ίδιου του ηγέτη. Για
παράδειγμα,

η

«νομιμότητα»,

η

«εμπιστοσύνη»,

η

«ακεραιότητα»,

η

«ταπεινοφροσύνη», η «ειλικρίνεια», ο «αλτρουισμός», η «συνεργασία», και το
«πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς» αφορούν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός
ηθικού ηγέτη. Επειδή οι μεταβλητές αυτές αναφέρονται προσωπικά στον ηθικό ηγέτη,
ο οποίος οφείλει να βρίσκεται σε αρμονία με τα διδάγματα ηθικής που πρεσβεύει, για
τον λόγο αυτό ο δεύτερος παράγοντας ονομάστηκε «ήθος» (Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, 2008). Συμπερασματικά, οι δύο παράγοντες ηθικής ηγεσίας που
αναδείχθηκαν από τη Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων ονομάστηκαν «τέλος» και
«ήθος» και υπακούν στην εννοιολογική ταυτότητα των μεταβλητών που φορτώνουν
σημαντικά σε αυτούς.
Ένα πλεονεκτήμα από τη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι εφαρμόστηκαν
πέντε διαφορετικά στατιστικά κριτήρια για τη διασφάλιση της αξιοκρατικότερης
επιλογής των εννοιολογικά σημαντικών παραγόντων. Όλα τα κριτήρια επιβεβαίωσαν
το ίδιο αποτέλεσμα: ότι δηλαδή υπάρχουν δύο εννοιολογικοί παράγοντες για την
έννοια της ηθικής ηγεσίας. Ωστόσο, η εφαρμογή της Διερευνητικής Ανάλυσης των
ιεραρχικών παραγόντων έδωσε τη δυνατότητα για την αξιολόγηση ενός περισσότερο
σύνθετου εννοιολογικού μοντέλου, αυτού του αμφιπαραγοντικού μοντέλου ηθικής
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ηγεσίας, θέτοντας για πρώτη φορά τις βάσεις για την ανάδειξη ενός περισσότερο
πολύπλοκου εννοιολογικά μοντέλου. Ένα ακόμα πλεονέκτημα από τη δεύτερη
εμπειρική μελέτη είναι το μέγεθος του δείγματος της μελέτης. Οι 258 προϊστάμενοι
που τελικά συμμετείχαν στη μελέτη αποτέλεσαν επαρκές δείγμα για την εφαρμογή
της ΕFA, η επιβεβαίωση του οποίου τεκμηριώθηκε και από διαφορετικά στατιστικά
κριτήρια.
Τα δεδομένα από τη Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων επέτρεψαν την
εννοιολογική ‘διαρρύθμιση’ ενός μεγάλου όγκου μεταβλητών, οι οποίες θεωρούνται
απαραίτητες για τη σύνθεση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας. Η κατανόηση της
εννοιολογικής δομής των 27 παρατηρούμενων μεταβλητών φαίνεται να αποδίδεται
καλύτερα από δύο παράγοντες, οι οποίοι ονομάστηκαν «τέλος» και «ήθος». Ωστόσο,
σημαντική είναι και η αξιολόγηση της πολυπλοκότερης εννοιολογικής δομής του
αμφιπαραγοντικού μοντέλου για την ηθική ηγεσία. Το αμφιπαραγοντικό μοντέλο
αποτελείται από δύο κατώτερους ιεραρχικά παράγοντες, αλλά ταυτόχρονα και από
έναν ανώτερο ιεραρχικά παράγοντα, ο οποίος ερμηνεύει με υψηλότερο ποσοστό
διακύμανσης το υπάρχον εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας.
Συμπερασματικά, η έννοια της ηθικής ηγεσίας στην εργασία φαίνεται να
είναι πολυπλοκότερη απ’ ότι αρχικά αναμενόταν. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης
εμπειρικής μελέτης επιτεύχθηκε ο πρώτος στόχος της διατριβής, ο οποίος ήταν η
ανάδειξη ενός ολοκληρωμένου και σαφούς εννοιολογικού μοντέλου για την έννοια
της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Ωστόσο, θεωρήθηκε απαραίτητη η επιβεβαίωση
της αμφίπαραγοντικής δομής των 27 παρατηρούμενων μεταβλητών σε ανεξάρτητο
δείγμα ηγετών, η οποία θα επιβεβαιώσει τη θεωρητική τεκμηρίωση του
συγκεκριμένου μοντέλου.
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Κεφάλαιο 6
3η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Παραγοντική τεκμηρίωση της
ΚΛίμακας ΗΘΙκής ηγεσίαΣ (ΚΛΗΘΙΣ)3
6. Εισαγωγή
Με την εφαρμογή της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων διαπιστώθηκε
ότι οι 27 διαστάσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για την αποσαφήνιση της έννοιας σε
πρωτογενές επίπεδο, φορτώνουν σημαντικά σε δύο νέους παράγοντες. Στον πρώτο
παράγοντα, ο οποίος ονομάστηκε «τέλος», φόρτωσαν σημαντικά οι διαστάσεις
εκείνες που επικεντρώνονται στον τρόπο που ο ηγέτης εκδηλώνει την ηθική
συμπεριφορά στην εργασία, ενώ στον δεύτερο παράγοντα, ο οποίος ονομάστηκε
«ήθος», φόρτωσαν σημαντικά οι διαστάσεις εκείνες που είχαν να κάνουν με την
ηθική της προσωπικότητας του ίδιου του ηγέτη. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι οι
παράγοντες «τέλος» και «ήθος» είχαν υψηλό δείκτη συσχέτισης μεταξύ τους,
αναδεικνύοντας την ύπαρξη ενός περιπλοκότερου εννοιολογικού μοντέλου, του
αμφιπαραγοντικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον
δεύτερο στόχο της διδακτορικής διατριβής, δηλαδή στην τεκμηρίωση του νέου
εννοιολογικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας και στην κατασκευή ενός νέου ψυχομετρικού
εργαλείου για την αξιολόγησή της.
Η επιβεβαίωση της παραγοντικής δομής του νέου εργαλείου ηθικής ηγεσίας
επιτεύχθηκε με την εφαρμογή της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων
(Confirmatory Factor Analysis - CFA), μιας στατιστικής τεχνικής, η οποία ανήκει

3

Τμήμα των αποτελεσμάτων της τρίτης εμπειρικής μελέτης έχει δημοσιευθεί στο άρθρο:
Mitropoulou, E.M., Tsaousis, I., Xanthopoulou, D., Petrides, K.V. (in press). Development and
psychometric evaluation of the questionnaire of ethical leadership (QueL). European Journal of
Psychological Assessment. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000533.
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στην ευρύτερη οικογένεια των μοντέλων Δομικών Εξισώσεων (Structural Equation
Modeling - SEM) και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση μοντέλων που έχουν
προκαθορισμένες σχέσεις μεταξύ των παρατηρούμενων και των λανθανουσών
μεταβλητών (π.χ., DiStefano, 2016. Hoyle, 2000). Η συγκεκριμένη στατιστική
τεχνική ελέγχει την καταλληλότητα των διακυμάνσεων και των συνδιακυμάνσεων
μεταξύ των παρατηρούμενων και των λανθανουσών μεταβλητών, με σκοπό να
αποσαφηνιστεί το καταλληλότερο πρότυπο σχέσεων μεταξύ τους. Η καλή
προσαρμογή ενός δομικού μοντέλου στα εμπειρικά δεδομένα τεκμηριώνει ότι το
εννοιολογικό μοντέλο που εξετάζεται επιβεβαιώνεται κάτω από διαφορετικές
συνθήκες.

6.1. Μέθοδος
6.1.1. Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν εργαζόμενοι, οι οποίοι
κατείχαν θέση προϊστάμενου και προέρχονταν από τον ευρύτερο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα διαφόρων οργανισμών στην Ελλάδα. Όπως και στις δύο
προηγούμενες εμπειρικές μελέτες, δε δόθηκε δικαίωμα συμμετοχής σε άνεργους,
συνταξιούχους ή ελεύθερους επαγγελματίες που διατηρούσαν ατομική επιχείρηση
αλλά δεν απασχολούσαν υφιστάμενους. Οι προϊστάμενοι που συμμετείχαν στην
έρευνα εργάζονταν σε οργανισμούς που απασχολούσαν περισσότερους από δύο
εργαζόμενους, γιατί σε αυτούς τους οργανισμούς υπάρχει σαφής διαχωρισμός των
εργασιακών αρμοδιοτήτων μεταξύ προϊστάμενου και υφισταμένων (Saini &
Budhwar, 2008. Van Gils, 2005).
Το δείγμα της έρευνας ανήλθε σε 390 προϊστάμενους, (ποσοστό
ανταπόκρισης πάνω από 90%) εκ των οποίων οι 231 (59%) ήταν άνδρες. Τέσσερις
προϊστάμενοι δε δήλωσαν φύλο. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν τα
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47,68 έτη (Τ.Α. = 9,01) και το εύρος των ηλικιών κυμαινόταν από 25 έως 71 ετών.
Έξι προϊστάμενοι δε δήλωσαν ακριβή ηλικία. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, οι
167 (43%) απασχολούνταν στον δημόσιο τομέα, ενώ οι 205 (52%) στον ιδιωτικό
τομέα. Εννέα προϊστάμενοι (2%) δήλωσαν ότι απασχολούνταν σε Μ.Κ.Ο. Επιπλέον,
όλοι σχεδόν οι προϊστάμενοι (94%) απασχολούνταν με καθεστώς πλήρους
απασχόλησης. Από τους προϊστάμενους που συμμετείχαν στην έρευνα, 55 (14%)
ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, 155 (40%) ήταν απόφοιτοι ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ), 60 (16%) ήταν απόφοιτοι ανώτερων τεχνολογικών
ιδρυμάτων (ΤΕΙ), 34 (9%) ήταν απόφοιτοι τεχνικών σχολών, 73 (19%) ήταν
απόφοιτοι λυκείου, ενώ 8 (2%) ήταν απόφοιτοι γυμνασίου. Τέλος, 79 (20%)
προϊστάμενοι επόπτευαν μέχρι δύο υφιστάμενους, 76 (19%) επόπτευαν τρεις με πέντε
υφιστάμενους, 73 (19%) επόπτευαν έξι με 10 υφιστάμενους, 81 (21%) επόπτευαν 11
με 25 υφιστάμενους και 72 (19%) επόπτευαν πάνω από 25 άτομα, ενώ μόλις 9
προϊστάμενοι δεν δήλωσαν τον αριθμό των υφιστάμενων που ηγούνταν. Το δείγμα
αυτής της μελέτης ήταν ευκαιριακό (convenience sample)

6.1.2. Εργαλείο
Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη
ονομάστηκε ΚΛίμακα ΗΘΙκής ηγεσίαΣ (ΚΛΗΘΙΣ). Η ΚΛΗΘΙΣ αποτελείται από
τους 27 εννοιολογικούς προσδιορισμούς που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των
προηγούμενων μελετών. Κάθε στοιχείο της κλίμακας αντιπροσωπεύει μια από τις
διαστάσεις για την ηθική ηγεσία, η οποία παρουσιάζεται με έναν σύντομο
λειτουργικό ορισμό για να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε διάστασης.
Επειδή η διερεύνηση της παραγοντικής δομής των εννοιολογικών προσδιορισμών
έγινε από προϊστάμενους, αντίστοιχα και η επιβεβαίωση της παραγοντικής δομής της
ΚΛΗΘΙΣ γίνεται από προϊστάμενους, δηλαδή ακολουθεί τη μέθοδο της αυτό192

αξιολόγησης. Επομένως, οι προϊστάμενοι που τελικά συμμετείχαν στην έρευνα
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό πίστευαν ότι κάθε περιγραφή χαρακτηρίζε
τους ίδιους. Η αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε είχε τη μορφή μίας
διαβαθμιστικής κλίμακας έξι σημείων (1 = «Δεν με προσδιορίζει καθόλου» έως 6 =
«Με προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό»). Η ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α.

6.1.3. Διαδικασία
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της τεχνικής της
χιονοστοιβάδας (snowball technique) και της συνεργασίας εθελοντών. Οι 27
εθελοντές που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν εγγεγραμένοι φοιτητές στο τμήμα
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι εθελοντές/τριες που συμμετείχαν στην
έρευνα, έλαβαν οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση της ΚΛΗΘΙΣ, την οποία παρέλαβαν
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (με τη μορφή link) από την ερευνήτρια. Για την
επιτυχή ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας, ζητήθηκε από κάθε φοιτητή/τρια
να συγκεντρώσει δεδομένα από 15 προϊστάμενους από το στενότερο ή/και ευρύτερο
του/της περιβάλλον.
Εφόσον κάποιος/α προϊστάμενος/η εκδήλωνε ενδιαφέρον να συμπληρώσει
το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά, τότε ο/η εθελοντής/τρια έστελνε με e-mail στην
προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του/της προϊστάμενου/ης τον σύνδεσμο (link) της
ΚΛΗΘΙΣ. Λαμβάνοντας το e-mail, ο/η προϊστάμενος/η επέλεγε τον σύνδεσμο για να
μεταφερθεί αυτόματα στη φόρμα συμπλήρωσης της ΚΛΗΘΙΣ και καταχωρούσε
ανώνυμα τις απαντήσεις του/της. Εάν ο/η προϊστάμενος/η επέλεγε να συμπληρώσει
την έντυπη μορφή του ερωτηματολογίου, τότε ο/η εθελοντής του/της παρέδιδε ένα
εκτυπωμένο αντίγραφο της ΚΛΗΘΙΣ. Κάθε εθελοντής/τρια διασφάλιζε την τήρηση
των σωστών συνθηκών για τη συμπλήρωση των έντυπων ερωτηματολογίων,
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περιορίζοντας

εξωτερικές

ενοχλήσεις

ή

περισπασμούς

κατά

τη

διάρκεια

συμπλήρωσής τους. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της, οι εθελοντές/τριες
παραλάμβαναν με φάκελο την ΚΛΗΘΙΣ, την οποία και επέστρεφαν τελικά στην
ερευνήτρια. Στο Παράρτημα Β παρουσιάζεται το πληροφοριακό έντυπο που
χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες της τρίτης εμπειρικής μελέτης.

6.2. Στρατηγική ανάλυσης
Για την επιβεβαίωση του καταλληλότερου μοντέλου για την έννοια της
ηθικής ηγεσίας χρησιμοποιήθηκε η CFA, η ορθή χρήση της οποίας προϋποθέτει τον
έλεγχο τριών προϋποθέσεων: α) της πολυμεταβλητής κανονικότητας (multivariate
normality), β) του προσδιορισμού του εννοιολογικού μοντέλου (specification of the
model) και γ) της αξιολόγησης της πολυσυγγραμικότητας (multicolinearity) (Ullman,
2006).
Ο έλεγχος της πολυμεταβλητής κανονικότητας εξετάζει το είδος της
κατανομής που ακολουθεί κάθε παρατηρούμενη μεταβλητή σε σχέση με κάθε άλλη
μεταβλητή που εξετάζεται, και συγκεκριμένα αν εμφανίζει κανονική, λεπτόκυρτη ή
ασύμμετρη κατανομή (Hoyle, 2000). Ο συγκεκριμένος έλεγχος θεωρείται
θεμελιώδης, γιατί διευκολύνει τον ερευνητή να επιλέξει την καταλληλότερη μέθοδο
για τη διενέργεια της CFA (DiStefano, 2016. Fan, Thompson, & Wang, 1999). Για
παράδειγμα, αν οι μεταβλητές έχουν κανονική κατανομή, τότε η καταλληλότερη
μέθοδος για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η μέθοδος της
Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood). Αν όμως υπάρχει παραβίαση της
πολυμεταβλητής κανονικότητας τότε το μοντέλο θα πρέπει να αξιολογηθεί με
εναλλακτικές μεθόδους.
Το στατιστικό κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της
πολυμεταβλητής κανονικότητας ήταν το κριτήριο του Mardia (Mardia’s kappa), το
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οποίο αξιολογεί την κύρτωση (kurtosis) και την ασυμμετρία (skewness) των
δεδομένων (Mardia, 1970. Mecklin & Mundfrom, 2005). Για τη διατήρηση της αρχής
της πολυμεταβλητής κανονικότητας, για να διαπιστωθεί δηλαδή εάν τα δεδομένα της
συγκεκριμένης μελέτης έχουν τη μορφή της κανονικής κατανομής, θα έπρεπε το
κριτήριο του Mardia’s kappa να είχε τιμή k < 3. Επειδή όμως στις κοινωνικές
επιστήμες τέτοιες τιμές δεν είναι σχεδόν ποτέ εφικτές, οποιαδήποτε τιμή είναι k < 100
θεωρείται αποδεκτή για το συγκεκριμένο κριτήριο (Mecklin & Mundfrom, 2005). Η
τιμή του κριτηρίου Mardia για την παρούσα μελέτη ήταν 212,403 για p < ,001 και
θεωρήθηκε αρκετά μεγαλύτερη από το ανώτερο αποδεκτό όριο τιμών. Επομένως,
θεωρήθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τεχνικά διορθωτικοί δείκτες, οι οποίοι
εξομαλύνουν την κατανομή των δεδομένων της μελέτης (Finney, DiStefano, & Kopp,
2016). Για την αξιολόγηση της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα επιλέχθηκε
η χρήση της διορθωμένης εκδοχής της μεθόδου της Μέγιστης Πιθανοφάνειας
(Maximum Likelihood estimation – MLR), η οποία επιτρέπει τον υπολογισμό του
δείκτη Sattora-Bentler corrected chi-square (S-B scaled χ2) (Nevitt & Hanckock,
2000. Satorra & Bentler, 2010). Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζει τους
ομαλοποιημένους στατιστικούς δείκτες που προκύπτουν από ένα βασικό μοντέλο
(baseline model) με τους μη ομαλοποιημένους στατιστικούς δείκτες που προκύπτουν
από το εμφωλευμένο μοντέλο σύγκρισης (nested model), χρησιμοποιώντας
ταυτόχρονα και τα τυπικά τους σφάλματα. Η παραπάνω διαδικασία επιτρέπει στον
ερευνητή να ανακτήσει ένα διορθωμένο στατιστικό δείκτη για το δομικό μοντέλο που
εξετάζει, ώστε να επιβεβαιώσει με εγκυρότερο τρόπο το μοντέλο με τους καλύτερους
δείκτες καλής προσαρμογής και να περιορίσει ταυτόχρονα τον κίνδυνο να επιλέξει
εσφαλμένο εννοιολογικό μοντέλο (DiStefano, 2016. Finney και συν., 2016).
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Η δεύτερη προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή της CFA αφορά τον σωστό
προσδιορισμό του εννοιολογικού μοντέλου. Για να είναι αποδεκτό το μοντέλο, πρέπει
ο αριθμός των παρατηρούμενων μεταβλητών να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό
των μη παρατηρούμενων μεταβλητών του μοντέλου (π.χ., Bentler & Chou, 1987). Οι
βαθμοί ελευθερίας του μοντέλου των δύο παραγόντων της ηθικής ηγεσίας είχαν
θετική τιμή (df = 378 – 55 = 323), επομένως και η δεύτερη προϋπόθεση
διασφαλίζεται.

Η

τρίτη

προϋπόθεση

εστιάζει

στο

φαινόμενο

της

πολυσυγραμμικότητας, δηλαδή στον προσδιορισμό του βαθμού συσχέτισης μεταξύ
των παρατηρούμενων μεταβλητών, ο οποίος γίνεται με το στατιστικό κριτήριο
Pearson’s r (Hunt, 1986). Ιδανικά, τα αποτελέσματα των ενδοσυσχετίσεων μεταξύ
των μεταβλητών δεν πρέπει να ξεπερνούν το ,80. Οι ενδοσυσχετίσεις των 27
μεταβλητών της ηθικής ηγεσίας ήταν εντός των αποδεκτών πλαισίων (,20 < r < ,80),
επομένως και η τρίτη προϋπόθεση διασφαλίζεται.
Για την ορθή χρήση της CFA θεωρήθηκε επίσης απαραίτητος ο έλεγχος δύο
ακόμη προϋποθέσεων: α) της αναλογίας μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών
και των συμμετεχόντων, και β) του δείγματος για ακραίες τιμές (outliers) (Hoyle,
2000). Αρχικά, για να είναι αποδεκτή μια αναλογία μεταξύ των παρατηρούμενων
μεταβλητών και του αριθμού των συμμετεχόντων, θα πρέπει για κάθε παρατηρούμενη
μεταβλητή να αντιστοιχούν τουλάχιστον 5 συμμετέχοντες, ενώ σε ιδανικές συνθήκες
τουλάχιστον 15 (Nunnally & Berstein, 1994). Στην παρούσα μελέτη, η συγκεκριμένη
αναλογία διασφαλιζόταν, αφού οι 27 παρατηρούμενες μεταβλητές της ΚΛΗΘΙΣ
έχουν αναλογία 1 προς 14,6, καθώς συγκεντρώθηκαν 390 συμμετέχοντες. Τέλος,
έγινε έλεγχος για ακραίες τιμές στα δεδομένα των προιστάμενων. Για την αξιολόγηση
των ακραίων τιμών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Mahalanobis distance,
το οποίο αναδεικνύει στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των συμμετεχόντων
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από τον μέσο όρο των επιδόσεων ολόκληρου του δείγματος της μελέτης (Hoyle,
2000). Από τον έλεγχο του συγκεκριμένου κριτηρίου διαπιστώθηκε ότι τέσσερις
συμμετέχοντες εμφάνισαν τιμή υψηλότερη από το ανώτερο αποδεκτό όριο (< 100),
δηλαδή παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά από τον μέσο όρο του
δείγματος. Οι τιμές αυτές θεωρήθηκαν ακραίες και επομένως τα δεδομένα αυτών των
προϊστάμενων αφαιρέθηκαν από το σύνολο του δείγματος. Ο αριθμός των
συμμετεχόντων της τρίτης εμπειρικής μελέτης ανήλθε τελικά στους 386
προϊστάμενους, στα δεδομένα των οποίων δεν υπάρχουν ελλιπείς τιμές (missing
values).
Τα αποτελέσματα της EFA, η οποία πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο (βλ. Κεφ. 5, Ενότ. 5.3), ανέδειξαν την ύπαρξη δύο παραγόντων. Ο πρώτος
παράγοντας, ο οποίος ονομάστηκε «τέλος» είχε ιδιοτιμή 15,6 και ερμήνευε το 56%
της συνολικής διακύμανσης, ενώ ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος ονομάστηκε
«ήθος», είχε ιδιοτιμή 1,47 και ερμήνευε μόλις το 4% της συνολικής διακύμανσης του
μοντέλου. Επειδή η διαφορά της διακύμανσης μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου
παράγοντα είναι αρκετά μεγάλη και ενδεχομένως σημαντική, θεωρήθηκε απαραίτητο
αρχικά να εξεταστεί το μονοπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας.
Το μονοπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας διαμορφώθηκε από έναν
γενικό παράγοντα, στον οποίο φορτώνουν σημαντικά και οι 27 παρατηρούμενες
μεταβλητές.

Η

γραφική

αναπαράσταση

του

μονοπαραγοντικού

μοντέλου

παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.1. Για την αξιολόγηση της προσαρμογής του μοντέλου
χρησιμοποιήθηκαν τόσο ο δείκτης ακριβούς προσαρμογής χ2, όσο και μια σειρά από
απόλυτους (absolute) αλλά και συγκριτικούς δείκτες καλής προσαρμογής
(comparatice fit indices) (π.χ., DiStefano, 2016). Οι απόλυτοι δείκτες καλής
προσαρμογής αξιολογούν εαν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του
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εξεταζόμενου μοντέλου και των εναλλακτικών μοντέλων αξιολόγησης, ενώ οι
συγκριτικοί δείκτες αξιολογούν αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
του εξεταζόμενου μοντέλου με ένα μοντέλο αναφοράς, στο οποίο δεν υπάρχουν
συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών (DiStefano, 2016. Hu & Bentler, 1999).
Ο πρώτος δείκτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο διορθωμένος δείκτης χ2
Sattora-Bentler (S-B χ2), ο οποίος ονομάζεται ακριβής δείκτης καλής προσαρμογής
(exact fit index) και υπολογίζει τους ομαλοποιημένους στατιστικούς δείκτες που
προκύπτουν από ένα βασικό μοντέλο (baseline model) με τους μη ομαλοποιημένους
στατιστικούς δείκτες που προκύπτουν από το εμφωλευμένο μοντέλο σύγκρισης
(nested model), χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τα τυπικά τους σφάλματα (Nevitt
& Hanckock, 2000. Satorra & Bentler, 2010). Η χρήση του συγκεκριμένου
διορθωτικού δείκτη επέτρεψε την εγκυρότερη αξιολόγηση των δομικών μοντέλων
λόγω της μη τυπικής κατανομής των δεδομένων (Finney και συν., 2016). Παρόλα
αυτά, ο συγκεκριμένος δείκτης δε εφαρμόζεται σχεδόν ποτέ, γιατί επηρεάζεται από το
μέγεθος του δείγματος (DiStefano, 2016). Πιο συγκεκριμένα, όταν υπάρχει ένα
σχετικά μεγάλο δείγμα (π.χ. > 200), ο δείκτης χ2 τείνει να υπερτονίζει ακόμη και τις
πολύ μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο συγκρινόμενων μητρών. Καθώς το
μέγεθος του δείγματος λειτουργεί ως ενισχυτής για τις διαφορές μεταξύ των
συγκρινόμενων μητρών, τότε αύξηση στο δείγμα της έρευνας συνεπάγεται με αύξηση
και στην τιμή του δείκτη χ2. Με την αύξηση της τιμής του δείκτη χ2 προκύπτει μη
καλή προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα της έρευνας και συνεπώς αυξάνονται
και οι πιθανότητες να απορριφθεί το εξεταζόμενο μοντέλο.
Ο δεύτερος απόλυτος δείκτης καλής προσαρμογής που χρησιμοποιήθηκε
ήταν ο Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), ο οποίος αξιολογεί την
τιμή του σφάλματος που παρουσιάζει η μήτρα συνδιακύμανσης του πλυθησμού με τη
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μήτρα του εξεταζόμενου μοντέλου, το οποίο όμως χαρακτηρίζεται από τις βέλτιστες
παράμετρους. Ο δείκτης RMSEA θεωρείται ένας από τους καταλληλότερους δείκτες
καλής προσαρμογής, γιατί παρουσιάζει α) ‘ευαισθησία’ στον αριθμό των παραμέτρων
που εκτιμούνται στο μοντέλο και β) ‘αντοχή’ σε ζητήματα που αφορούν το μεγέθος
του δείγματος της. Με άλλα λόγια, ο δείκτης RMSEA επιβεβαιώνει το ιδανικό
μοντέλο με τον μικρότερο αριθμό παραμέτρων στα δεδομένα της έρευνας
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000). Ο δείκτης RMSEA λαμβάνει τιμές από το 0 έως
το 1. Επειδή όμως υπολογίζει την απόκλιση μεταξύ των δύο μητρών (δηλαδή το
ενδεχόμενο σφάλμα μεταξύ των δυο μητρών), επιθυμητές είναι οι πολύ χαμηλές
τιμές. Συγκεκριμένα, οι τιμές που φτάνουν μέχρι το ,08 δηλώνουν καλή προσαρμογή
στα δεδομένα, ενώ τιμές γύρω στο ,05 δηλώνουν εξαιρετική προσαρμογή στα
δεδομένα (Hu & Bentler, 1999). Ο δείκτης RMSEA θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστος
δείκτης καλής προσαρμογής, γιατί προσφέρει διαστήματα εμπιστοσύνης (Confidence
Intervals – CIs), σύμφωνα με τα οποία ο ερευνητής μπορεί να είναι 90% σίγουρος ότι
το εξεταζόμενο μοντέλο παρουσιάζει καλή προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας,
εφόσον οι τιμές που εμφανίζονται μεταξύ των διαστημάτων εμπιστοσύνης ανήκουν
στα αποδεκτά όρια (McCallum, Browne, & Sugawara, 1996). Επομένως, τα
αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστα για την
επιλογή μοντέλου (DiStefano, 2016).
Ο τρίτος δείκτης απόλυτης προσαρμογής είναι ο Standardized Root MeanSquare Residual (SRMR), ο οποίος αξιολογεί την τετραγωνική ρίζα της διαφοράς
μεταξύ της παρατηρούμενης συσχέτισης και της προβλεπόμενης συσχέτισης των
μεταβλητών συγκριτικά με το μέγεθος του δείγματος και τους βαθμούς ελευθερίας
του αξιολογούμενου μοντέλου (DiStefano, 2016). Ο δείκτης SRMR λαμβάνει επίσης
τιμές από 0 έως 1, με τις τιμές που δε ξεπερνούν το ,08 να δηλώνουν καλή
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προσαρμογή και τις τιμές που δε ξεπερνούν το ,05 να δηλώνουν εξαιρετική
προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας (Hu & Bentler, 1999). O τέταρτος και ο
πέμπτος δείκτης απόλυτης προσαρμογής ήταν ο Akaike Information Criterion (AIC)
και ο Bayesian Information Criterion (BIC), αντίστοιχα. Τόσο ο δείκτης AIC, όσο και
ο δείκτης BIC επιτρέπουν τη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων, τα οποία δεν είναι
εμφωλευμένα (nested) μεταξύ τους, με τη μόνη διαφορά ότι ο δείκτης BIC υπολογίζει
τη συνάρτηση της πιθανότητας του εξεταζόμενου μοντέλου να προσαρμόζεται στα
δεδομένα της έρευνας, χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Bayes. Επειδή ο δείκτης
BIC χρησιμοποιεί μια σταθερά για την αξιολόγηση των δεδομένων, δεν επηρεάζεται
από τον δείγμα της μελέτης και επομένως θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος (π.χ.,
Αkaike, 1974. Dziak, Coffman, Lanza, & Li, 2017). Για να επιβεβαιωθεί η καλή
προσαρμογή ενός μοντέλου, θα πρέπει οι δείκτες AIC και BIC να εμφανίσουν τις
μικρότερες τιμές σε αυτό το μοντέλο συγκριτικά με τις τιμές που θα έχουν σε άλλα
μοντέλα ηθικής ηγεσίας (DiStefano, 2016).
Ο έκτος δείκτης καλής προσαρμογής που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα
μελέτη ανήκει στην κατηγορία των συγκριτικών δεικτών προσαρμογής και
ονομάζεται Comparative Fit Index (CFI) (Bentler, 1990). Ο συγκεκριμένος δείκτης
συγκρίνει το εξεταζόμενο μοντέλο με ένα υποθετικό μηδενικό μοντέλο, στο οποίο
όλες οι μεταβλητές έχουν οριστεί εξ αρχής ως μη συσχετιζόμενες μεταξύ τους,
δηλαδή θεωρούνται ανεξάρτητες (Hu & Bentler, 1999). Ο δείκτης CFI λαμβάνει τιμές
από 0 έως 1, με τις τιμές που αγγίζουν το ,90 να δηλώνουν ικανοποιητική
προσαρμογή και τις τιμές που αγγίζουν το ,95 να δηλώνουν πολύ καλή προσαρμογή
στα δεδομένα της έρευνας. όπου το μηδέν δηλώνει κακή προσαρμογή του μοντέλου
στα δεδομένα, ενώ αντίθετα το 1 δηλώνει τέλεια προσαρμογή στα δεδομένα. Ο
τελευταίος συγκριτικός δείκτης καλής προσαρμογής είναι ο Tucker-Lewis Index
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(TLI), ο οποίος ονομάζεται και Non-normed Fit Index (NNFI) (Tucker & Lewis,
1973).

Ο

συγκεκριμένος

δείκτης

υπολογίζει

τον

βαθμό

βελτίωσης

του

αξιολογούμενου μοντέλου με ένα υποθετικό μηδενικό μοντέλο, στο οποίο όλες οι
μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους (DiStefano, 2016). Οι τιμές που λαμβάνει
ο συγκεκριμένος δείκτης κυμαίνονται από το 0 έως το 1, με τις τιμές που αγγίζουν το
,90 να δηλώνουν ικανοποιητική προσαρμογή και τις τιμές που αγγίζουν το ,95 να
δηλώνουν πολύ καλή προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνα (Hu & Bentler, 1999).
Τα αποτελέσματα των δεικτών καλής προσαρμογής για το μονοπαραγοντικό
μοντέλο (Μοντέλο 1, βλ. Γράφημα 6.1) ήταν τα εξής [S-B scaled χ2 (324, N = 386) =
717,41, p < ,001, CFI = ,864, TLI = ,852, RMSEA = ,058 (90% CIs ,052 - ,064),
SRMR = ,055, AIC = 24.461,91, BIC = 24.475,38]. Από τους παραπάνω δείκτες
διαπιστώνεται ότι το μονοπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας δεν παρουσιάζει καλή
προσαρμογή στα δεδομένα. Παρόλο που οι τιμές των δεικτών SRMR και RMSEA
θεωρούνται αποδεκτές, οι δείκτες CFI και TLI βρίσκονται κάτω από το κατώτερο
αποδεκτό όριο τιμών (> ,90) (Hu & Bentler, 1999). Επειδή λοιπόν το
μονοπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας δεν έχει πολύ καλή προσαρμογή στα
δεδομένα της έρευνας, κρίθηκε απαραίτητη η αξιολόγηση εναλλακτικών μοντέλων.
Το επόμενο μοντέλο που αξιολογήθηκε ήταν το διπαραγοντικό μοντέλο
ηθικής ηγεσίας των παραγόντων «τέλος» και «ήθος» (Μοντέλο 2), το οποίο προέκυψε
από τα αποτελέσματα της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων, όπου 16
μεταβλητές φορτώνουν στον παράγοντα «τέλος» και 11 μεταβλητές φορτώνουν στον
παράγοντα «ήθος». Το μοντέλο ηθικής ηγεσίας των δύο παραγόντων παρουσιάζεται
στο Γράφημα 6.2. Τα αποτελέσματα των δεικτών καλής προσαρμογής για το
συγκεκριμένο μοντέλο ήταν τα εξής [S-B scaled χ2 (323, N = 386) = 645,47, p < ,001,
CFI = ,888, TLI = ,879, RMSEA = ,052 (90% CIs ,047 - ,058), SRMR = ,054, AIC =
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24.321,94, BIC = 24.641,28]. Οι δείκτες καλής προσαρμογής του συγκεκριμένου
μοντέλου εμφάνισαν καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας συγκριτικά με
αυτούς του μονοπαραγοντικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας. Ωστόσο, οι δείκτες CFI και
TLI εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το κατώτερο αποδεκτό όριο τιμών (>
,90), αναδεικνύοντας μια εξίσου μη αποδεκτή προσαρμογή στα δεδομένα της
έρευνας.
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Γράφημα 6.1. Μονοπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας (Μοντέλο 1).
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Αξιολογώντας τις παραγοντικές φορτίσεις των μεταβλητών που προέκυψαν
από τη EFA (βλ. Πίνακα 5.2, Κεφ. 5) διαπιστώθηκε ότι η μεταβλητή «ηθικός
αυτοέλεγχος» φόρτωνε εξίσου σημαντικά στον παράγοντα «τέλος» (με παραγοντική
φόρτιση ,45) και ταυτόχρονα στον παράγοντα «ήθος» (με παραγοντική φόρτιση ,43).
Επειδή λοιπόν η συγκεκριμένη μεταβλητή εμφάνισε σημαντική δευτερογενή φόρτιση,
θεωρήθηκε απαραίτητο να αξιολογηθεί ένα νέο μοντέλο, στο οποίο η μεταβλητή
«ηθικός αυτοέλεγχος» φορτώνει εννοιολογικά στον παράγοντα «ήθος» αντί του
παράγοντα «τέλος» (Μοντέλο 3). Τα αποτελέσματα της CFA για το Μοντέλο 3 δεν
ανέδειξαν καλύτερη προσαρμογή συγκριτικά με τα προηγούμενα μοντέλα που
εξετάστηκαν [S-B scaled χ2 (322, N = 386) = 615,95, p < ,001, CFI = ,898, TLI = ,889
RMSEA = ,050 (90% CIs ,044 - ,056), SRMR = ,052, AIC = 24.284,71 BIC =
24.607,95].
Στη συνέχεια, αξιολογήθηκαν δύο σύνθετα δομικά μοντέλα: ένα ιεραρχικό
μοντέλο (hierarchical model) και ένα αμφιπαραγοντικό μοντέλο (bifactor model). Η
αξιολόγηση σύνθετων μοντέλων ενδείκνυνται όταν οι λανθάνουσες μεταβλητές έχουν
αρκετά υψηλές συσχετίσεις μεταξύ τους (Canivez, 2016. Chen, Hayes, Carver,
Laurenceau, & Zhang, 2012). Πράγματι, ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των
παραγόντων «τέλος» και «ήθος» ήταν πολύ υψηλός (r = ,77, p < ,01), γεγόνος που
υποδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ τους ενδέχεται να αντιπροσωπεύεται καλύτερα από
ένα περισσότερο σύνθετο δομικό μοντέλο. Έπιπλέον, τα αποτελέσματα του κριτηρίου
Schmid-Lieman από τη EFA (βλ. Κεφ. 5, Ενότ. 5.2) ανέδειξαν την ύπαρξη ενός
στατιστικά σημαντικού γενικού παράγοντα ηθικής ηγεσίας, ο οποίος ερμηνεύει
υψηλότερο ποσοστό διακύμανσης της έννοιας της ηθικής ηγεσίας συγκριτικά με τους
δύο ανεξάρτητους παράγοντες, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τα υπόλοιπα κριτήρια της
EFA.
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Γράφημα 6.2. Μοντέλο ηθικής ηγεσίας των δύο παραγόντων (Μοντέλο 2).
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Η στατιστική προσαρμογή των σύνθετων μοντέλων φαίνεται να επηρεάζεται
επίσης και από τον αριθμό των κατώτερων ιεραρχικά παραγόντων του μοντέλου.
Συγκεκριμένα, εννοιολογικά μοντέλα που έχουν μέχρι τρεις κατώτερους ιεραρχικά
παράγοντες, τείνουν να επιβεβαιώνονται καλύτερα από αμφιπαραγοντικά μοντέλα.
Αντίθετα, εννοιολογικά μοντέλα που έχουν περισσότερους από τρεις κατώτερους
ιεραρχικά παράγοντες, τείνουν να επιβεβαιώνονται καλύτερα από τα ιεραρχικά
μοντέλα (Canivez, 2016. Chen, και συν., 2012. Reise, 2012). Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, η έννοια της ηθικής ηγεσίας αντιπροσωπεύεται από δύο παράγοντες: τον
παράγοντα «τέλος» και τον παράγοντα «ήθος». Επομένως, αναμένεται ότι το
αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας των δύο παραγόντων θα εμφανίσει
καλύτερη στατιστική προσαρμογή στα δεδομένα της μελέτης συγκριτικά με το
ιεραρχικό μοντέλο.
Αρχικά, αξιολογήθηκε το ιεραρχικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας (Μοντέλο 4).
Το συγκεκριμένο μοντέλο καθορίζεται: α) από τους παράγοντες «τέλος» και «ήθος»
οι οποίοι θεωρούνται ιεραρχικά κατώτεροι και β) από έναν γενικό παράγοντα, αυτόν
της ηθικής ηγεσίας, ο οποίος θεωρείται ιεραρχικά ανώτερος. Βασικό χαρακτηριστικό
του ιεραρχικού μοντέλου είναι ότι ο ανώτερος ιεραρχικά παράγοντας μετριάζεται από
την επίδραση των κατώτερων ιεραρχικά παραγόντων, καθώς συσχετίζεται μόνο με
αυτούς (Yung, Thissen, & McLeod, 1999). Επομένως, οι παράγοντες «τέλος» και
«ήθος» έχουν μεσολαβητικό ρόλο στις διακυμάνσεις μεταξύ των παρατηρούμενων
μεταβλητών και του γενικού παράγοντα, αφού λειτουργούν και ως παρατηρούμενες
μεταβλητές για τον γενικό παράγοντα και ως παράγοντες για τις παρατηρούμενες
μεταβλητές (Chen, και συν., 2006). Η γραφική αναπαράσταση του ιεραρχικού
μοντέλου

ηθικής

ηγεσίας

δίνεται

στο

Γράφημα

6.3.
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Γράφημα 6.3. Ιεραρχικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας (Μοντέλο 4).
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το συγκεκριμένο μοντέλο (Μοντέλο 4)
ανέδειξαν κακή προσαρμογή στα δεδομένα της μελέτης [S-B scaled χ2 (324, N = 386)
= 1.018,30, p < ,001, CFI = ,759, TLI = ,739, RMSEA = ,077 (90% CIs ,072 - ,082),
SRMR = ,290, AIC = 24.802,60, BIC = 25.118,04]. Παρατηρούμε ότι όλοι σχεδόν οι
δείκτες καλής προσαρμογής (εκτός από τον RMSEA) έχουν χαμηλότερες τιμές από
το κατώτερο αποδεκτών όριο τιμών.
Τελευταίο αξιολογήθηκε το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας, το
οποίο διαμορφώνεται από τους παράγοντες «τέλος» και «ήθος» αλλά ταυτόχρονα και
από έναν γενικό παράγοντα ηθικής ηγεσίας (Μοντέλο 5). Η βασικότερη διαφορά
ανάμεσα στο αμφιπαραγοντικό και το ιεραρχικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας είναι ότι στο
αμφιπαραγοντικό μοντέλο, ο γενικός παράγοντας ηθική ηγεσία αντιπροσωπεύει μια
κοινή διακύμανση με τις παρατηρούμενες μεταβλητές, η οποία όμως δεν σχετίζεται
με τη διακύμανση που έχουν οι παρατηρούμενες μεταβλητές με τους δύο κατώτερους
ιεραρχικά παράγοντες (Yung, και συν., 1999). Τόσο δηλαδή ο ανώτερος ιεραρχικά
παράγοντας, όσο και οι δύο κατώτεροι ιεραρχικά παράγοντες ηθικής ηγεσίας έχουν
μοναδική επίδραση στις παρατηρούμενες μεταβλητές του μοντέλου, η οποία
αξιολογείται ταυτόχρονα για όλες τις μεταβλητές (Chen, και συν., 2012. Rodriguez,
και συν., 2016). Η γραφική αναπαράσταση του αμφιπαραγοντικού μοντέλου δίνεται
στο Γράφημα 6.4.
Η αξιολόγηση αμφιπαραγοντικών μοντέλων αποτελεί συνήθης πρακτική στη
ψυχομετρία, καθώς με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η αναγνώριση σημαντικών
χαρακτηριστικών (facets), τα οποία λόγω της κοινής τους διακύμανσης με άλλα
χαρακτηριστικά, γίνονται αντιληπτά μόνο στα αμφιπαραγοντικά μοντέλα (Chen, και
συν, 2012).
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Γράφημα 6.4. Αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας (Μοντέλο 5).
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Επιπλέον, η ερμηνεία του γενικού παράγοντα γίνεται πιο άμεσα κατανοητή, καθώς το
εννοιολογικό του περιεχόμενο προκύπτει απευθείας από τις λανθάνουσες μεταβλητές
(Canivez, 2016). Τα αποτελέσματα για το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας
(Μοντέλο 5) ήταν τα εξής [S-B scaled χ2 (297, N = 386) = 508,06, p < ,001, CFI =
,927, TLI = ,914, RMSEA = ,044 (90% CIs ,038 - ,051), SRMR = ,043, AIC =
24.182,47, BIC = 24.603,06]. Όλοι οι δείκτες επιβεβαίωσαν την πολύ καλή
προσαρμογή του αμφιπαραγοντικού μοντέλου στα δεδομένα της έρευνας, καθώς
κανένας από αυτούς δεν παρουσιάζει τιμή χαμηλότερη από το κατώτερο όριο
αποδεκτών τιμών.
Τα αποτελέσματα των δεικτών καλής προσαρμογής για όλα τα μοντέλα
ηθικής ηγεσίας παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 6.1. Συμπερασματικά,
το μονοπαραγοντικό (Μοντέλο 1), το εναλλακτικό μοντέλο των δύο παραγόντων
(Μοντέλο 3) και το ιεραρχικό μοντέλο (Μοντέλο 4) ηθικής ηγεσίας απορρίφθηκαν,
καθώς οι τιμές σε αρκετούς δείκτες καλής προσαρμογής ήταν κατώτερες από τα
αποδεκτά πλαίσια (Hu & Bentler, 1999). Επίσης και το διπαραγοντικό μοντέλο
(Μοντέλο 2) παρουσίασε μέτρια προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας, αφού
αρκετοί δείκτες είχαν επίσης τιμές κάτω από το αποδεκτό όριο (CFI > ,90; TLI > ,90).
Το μοντέλο ηθικής ηγεσίας που τελικά εμφάνισε τους καλύτερους στατιστικά δείκτες
καλής προσαρμογής ήταν το αμφιπαραγοντικό μοντέλο (Μοντέλο 5), καθώς όλοι οι
δείκτες ήταν εντός των αποδεκτών ορίων τιμών (Hu & Bentler, 1999). Απαραίτητη
θεωρήθηκε και η αξιολόγηση των διακυμάνσεων για κάθε μεταβλητή του
αμφιπαραγοντικού μοντέλου, τόσο δηλαδή του ανώτερου ιεραρχικά παράγοντα όσο
και των κατώτερων ιεραρχικά παραγόντων του ίδιου μοντέλου. (Ganivez, 2016.
Jennrich & Bentler, 2011. Jennrich & Bentler, 2012). Η ανάλυση των ψυχομετρικών
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ιδιοτήτων του αμφιπαραγοντικού μοντέλου έγινε με το ανεξάρτητο λογισμικό
πρόγραμμα FACTOR (Lorenzo-Seva, 1999).
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Πίνακας 6.1
Αποτελέσματα της CFA για τα μοντέλα ηθικής ηγεσίας
S-B scaled χ2
df
CFI

TLI

RMSEA

90% CIs

SRMR

AIC

BIC

Μοντέλο 1

717,40*

324

,864

,852

,058

,052 - ,064

,055

24.461,91

24.732,36

Μοντέλο 2

645,47*

323

,888

,879

,052

,047 - ,058

,054

24.321,94

24.641,28

Μοντέλο 3

615,95*

323

,898

,889

,050

,044 - ,056

,056

24.284,71

24.607,95

Μοντέλο 4

1.018,30*

324

,759

,739

,077

,072 – ,082

,290

24.802,60

25.118,04

Μοντέλο 5

508,06*

297

,927

,914

,044

,038 - ,051

,043

24.182,47

24.603,06

Σημειώσεις: Ν= 386 προϊστάμενοι. Μοντέλο 1 = Μονοπαραγοντικό, Μοντέλο 2 = Διπαραγοντικό, Μοντέλο 3 = Παρόμοιο με το Μοντέλο 2, όμως ο «ηθικός
αυτοέλεγχος» φορτώνει στον παράγοντα «ήθος» αντί για τον παράγοντα «τέλος», Μοντέλο 5 = Ιεραρχικό μοντέλο δύο παραγόντων, Μοντέλο 5 =
Αμφιπαραγοντικό μοντέλο δύο παραγόντων. CFI= Comparative Fit Index; TLI= Tucker-Lewis Index; RMSEA= Root Mean Square Residual; 90% CL = Confidence
Intervals, SRMR= Standardized Root Mean Square Residual; AIC= Akaike- Information Criterion, BIC= Bayesian Information Criterion.
* p < ,001.
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Τα

αποτελέσματα

της

ανάλυσης

από

το

συγκεκριμένο

κριτήριο

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2. Η χρήση του κριτηρίου Schmit-Lieman
επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι ο γενικός παράγοντας ηθικής ηγεσίας εμφανίζει
το μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης, αφού ερμηνεύει το 80% της κοινής
διακύμανσης του μοντέλου, ενώ οι παράγοντες «τέλος» και «ήθος» ερμηνεύουν μόλις
το 7% και 12% αντίστοιχα. Επίσης ο γενικός παράγοντας ηθικής ηγεσίας ερμηνεύει
το 32,6% της συνολικής διακύμανσης, ενώ οι παράγοντες «τέλος» και «ήθος»
ερμηνεύουν μόλις το 3% και 5% της συνολικής διακύμανσης του μοντέλου.
Επομένως, όπως διαπιστώθηκε και από τα συμπεράσματα της EFA (βλ. Κεφ. 5, Ενότ.
5.2), ο ιεραρχικά ανώτερος γενικός παράγοντας της ηθικής ηγεσίας ερμηνεύει
στατιστικά μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης από τους ιεραρχικά κατώτερους
παράγοντες.
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Πίνακας 6.2
Αποτελέσματα του κριτηρίου Schmid - Leiman για το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας
g Παράγοντας

Παράγοντας 1

Παράγοντας 2
b

Var

h2

u2

,037

-

,227

,773

,279

,078

-

,084

,916

,326

,018

,000

-

,326

,674

,333

,111

,285

,081

-

,192

,808

Ηθική αξιολόγηση

,520

,270

,376

,141

-

,412

,588

Προώθηση ηθικής εκπαίδευσης

,484

,234

,421

,177

-

,411

,589

Ηθική εμψύχωση

,607

,368

,082

,007

-

,375

,625

Ανάπτυξη ηθικού οράματος

,653

,426

,380

,144

-

,571

,429

Ηθική επιρροή μετόχων

,359

,129

,405

,164

-

,293

,707

Ηθική αποφασιστικότητα

,543

,295

,260

,068

-

,362

,638

Διευκρίνιση ηθικών ρόλων

,674

,454

,101

,010

-

,464

,536

Ηθικό όραμα

,570

,325

,387

,150

-

,475

,525

Ηθική δυνατότητα

,689

,475

,168

,028

-

,503

,497

Ηθική στρατηγική

,631

,398

,142

,020

-

,418

,582

b

Var

b

Var

Ηθική κουλτούρα

,436

,190

,192

Ηθική καθοδήγηση

,079

,006

Ηθική παρατηρητικότητα

,571

Εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
g Παράγοντας

Παράγοντας 1

Παράγοντας 2
b

Var

h2

u2

,036

-

,495

,505

,053

-

,298

,702

,070

,005

,437

,563

-

,635

,403

,758

,242

,319

-

,051

,003

,322

,678

,589

,347

-

,369

,136

,483

,517

Επιβράβευση ηθικής συμπεριφοράς

,614

,377

-

,085

,007

,384

,616

Ταπεινοφροσύνη

,594

,353

-

,071

,005

,358

,642

Ειλικρίνεια

,597

,356

-

,389

,151

,508

,492

Αλτρουισμός

,614

,377

-

,120

,014

,391

,609

Συνεργασία

,671

,450

-

-,128

,016

,467

,533

Καταμερισμός εξουσίας

,634

,402

-

,373

,139

,541

,459

Πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς

,573

,328

-

,160

,026

,354

,646

b

Var

b

Var

Ηθική εγρήγορση

,677

,458

,191

Ηθικός αυτοέλεγχος

,495

,245

,231

Ηθική ευθύνη

,657

,432

-

Νομιμότητα

,596

,355

Εμπιστοσύνη

,565

Ακεραιότητα

% συνολικής διακύμανσης

32,6

3,0

4,8

% κοινής διακύμανσης

80,7

7,4

11,9

ωh = ,86

ωs= ,05

ωs = ,17

Σημείωση. Ν = 386 προϊστάμενοι. b = παραγοντική φόρτιση, Var = διακύμανση, h = ετερικότητα (communality), u2= μοναδικότητα,
(uniqueness) ωh = δείκτης αξιοπιστίας ανώτερου ιεραρχικά παράγοντα, ωs= δείκτης αξιοπίστιας κατώτερου ιεραρχικά παράγοντα.
2
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6.3. Συμπεράσματα τρίτης εμπειρικής μελέτης
Η τεκμηρίωση του αμφιπαραγοντικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας, όπως
προέκυψε από τη Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων, θεωρείται επιβεβλημένη
διαδικασία (Heene, Hilbert, Draxler, Ziegler, & Buhner, 2011). Η τρίτη εμπειρική
μελέτη εκπλήρωσε τον σκοπό αυτόν επιβεβαιώνοντας ότι το αμφιπαραγοντικό
μοντέλο ηθικής ηγεσίας είναι το μοντέλο με την καλύτερη στατιστική προσαρμογή
στα δεδομένα της τρίτης εμπειρικής μελέτης. Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης
τέθηκαν οι βάσεις για την τεκμηρίωση της νέας ψυχομετρικής κλίμακας για την ηθική
ηγεσία στην εργασία, η οποία ονομάστηκε ΚΛίμακα ΗΘΙκής ΗγεσίαΣ (ΚΛΗΘΙΣ).
Η ΚΛΗΘΙΣ χορηγήθηκε σε 386 ηγέτες διάφορων οργανισμών της Ελλάδας.
Για την αξιολόγηση της προσαρμογής της, χρησιμοποίηθηκαν επτά διαφορετικοί
δείκτες καλής προσαρμογής και ελέγχθηκαν πέντε διαφορετικά εννοιολογικά μοντέλα
ηθικής ηγεσίας. Από αυτά, τα τέσσερα απορρίφθηκαν λόγω της κακής προσαρμογής
τους στα δεδομένα της μελέτης. Συγκεκριμενα, το μονοπαραγοντικό μοντέλο
(Μοντέλο 1), το διπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας των παραγόντων «τέλος» και
«ήθος» (Μοντέλο 2), ένα εναλλακτικό διπαραγοντικό μοντέλο (όπου η μεταβλητή
«ηθικός αυτοέλεγχος» φορτώνει στον παράγοντα «ήθος» έναντι αρχικά του
παράγοντα «τέλος») (Μοντέλο 3) και το ιεραρχικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας (Μοντέλο
4) απορρίφθηκαν, καθώς οι δείκτες καλής προσαρμογής τους ήταν μικρότεροι από το
κατώτερο αποδεκτό όριο.
Το μοντέλο ηθικής ηγεσίας που παρουσίασε την καλύτερη προσαρμογή στα
δεδομένα της τρίτης εμπειρικής μελέτης ήταν το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής
ηγεσίας (Μοντέλο 5). Η έννοια της ηθικής ηγεσίας στην εργασία φαίνεται να απαιτεί
ένα πολυπλοκότερο τρόπο ερμηνείας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την καλή
προσαρμογή που εμφάνισε αυτό το μοντέλο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
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μελέτης, η έννοια της ηθικής ηγεσίας προσδιορίζεται: α) από έναν γενικό παράγοντα
ηθικής ηγεσίας, ο οποίος ορίζεται από τις 27 μεταβλητές και β) από δύο υπόπαράγοντες «τέλος» και «ήθος», οι οποίοι ορίζονται από 16 και 11 μεταβλητές,
αντίστοιχα (βλ. Κεφ. 4, Ενότ. 4.1.2. ή Πίνακα 4.1 για μια σύντομη αναφορά των
μεταβλητών). Οι μεταβλητές που φορτώνουν σημαντικά στον υπό-παράγοντα
«τέλος» αναδεικνύουν τις συμπεριφορές του ηγέτη, οι οποίες έχουν μια καθορισμένη
ηθική σκοπιμότητα στην εργασία αλλά και στη ζωή του, ενώ οι μεταβλητές που
φορτώνουν σημαντικά στον υπό-παράγοντα «ήθος» εστιάζουν στα προσωπικά
χαρακτηριστικά του ηγέτη, τα οποία έρχονται σε αρμονία με τα διδάγματα ηθικής
που πρεσβεύει καθημερινά ο ίδιος.
Για να διαπιστωθεί, ωστόσο, το ποσοστό επίδρασης τόσο του γενικού
παράγοντα ηθικής ηγεσίας, όσο και των δύο υπό-παραγόντων «τέλος» και «ήθος»,
ήταν απαραίτητη η αξιολόγηση του ποσοστού της διακύμανσης για κάθε παράγοντα
ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαίωσαν ότι ο γενικός παράγοντας
ηθικής ηγεσίας ερμηνεύει σημαντικά υψηλότερο ποσοστό διακύμανσης των 27
παρατηρούμενων μεταβλητών, συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό διακύμανσης
που ερμηνεύει ο κάθε υπό-παράγοντας ατομικά. Τέλος, αξιολογήθηκε και ο βαθμός
αξιοπιστίας για κάθε παράγοντα ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
ανέδειξαν ότι ο γενικός παράγοντας της ηθικής ηγεσίας εμφανίζει αντίστοιχα
υψηλότερα ποσοστά αξιοπιστίας, συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές αξιοπιστίας που
εμφανίζουν οι υπό-παράγοντες «τέλος» και «ήθος».
Η εμπειρική τεκμηρίωση του αμφιπαραγοντικού μοντέλου, όπως προέκυψε
από τη συγκεκριμένη μελέτη, έρχεται να αναδείξει μία νέα οπτική στη μελέτη της
έννοιας της ηθικής ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα, η ερμηνεία της έννοιας της ηθικής
ηγεσίας από έναν ανώτερο ιεραρχικά παράγοντα (ο οποίος ονομάζεται γενικά ηθική
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ηγεσία) και από δύο κατώτερους ιεραρχικά παράγοντες (οι οποίοι ονομάζονται
«τέλος» και «ήθος») διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από τα εννοιολογικά μοντέλα
του παρελθόντος, τα οποία αποτελούνται είτε μόνο από έναν είτε από δύο παράγοντες
(π.χ., Brown, και συν., 2005. De Hoogh & Den Hartog 2009. Khuntia & Suar, 2004.
Treviño, και συν., 2003). Για παράδειγμα, στο μοντέλο των Treviño και συν., (2000,
2003), οι ερευνητές διαπίστωσαν την ύπαρξη δύο παραγόντων: «του ηθικού
μάνατζερ», ο οποίος επικεντρώνεται στο συμπεριφοριστικό/εργασιακό πλαίσιο και
«του ηθικού ατόμου», ο οποίος εστιάζει στον προσωπικό χαρακτήρα ηθικής του
ηγέτη. Επομένως, όταν ένας ηγέτης συμπεριφέρεται με ηθικό τρόπο θεωρείται
«ηθικός μάνατζερ», ενώ αντίστοιχα όταν χαρακτηρίζεται από ηθικές αξίες θεωρείται
«ηθικό άτομο». Παρόλο όμως που οι ερευνητές διαπιστώνουν την ύπαρξη αυτών των
δύο παραγόντων, εντούτοις αναφέρουν την σημαντική εννοιολογική σύγκλιση μεταξύ
τους, για αυτό και στην ουσία προτείνουν ένα μονοδιάστατο μοντέλο. Σύμφωνα με
τους ερευνητές, για να χαρακτηριστεί ένας ηγέτης ως ηθικός, οφείλει να είναι τόσο
«ηθικός μάνατζερ», όσο και «ηθικό άτομο».
Η εννοιολογική πολυπλοκότητα της ηθικής ηγεσίας γίνεται φανερή και στη
μελέτη των Brown, και συν., (2005). Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο ηθικός ηγέτης
ορίζεται από δύο βασικές διαστάσεις: πρώτον από την εφαρμογή της κατάλληλης
δεοντολογικά συμπεριφοράς, σε προσωπικές ενέργειες και διαπροσωπικές σχέσεις
και δεύτερον από την προώθηση αυτής της συμπεριφοράς στους υφισταμένους του,
με τη χρήση της αμφίδρομης επικοινωνίας, της ενίσχυσης και της λήψης αποφάσεων.
Ωστόσο, η ψυχομετρική αξιολόγηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας οδήγησε τους
ερευνητές

στην

υιοθέτηση

ενός

μονοδιάσταστου

δημιουργώντας ζητήματα στην κατανόηση της έννοιας.
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μοντέλου

αξιολόγησης,

Συμπερασματικά, το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας υπερισχύει
άλλων προτεινόμενων μοντέλων, καθως αναδεικνύει όλες τις εκφάνσεις της έννοιας:
τόσο της διαφοροποίησης με τις δύο κατώτερες ιεραρχικά διαστάσεις «τέλος» και
«ήθος», όσο και της γενικής διάστασης της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Για να είναι
ηθικός ένας ηγέτης οφείλει ταυτόχρονα να συμπεριφέρεται με ηθικό/δεοντολογικό
τρόπο, να πρεσβεύει αυτές τις ηθικές αρετές/αξίες στην εργασία, αλλά και στη ζωή
του και να διατηρεί την ηθική του υπόσταση καθολικά. Για παράδειγμα, δεν μπορεί
να θεωρηθεί ηθικός ο ηγέτης που ενώ μπροστά στους συνεργάτες/υφιστάμενους του
τάσσεται υπέρ της εργασιακής τιμιότητας, την ίδια στιγμή κατηγορείται για
υπεξαίρεση χρημάτων από τον οργανισμό στον οποίο απασχολείται. Επειδή λοιπόν, η
εννοιολογική πολυπλοκότητα ανάμεσα στις συμπεριφορές και στα χαρακτηριστικά
του ηθικού ηγέτη είναι αδιαμφισβήτητη, οφείλει να γίνει καλύτερα αντιληπτή και από
το εννοιολογικό μοντέλο που την χαρακτηρίζει. Το αμφιπαραγοντικό εννοιολογικό
μοντέλο ηθικής ηγεσίας θεωρείται ιδανικό για τον σκοπό αυτό, καθώς η αξιολόγηση
των ψυχομετρικών ιδιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τη βαθμολόγηση
και τον προσδιορισμό της ερμηνείας του μοντέλου, γίνεται ταυτόχρονα τόσο για τον
γενικό παράγοντα ηθικής όσο και για τους δύο κατώτερους ιεραρχικά παράγοντες
ηθικής ηγεσίας «τέλος» και «ήθος».
Ένα πλεονέκτημα της ΚΛΗΘΙΣ είναι ότι για πρώτη φορά αξιολογήθηκαν
σύνθετα εννοιολογικά μοντέλα, όπως είναι για παράδειγμα το αμφιπαραγοντικό και
το ιεραρχικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας των δύο παραγόντων. Η αξιολόγηση του
αμφιπαραγοντικού μοντέλου, το οποίο τελικά εμφάνισε και την καλύτερη
προσαρμογή στα δεδομένα, επέτρεψε την αναγνώριση σημαντικών χαρακτηριστικών
(facets), τα οποία λόγω της κοινής τους διακύμανσης με άλλα χαρακτηριστικά,
μπορούν να γίνουν αντιληπτά μόνο στα αμφιπαραγοντικά μοντέλα (Chen, και συν,
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2012). Επιπλέον, η ερμηνεία του γενικού παράγοντα γίνεται πιο άμεσα κατανοητή,
καθώς το εννοιολογικό του περιεχόμενο προκύπτει απευθείας από τις λανθάνουσες
μεταβλητές (Canivez, 2016). Η αξιολόγηση τέτοιων, σύνθετων δομικών μοντέλων
ανοίγει νέους εννοιολογικούς ορίζοντες για τη θεωρητική αποσαφήνιση και
κατανόηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας.
Ένα ακόμα θετικό χαρακτηριστικό της ΚΛΗΘΙΣ είναι ότι δε χρησιμοποιεί
αρνητικά διατυπωμένα στοιχεία (negatively-keyed items). Παρά το γεγονός ότι η
χρήση αρνητικά διατυπωμένων στοιχείων θεωρείται ότι επιδρά θετικά στην
ετερογένεια των απαντήσεων των συμμετεχόντων (Schriesheim & Eisenbach, 1995),
ορισμένες μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι η υιοθέτηση αρνητικά διατυπωμένων
στοιχείων στα ψυχομετρικά εργαλεία: α) περιορίζει την τάση των ερωτηθέντων να
συμφωνούν με τα στοιχεία ενός εργαλείου ανεξάρτητα από το εννοιολογικό τους
περιεχόμενο (acquiescence bias) (π.χ., Bentler, Jackson, & Messick, 1971), β) ωθεί
τους συμμετέχοντες να αποκρίνονται με βάση το γενικό συναίσθημα που βιώνουν για
την εξεταζόμενη έννοια στο σύνολό της και όχι αξιολογώντας εξατομικευμένα το
περιεχόμενο κάθε στοιχείου (π.χ., Woods, 2006) και γ) επηρεάζει αρνητικά την
εγκυρότητα του εργαλείου, αλλοιώνοντας την παραγοντική δομή του (π.χ., Barnette,
2000. Woods, 2006). Επιπλέον, επειδή το εννοιολογικό πλαίσιο της ηθικής ηγεσίας
επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των θετικών ηθικών συμπεριφορών ενός ηγέτη, η
χρήση αρνητικά διατυπωμένων στοιχείων (δηλαδή μη ηθικών στοιχείων),
ενδεχομένως να αλλοιώσει το θεωρητικό πλαίσιο της έννοιας (Brown & Treviño,
2006α). Επομένως, για την αποφυγή οποιασδήποτε θεωρητικής και ψυχομετρικής
‘αλλοίωσης’,

θεωρήθηκε

προτιμότερο

ανεστραμμένα στοιχεία στην ΚΛΗΘΙΣ.
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να

μην

συμπεριληφθούν

αρνητικά

Η τρίτη εμπειρική μελέτη έθεσε τις βάσεις για την κατασκευή του νέου
ψυχομετρικού εργαλείου αξιολόγησης της ηθικής ηγεσίας στην εργασία, το οποίο
ονομάστηκε ΚΛίμακα ΗΘΙκής ΗγεσίαΣ (ΚΛΗΘΙΣ). Ωστόσο, για την επιτυχή
ολοκλήρωση της κατασκευής της ΚΛΗΘΙΣ και κατ’ επέκταση του δεύτερου στόχου
της διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να αξιολογηθεί η εννοιολογική ισοδυναμία της
ΚΛΗΘΙΣ, τόσο από την πλευρά των διοικούντων (προϊστάμενων), όσο και από την
πλευρά των διοικούμενων (υφιστάμενων). Η αξιολόγηση της εννοιολογικής
ισοδυναμίας της ΚΛΗΘΙΣ από διαφορετικές εργασιακές ομάδες θα εξαλείψει τα
φαινόμενα μονομέριας που παρουσιάζονται μέχρι σήμερα στην διεθνή βιβλιογραφία
και θα καλύψει όποια θεωρητικά κενά εξακολουθούν να ταλανίζουν την έννοια. Για
την αξιολόγηση της εννοιολογικής σταθερότητας της ΚΛΗΘΙΣ επιλέχθηκε η μέθοδος
της Παραγοντικής Ισοδυναμίας (factorial invariance), η οποία επιτρέπει την
ταυτόχρονη αξιολόγηση μιας έννοιας από διαφορετικές εργασιακές ομάδες. Η
στρατηγική ανάλυσης και τα συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη μέθοδο
παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 7
4η

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ

Αναδεικνύοντας

την

Παραγοντική Ισοδυναμία της ΚΛΗΘΙΣ4
7. Εισαγωγή
Η εφαρμογή της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων επιβεβαίωσε ότι το
αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας, όπου κυριαρχεί ένας γενικός παράγοντας
ηθικής ηγεσίας και συνυπάρχουν οι υπό-παράγοντες «τέλος» και «ήθος», είχε πολύ
καλή προσαρμογή στα δεδομένα Ελλήνων ηγετών (προϊστάμενων). Το νέο
ψυχομετρικό εργαλείο που δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας
ονομάστηκε Κλίμακα ΗΘΙκής ηγεσίαΣ (ΚΛΗΘΙΣ) και ακολουθεί τη μέθοδο της
αυτό-αξιολόγησης. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτό-αξιολόγησης αποτέλεσε
καινοτομία στον χώρο της ηθικής ηγεσίας, καθώς τα υπάρχοντα ψυχομετρικά
εργαλεία ηθικής ηγεσίας υιοθετούν τη μέθοδο της έτερο-αξιολόγησης (π.χ., Brown,
Treviño, & Harisson, 2005. Hansbrough, Lord, & Schyns, 2015). Η αξιολόγηση της
ηθικής ηγεσίας αποκλειστικά από την πλευρά των διοικούμενων ενδεχομένως να
παρατείνει εννοιολογικές ασάφειες και διαφορές σχετικά με τον τρόπο που
αντιλαμβάνονται την έννοια της ηθικής ηγεσίας άτομα με διαφορετικό ρόλο
εργασίας.
Το ερώτημα εάν οι υφιστάμενοι αντιλαμβάνονται την έννοια της ηθικής
ηγεσίας με τον ίδιο τρόπο που την αντιλαμβάνονται και οι ηγέτες, διατηρείται μέχρι
και σήμερα (Brown & Treviño, 2006α) καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες εμπειρικές

4

Τμήμα των αποτελεσμάτων της τέταρτης εμπειρικής μελέτης έχει δημοσιευθεί στο άρθρο:
Mitropoulou, E.M., Tsaousis, I., Xanthopoulou, D., Petrides, K.V. (in press). Development and
psychometric evaluation of the questionnaire of ethical leadership (QueL). European Journal of
Psychological Assessment. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000533.
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μελέτες που να το έχουν μελετήσει. Συνεπώς, η απάντηση αυτού του ερωτήματος θα
μπορούσε να βοηθήσει τόσο στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας όσο και να θέσει
τις βάσεις για τη σωστή ψυχομετρική αξιολόγησή της. Το παρόν κεφάλαιο
πραγματεύεται αυτό το ερώτημα, και μελετά κατά πόσο η έννοια της ηθικής ηγεσίας
γίνεται το ίδιο αντιληπτή τόσο από την μεριά των διοικούντων (προϊστάμενοι), όσο
και από την μεριά των διοικούμενων (υφιστάμενοι). Για το σκοπό αυτό,
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Παραγοντικής Ισοδυναμίας (Factorial Invariance)
(Milfont & Fischer, 2010. Vandenberg & Lance, 2000). Η Παραγοντική Ισοδυναμία
είναι μια στατιστική τεχνική, η οποία διασφαλίζει την αξιοκρατική σύγκριση ενός
εννοιολογικού μοντέλου ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες και επιτρέπει την
ανάδειξη των ενδεχόμενων μεταξύ τους διαφορών. Εάν ένα ψυχομετρικό εργαλείο
αποδειχθεί ότι έχει Παραγοντική Ισοδυναμία, τοτε η αξιολογούμενη έννοια γίνεται
αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο και από τις εξεταζόμενες ομάδες. Εάν όμως εμφανιστούν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, τότε το εργαλείο θεωρείται ότι
δεν έχει μετρική ισοδυναμία, και κατά συνέπεια προκύπτει ένα σημαντικό ποσοστό
μεροληψίας. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ένα εργαλείο δεν έχει παραγοντική ισοδυναμία,
τότε οι ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των ομάδων να μην προέρχονται απόλυτα από
το βαθμό κατοχής της εξεταζόμενης έννοιας, αλλά από το γεγονός ότι οι διαφορετικές
ομάδες αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο την προς μελέτη έννοια (Thompson,
2016). Παρακάτω παρουσιάζεται η στρατηγική ανάλυσης της συγκεκριμένης
μεθόδου για το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας της ΚΛΗΘΙΣ, καθώς και τα
συμπεράσματα από την ανάδειξη των ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ των δύο
εργασιακών ομάδων (προϊστάμενων – υφιστάμενων).
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7.1. Παραγοντική Ισοδυναμία
Η Παραγοντική Ισοδυναμία (Factorial Invariance) είναι μια στατιστική
τεχνική, η οποία αξιολογεί εάν ένα εννοιολογικό μοντέλο γίνεται αντιληπτό με τον
ίδιο τρόπο από διαφορετικούς πληθυσμούς (Byrne, Shavelson, & Muthén, 1989.
Milfont & Fischer, 2010). Η Παραγοντική Ισοδυναμία αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την κατανόηση των ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ των επιδόσεων
διαφορετικών ατόμων ή/και για την εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων ως προς τις
επιδόσεις διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων. Παρόλο που υπάρχουν διαφορετικές
μέθοδοι για την αξιολόγηση της, η μέθοδος της Παραγοντικής Ισοδυναμίας που
εφαρμόζεται συχνότερα είναι ο σταδιακός περιορισμός συγκεκριμένων παραμέτρων
στο εξεταζόμενο μοντέλο, και γίνεται με τη χρήση της Πολύ-ομαδικής
Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων (MultiGroup Confirmatory Factor Analysis –
MGCFA) (Wu, Li & Zumbo, 2007).
Η Παραγοντική Ισοδυναμία περιλαμβάνει δύο στατιστικές αναλύσεις: τη
Μετρική Ισοδυναμία (Measurement Invariance) και τη Δομική Ισοδυναμία (Structural
Invariance) (Milfont & Fisher, 2010). Η Μετρική Ισοδυναμία περιλαμβάνει τέσσερα
διαφορετικά στάδια ανάλυσης, ή αλλιώς τέσσερις διαφορετικούς περιορισμούς
ισοδυναμίας στις παραμέτρους του μοντέλου: α) τη configural ισοδυναμία, β) τη
metric ισοδυναμία, γ) τη scalar ισοδυναμία και τέλος δ) τη residual ισοδυναμία
(Milfont & Fisher, 2010). Το πρώτο στάδιο ανάλυσης είναι η configural ισοδυναμία,
η οποία ελέγχει εάν το εννοιολογικό μοντέλο που αξιολογείται εμφανίζει ταυτόχρονα
καλή προσαρμογή σε όλες τις εξεταζόμενες ομάδες, συγκριτικά με το εννοιολογικό
μοντέλο που δεν εμφανίζει κανέναν περιορισμό, δηλαδή όλες οι παράμετροι του
μοντέλου υπολογίζονται ελεύθερα. Η αξιολόγηση της προσαρμογής μεταξύ των δύο
μοντέλων γίνεται με τους απόλυτους δείκτες καλής προσαρμογής (absolute fit
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indices) και με τους συγκριτικούς δείκτες καλής προσαρμογής (comparatice fit
indices) (DiStefano, 2016. Hu & Bentler, 1999). Εάν προκύψει αδυναμία στην
τεκμηρίωση της configural ισοδυναμίας, δηλαδή οι δείκτες καλής προσαρμογής είναι
κατώτεροι από το αποδεκτό όριο ταυτόχρονα για όλες τις εξεταζόμενες ομάδες, τότε
επιβεβαιωμένα η προς μέτρηση έννοια (π.χ. ηθική ηγεσία) δε γίνεται αντιληπτή με
τον ίδιο τρόπο από τις όλες τις εξεταζόμενες ομάδες (π.χ. τους προϊστάμενους και
τους υφιστάμενους). Αντίθετα, εάν επιβεβαιωθεί η configural ισοδυναμία της
κλίμακας, τότε η ανάλυση συνεχίζεται με την αξιολόγηση του δεύτερου σταδίου
ισοδυναμίας (Thompson, 2016).
Το δεύτερο στάδιο ανάλυσης ονομάζεται metric ισοδυναμία και αξιολογεί
κατά πόσο τα στοιχεία που απαρτίζουν την κλίμακα έχουν το ίδιο εννοιολογικό
‘βάρος’ για κάθε ομάδα (Meredith, 1993. Milfont & Fisher, 2010). Στην περίπτωση
της ηθικής ηγεσίας, η metric ισοδυναμία αξιολογεί αν οι παραγοντικές φορτίσεις των
27 μεταβλητών της ΚΛΗΘΙΣ παραμένουν ίδιες τόσο για τους υφιστάμενους όσο και
για τους προϊστάμενους, θέτοντας σε περιορισμό ισοδυναμίας όλες τις παραγοντικές
φορτίσεις και για τις δύο ομάδες. Μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι το εργαλείο έχει
metric ισοδυναμία μπορεί να συνεχιστεί η ανάλυση και στο επόμενο στάδιο. Το τρίτο
στάδιο ανάλυσης ονομάζεται scalar ισοδυναμία και αξιολογεί εάν οι επιδόσεις που
παρουσιάζουν τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες αντιστοιχούν τόσο με
τα στοιχεία της κλίμακας όσο και με τις λανθάνουσες μεταβλητές της ίδιας κλίμακας
(Millsap, 1998. Steenkamp & Baumgartner, 1998). Ο περιορισμός ισοδυναμίας που
τίθεται σε αυτό το στάδιο ανάλυσης είναι στον σταθερό όρο παλινδρόμησης
(intercept) του μοντέλου και για τις δύο ομάδες. Η ανάδειξη της scalar ισοδυναμίας
στην ΚΛΗΘΙΣ θα τεκμηριώσει ότι οι συμμετέχοντες που έχουν τις ίδιες επιδόσεις
στους παράγοντες «τέλος» και «ήθος», θα εμφανίζουν αντίστοιχες επιδόσεις και στις
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μεταβλητές που συνθέτουν τους συγκεκριμένους παράγοντες, ανεξαρτήτως της
πληθυσμιακής ομάδας που ανήκουν (προϊστάμενοι-υφιστάμενοι).
Τέλος, εφόσον επιβεβαιωθεί και το τρίτο στάδιο ανάλυσης, δυναται να
ολοκληρωθεί η ανάλυση της Μετρικής Ισοδυναμίας με τη residual ισοδυναμία. Η
residual ισοδυναμία αξιολογεί αν τα άτομα μιας ομάδας έχουν σταθερές επιδόσεις
στα στοιχεία μιας ψυχομετρικής κλίμακας, σε σχέση με τις παραγοντικές φορτίσεις
και τα επίπεδα διακύμανσης των υπολοίπων τους (Cheung, & Rensvold, 2002.
Vandenberg & Lance, 2000). Η residual ισοδυναμία ονομάζεται επίσης και αυστηρή
(strict) ισοδυναμία, γιατί ακολουθεί μια αρκετά πολύπλοκη και απόλυτη στατιστική
ανάλυση. Λόγω της πολυπλοκότητάς της, η συγκεκριμένη μορφή μετρικής
ισοδυναμίας σπάνια επιβεβαιώνεται από εμπειρικά δεδομένα, και συνήθως δεν
εφαρμόζεται (Byrne, 2012. Meredith, 1993).
Επειδή η αξιολόγηση των διαφορετικών μοντέλων της Παραγοντικής
Ισοδυναμίας γίνεται με διαδοχικό τρόπο, για τον λόγο αυτόν τα συγκεκριμένα
μοντέλα ονομάζονται και εμφωλευμένα (nested) μοντέλα (Milfont & Fisher, 2010).
Κάθε μοντέλο αξιολογείται με το αμέσως προηγούμενό του και οι στατιστικά
σημαντικές διαφορές προκύπτουν από τον υπολογισμό της διαφοράς των δεικτών
καλής προσαρμογής της Πολύ-ομαδικής Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων
(Chen, 2007. Wu, και συν., 2007). Οι δείκτες που προτείνονται για την αξιολόγηση
της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι οι CFI, RMSEA και SRMR, καθώς οι
συγκεκριμένοι δείκτες δεν επηρεάζονται από το μέγεθος του δείγματος, ενώ
ταυτόχρονα επιτρέπουν την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων (Fan & Sivo, 2009.
Widaman & Thompson, 2003). Για να διαφέρει στατιστικά σημαντικά ένα μοντέλο
σε σχέση με το προηγούμενό του, θα πρέπει η διαφορά μεταξύ των διαδοχικών
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μοντέλων να ανταποκρίνεται στα εξής κριτήρια: για τον δείκτη ΔCFI ≤ 0,01, για τον
δείκτη ΔRMSEA ≤ 0,02 και τέλος για τον δείκτη ΔSRMR ≤ 0,03 (Chen, 2007).
Η δεύτερη στατιστική ανάλυση της Παραγοντικής Ισοδυναμίας είναι η
Δομική Ισοδυναμία (Structural Invariance), η οποία αξιολογεί εάν οι διακυμάνσεις
και οι συνδιακυμάνσεις των παραγόντων παραμένουν ίδιες συγκριτικά με τις
επιδόσεις των διαφορετικών ομάδων (Thompson, 2016. Vandenberg & Lance, 2000).
Η Δομική Ισοδυναμία αξιολογείται σε δύο στάδια: α) στην ισοδυναμία μεταξύ των
διακυμάνσεων (variance invariance), όπου οι διακυμάνσεις του μοντέλου παραμένουν
ίδιες μεταξύ των εξεταζόμενων ομάδων ενώ όλες οι άλλες παράμετροι του μοντέλου
υπολογίζονται χωρίς

περιορισμούς, και

β) στην ισοδυναμία μεταξύ των

συνδιακυμάνσεων (covariance invariance), όπου οι συνδιακυμάνσεις του μοντέλου
παραμένουν ίδιες μεταξύ των ομάδων ενώ όλες οι άλλες παράμετροι του μοντέλου
υπολογίζονται χωρίς περιορισμούς. Επειδή οι ισοδυναμίες των διακυμάνσεων και των
συνδιακυμάνσεων περιορίζονται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ
των λανθανουσών μεταβλητών, οι παραπάνω αναλύσεις συνήθως δεν εφαρμόζονται
(Milfont & Fisher, 2010. Thompson, 2016).

7.2. Μέθοδος
7.2.1. Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν εργαζόμενοι, οι οποίοι
κατείχαν ενεργή θέση προϊστάμενου ή υφιστάμενου και απασχολούνταν σε
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το δείγμα της έρευνας
ανήλθε συνολικά σε 648 προϊστάμενους, εκ των οποίων οι 372 (57%) ήταν άνδρες
και σε 647 υφιστάμενους, εκ των οποίων οι 406 (63%) ήταν γυναίκες. Ο μέσος όρος
ηλικίας για τους προϊστάμενους ήταν τα 45,67 έτη (Τ.Α. = 10,67) ενώ για τους
υφιστάμενους τα 40,4 έτη (Τ.Α. = 9,69). Από τους προϊστάμενους, οι 240 (35%)
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απασχολούνταν στον δημόσιο τομέα, ενώ από τους υφιστάμενους, οι 342 (52%)
απασχολούνταν στον δημόσιο τομέα. Τέλος, οι προϊστάμενοι είχαν μέσο όρο
εργασιακής εμπειρίας τα 8,9 έτη (Τ.Α. = 10,02), ενώ οι υφιστάμενοι τα 14,29 έτη
(Τ.Α. = 8,81). Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τόσο των προϊστάμενων όσο και των
υφιστάμενων που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά
στον Πίνακα 7.1.
Πίνακας 7.1
Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων
Προϊστάμενοι

Υφιστάμενοι

372 (57%) / 271 (42%)

238 (37%) / 406 (63%)

45,67 (T.A. = 10,66)

40,4 (Τ.Α. = 9,69)

19 (3%)

16 (2%)

Λυκείου

119 (18%)

164 (25%)

Τεχνικών σχολών

78 (12%)

75 (12%)

Απόφοιτοι ΤΕΙ

103 (16%)

122 (19%)

Απόφοιτοι ΑΕΙ

207 (32%)

172 (27%)

Μεταπτυχιακού

113 (17%)

94 (14%)

Δημόσιος τομέας

594 (92%)

342 (53%)

Ιδιωτικός τομέας

29 (5%)

283 (44%)

Εν/κή απασχόληση

17 (3%)

7 (1%)

Πλήρης απασχόληση

230 (35%)

576 (91%)

Μερική απασχόληση

392 (60%)

52 (8%)

Άνδρες / Γυναίκες
Ηλικία (Μ.Ο.)
Απόφοιτοι
Γυμνασίου
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7.2.2. Εργαλείο
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας
από τους προϊστάμενους ήταν η ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αναφοράς. Οι προϊστάμενοι
καλούνταν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό πίστευαν ότι κάθε διάσταση ηθικής ηγεσίας
τους χαρακτήριζε, χρησιμοποιώντας ως αποκριτική κλίμακα μία διαβαθμιστική
κλίμακα έξι σημείων (1 = «Δεν με προσδιορίζει καθόλου» έως 6 = «Με προσδιορίζει
σε πολύ μεγάλο βαθμό»). Αντίστοιχα, οι υφιστάμενοι κληθηκαν να απαντήσουν σε
μια τροποποιημένη μορφή της ΚΛΗΘΙΣ, η οποία ακολουθούσε τα πρότυπα της
μεθόδου έτερο-αναφοράς. Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενοι καλούνταν να απαντήσουν
σε ποιόν βαθμό πίστευαν ότι κάθε διάσταση ηθικής ηγεσίας χαρακτήριζε τον/την
άμεσο/η προϊστάμενό/η τους. Η αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποίησαν οι
υφιστάμενοι ήταν η ίδια διαβαθμιστική κλίμακα έξι σημείων που χρησιμοποιήσαν και
οι προϊστάμενοι, ελαφρώς λεκτικά τροποποιημένη (1 = «Δεν τον/την προσδιορίζει
καθόλου» έως 6 = «Τον/Την προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό»). Ο χρόνος για τη
συμπλήρωση της ΚΛΗΘΙΣ (αυτό-αναφοράς ή έτερο-αναφοράς) δε ξεπερνούσε τα 15
λεπτά. Στο Παράρτημα Γ παρατίθεται η ΚΛΗΘΙΣ έτερο-αξιολόγησης.

7.2.3. Διαδικασία
Η συλλογή των δεδομένων ολοκληρώθηκε με δύο μεθόδους: της
συμπτωματικής δειγματοληψίας (convinience sample) και της χιονοστιβάδας (snowball technique). Η μέθοδος της συμπτωματικής δειγματοληψίας προέβλεπε την
αποστολή ενημερωτικού e-mail σε διάφορους οργανισμούς της Ελλάδας, το οποίο
περιείχε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τον τρόπο διεξαγωγής
της έρευνας. Οι οργανισμοί που έλαβαν ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail)
προέκυψαν ύστερα από τυχαία επιλογή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.greatplacetowork.gr. Το κριτήριο για την αποστολή της ηλεκτρονικής
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αλληλογραφίας ήταν να απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους. Ο πρώτος
οργανισμός δραστηριοπούνταν στον επισιτιστικό τομέα, ο δεύτερος στις υπηρεσίες
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ο τρίτος στον βιομηχανικό κλάδο.
Εφόσον το αίτημα για συμμετοχή στην έρευνα γινόταν αποδεκτό από τη
διοίκηση του οργανισμού, ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) προωθούνταν από την
ερευνήτρια στο γραφείο προσωπικού του εκάστοτε οργανισμού, ο οποίος παρέπεμπε
στην ηλεκτρονική φόρμα της ΚΛΗΘΙΣ. Το γραφείο προσωπικού ήταν αρμόδιο για
την προώθηση του ηλεκτρονικού συνδέσμου του ερωτηματολογίου στην προσωπική
ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των εργαζομένων (προϊστάμενοι-υφιστάμενοι). Ο/η
εργαζόμενος/η που επιθυμούσε να συμμετάσχει στην έρευνα, χρησιμοποιούσε τον
ηλεκτρονικό σύνδεσμο απευθείας από τον προσωπικό του υπολογιστή. Με τον τρόπο
αυτόν μεταφερόταν αυτόματα στο πληροφοριακό έντυπο της έρευνας και κατ’
επέκταση στο ερωτηματολόγιο που αναποκρινόταν στην εργασιακή του θέση. Η
ηλεκτρονική χορήγηση των ερωτηματολογίων διασφάλιζε την ανωνυμία των
απαντήσεων και απέκλειε τη σύζευξη των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία
ενδέχεται να αποκαλύψουν την ταυτότητά των συμμετεχόντων.
Η συλλογή των δεδομένων ολοκληρώθηκε μέσω της τεχνικής της
χιονοστοιβάδας (snowball technique) και με τη συνεργασία εθελοντών/φοιτητών από
το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αρχικά, οι φοιτητές/τριες που
δήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν εθελοντικά στην παρούσα μελέτη έλαβαν
οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση του νέου ψυχομετρικού εργαλείου ηθικής ηγεσίας,
το οποίο και παρέλαβαν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (με τη μορφή link) από
την ερευνήτρια. Κάθε φοιτητής/-τρια κλήθηκε να συγκεντρώσει δεδομένα από 15
εργαζόμενους (προϊστάμενους ή υφιστάμενους) από το ευρύτερο οικογενειακό και
κοινωνικό του περιβάλλον. Εφόσον κάποιος/α εργαζόμενος/η εκδήλωνε ενδιαφέρον

230

να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα της ΚΛΗΘΙΣ, τότε ο/η εθελοντής/τρια
έστελνε ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην προσωπική ηλεκτρονική
διεύθυνση του/της εργαζόμενου/ης τον σύνδεσμο (link) της κλίμακας. Ο/η
εργαζόμενος/η που άνοιγε την ηλεκτρονική αλληλογραφία του/της, μεταφερόταν
αυτόματα στην ΚΛΗΘΙΣ και καταχωρούσε τις απαντήσεις του/της. Εφόσον, ο/η
εργαζόμενος/η επέλεγε να συμπληρώσει την έντυπη μορφή του ερωτηματολογίου,
τότε ο/η εθελοντής/τρια χορηγούσε την έντυπη μορφή της ΚΛΗΘΙΣ. Κάθε
εθελοντής/τρια αναλάμβανε προσωπικά την ευθύνη για την τήρηση των σωστών
συνθηκών συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων έντυπης μορφής, όπως για
παράδειγμα τη διασφάλιση ενός ήσυχου περιβάλλοντος και την αποτροπή
ενοχλήσεων ή περισπάσεων κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα έντυπα ερωτηματολόγια συγκεντρώνονταν σε έναν
φάκελο και επιστρέφονταν στην ερευνήτρια.

7.3. Στρατηγική ανάλυσης
Βασική προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή της Μετρικής Ισοδυναμίας
μεταξύ των προϊστάμενων και των υφιστάμενων αποτελεί η επιβεβαίωση ότι το
αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας εμφανίζει καλή προσαρμογή τόσο στα
δεδομένα των προϊστάμενων, όσο και στα δεδομένα των υφιστάμενων (Milfont &
Fischer, 2010). Μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι το ίδιο εννοιολογικό μοντέλο έχει
καλή προσαρμογή στα δεδομένα και των δύο ομάδων, μπορεί να εφαρμοστεί η
μέθοδος της Μετρικής Ισοδυναμίας.
Η επιβεβαίωση του αμφιπαραγοντικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας έγινε με την
εφαρμογή της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων σε κάθε ομάδα ξεχωριστά. Η
συγκεκριμένη ανάλυση προαπαιτεί τον έλεγχο τριών προϋποθέσεων: α) της
πολυμεταβλητής κανονικότητας (multivariate normality), β) του προσδιορισμού του
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εννοιολογικού μοντέλου (specification of the model) και γ) της αξιολόγησης της
πολυσυγγραμικότητας (multicolinearity) (Ullman, 2006). Αρχικά, αξιολογήθηκε η
κύρτωση (kurtosis) και η ασυμμετρία (skewness) των δεδομένων με το κριτήριο της
πολυμεταβλητής κανονικότητας του Mardia (Mardia’s kappa) (Hoyle, 2000). Οι τιμές
του συγκεκριμένου δείκτη ήταν υψηλότερες από το επιτρεπτό όριο (k < 100) και για
τις δύο εξεταζόμενες ομάδες (kπροϊστάμενοι = 323,56,και kυφιστάμενοι = 301,17, p < ,001),
επομένως η βασική αρχή της πολυμεταβλητής κανονικότητας δε διασφαλίζεται και
για τις δύο ομάδες. Κατά συνέπεια, ως μέθοδος εκτίμησης των παραμέτρων του
μοντέλου χρησιμοποιήθηκε μία διορθωμένη εκδοχή του αλγόριθμου της Μέγιστης
Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood estimation with robust standard errors - MLR).
κατάλληλη για δεδομένα που δεν ικανοποιούν την προϋπόθεση της πολυμεταβλητής
κανονικότητας (Muthén & Muthén, 1998-2017).
Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά την αναλογία μεταξύ των παρατηρούμενων
μεταβλητών και του αριθμού των συμμετεχόντων, η οποία θεωρείται ιδανική και στις
δύο ομάδες. Επειδή σε κάθε ομάδα συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 600
εργαζόμενοι, για κάθε μια από τις 27 παρατηρούμενες μεταβλητές της ΚΛΗΘΙΣ
υπάρχει αναλογία 1 προς 20 υφιστάμενοι /προϊστάμενοι, η οποία θεωρείται ιδανική
(Nunnally & Berstein, 1994). Επιπλέον, έγινε έλεγχος για ακραίες τιμές μεταξύ των
συμμετεχόντων με το στατιστικό κριτήριο Mahalanobis distance (Hoyle, 2000). Οι
συμμετέχοντες που εμφάνισαν τιμές υψηλότερες από το αποδεκτό όριο (> 100)
θεωρήθηκαν ακραίες και αφαιρέθηκαν από τα δείγματα. Τέλος, στα δεδομένα και των
δύο ομάδων δεν παρουσιάστηκαν ελλιπείς τιμές (missing values).
Το μοντέλο ηθικής ηγεσίας που αξιολογήθηκε και στις δύο ομάδες ήταν το
αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας, το οποίο διακρίνεται από έναν γενικό
παράγοντα ηθικής ηγεσίας και από δύο υποκλίμακες, οι οποίες ονομάζονται «τέλος»
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και «ήθος». Από τα αποτελέσματα της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων
επιβεβαιώθηκε η καλή προσαρμογή του αμφιπαραγοντικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας
τόσο στα δεδομένα των προϊστάμενων [S-B scaled χ2 (297, N = 643) = 746,03, p <
,001, CFI = ,933, TLI = ,921, RMSEA = ,048 (90% CIs ,044 - ,053), SRMR = ,038,
AIC = 41.351,81], όσο και στα δεδομένα των υφιστάμενων [S-B Scaled χ2 (297, N =
647) = 868,50, p < ,001, CFI = ,96, TLI = ,96, RMSEA = ,048 (90% CIs ,044 - ,053),
SRMR = ,038, AIC = 41.273,39]. Τα παραπάνω αποτελέσματα επαληθεύουν την καλή
προσαρμογή του αμφιπαραγοντικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας στους προϊστάμενους
και στους υφιστάμενους και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα εφαρμογής της Μετρικής
Ισοδυναμίας.
Η αξιολόγηση της Μετρικής Ισοδυναμίας στην ΚΛΗΘΙΣ έγινε με την
ιεραρχική αξιολόγηση των εμφωλευμένων μοντέλων και επιτέυχθηκε με τη μέθοδο
της

Πολύ-ομαδικής

Επιβεβαιωτικής

Ανάλυσης

Παραγόντων

(Multi-group

Confirmatory Factor Analysis- MGCFA) (Vandenberg & Lance, 2000. Widaman, &
Reise, 1997). Για την εφαρμογή της MGCFA χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Mplus

8.1 (Byrne, 2012). Αρχικά, το πρώτο μοντέλο που εξετάστηκε ήταν το μοντέλο της
Configural Ισοδυναμίας (Μοντέλο 1). Τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη
ανάλυση επιβεβαίωσαν την Configural Ισοδυναμία της κλίμακας [(χ2 (594) =
1.687,95, p < ,001, CFI = ,951, RMSEA = ,053 (90% CIs ,050 - ,056), SRMR = ,030)],
γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον τρόπο
που γίνεται αντιληπτή η παραγοντική δομή της ΚΛΗΘΙΣ ανάμεσα στους
προϊστάμενους και στους υφιστάμενους. Δηλαδή, και οι δύο πληθυσμιακές ομάδες
κατανόησαν με τον ίδιο τρόπο την έννοια της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Το
επόμενο μοντέλο είναι το μοντέλο της Metric Ισοδυναμίας (Μοντέλο 2), όπου οι
περιορισμοί στις παραμέτρους του μοντέλου επικεντρώθηκαν στην ισοδυναμία των
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παραγοντικών φορτίσεων μεταξύ των δύο ομάδων. Η διαφορά στους δείκτες καλής
προσαρμογής μεταξύ των δύο μοντέλων (Μοντέλο 1 vs Μοντέλο 2) επιβεβαίωσε τη
Metric Ισοδυναμία της κλίμακας, καθώς ήταν μικρότερη από το ανώτερο επιτρεπτό
όριο (Chen, 2007) (Δχ2 (645) = 178,43, p < ,001, ΔCFI = ,005, ΔRMSEA = ,001,
ΔSRMR = ,025). Με την τεκμηρίωση της Metric Ισοδυναμίας επιβεβαιώνεται ότι
τόσο οι προϊστάμενοι, όσο και οι υφιστάμενοι τείνουν να απαντούν στα στοιχεία της
ΚΛΗΘΙΣ με τον ίδιο, αδιαφοροποίητο τρόπο. Τέλος, αξιολογήθηκε το μοντέλο της
Scalar Ισοδυναμίας (Μοντέλο 3), όπου οι περιορισμοί στις παραμέτρους του
μοντέλου επικεντρώθηκαν στην ισοδυναμία των σταθερών όρων (intercepts) μεταξύ
των δύο ομάδων. Η διαφορά στους δείκτες καλής προσαρμογής μεταξύ των δύο
μοντέλων (Μοντέλο 2 vs Μοντέλο 3) επιβεβαίωσε τη Scalar Ισοδυναμία της
κλίμακας, καθώς ήταν μικρότερη από το ανώτερο επιτρεπτό όριο (Δχ2 (669) = 117,66,
p < ,001, ΔCFI = ,005, ΔRMSEA = ,001, ΔSRMR = ,004). Με την ανάδειξη της Scalar
Ισοδυναμίας επιβεβαιώθηκε ότι οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι που έχουν ίδιες
επιδόσεις στα στοιχεία της ΚΛΗΘΙΣ θα έχουν αντίστοιχα τις ίδιες επιδόσεις στις
λανθάνουσες μεταβλητές του εργαλείου. Ο Πίνακας 7.2 παρουσιάζει συγκεντρωτικά
τα αποτελέσματα για όλα τα εξεταζόμενα μοντέλα της παρούσας εμπειρικής μελέτης.
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Πίνακας 7.2
Αποτελέσματα αναλύσεων μετρικής ισοδυναμίας για το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας
S-B scaled χ2

df

CFI

TLI

RMSEA

SRMR

Μοντέλο 1

1.687,95*

594

,951

,942

,053

,030

Μοντέλο 2

1.866,38*

645

,946

,941

,054

Μοντέλο 3

1.984,04*

669

,941

,939

,055

σύγκριση

ΔRMSEA

ΔCFI

ΔSRMR

-

-

-

-

,055

2 vs. 1

,001

,005

,025

,059

3 vs. 2

,001

,005

,004

μοντέλων

Σημείωση: N= 1.293, *p < ,001. Μοντέλο 1 = Metric invariance. Μοντέλο 2 = Configural invariance Μοντέλο 3 = Scalar invariance. CFI= Comparative Fit
Index, TLI= Tucker-Lewis Index, RMSEA= Root Mean Square Residual, SRMR= Standardized Root Mean Square Residual, ΔRMSEA = διαφορά των δεικτών
Root Mean Square Ressidual μεταξύ των εμφωλευμένων μοντέλων, ΔCFI = διαφορά των δεικτών Comparative Fit Index μεταξύ των εμφωλευμένων
μοντέλων, ΔSRMR = διαφορά των δεικτών Standardizes Root Mean Square Residual μεταξύ των εμφωλευμένων μοντέλων.
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7.4. Συμπεράσματα τέταρτης εμπειρικής μελέτης
Η τέταρτη εμπειρική μελέτη αφορούσε στην ανάλυση της Μετρικής
Ισοδυναμίας της ΚΛΗΘΙΣ και εξετάστηκαν οι ενδεχόμενες διαφορές στον τρόπο που
γίνεται αντιληπτό το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας, τόσο από την πλευρά
των διοικούντων (προϊστάμενων) όσο και από την πλευρά των διοικούμενων
(υφιστάμενων). Τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη ανάλυση επιβεβαίωσαν ότι η
ΚΛΗΘΙΣ έχει Μετρική Ισοδυναμία, αφού επιβεβαιώθηκαν και τα τρία εμφωλευμένα
μοντέλα της ανάλυσης (Metric, Configural και Scalar Invariance). Η επιβεβαίωση της
Μετρικής Ισοδυναμίας ανάμεσα σε προϊστάμενους και υφιστάμενους τεκμηριώνει ότι
η ΚΛΗΘΙΣ αξιολογεί την έννοια της ηθικής ηγεσίας με τον ίδιο αδιαφοροποίητο
τρόπο ανεξάρτητα από την εργασιακή ομάδα στην οποία ανήκουν οι ερωτώμενοι.
Επομένως, τυχόν αποκλίσεις στα αποτελέσματα των αξιολογούμενων θα οφείλονται
σε πραγματικές διαφορές και όχι σε μεθοδολογικά προβλήματα (π.χ., μεροληψία,
σφάλμα μέτρησης, κλπ.) της ΚΛΗΘΙΣ.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί το
γεγονός ότι η μέθοδος της Μετρικής Ισοδυναμίας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά για
την αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου εννοιολογικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας
μεταξύ υφιστάμενων και προϊστάμενων. Μέχρι σήμερα, μόνο μια μελέτη έχει
εστιάσει αντίστοιχα στην αξιολόγηση των εννοιολογικών διαφορών, των Den Hartog
και De Hoogh (2009). Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη ενέχει περιορισμούς καθώς α)
αξιολογήθηκαν οι εννοιολογικές διαφορές από δύο μόλις διαστάσεις ηθικής ηγεσίας
(την «αντιληπτή συμπεριφορά ενδυνάμωσης» και την «αντιληπτή νομιμότητα και
ακεραιότητα») και β) η μελέτη επικεντρώθηκε στις διαφορές μεταξύ των μελών της
ίδιας ομάδας εργασίας, όσο και μεταξύ των μελών διαφορετικών ομάδων εργασίας.
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Ένα ακόμα πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ποικιλομορφία
του δείγματος που συμμετείχε για την τεκμηρίωση της Μετρικής Ισοδυναμίας της
ΚΛΗΘΙΣ. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 προϊστάμενοι και
υφιστάμενοι, οι οποίοι απασχολούνταν σε διαφορετικούς οργανισμούς της Ελλάδας.
Η συγκέντρωση δεδομένων από ηγέτες διαφορετικών περιοχών και ηλικιών
ενίσχυσσε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, προσέφερε πλουσιότερα
δεδομένα στη μελέτη και περιόρισε τα σφάλματα που ενδεχομένως να προέκυψαν
από μεροληπτικές ή ομοιογενείς απαντήσεις (Antonakis, Bendahan, Jacquart, &
Lalive, 2010).
Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη μελέτη δεν είναι χωρίς περιορισμούς. Η
διαδικασία για τη συλλογή των δεδομένων βασίστηκε ως επί το πλείστον σε
εθελοντές/φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό από
το δείγμα που συμμετείχε τελικά στην έρευνα να προέρχεται από το άμεσο
οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των εθελοντών, γεγονός που έχει επίδραση στην
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Παρόλο που η μέθοδος της συγκεκριμένης
μεθόδου δειγματοληψίας δε θεωρείται ενδεδειγμένη πρακτική για τη συλλογή
δεδομένων στις εμπειρικές μελέτες (Ritchie, Lewis, & Elam, 2013), εντούτοις ενέχει
ορισμένα θετικά στοιχεία (π.χ., Demerouti & Rispens, 2014). Το σημαντικότερο
πλεονέκτημα είναι ότι διευκολύνει τη συγκέντρωση δεδομένων από διαφορετικές
περιοχές της Ελλάδας. Ο κοινωνικός περίγυρος των εθελοντών/φοιτητών προσέφερε
μεγάλη ετερογένεια στο υλικό που τελικά συγκεντρώθηκε, συγκριτικά με άλλες
μεθόδους συλλογής δεδομένων. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μέθοδος επέτρεψε τη
συγκέντρωση μεγάλου όγκου δεδομένων χωρίς κόστος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκε
η εκπαίδευση των εθελοντών/ φοιτητών που συμμετείχαν στην ερευνητική
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διαδικασία, ως προς την εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών σε πραγματικές
συνθήκες.

Συμπερασματικά, η τέταρτη εμπειρική μελέτη τεκμηρίωσε τη Μετρική
Ισοδυναμία της ΚΛΗΘΙΣ. Πιο συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε ότι τόσο οι
προϊστάμενοι όσο και οι υφιστάμενοι κατανοούν την έννοια της ηθικής ηγεσίας με
τον ίδιο, αδιαφοροποίητο τρόπο στην εργασία τους. Επομένως, το ζήτημα, σχετικά με
το ποια είναι η καταλληλότερη μέθοδος για την αξιολόγηση της έννοιας της ηθικής
ηγεσίας (δηλαδή, αυτό-αξιολόγηση vs. ετερο-αξιολόγηση), τίθετε σε νέες βάσεις
(Brown & Treviño, 2006α. Brown, Treviño, & Harisson, 2005. Treviño και συν.,
2003). Εφόσον το αμφιπαραγοντικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας των 27 διαστάσεων
γίνεται αντιληπτό με τον ίδιο τρόπο τόσο από προϊστάμενους όσο και από
υφιστάμενους, τότε δύναται να υιοθετηθούν εναλλακτικές μέθοδοι για την
αξιολόγηση

της

ηθικής

ηγεσίας,

μια

εκ

των

οποίων

είναι

η

μέθοδος

ανατροφοδότησης 360ο. Η συγκεκριμένη μέθοδος αξιολόγησης προϋποθέτει ότι το
εξεταζόμενο εννοιολογικό μοντέλο γίνεται αντιληπτό με τον ίδιο τρόπο από
διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος (π.χ., προϊστάμενοι – υφιστάμενοι). Η
επιβεβαίωση της εννοιολογικής ισοδυναμίας θεωρείται σημαντική, γιατί οι
ενδεχόμενες διαφορές στα δεδομένα των δύο ομάδων θα είναι προϊόν πραγματικών
διαφορών και όχι αποτέλεσμα μεθοδολογικού σφάλματος (Atkins & Wood, 2002.
Chappelow, 2004). Για την ολοκλήρωση του δεύτερου στόχου της διδακτορικής
διατριβής, δηλαδή της τεκμηρίωσης των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ΚΛΗΘΙΣ, θα
πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της. Η
τελευταία εμπειρική μελέτη επικεντρώνεται στον σκοπό αυτό, η στρατηγική ανάλυση
και τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 8
5η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Αξιολόγηση της αξιοπιστίας και
της εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ5
8. Εισαγωγή
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αξιολογήθηκε η Μετρική Ισοδυναμία της
ΚΛΗΘΙΣ, επιβεβαιώνοντας εμπειρικά ότι η ηθική ηγεσία γίνεται αντιληπτή με τον
ίδιο, αδιαφοροποίητο τρόπο τόσο από τους διοικούντες (προϊστάμενοι) όσο και από
τους διοικούμενους (υφιστάμενοι). Ωστόσο, για την επιτυχή ολοκλήρωση του
δεύτερου στόχου της διδακτορικής διατριβής, δηλαδή την τεκμηρίωση των
ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ΚΛΗΘΙΣ, απαιτείται η εκτίμηση της αξιοπιστίας και της
εγκυρότητάς της (Urbina, 2014). Αναφορικά με την αξιοπιστία, υπάρχουν τρία
διαφορετικά επίπεδα αξιολόγησης: α) η αξιοπιστία αναφορικά με τη σταθερότητα των
επιδόσεων των αξιολογούμενων στο χρόνο, β) η αξιοπιστία αναφορικά με την
ισοδυναμία εναλλακτικών μορφών/εκδοχών του ίδιου εργαλείου και γ) η αξιοπιστία
αναφορικά με την εσωτερική συνοχή του εργαλείου (Harvill, 1991). Η αξιολόγηση
των παραπάνω εννοιών γίνεται με διαφορετικούς δείκτες αξιολόγησης. Ωστόσο, στην
πέμπτη εμπειρική μελέτη θα αξιολογηθούν δύο διαφορετικοί δείκτες αξιοπιστίας: ο
δείκτης αξιοπιστίας των επαναληπτικών μετρήσεων (test-retest reliability) και ο
δείκτης αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής (internal consistency reliability).
Συγκεκριμένα, ο δείκτης αξιοπιστίας των επαναληπτικών μετρήσεων αξιολογεί τη
σταθερότητα των επιδόσεων ενός ατόμου μετά από την επαναληπτική χορήγηση του

5

Τμήμα των αποτελεσμάτων της πέμπτης εμπειρικής μελέτης έχει δημοσιευθεί στο άρθρο:
Mitropoulou, E.M., Tsaousis, I., Xanthopoulou, D., Petrides, K.V. (in press). Development and
psychometric evaluation of the questionnaire of ethical leadership (QueL). European Journal of
Psychological Assessment. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000533.
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ίδιου ψυχομετρικού εργαλείου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ενώ ο δείκτης
αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής ελέγχει την εννοιολογική σύγκλιση κάθε
στοιχείου με τα υπόλοιπα στοιχεία που απαρτίζουν ένα ψυχομετρικό εργαλείο στο
σύνολό του ή μία υπο-κλίμακά του. Οι δείκτες για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας
της εσωτερικής συνοχής είναι ο δείκτης Cronbach’s alpha (α) και ο δείκτης Omega
(ω), γιατί προσφέρει αντικειμενικότερα αποτελέσματα στην εκτίμηση της αξιοπιστίας
(Zinbarg, Revelle, Yovel & Li, 2005).
Αντίστοιχα, η έννοια της εγκυρότητας (validity) αφορά τον βαθμό στον
οποίο το εργαλείο αξιολογεί αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε να εκτιμά (Urbina,
2014). Παρόλο που η εγκυρότητα διακρίνεται από διάφορες μεθόδους για την
αξιολόγησή της, εντούτοις στην πέμπτη εμπειρική μελέτη εφαρμόστηκαν οι εξής
μέθοδοι: α) της συγχρονικής εγκυρότητας (concurrent validity), β) της συγκλίνουσας
εγκυρότητας (convergent validity) και γ) της αποκλίνουσας εγκυρότητας (divergent
validity). Αρχικά, η συγχρονική εγκυρότητα αξιολογεί τον βαθμό της συσχέτισης
ενός εργαλείου αναφορικά με την πραγματική συμπεριφορά που τίθεται για
αξιολόγηση (η οποία θεωρείται ως το κριτήριο αξιολόγησης) σε πραγματικό χρόνο,
δηλαδή αφορά τη στιγμή που γίνεται η μέτρηση. Η συγχρονική εγκυρότητα,
συνδυαστικά με την προβλεπτική εγκυρότητα (predictive validity), αποτελούν τις δύο
μορφές της εγκυρότητας σε σχέση με το κριτήριο (criterion-related validity) (Haynes,
Richard & Kubany, 1995).
Δεύτερον, η συγκλίνουσα εγκυρότητα αξιολογεί τον βαθμό συσχέτισης ενός
εργαλείου με εργαλεία που αξιολογούν συγγενείς έννοιες, οι οποίες σύμφωνα με το
θεωρητικό τους πλαίσιο, φαίνεται ότι συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το
αξιολογούμενο χαρακτηριστικό. Τέλος η αποκλίνουσα εγκυρότητα εκτιμά τον βαθμό
συσχέτισης ενός εργαλείου με εργαλεία, τα οποία δεν αξιολογούν συγγενείς έννοιες,
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γιατί το θεωρητικό τους πλαίσιο δε συσχετίζεται με το αξιολογούμενο
χαρακτηριστικό. Η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα εγκυρότητα αποτελούν τις δύο
μορφές εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) (Urbina,
2014). Για να τεκμηριωθεί η συγκλίνουσα εγκυρότητα ενός εργαλείου θα πρέπει αυτό
να εμφανίζει μέτρια θετική ή αρνητική συσχέτιση (±,2 < r < ±,7), με έννοιες
(μεταβλητές) που σύμφωνα με τη θεωρία αναμένεται να έχει εννοιολογική συγγένεια.
Από την άλλη, για να τεκμηριωθεί η αποκλίνουσα εγκυρότητα ενός εργαλείου θα
πρέπει να εμφανίζει μηδενική συσχέτιση με έννοιες που σύμφωνα με την θεωρία
αναμένεται να μην έχει εννοιολογική συγγένεια. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα
εμπειρικά στάδια αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας για την
ΚΛΗΘΙΣ.

8.1. Έλεγχος της Αξιοπιστίας της ΚΛΗΘΙΣ
8.1.1. Τεκμηρίωση της Αξιοπιστίας Επαναληπτικών Μετρήσεων (TestRetest Reliability)
8.1.1.1. Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες της συγκεκριμένης εμπειρικής μελέτης ανήλθαν σε 115
προϊστάμενους, εκ των οποίων οι 60 (52%) ήταν άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας των
προϊστάμενων ήταν τα 41 έτη (Τ.Α. = 10,95) και το εύρος της ηλικίας τους
κυμαινόταν από 22 έως 70 ετών. Αναφορικά με το είδος του οργανισμού στον οποίο
εργάζονταν 26 (23%) απασχολούνταν στον δημόσιο τομέα, 80 (70%) στον ιδιωτικό,
ενώ 5 (4%) δήλωσαν ότι απασχολούνταν με εναλλακτικό καθεστώς απασχόλησης,
όπως για παράδειγμα επιχορηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Από
τους προϊστάμενους που συμμετείχαν στην έρευνα 44 (38%) ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ ή
κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, 25 (21%) ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ, 18 (16%) ήταν
απόφοιτοι

τεχνικών

επαγγελματικών

σχολών,
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16

(14%)

ήταν

απόφοιτοι

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μόλις 4 (3%) ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Το δείγμα αυτής της μελέτης ήταν ευκαιριακό (convenience sample).
8.1.1.2. Εργαλείο και Διαδικασία
Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι η ΚΛΗΘΙΣ αυτόαναφοράς (Παράρτημα Α). Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για
μια επαναληπτική συμπλήρωση της ΚΛΗΘΙΣ μετά την πάροδο τεσσάρων εβδομάδων
από την αρχική χορήγησή της. Η χρονική διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων
θεωρείται κατάλληλη περίοδος για την αξιολόγηση της σταθερότητας των επιδόσεων
των ατόμων, γιατί μέσα σε αυτήν την περίοδο, τα άτομα τείνουν να ξεχνούν τις
απαντήσεις που έδωσαν κατά την αρχική χορήγηση του εργαλείου (Nunnally &
Bernstein, 1994). Επομένως, με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται τα φαινόμενα
μεροληψίας ή επανάληψης των ίδιων απαντήσεων από την αρχική χορήγηση του
εργαλείου. Εφόσον το αίτημα για συμμετοχή στην έρευνα γινόταν αποδεκτό, οι
συμμετέχοντες παρέλαβαν από την ερευνήτρια την ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αναφοράς σε
έντυπη μορφή και την παρέδωσαν στην ίδια μετά τη συμπλήρωσή της μέσα σε έναν
φάκελο. Μετά την πάροδο των τεσσάρων εβδομάδων, με νέα επικοινωνία (μέσω email ή τηλεφώνου) η ερευνήτρια ενημέρωνε εκ νέου με τους συμμετέχοντες για την
επανάληψη της διαδικασίας.
Για τη διασφάλιση της σωστής σύζευξης των απαντήσεων και τη διατήρηση
της ανωνυμίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, εφαρμόστηκε ένα
πρωτόκολλο δημιουργίας ενός προσωπικού «κωδικού» για κάθε συμμετέχοντα. Πιο
αναλυτικά, πριν από κάθε χορήγηση, οι συμμετέχοντες λάμβαναν οδηγίες σε έντυπη
μορφή για τον τρόπο που δημιουργούν τον προσωπικό «κωδικό» τους, ο οποίος
προέκυπτε μέσα από τέσσερις απλές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές δίνονται σε
έντυπη μορφή από την ερευνήτρια πριν από τη χορήγηση της κλίμακας και ήταν οι
εξής: α) «Ποιο είναι το αρχικό γράμμα του ονόματος σου;», β) «Ποιο είναι το αρχικό
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γράμμα του ονόματος της μητέρας σου;», γ) «Ποιο είναι το αρχικό γράμμα της
οδού/διεύθυνσης που μένεις;» και τέλος δ) «Ποια είναι η ημερομηνία της ημέρας
γέννησής σου;». Εφόσον το άτομο απαντούσε σε αυτές τις ερωτήσεις, δημιουργούσε
τον προσωπικό του κωδικό (π.χ., ΕΦΚ07), τον οποίο και σημείωνε πάνω στο
πληροφοριακό έντυπο που παραλάμβανε ταυτόχρονα με την ΚΛΗΘΙΣ. Η διαδικασία
δημιουργίας του προσωπικού κωδικού εφαρμόστηκε τόσο κατά τη διάρκεια της
αρχικής χορήγησης, όσο και κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής χορήγησης της
ΚΛΗΘΙΣ μετά την πάροδο των τεσσάρων εβδομάδων. Με αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζεται η σύζευξη των απαντήσεων της αρχικής και της επαναληπτικής
χορήγηση της ΚΛΗΘΙΣ χωρίς να αίρεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων.
8.1.1.3. Αποτελέσματα.
Για τον υπολογισμό της αξιοπιστίας των επαναληπτικών μετρήσεων
χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Pearson r, ο οποίος λαμβάνει τιμές από το 0
έως το 1. Για να θεωρηθεί ότι ένα εργαλείο παρουσιάζει σταθερότητα στις επιδόσεις
των ερωτηθέντων μέσα στον χρόνο, θα πρέπει ο δείκτης συσχέτισης των δύο
χορηγήσεων να είναι αρκετά υψηλός (r ≥ ,70) (Kline, 2014). Στη συγκεκριμένη
μελέτη, ο δείκτης αξιοπιστίας των επαναληπτικών μετρήσεων για την ΚΛΗΘΙΣ αυτόαξιολόγησης ήταν r = ,82 (p < ,001). Επίσης, τα αποτελέσματα της αξιοπιστίας για
κάθε υποκλίμακα ήταν εξίσου καλά. Ο δείκτης επαναληπτικών μετρήσεων για την
υποκλίμακα «τέλος» ήταν r = ,81 και για την υποκλίμακα «ήθος» ήταν r = ,80. Οι
συγκεκριμένες τιμές θεωρούνται υψηλότερες από το κατώτερο επιτρεπτό όριο τιμών
και επιβεβαιώνουν ότι η ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης παρουσίαζει σταθερότητα ως
προς τις επιδόσεις των ηγετών στην πάροδο του χρόνου.
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8.1.2. Τεκμηρίωση της Αξιοπιστίας Εσωτερικής Συνοχής (Internal
Consistency Reliability)
Για την αξιολόγηση της εννοιολογικής σύγκλισης των στοιχείων της
ΚΛΗΘΙΣ χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί δείκτες: α) ο δείκτης alpha (a)
(Cronbach, 1957) και β) ο δείκτης omega (ω) (McDonald, 1999). Αρχικά, ο δείκτης
alpha αξιολογεί την αναλογία της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα στοιχεία του
εργαλείου και στη συνδιακύμανση της συνολικής βαθμολογίας του εργαλείου
(Urbina, 2014). Παρόλο που ο δείκτης alpha χρησιμοποιείται ευρέως για την
εμπειρική τεκμηρίωση της αξιοπιστίας, έχει διαπιστωθεί ότι τείνει να μη δίνει
αξιόπιστα αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε εννοιολογικά μοντέλα που έχουν πολύπλοκη
παραγοντική δομή (π.χ., Chen, Hayes, Carver, Laurenceau, & Zhang, 2012). Ένα
σημαντικό μειονέκτημα του δείκτη alpha είναι ότι για την εφαρμογή του
προϋποθέτεται ότι υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ των παραγοντικών φορτίσεων των
στοιχείων του εργαλείου (tau equivalence) (π.χ., Dunn, Baguley, & Brunsdem, 2014).
Δηλαδή, οι παραγοντικές φορτίσεις των μεταβλητών μιας κλίμακας θεωρούνται ίσες
για όλες τις μεταβλητές. Ένα ακόμη μειονέκτημα από την εφαρμογή του δείκτη alpha
είναι ότι οι παραγοντικές φορτίσεις όλων των στοιχείων οφείλουν να είναι
μεγαλύτερες από ,70, ενώ αντίστοιχα οι διαφορές μεταξύ των παραγοντικών
φορτίσεων όλων των μεταβλητών οφείλουν να είναι μικρότερες από ,20. Επειδή
συνήθως στις πραγματικές συνθήκες δεν υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ των
παραγοντικών φορτίσεων των στοιχείων της κλίμακας, γι’ αυτό και οι εκτιμήσεις του
δείκτη alpha εμφανίζουν φαινόμενα υποτίμησης (Deng & Chan, 2017. TrizanoHermosila & Alvarado, 2016).
Ένας εναλλακτικός δείκτης που δεν απαιτεί την ισοδυναμία μεταξύ των
παραγοντικών φορτίσεων των στοιχείων μίας κλίμακας, είναι ο δείκτης omega
(McDonald, 1999). O δείκτης omega υπολογίζει την αναλογία της πραγματικής
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αλλαγής στη βαθμολογία συγκριτικά με τη συνολική μεταβλητότητα/αλλαγή στη
συνολική βαθμολογία του εργαλείου (Johnson & Morgan, 2016. Peters, 2014;
Watkins, 2013). Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη τείνουν
να είναι περισσότερο ακριβή σε σχέση με τον δείκτη alpha, ανεξάρτητα από το εάν
πληρείται ή όχι η προϋπόθεση της ισοδυναμίας μεταξύ των παραγοντικών φορτίσεων
των μεταβλητών (Zinbarg, Revelle, Yovel, & Li, 2005). Επιπλέον, η εφαρμογή του
δείκτη omega δεν επηρεάζεται από τις τιμές των παραγοντικών φορτίσεων των
στοιχείων ενός εργαλείου, όπως συμβαίνει με την εφαρμογή του δείκτη alpha.
Δηλαδή, οι παραγοντικές φορτίσεις των στοιχείων δε απαιτείται να είναι μεγαλύτερες
από ,70, ούτε οι διαφορές μεταξύ των παραγοντικών φορτίσεων των στοιχείων να
είναι μικρότερες από ,20 (Deng & Chan, 2016. Raykov & Marcoulides, 2015).
Παρόλο που ο δείκτης omega εμφανίζει περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα ως
προς την εσωτερική συνοχή μιας κλίμακας, χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά με τον
δείκτη alpha για την αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής της ΚΛΗΘΙΣ, γιατί ο
δείκτης alpha χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάλυση της αξιοπιστίας της
εσωτερικής συνοχής. Επομένως, η εφαρμογή του θα διευκολύνει τη σύγκριση της
αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής της ΚΛΗΘΙΣ με τους αντίστοιχους δείκτες
αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής άλλων εργαλείων.
8.1.2.1. Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες της συγκεκριμένης εμπειρικής μελέτης ανήλθαν συνολικά
σε 648 προϊστάμενους και σε 647 υφιστάμενους, τα δεδομένα των οποίων
χρησιμοποιήθηκαν επίσης και για την αξιολόγηση της Μετρικής Ισοδυναμίας (βλ.
Κεφ. 7, Ενότ. 7.2.1). Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και των δύο ομάδων
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 7.1.
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8.1.2.2. Διαδικασία
Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη
είναι η ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αναφοράς και η ΚΛΗΘΙΣ έτερο-αναφοράς (βλ. Παράρτημα Α
& Γ). Η συλλογή δεδομένων ολοκληρώθηκε με τη συνδυαστική χρήση δύο
διαφορετικών μεθόδων: της συμπτωματικής (consequtive sample) και της
ευκαιριακής

(convenience sample) δειγματοληψίας.

Οι

διαδικασία για

τη

συγκέντρωση των δεδομένων παρουσιάστηκε αναλυτικά στο Κεφ. 7, Ενότ. 7.2.2.
8.1.2.3. Αποτελέσματα.
Αναφορικά με την έκδοση της ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης, ο δείκτης alpha
για τη συνολική κλίμακα ήταν α = ,95, για την υπο-κλίμακα «τέλος» ήταν α = ,93 και
για την υπο-κλίμακα «ήθος» ήταν α = ,89. Αντίστοιχα, για την έκδοση της ΚΛΗΘΙΣ
έτερο-αξιολόγησης ο δείκτης a για τη συνολική κλίμακα ήταν α = ,97, για την
υποκλίμακα «τέλος» ήταν α = ,98 και για την υποκλίμακα «ήθος» ήταν α = ,98.
Παράλληλα, ο δείκτης ω για την ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης στο σύνολό της ήταν ω
= ,96, για την υπο-κλίμακα «τέλος» ήταν ω = ,92 και για την υπο-κλίμακα «ήθος»
ήταν ω = ,95. Αντίστοιχα για την έκδοση της ΚΛΗΘΙΣ έτερο-αξιολόγησης, ο δείκτης
ω για το σύνολο της κλίμακας ήταν ω = ,99, για την υπο-κλίμακα «τέλος» ήταν ως =
,97 και για την υπο-κλίμακα «ήθος» ήταν ω = ,99. Τα παραπάνω αποτελέσματα
επιβεβαιώνουν ότι η ΚΛΗΘΙΣ (αυτό-αξιολόγησης και έτερο-αξιολόγησης) έχει
ιδανική εννοιολογική συνοχή.

8.2. Εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ
Για την αξιολόγηση της εγκυρότητας, διενεργήθηκαν μια σειρά από υπόμελέτες, στις οποίες αξιολογήθηκε η εννοιολογική συνάφεια της ΚΛΗΘΙΣ με
μεταβλήτες, οι οποίες αφορούν α) την πραγματική ηθική ηγετική συμπεριφορά, τη
στιγμή που γίνεται η μέτρηση (συχρονική εγκυρότητα), β) συγγενείς έννοιες, όπου
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σύμφωνα με το θεωρητικό τους πλαίσιο συσχετίζονται με την ηθική ηγεσία
(συγκλίνουσα εγκυρότητα) και τέλος γ) έννοιες που σύμφωνα με τη θεωρία
αναμένεται να μην έχουν συσχέτιση με την ηθική ηγεσία (αποκλίνουσα εγκυρότητα).
Παρακάτω παρουσιάζεται η στρατηγική και τα αποτελέσματα για κάθε μια από τις
υπό-μελέτες ξεχωριστά.

8.2.1. Τεκμηρίωση της Συγχρονικής Εγκυρότητας (Concurrent Validity)
Δύο από τα πιο διαδεδομένα ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση της
ηθικής ηγεσίας είναι η μονοπαραγοντική Κλίμακα Ηθικής Ηγεσίας (Ethical
Leadership Scale- ELS) των Brown και συν. (2005) και το Ερωτηματολόγιο Ηθικής
ηγεσίας στην Εργασία (Ethical Leadership Questionnaire at Work- ELW) των
Kalshoven, Den Hartog και De Hoogh (2011α), το οποίο διακρίνεται από εφτά
παράγοντες ηθικής ηγεσίας. Αυτοί οι παράγοντες είναι ονομαστικά οι εξής: η
«νομιμότητα», ο «καταμερισμός εξουσίας», η «αποσαφήνιση εργασιακών ρόλων», ο
«προσανατολισμός προς τον άνθρωπο», η «ακεραιότητα», η «ηθική καθοδήγηση» και
ο «περιβαλλοντολογικός προσανατολισμός». Οι ψυχομετρικές ιδιότητες, τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συγκεκριμένων εργαλείων έχουν
παρουσιαστεί αναλυτικά στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής (βλ. Ενότ. 3.1.2 & 3.1.5
αντίστοιχα).
Τα εργαλεία ELS και ELW επιλέχθηκαν για την αξιολόγηση της
συγχρονικής εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι και
τα δύο εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε πληθώρα ανεξάρτητων εμπειρικών
μελετών και αναδεικνύουν σταθερές ψυχομετρικές ιδιότητες (π.χ., Babalola, Stouten,
Camps & Euwema, 2017. Bonner, Greenbaum, & Mayer, 2016. Kalshoven και συν.,
2013α. Steinmann, Nübold, & Maier, 2016. Zoghbi-Manrique-de-Lara, & VieraArmas, 2017). Αντίθετα, άλλα εργαλεία ηθικής ηγεσίας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί

247

αρκετά, με αποτέλεσμα και οι ψυχομετρικές τους ιδιότητες να τελούν ακόμη υπό
διερεύνηση (π.χ., Khuntia & Suar, 2004. Spangenberg & Theron, 2005. Yukl,
Mahsud, Hassan, & Prussia, 2013. Zheng, Zhu, Yu, Zhang, & Zhang, 2011).
Ο δεύτερος λόγος για την επιλογή των εργαλείων ELS και ELW ως προς την
αξιολόγηση της συγχρονικής εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ είναι ότι τα στοιχεία τους
έχουν αμιγώς ηθικό περιεχόμενο. Το εννοιολογικό περιεχόμενο των δύο εργαλείων,
όπως γίνεται αντιληπτό από τα στοιχεία τους, εστιάζει αποκλειστικά στην
αξιολόγηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Αντίθετα, άλλα εργαλεία
που έχουν κατασκευαστεί για την ηθική ηγεσία έχουν ‘υιοθετήσει’ στοιχεία, των
οποίων το εννοιολογικό περιεχόμενο δεν έχει άμεση συνάφεια με την ηθική ηγεσία.
Δύο τέτοια παραδείγματα εναλλακτικών εργαλείων είναι το Ερωτηματολόγιο Ηθικής
Ηγεσίας (Ethical Leadership Inventory- ELI) των Spangenberg και Theron, (2005)
και η Kλίμακα Hθικής Hγεσίας (Ethical Leadership- EL) των Khuntia και Suar
(2004). Αρκετά από τα στοιχεία που απαρτίζουν την ELI, υιοθετήθηκαν από την
κλίμακα Leadership Behavior Inventory - LΒΙ (Spangenberg & Theron, 2002), ενώ
αντίστοιχα αρκετά στοιχεία που απαρτίζουν την ΕL προέρχονται από την Κλίμακα
Τύπων Ηγεσίας του Sinha (1987). Τα στοιχεία της LBI και της Κλίμακας Τύπων
Ηγεσίας του Sinha αξιολογούν γενικές ηγετικές συμπεριφορές, επομένως δεν έχουν
αμιγώς ηθικό περιεχόμενο, και γι’ αυτό αποφασίστηκε να μη χρησιμοποιηθούν ως
κριτήρια αξιολόγησης της συγχρονικής εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που ταυτίζεται με την έννοια της ηθικής στην
εργασία είναι η «συμπεριφορική ακεραιότητα». Η συγκεκριμένη έννοια εστιάζει στην
ολότητα, στην ενότητα και στην αδιάσπαστη πληρότητα της προσωπικότητας ενός
ατόμου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αξιόπιστο από τους γύρω του (Bauman, 2013).
Βασικό συστατικό της συμπεριφορικής ακεραιότητας είναι η συνέπεια στην
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εκδήλωση των ίδιων συμπεριφορών, οι οποίες έχουν ηθικό προσανατολισμό
(Graham, 2001). Η συνέπεια στην εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών αποτελεί εξίσου
σημαντικό χαρακτηριστικό και στην ανάδειξη της εννοιολογικής υπόσταση ενός
ηθικού ηγέτη (π.χ., Brown & Treviño, 2006α). Η συνέπεια του ηγέτη προς τις ηθικά
θεσμοθετημένες αξίες που πρεσβεύει και η καθολική τήρηση αυτών των αξιών στην
καθημερινότητά του, αποτέλεσαν τις βάσεις για την υιοθέτηση της συμπεριφορικής
ακεραιότητας ως αυτοτελή υπο-κλίμακα σε αρκετά εννοιολογικά μοντέλα ηθικής
ηγεσίας (π.χ., De Hoogh & Den Hartog, 2009. Kalshoven, και συν., 2011α. Palanski
& Volgegelsang, 2011. Spangenberg & Theron, 2005. Yukl, Mahsud, Hassan &
Prussia, 2013). Για παράδειγμα, οι Kalshoven και συν. (2011α) διαπίστωσαν ότι το
εννοιολογικό περιεχόμενό μιας υπο-κλίμακας της ELW εστιάζει περισσότερο στη
σύζευξη των λόγων και των έργων του, στην τήρηση των υποσχέσεων του και στη
συνέπεια εκδήλωσης της ηθικής του συμπεριφοράς στην εργασία του. Επειδή λοιπόν
οι συγκεκριμένες συμπεριφορές έχουν μεγάλη εννοιολογική συνάφεια με την έννοια
της συμπεριφοριστικής ακεραιότητας, για τον λόγο αυτό και οι ερευνήτριες
ονόμασαν την υπο-κλίμακά τους ακεραιότητα. Πράγματι, ο ηθικός ηγέτης
χαρακτηρίζεται από ηθική πληρότητα, έχει συνέπεια στην ηθική του συμπεριφορά και
τηρεί τις υποσχέσεις του. Επιπλέον, είναι πιστός στις ηθικές αξίες που πρεσβεύει και
εκδηλώνει την ηθική συμπεριφορά με συνεπή και αδιαφοροποίητο τρόπο καθ’ όλον
τον εργασιακό και προσωπικό του βίο (Brown και συν., 2005). Σύμφωνα λοιπόν με
όλα τα παραπάνω προβλέπεται ότι η έννοια της συμπεριφοριστικής ακεραιότητας έχει
πολύ μεγάλη συσχέτιση με την έννοια της ηθικής ηγεσίας.
Τέλος, η έννοια της «διαπροσωπικής εμπιστοσύνης στην εργασία»
(interpersonal trust at work) φαίνεται ότι έχει επίσης σημαντική εννοιολογική ταύτιση
με την έννοια της ηθικής ηγεσίας (π.χ., Brown & Treviño, 2006α). Η διαπροσωπική
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εμπιστοσύνη στην εργασία ορίζεται ως η ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου, η
οποία εστιάζει στην πρόθεση του να νιώσει ευάλωτος στο εργασιακό του περιβάλλον,
εξαιτίας των θετικών προσδοκιών που συμμερίζεται για τις προθέσεις ή τις ενέργειες
άλλων ατόμων ή οργανισμών (Cook & Wall, 1980. Rousseau, Sitkin, Burt, &
Cameter, 1998). Η εμπιστοσύνη αποτελεί βασικό συστατικό για τη διατήρηση μιας
μακροχρόνιας και αποδοτικής εργασιακής σχέσης/συνεργασίας μεταξύ των
εργαζόμενων ή/και του οργανισμού, η οποία διακρίνεται από δύο βασικές διαστάσεις:
α) την πίστη για την ηθικότητα και την αξιοπιστία των προθέσεων των εργαζομένων
ή/και της διοίκησης του οργανισμού και β) την εμπιστοσύνη για τις ικανότητες των
εργαζομένων ή/και της διοίκησης του οργανισμού (Cook & Wall, 1980). Ο
εργαζόμενος αξιολογεί καθημερινά τον βαθμό εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει την
κοινωνική αλληλεπίδραση που έχει με τον οργανισμό, με τον προϊστάμενό ή με τους
συναδέλφους του και ανάλογα αποκτά (ή όχι) εμπιστοσύνη στην εργασία του
(Newman, Kiazad, Miao, & Cooper, 2014. Xu, Loi, & Ngo, 2014). Εφόσον μια
εργασιακή αλληλεπίδραση αξιολογηθεί ως έμπιστη, τότε ο εργαζόμενος τείνει να
αναλαμβάνει περισσότερα εργασιακά καθήκοντα και να περιορίζει το αίσθημα
αβεβαιότητας που βιώνει στις καθημερινές εργασιακές του σχέσεις. Επιπλέον,
ενισχύεται η πρόθεσή του για να αναλαμβάνει εργασιακά ρίσκα, εμφανίζει
μεγαλύτερα επίπεδα εργασιακής δέσμευσης στον οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα
εκδηλώνει περισσότερες φιλότιμες οργανωσιακές συμπεριφορές στην εργασία του
(Hansen, Dunforf, Alge, & Jackson, 2016).
Η διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην εργασία ανάμεσα στον εργαζόμενο και
στη διοίκηση του οργανισμού, επηρεάζεται ιδιαίτερα από την αλληλεπίδραση του
πρώτου με τον ηγέτη του (Xu, και συν., 2014). Οι ηγέτες επιδρούν σημαντικά στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων τους, καθώς είναι οι κύριοι αρμόδιοι
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για την εξωτερίκευση των αξιών και των στόχων του οργανισμού (Newman και συν.,
2014). Πιο συγκεκριμένα, ο υφιστάμενος θα νιώσει εμπιστοσύνη για τον οργανισμό
στον οποίο εργάζεται μόνο εφόσον νιώσει εμπιστοσύνη και προς τον άμεσο
προϊστάμενο του, καθώς ο τελευταίος αντιπροσωπεύει και εξωτερικεύει τις αξίες και
τους στόχους του οργανισμού (Tan & Tan, 2000). Εαν ο προϊστάμενος επιδεικνύει
ηθικές συμπεριφορές στους υφιστάμενούς του, τότε οι υφιστάμενοι του θα εκλάβουν
την ηθική συμπεριφορά του ηγέτη τους ως απόρροια της ευρύτερης ηθικής
υπόστασης που έχει ο οργανισμός, στον οποίο απασχολούνται. Επομένως, οι ηθικές
συμπεριφορές του ηγέτη, όπως για παράδειγμα η ειλικρίνεια, η φερεγγυότητα και ο
αλτρουισμός του ηγέτη, ενδυναμώνουν το αίσθημα εμπιστοσύνης των εργαζομένων
και λειτουργούν καταλυτικά για την ενίσχυση των θετικών προσδοκιών προς τον ίδιο
τον οργανισμό. Συμπερασματικά, προβλέπεται ότι η ηθική ηγεσία θα εμφανίσει πολύ
μεγάλη θετική συσχέτιση με τη διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην εργασία.

Υπόθεση 1. Το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας, όπως αξιολογείται με
την ΚΛΗΘΙΣ αναμένεται να έχει θετική συσχέτιση με τις κλίμακες ηθικής
ηγεσίας ELS και ELW, καθώς και με τις έννοιες της συμπεριφοριστικής
ακεραιότητας και της διαπροσωπικής εμπιστοσύνης στην εργασία.

8.2.2. Τεκμηρίωση της συγκλίνουσας εγκυρότητας (convergence validity)
Για

την

εκτίμηση

της

συγκλίνουσας

εγκυρότητας

της

ΚΛΗΘΙΣ,

αξιολογήθηκαν εναλλακτικά μοντέλα ηγεσίας, τα οποία όμως περιλαμβάνουν στο
εννοιολογικό τους πλαίσιο συγκεκριμένα ηθικά χαρακτηριστικά και δεοντολογικές
συμπεριφορές (Bass & Steidlmeier, 1999). Ορισμένα από τα μοντέλα ηγεσίας που
έχουν συσχετιστεί με ηθικές συμπεριφορές είναι το μοντέλο της μετασχηματιστικής,
της

συναλλακτικής,

της

χαρισματικής,
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της

αυθεντικής

και

της

πνευματικής/υπερβατικής ηγεσίας (π.χ., Fry, 2003. Howel & Frost, 1989.
Wallumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008). Εμπειρικά δεδομένα
έχουν επιβεβαιώσει τη συσχέτιση των συγκεκριμένων μοντέλων ηγεσίας με
συγκεκριμένες ηθικές συμπεριφορές. Ωστόσο αυτές οι συμπεριφορές φαίνεται ότι δεν
έχουν συνέπεια ως προς την εκδήλωση τους στην εργασία. Η ολοκληρωμένη
παρουσίαση των διαφορετικών ηγετικών μοντέλων και η θεωρητικής τους συνάφεια
ή απόκλισης από την έννοια της ηθικής ηγεσίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο
Κεφάλαιο 1 (βλ. Ενότ. 1.2).
Το μοντέλο ηγεσίας, το οποίο έχει συσχετιστεί περισσότερο με ηθικές
συμπεριφορές, είναι της μετασχηματιστικής ηγεσίας (transformational leadership)
(Bass & Steidlmeier, 1999). Ο μετασχηματιστικός ηγέτης χαρακτηρίζεται από
τέσσερις διαστάσεις, οι οποίες είναι η εμπνευση-παρακίνηση, τα διανοητικά
ερεθίσματα, η εξατομικευμένη φροντίδα και το χαρισματικό στοιχείο. Όμως, η
διάσταση που έχει συσχετιστεί περισσότερο με ηθικές συμπεριφορές είναι η
διάσταση του χαρισματικού στοιχείου (idealized influence) (Βακόλα & Νικολάου,
2012. Effelsberg & Solga, 2015). Το χαρισματικό στοιχείο χαρακτηρίζεται από
συμπεριφορές που επιτρέπουν στον μετασχηματιστικό ηγέτη να λειτουργεί ως
πρότυπο μίμησης στην εργασία του και να εμπνέει εμπιστοσύνη στους υφιστάμενους
του. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης προκαλεί τον θαυμασμό των συνεργατών του με
σκοπό να ενισχύσει τη επίδραση που έχει στους υφιστάμενους του και να
ενδυναμώσει την τάυτισή τους μαζί του αλλά και με το συλλογικό όραμα του
οργανισμού.
Εμπειρικές μελέτες έχουν συσχετίσει τη μετασχηματιστική ηγεσία με την
ακεραιότητα (π.χ., Parry & Proctor – Thompson, 2002), την εμπιστοσύνη (π.χ., Zhu,
Newman, Miao, & Hooke, 2012), τον αλτρουισμό και την προώθηση ηθικού
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κλίματος στην εργασία (π.χ., Engelbrecht, van Ausegen, & Theron, 2005). Συνεπώς,
προβλέπεται ότι η μετασχηματιστική ηγεσία (και συγκεκριμένα το χαρισματικό
στοιχείο) θα εμφανίσει θετική σχέση με το εννοιολογικό μοντέλο της ηθικής ηγεσίας.
Ένα ακόμα εννοιολογικό μοντέλο ηγεσίας, το οποίο έχει συνδεθεί με ηθικές
συμπεριφορές είναι της συναλλακτικής ηγεσίας (transactional leadership), το οποίο
διακρίνεται από τρεις μεθόδους συνδιαλλαγής: α) την εξαρτημένη αμοιβή, β) την
ενεργητική διοίκηση μέσω εξαίρεσης και γ) την παθητική διοίκηση μέσω εξαίρεσης
(Βακόλα & Νικολάου, 2012. Judge & Piccolo, 2004). Εμπειρικά δεδομένα έχουν
συνδέσει τον συναλλακτικό ηγέτη με συμπεριφορές αμοιβαιότητας, αλτρουισμού και
δικαιοσύνης στην κατανομή των αμοιβών και των ποινών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στη συνδιαλλαγή της εξαρτημένης αμοιβής (π.χ., Grooves & LaRocca, 2011).
Ωστόσο, η ηθική διάσταση του συναλλακτικού ηγέτη δεν είναι ούτε απόλυτη, ούτε
ξεκάθαρη καθώς ο συγκεκριμένος τύπος ηγέτη τείνει να εκδηλώνει και μη ηθικές
συμπεριφορές ανάλογα με τον τύπο συναλλαγής που υιοθετεί (π.χ., Kanungo, 2001.
Parry & Proctor–Thompson, 2002). Επειδή λοιπόν ο συναλλακτικός ηγέτης έχει
συσχετιστεί με ορισμένες ηθικές συμπεριφορές, προβλέπεται ότι θα εμφανίσει μικρή
θετική συσχέτιση με την ΚΛΗΘΙΣ.
Αντίθετα, ο τύπος ηγεσίας, ο οποίος φαίνεται να έχει αρνητική θεωρητική
συσχέτιση με την ηθική ηγεσία, είναι ο τύπος ηγεσίας laissez-faire (Bass, 1985). Ο
συγκεκριμένος τύπος ηγέτη δεν καθοδηγεί τους υφιστάμενους του προς έναν
ενδεδειγμένο τρόπο εργασίας, δεν ενδιαφέρεται για την επίτευξη των εργασιακών
στόχων, ούτε προωθεί το όραμα του οργανισμού. Φέρεται με αδιαφορία στα
προβλήματα ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενοι του, έχει παντελή
έλλειψη σεβασμού για τον συνάνθρωπό του και δεν τηρεί αξιοκρατικά κριτήρια ως
προς την κατανομή των ποινών και των αμοιβών. Επομένως, ο τύπος ηγεσίας laissez-
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faire έχει θεμέλιες εννοιολογικές αντιθέσεις με την ηθική ηγεσία. Ο ηθικός ηγέτης
είναι αλτρουιστής, έντιμος και ειλικρινής με τους συνεργάτες του, έχει αξιοκρατικά
κριτήρια για την κατανομή των εργασιών, των αμοιβών και/ή των ποινών στην
εργασία και ταυτόχρονα αποτελεί πρότυπο μίμησης της ηθικής συμπεριφοράς για
όλους (π.χ., Brown, και συν., 2005). Επομένως, προβλέπεται ότι ο τύπος ηγεσίας
laissez-faire θα έχει αρνητική συσχέτιση με την ηθική ηγεσία.
Τέλος, ένας ακόμα τύπος ηγεσίας, ο οποίος φαίνεται να έχει αρνητική
συσχέτιση με το εννοιολογικό μοντέλο της ηθικής ηγεσίας, είναι η καταχρηστική
ηγεσία (abusive supervision). Βασικό χαρακτηριστικό του καταχρηστικού ηγέτη είναι
η σταθερότητα στην εκδήλωση ακατάλληλης δεοντολογικά συμπεριφοράς, με βασικό
χαρακτηριστικό γνώρισμα την εχθρότητα (Tepper, 2000, 2007). Πιο συγκεκριμένα, ο
καταχρηστικός ηγέτης συμπεριφέρεται με αγένεια, ενώ ταυτόχρονα ασκεί εκφοβισμό
και συναισθηματική πίεση στους υφιστάμενους του στην εργασία τους. Δεν
ενδιαφέρεται για το καλό των υφιστάμενων του, ούτε χαρακτηρίζεται από
αλτρουιστικά αισθήματα. Η καταχρηστική ηγεσία φαίνεται ότι έχει βλαβερές
συνέπειες τόσο για τους υφιστάμενους, όσο και για τους οργανισμούς εν γένει.
Εμπειρικά δεδομένα ανέδειξαν ότι οι καταχρηστικοί ηγέτες ενισχύουν το αίσθημα της
ντροπής και του κοινωνικού στιγματισμού στο ανθρώπινο δυναμικό, μειώνουν την
εργασιακή ικανοποίηση και αυξάνουν την αθέμιτη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των
εργαζομένων (π.χ., Ashforth, 1997). Επομένως, η καταχρηστική ηγεσία έχει μεγάλες
εννοιολογικές διαφορές με την ηθική ηγεσία. Ο ηθικός ηγέτης χαρακτηρίζεται από
αυτοκυριαρχία, σεβασμό για τον συνάνθρωπό του, ευγένεια προς όλους και ειλικρινές
ενδιαφέρον για τους συνεργάτες του (π.χ., Kalshoven, και συν. 2011α. Palanski,
Avey, Jiraporn, 2014). Δεν εφαρμόζει δεοντολογικά ακατάλληλες συμπεριφορές και
στηρίζει έμπρακτα τους υφιστάμενους στα εργασιακά καθήκοντα που έχουν
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αναλάβει. Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω προβλέπεται ότι η ηθική ηγεσία θα
έχει αρνητική συσχέτιση με την καταχρηστική ηγεσία.
Υπόθεση 2: Το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας, όπως αξιολογείται με
την ΚΛΗΘΙΣ, θα έχει θετική συσχέτιση με τη μετασχηματιστική και τη
συναλλακτική ηγεσία.
Υπόθεση 3: Το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας, όπως αξιολογείται με
την ΚΛΗΘΙΣ, θα έχει αρνητική συσχέτιση με τη laissez-faire και την
καταχρηστική ηγεσία.

Για την αξιολόγηση της συγκλίνουσας εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ, δόθηκε
επίσης έμφαση στις συμπεριφορές και στα χαρακτηριστικά που έχουν θετικό
αντίκτυπο στον οργανισμό. Μια συμπεριφορά που έχει θετική επίδραση είναι η
οργανωσιακή δέσμευση των

υφιστάμενων (organizational

commitment). Η

οργανωσιακή δέσμευση νοείται ως το αίσθημα αποδοχής που βιώνει το άτομο για
τους στόχους και τις αξίες του οργανισμού. Όταν ο εργαζόμενος βιώνει οργανωσιακή
δέσμευση, τότε αντίστοιχα βιώνει μεγαλύτερη προθυμία να αποδόσει όσο καλύτερα
μπορεί στα εργασιακά του καθήκοντα και επιθυμία να παραμείνει ενεργό μέλος στον
οργανισμό που απασχολείται (Mowday, Steers, & Porter, 1979). Για παράδειγμα, ο
εργαζόμενος χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης, θα
ολοκληρώσει με μεγαλύτερη επιτυχία τα εργασιακά του καθήκοντα ακόμα και όταν
αντιμετωπίζει δυσκολίες ή εμπόδια κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσής του.
Ο σημαντικότερος τρόπος για να ενισχυθεί η οργανωσιακή δέσμευση των
εργαζόμενων ενός οργανισμού είναι να υπάρχει ισχυρή ηγεσία (Meyer, Stanley,
Herscovitch, & Topolnytsky, 2002). Όταν ο ηθικός ηγέτης συμπεριφέρεται με δίκαιο
τρόπο στους εργαζόμενούς του, κατανέμει με αξιοκρατικό τρόπο τις αρμοδιότητες
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τους και τους παρέχει καθοδήγηση, τότε ενισχύει το αίσθημα της οργανωσιακής
δέσμευσης που βιώνουν οι υφιστάμενοι στον οργανισμό (Brown & Treviño, 2006α.
Neves & Story, 2015). Ο ηθικός ηγέτης αναγνωρίζει δέσμευση των υφιστάμενων του,
επιβραβεύει με ανάλογο τρόπο το αποτέλεσμα και επιδιώκει την ενδυνάμωση της
οργανωσιακής τους δέσμευσης. Επομένως, προτείνεται ότι η ηθική ηγεσία θα έχει
θετική συσχέτιση με την οργανωσιακή δέσμευση του ατόμου.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό, το οποίο έχει συσχετιστεί με την εκδήλωση
ηθικών συμπεριφορών στην εργασία είναι το ηθικό κλίμα (ethical climate). Το ηθικό
κλίμα αντιπροσωπεύει τις κυρίαρχες πεποιθήσεις των εργαζομένων για τις
διαδικασίες, τις επικρατούσες αντιλήψεις και τις πρακτικές που ακολουθεί ο
οργανισμός, οι οποίες έχουν αμιγώς ηθικό προσανατολισμό (Schwepker, & Good,
1997). Όταν οι πρακτικές του οργανισμού γίνονται αντιληπτές ως δεοντολογικές, τότε
και η αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαζομένων του οργανισμού διακρίνεται από τις
ίδιες

δεοντολογικές

αξίες

και

αρχές.

Μερικές

δεοντολογικές

αρχές

που

χαρακτηρίζουν το ηθικό κλίμα στην εργασία είναι ο σεβασμός, η αξιοκρατεία, η
ειλικρίνεια και η συνέπεια προς τις ηθικές αρχές του οργανισμού (Victor & Cullen,
1988).
Η ανάπτυξη ενός ηθικού κλίματος στον οργανισμό αποτελεί χρονοβόρα
διαδικασία και επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ηγεσία, καθώς οι ηγέτες
είναι αυτοί που θέτουν τις βάσεις για την καθιέρωση ενός ηθικού κλίματος στην
εργασία (Shin, Sung, Choi, & Kim, 2015). Η ύπαρξη ενός ηθικού κλίματος στον
οργανισμό ενισχύει τη λήψη των εργασιακών αποφάσεων με ηθικότερα κριτήρια.
Επομένως, όταν ο ηγέτης προασπίζει ηθικές αξίες και αρχές στην εργασία του, τότε
αντίστοιχα ενισχύει και την εμφάνιση ενός ηθικού κλίματος στον οργανισμό. Οι
ηθικοί ηγέτες παρέχουν ανατροφοδότηση στους υφιστάμενους τους σχετικά με τις
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εργασιακές πρακτικές και ενθαρρύνουν την εκδήλωση ηθικότερων συμπεριφορών
στην εργασία μέσα από την παροχή κινήτρων και αμοιβών. Επίσης υποδεικνύουν
στους υφιστάμενούς τους πως να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν με
αποτελεσματικό τρόπο ηθικά διλλήματα, καθώς αποτελούν πρότυπο μίμησης στην
εργασία (π.χ., Dermitas & Akdogan, 2015. Lu & Lin, 2014. Mayer, Kuenzi, &
Greenbaum, 2010. Mayer, Kuenzi, Greenbaum, Bardes, & Salvador, 2009). Όσο πιο
ηθικός λοιπόν είναι ένας ηγέτης, τόσο περισσότερο ενισχύεται η εκδήλωση ηθικών
συμπεριφορών στην εργασία και κατ’ επέκταση καθιερώνεται ένα ηθικό εργασιακό
κλίμα στον οργανισμό. Για τον λόγο αυτό προτείνεται ότι η ηθική ηγεσία έχει θετική
συσχέτιση με το ηθικό κλίμα.
Τέλος, μια ακόμα συμπεριφορά, η οποία έχει συσχετιστεί με ηθικές
συμπεριφορές

στην εργασία

είναι

η φιλότιμη οργανωσιακή

συμπεριφορά

(organizational citizenship behavior) (Spector, Bauer, & Fox, 2010). Η φιλότιμη
οργανωσιακή συμπεριφορά αφορά εκείνες τις θετικές εργασιακές συμπεριφορές, οι
οποίες δεν αναφέρονται στα τυπικά εργασιακά καθήκοντα, αλλά προκύπτουν
οικειοθελώς από την προσωπική επιθυμία του εργαζόμενου και συμβάλουν
καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα του ίδιου του ατόμου, αλλά του οργανισμού
εν γένει (π.χ., Avey, Palanski & Wallumbwa, 2011). Μερικά παραδείγματα τέτοιων
συμπεριφορών είναι η προσφορά βοήθειας σε συνάδελφο και η άμισθη υπερωριακή
απασχόληση για την ολοκλήρωση των εργασιακών καθηκόντων.
Η φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά φαίνεται ότι έχει εννοιολογική
συνάφεια με την ηθική ηγεσία, καθώς και οι δύο έννοιες χαρακτηρίζονται α) από το
ειλικρινές ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και β) την παροχή αρωγής για τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον οργανισμό (π.χ., DeConinck, 2015. Mayer,
και συν., 2009. Newman, και συν., 2014. Piccolo, Greenbaum, Den Hartog, & Folger,
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2010). Για να εκδηλώσει φιλότιμες οργανωσιακές συμπεριφορές, ο υφιστάμενος θα
πρέπει να έχει ένα σταθερό πρότυπο μίμησης στην εργασία του, το οποίο θα
εκδηλώνει αντίστοιχες συμπεριφορές. Ο ηθικός ηγέτης λειτουργεί ως πρότυπο
μίμησης στην εργασία, όπου μέσω της κοινωνικής συνδιαλλαγής ενισχύει και
τροφοδοτεί τις συμπεριφορές εκείνες, οι οποίες έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
στον οργανισμό (π.χ., φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά). Επομένως, εάν ένας
εργαζόμενος διαπιστώσει ότι ο προϊστάμενος του συμπεριφέρεται με σεβασμό,
ειλικρίνεια και ακεραιότητα στους εργαζόμενους του, τότε και ο ίδιος θα
συμπεριφερθεί με ανάλογο τρόπο, εκδηλώνοντας δηλαδή περισσότερο φιλότιμο στην
εργασία του (π.χ., Bonner, και συν., 2016). Για τον λόγο αυτό, αναμένεται ότι η
φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά θα εμφανίσει θετική συσχέτιση με την ηθική
ηγεσία.
Υπόθεση 4. Το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας όπως αξιολογείται με
την ΚΛΗΘΙΣ, θα έχει θετική συσχέτιση με την οργανωσιακή δέσμευση, το
ηθικό κλίμα και τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά στον οργανισμό.

Εκτός από τις συμπεριφορές που έχουν ευεργετική επίδραση στους
οργανισμούς, υπάρχουν επίσης και εκείνες που θεωρούνται ζημιογόνες (Hunter, Tate,
Dzieweczynski, & Bedell-Avers, 2011). Μια αρνητική συμπεριφορά, η οποία
θεωρείται επιζήμια για τους οργανισμούς είναι η αποκλίνουσα συμπεριφορά
(deviance), η οποία διακρίνεται από δύο τύπους: α) την προσωπική αποκλίνουσα
συμπεριφορά (interpersonal deviance) και β) την ογανωσιακή αποκλίνουσα
συμπεριφορά (organizational deviance) (Bennett & Robinson, 2000). Η προσωπική
αποκλίνουσα συμπεριφορά καθορίζεται από τις αυτόβουλες συμπεριφορές του
εργαζομένου, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται το
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άτομο. Μερικά παραδείγματα προσωπικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς είναι η
κατανάλωση

απαγορευμένων

ουσιών

κατά

τη

διάρκεια

της

εργασίας,

η

αδικαιολόγητη παράταση των εργασιών με σκοπό την είσπραξη υπερωριών και η
χρήση

βομωλοχιών.

Αντίθετα,

η

οργανωσιακή

αποκλίνουσα

συμπεριφορά

καθορίζεται από τις αυτόβουλες συμπεριφορές του ατόμου, οι οποίες απειλούν την
ευημερία του οργανισμού στο σύνολό του. Μερικά παραδείγματα οργανωσιακής
αποκλίνουσας συμπεριφοράς είναι η ρύπανση του εργασιακού περιβάλλοντος, η
συζήτηση εμπιστευτικών πληροφοριών με μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και η
παραποίηση εγγράφων

για την είσπραξη μεγαλύτερου χρηματικού ποσού

αποζημίωσης από το προβλεπόμενο (Bennett & Robinson, 2000).
Τα παραπάνω παραδείγματα έρχονται σε αντίθεση με τις συμπεριφορές που
προάγει το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας στην εργασία (π.χ., Stouten, van
Djike, Mayer, De Cremer & Euwema, 2013). Ο ηθικός ηγέτης δείχνει ειλικρινές
ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, είναι συνεπής στις ηθικές αξίες που πρεσβεύει και έχει
πολύ καλή γνώση του νομοθετικού πλαισίου αλλά και των δεοντολογικών
κανονισμών που τηρούνται στον οργανισμό. Δεν εκμεταλλεύεται τις εργασιακές
συνθήκες, ούτε επιτρέπει τη χειραγώγηση των υφιστάμενων προς όφελός του.
Επιπλέον, ο ηθικός ηγέτης δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα και δεν
επιτρέπει την κατασπατάληση φυσικών και οικονομικών πόρων. Τέλος, ο ηθικός
ηγέτης αντιλαμβάνεται τον δεοντολογικά ορθό τρόπο για τον καταμερισμό της
εξουσίας και αποφεύγει την κοινοποίηση εργασιακών δεδομένων σε μη
εξουσιοδοτημένα άτομα. Επομένως, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προβλέπεται ότι
η ηθική ηγεσία θα έχει αρνητική συσχέτιση τόσο με την διαπροσωπική αποκλίνουσα
συμπεριφορά, όσο και με την οργανωσιακή αποκλίνουσα συμπεριφορά στην εργασία.
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Τέλος, μια ακόμα επιζήμια εργασιακή στάση είναι η επαγγελματική
εξουθένωση (burnout) (Demerouti, Moster & Bakker, 2010). Η επαγγελματική
εξουθένωση είναι ένα εργασιακό σύνδρομο που διακρίνεται από δύο διαστάσεις: α)
την εξάντληση (exchaustion) και β) την αποδέσμευση (disengegament) (Demerouti et
al., 2010). Αρχικά, ο παράγοντας της εξάντλησης αφορά στη σωματική,
συναισθηματική και γνωστική καταπόνηση του ατόμου, η οποία προκύπτει από την
παρατεταμένη έκθεση του σε πολύ έντονες εργασιακές απαιτήσεις. Το άτομο που
εκδηλώνει

συμπτώματα

εξάντλησης,

εκδηλώνει

ταυτόχρονα

και

σωματικά

συμπτώματα, μερικά από τα οποία είναι η αδιαθεσία, η απογοήτευση και η σωματική
κόπωση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αντίστοιχα, ο παράγοντας της αποδέσμευσης
ορίζεται ως η συνειδητοποιημένη σωματική και πνευματική απομάκρυνση του
ατόμου από το αντικείμενο ή/και τον χώρο εργασίας του. Όταν ο εργαζόμενος νιώθει
αποδέσμευση από την εργασία του, τότε εκδηλώνει έντονα τάσεις φυγής, καθώς
επιλέγει να σταματήσει να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα ακόμα και αν δεν έχει
ολοκληρώσει τις εργασιακές του υποχρεώσεις ή δεν έχει εναλλακτικές απασχόλησης
(π.χ., Leiter & Schaufeli, 1996).
Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης θεωρείται ζημιογόνο και για
τους εργαζόμενους και για τους οργανισμούς (Demerouti et al., 2010). Η εξάντληση
και η αποδέσμευση που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι οφείλονται σε μεγάλο βαθμό
και από τον τρόπο που ασκείται η ηγεσία στον οργανισμό. Ωστόσο, η σχέση της
επαγγελματικής εξουθένωσης και της ηθικής ηγεσίας δεν έχει αξιολογηθεί μέχρι
σήμερα από καμία εμπειρική μελέτη. Όμως, όταν ένας ηγέτης δεν αξιολογεί με
αξιοκρατικά κριτήρια τις επιδόσεις των υφιστάμενων του, αναθέτει υπερβολικά
πολλές αρμοδιότητες και δεν αναγνωρίζει ή επιβραβεύει ανάλογα την εργασιακή τους
προσπάθεια, τότε ενδέχεται να αντιμετωπίσει υψηλότερα ποσοστά εξουθένωσης από
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τους υφιστάμενους του συγκριτικά με έναν άλλο ηγέτη (π.χ., ηθικό ηγέτη), ο οποίος
εφαρμόζει περισσότερο αξιοκρατικά κριτήρια στον καταμερισμό των εργασιακών
αρμοδιοτήτων και σέβεται την απόδοση των υφιστάμενων του. Ο ηθικός ηγέτης
ενδιαφέρεται για την προσωπική ευημερία των εργαζομένων, προωθεί την
επαγγελματική τους ανέλιξη και παρέχει βοήθεια όταν ζητηθεί. Επιπλέον, προσφέρει
συνεχή ανατροφοδότηση για τις πρακτικές και τις συμπεριφορές που χρησιμοποιεί
στην εργασία του και εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης για την
εκπαίδευση των υφιστάμενών του σε δεοντολογικές εργασιακές συμπεριφορές για να
‘θωρακίσουν’ τις εργασιακές τους δυνατότητες. Επομένως, η ηθική ηγεσία φαίνεται
να έχει αρνητική συσχέτιση με την εκδήλωση επαγγεματικής εξουθένωσης από τους
υφιστάμενούς του οργανισμού.
Ενδιαφέρον αποτελεί και το γεγονός ότι η επαγγελματική εξουθένωση
μπορούν να εκδηλώσουν και οι ίδιοι οι ηγέτες (Demerouti et al., 2010). Η ανάληψη
πολλών καθηκόντων, η αυστηρή τήρηση προθεσμιών, η εργασιακή πίεση και οι
απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν, τείνουν να ενισχύουν την εκδήλωση συμπεριφορών
εξουθένωσης στους ηγέτες. Ωστόσο, η ηθική ηγεσία θεωρητικά φαίνεται ότι
περιορίζει την εκδήλωση τέτοιων στάσεων. Ο ηθικός ηγέτης διαθέτει αυτοκυριαρχία,
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και λειτουργεί αποτελεσματικά σε καταστάσεις
που περιλαμβάνουν ηθικά διλήμματα. Λαμβάνει αποφάσεις στην εργασία του, όσο
δύσκολες και αν είναι, και έχει πολύ καλή γνώση του εργασιακού και νομοθετικού
πλαισίου που του παρέχεται για την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων.
Τέλος, ορίζει και εφαρμόζει μια ξεκάθαρη ηθική στρατηγική για τον τρόπο που θα
χειριστεί όλες τις εργασιακές υποθέσεις, όσο στρεσογόνες και αν είναι. Επομένως, η
ηθική ηγεσία φαίνεται να έχει εννοιολογικές διαφορές και με την εκδήλωση
επαγγελματικής εξουθένωσης από τους ίδιους τους ηγέτες.
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Υπόθεση 5. Το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας όπως αξιολογείται με
την ΚΛΗΘΙΣ, προβλέπεται να έχει αρνητική συσχέτιση με τη διαπροσωπική
αποκλίνουσα συμπεριφορά, την οργανωσιακή αποκλίνουσα συμπεριφορά και
την επαγγελματική εξουθένωση.

8.2.3. Τεκμηρίωση της αποκλίνουσας εγκυρότητας (divergent
validity)
Η προσωπικότητα του ηγέτη και η επίδραση της στο ανθρώπινο δυναμικό
ενός οργανισμού έχουν τεθεί υπό αξιολόγηση από αρκετές διαφορετικές εμπειρικές
μελέτες (π.χ., Andersen, 2006. De Vries, 2012). Σύμφωνα με το μοντέλο των πέντε
παραγόντων (five-factor model ή Big Five), το οποίο αποτελεί τις τελευταίες
δεκαετίες το πιο αποδεκτό θεωρητικό πλαίσιο περιγραφής και ερμηνείας της
προσωπικότητας, η προσωπικότητα του ατόμου καθορίζεται από πέντε βασικές
διαστάσεις, οι οποίες ονομαστικά είναι: α) η εξωστρέφεια (extraversion), β) η
προσήνεια (agreeableness), γ) η δεκτικότητα στην εμπειρία (openness to experience),
δ) η συναισθηματική σταθερότητα (emotional stability) και ε) η ευσυνειδησία
(conscientiousness) (Costa & McCrae, 1992). Παρόλο που κάθε μια από αυτές τις
διαστάσεις έχει συσχετιστεί με διαφορετικές εργασιακές συμπεριφορές (τόσο θετικές
όσο και αρνητικές), μόνο οι διαστάσεις της ευσυνειδησίας και της προσήνειας έχουν
αναφερθεί ως δυνητικά σημαντικές για την εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών στην
εργασία (π.χ., Brown & Treviño, 2006α. De Hoogh & Den Hartog, 2009). Όμως,
εμπειρικές μελέτες που αξιολόγησαν τη συσχέτιση των διαστάσεων της
προσωπικότητας του ηγέτη με την εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών ανέδειξαν μη
σημαντικές στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ τους (π.χ., Κalshoven, και συν., 2011β.
Walumbwa & Schaubroeck, 2009). Καθώς η εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών στην
εργασία δεν επηρεάζεται από την προσωπικότητα του ίδιου του ηγέτη, για τον λόγο
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αυτό προβλέπεται ότι το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας θα έχει στατιστικά μη
σημαντική συσχέτιση με την προσωπικότητα του ηγέτη (όπως διαμορφώνεται και
από τις πέντε διαστάσεις προσωπικότητας).
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα, το οποίο φαίνεται ότι επίσης έχει
μηδενική συσχέτιση με την εκδήλωση της ηθικής συμπεριφοράς στην εργασία, είναι
το φύλο του ηγέτη (Stouten, και συν. 2013). Εμπειρικά δεδομένα ανέδειξαν ότι η
εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών δεν επηρεάζεται από το αν ο ηθικός ηγέτης είναι
άντρας ή γυναίκα (π.χ., Brown & Treviño, 2014. Hassan, Yukl, & Wright, 2014.
Kalshoven, και συν., 2011α). Για τον λόγο αυτό προτείνεται ότι το φύλο του ηγέτη θα
έχει στατιστικά μη σημαντική συσχέτιση με το εννοιολογικό μοντέλο της ηθικής
ηγεσίας. Τέλος, ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα, το οποίο δεν φαίνεται να
επηρεάζει την εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών στην εργασία είναι το εκπαιδευτικό
επίπεδο του ηγέτη (π.χ., Stouten, και συν. 2013). Οι εξειδικευμένες γνώσεις ή/και
ειδικότητες που ενδεχομένως έχει ένας ηθικός ηγέτης δεν προβλέπεται να επιφέρουν
καμία αλλαγή στον τρόπο που εκδηλώνει δεοντολογικές συμπεριφορές στην εργασία
του. Δηλαδή, ο ηθικός ηγέτης συμπεριφέρεται σταθερά με τον ίδιο ηθικό τρόπο
ανεξάρτητα από το αν είναι απόφοιτος γυμνασίου ή κάτοχος διδακτορικού τίτλου. Η
σταθερότητα εκδήλωσης της ηθικής συμπεριφοράς του ηγέτη πιθανόν να οφείλεται
στο γεγονός ότι οι ηθικές αξίες αποτελούν κοινωνική επιταγή και όχι αποτέλεσμα
κάποιου

προγράμματος

κατάρτισης,

το

οποίο

πρέπει

απαραίτητα

να

παρακολουθήσουν αν ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ηθικές συμπεριφορές.
Επομένως, για την ολοκλήρωση του ελέγχου της αποκλίνουσας εγκυρότητας της
ΚΛΗΘΙΣ προβλέπεται ότι η ηθική ηγεσία θα έχει μηδενική συσχέτιση με το
εκπαιδευτικό επίπεδο του ηθικού ηγέτη.
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Υπόθεση 5. Το εννοιολογικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας όπως αξιολογείται με
την ΚΛΗΘΙΣ, θα έχει μηδενική συσχέτιση με την προσωπικότητα, το φύλο
και το εκπαιδευτικό επίπεδο του ηγέτη.

Στον Πίνακα 8.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι συσχετίσεις
ανάμεσα στην ΚΛΗΘΙΣ και στις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν. για την
αξιολόγηση της εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ, καθώς και το είδος της εγκυρότητας που
αξιολογείται κάθε φορά. Στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 8.1 παρουσιάζονται οι
υποθέσεις που προτάθηκαν προτού ολοκληρωθεί ο αντίστοιχος εμπειρικός έλεγχος,
ενώ τέλος στην τρίτη στήλη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συσχετίσεων
μεταξύ των μεταβλητών και της ΚΛΗΘΙΣ, μετά τον εμπειρικό έλεγχο. Από τον
Πίνακα διαπιστώνεται ότι όλες οι προτεινόμενες σχέσεις επιβεβαιώνονται εμπειρικά,
καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των προτεινόμενων σχέσεων και των
αποτελεσμάτων της μελέτης.
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Πινακας 8.1
Συγκεντρωτικά Στοιχεία για την Αξιολόγηση της Εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ
Προτεινόμενες

Επιβεβαιωμένες

Φύλο του ηγέτη

0

0

Επίπεδο εκπαίδευσης του ηγέτη

0

0

Εξωστρέφεια

0

0

Προσήνεια

0

0

Δεκτικότητα στην εμπειρία

0

0

Συναισθηματική σταθερότητα

0

0

Ευσυνειδησία

0

0

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

Κλίμακα ηθικής ηγεσίας (ELS)

+

+

Ερωτηματολόγιο ηθικής ηγεσίας στην εργασία (ELW)

+

+

Συμπεριφοριστική ακεραιότητα

+

+

Διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην εργασία

+

+

Αποκλίνουσα εγκυρότητα

Διαστάσεις της προσωπικότητα του ηγέτη

Συγκλίνουσα εγκυρότητα
Μετασχηματιστική ηγεσία
Συναλλακτική ηγεσία
Οργανωσιακή δέσμευση
Φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά
Ηθικό κλίμα
Καταχραστική ηγεσία
Laissez faire ηγεσία
Επαγγελματική εξουθένωση
Διαπροσωπική αποκλίνουσα συμπεριφορά
Οργανωσιακή αποκλίνουσα συμπεριφορά
Συγχρονική Εγκυρότητα

Σημείωση. + Θετική σχέση, - Αρνητική σχέση, 0 Μηδενική συσχέτιση.
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8.3. Συμμετέχοντες και Διαδικασία
Για την αξιολόγηση της εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ χρησιμοποιήθηκαν
τέσσερα διαφορετικά δείγματα. Το πρώτο δείγμα αποτελούνταν από 314
υφιστάμενους, και χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της συγχρονικής και
συγκλίνουσας

εγκυρότητας

της

ΚΛΗΘΙΣ.

Σε

αυτούς

τους

υφιστάμενους

χορηγήθηκαν τα εργαλεία της ηθικής ηγεσίας ELW και ELS, αλλά και η OLBI (βλ.
παρακάτω για περιγραφή των κλιμάκων). Ο μέσος όρος ηλικίας των υφιστάμενων
ήταν 38,73 έτη (Τ.Α. = 9,86) και ο μέσος όρος της εργασιακής τους εμπειρίας ήταν
15,6 έτη (Τ.Α. = 8,93). Από αυτούς, οι 170 (54%) απασχολούνταν στον δημόσιο
τομέα, οι 129 (41%) ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι 141
(45%) τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και οι 42 (13%) απόφοιτοι
μεταπτυχιακής ειδίκευσης. Από τους 314 υφιστάμενους, οι 184 (59%) ήταν γυναίκες.
Το δεύτερο δείγμα χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της συγκλίνουσας
εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ και απαρτιζόταν από 110 υφιστάμενους (69% ήταν
γυναίκες), οι οποίοι εκτός από την ΚΛΗΘΙΣ συμπλήρωσαν και τις κλίμακες MLQ,
ASI, BIS και ITW (βλ. παρακάτω για περιγραφή των κλιμάκων). Ο μέσος όρος
ηλικίας τους ήταν 38,14 έτη (Τ.Α. = 10,71). Από αυτούς, οι 59 (53%) απασχολούνταν
στον ιδιωτικό τομέα, 40 (36%) ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 42
(37%) ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 27 (24%) ήταν απόφοιτοι
μεταπτυχιακής ειδίκευσης. Τέλος, ο μέσος όρος της εργασιακής εμπειρίας τους ήταν
τα 5,3 έτη (Τ.Α. = 5,1), ενώ 76 υφιστάμενοι (69%) ήταν γυναίκες.
Το τρίτο δείγμα χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της συγκλίνουσας
εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ αποτελούνταν από 145 προϊστάμενους, οι οποίοι εκτός
από την ΚΛΗΘΙΣ συμπλήρωσαν τις κλίμακες ODB, OCB και OC (βλ. παρακάτω για
περιγραφή των κλιμάκων). Από τους 145 προϊστάμενους, οι 81 (56%) ήταν άνδρες. Ο
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μέσος όρος ηλικίας των προϊστάμενων ήταν 44,36 έτη (Τ.Α. = 12,8). Από τους 145
προϊστάμενους, 104 (72%) απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα, 68 (46%) ήταν
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης, 50 (34%) ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαιδευσης και 27 (18%) είχαν μεταπτυχιακή ειδίκευση.
Τέλος,

τα

δεδομένα

του

τέταρτου

και

τελευταίου

δείγματος

χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση της αποκλίνουσας εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ.
Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν 115 προϊστάμενοι, οι οποίοι
συμπλήρωσαν εκτός από την ΚΛΗΘΙΣ, μία κλίμακα προσωπικότητας και μία
κλίμακα αξιολόγησης του ηθικού κλίματος στην εργασία. Επιπρόσθετα, έδωσαν
πληροφορίες για το φύλο τους καθώς και για το μορφωτικό τους επίπεδο. Από τους
115 προϊστάμενους, οι 60 (52%) ήταν άνδρες, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα
41,64 έτη (Τ.Α. = 10,95). Ο μέσος όρος της εργασιακής εμπειρίας τους ήταν 9,15 έτη
(Τ.Α. = 8,99). Επιπλέον, 80 προϊστάμενοι (70%) απασχολούνταν στον ιδιωτικό
τομέα, 38 (33%) ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 55 (48%) ήταν
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 14 (12%) είχαν μεταπτυχιακή ειδίκευση. Η
συλλογή των δεδομένων ολοκληρώθηκε με την εφαρμογή δύο μεθόδων: της
συμπτωματικής

δειγματοληψίας

(consequtive

sample)

και

της

ευκαιριακής

δειγματοληψίας (convenience sample), οι οποίες περιγράφθηκαν αναλυτικά στην
τρίτη εμπειρική μελέτη (βλ. Κεφ. 7, Ενότ. 7.2.3).

8.4. Εργαλεία
Ηθική Ηγεσία. Για την αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας χρησιμοποιήθηκαν
τρια διαφορετικά ψυχομετρικά εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο είναι η ΚΛΗΘΙΣ, τόσο
με τη μορφή της έτερο-αναφοράς (υφιστάμενοι) όσο και με τη μορφή αυτό-αναφοράς
(προϊστάμενοι) (βλ. Παράρτημα Α και Γ). Η ΚΛΗΘΙΣ διαμορφώνεται από έναν
γενικό παράγοντα ηθικής ηγεσίας και από δύο ακόμα υπό-παράγοντες, οι οποίοι δεν
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έχουν κοινή διακύμανση με τον γενικό παράγοντα και ονομάζονται «τέλος» και
«ήθος». Στον παράγοντα «τέλος» φορτώνουν 16 στοιχεία και στον παράγοντα «ήθος»
φορτώνουν 11 στοιχεία. Η γραφική αναπαράσταση του μοντέλου παρουσιάζεται στο
Γράφημα 6.5 (βλ. Κεφ.6, Ενότ. 6.1.3). Οι δείκτες αξιοπιστίας της ΚΛΗΘΙΣ αυτόαναφοράς και έτερο-αναφοράς παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ενότητα 8.1.2.3.
Το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ηθικής
ηγεσίας είναι η Κλίμακα Ηθικής Ηγεσίας (Ethical Leadership Scale, ELS) των
Brown, και συν., (2005). Η συγκεκριμένη κλίμακα αποτελείται από 10 στοιχεία, τα
οποία φορτώνουν σε έναν γενικό παράγοντα, αυτόν της ηθικής ηγεσίας. Ένα
παράδειγμα στοιχείου ήταν το εξής «Ακούει αυτά που έχουν να πουν οι υφιστάμενοι»
(Listens to what employees have to say). Η αποκριτική κλίμακα που
χρησιμοποιήθηκε για την ELS ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα πέντε σημείων (1 =
«Διαφωνώ απόλυτα» έως 5 = «Συμφωνώ απόλυτα»). Οι αποκριτικές επιλογές της
ELS ακολουθούν την μορφή τύπου Likert από το 1 = «Διαφωνώ Απόλυτα» έως το 5
= «Συμφωνώ Απόλυτα». Ο δείκτης αξιοπιστίας της ELS για το συγκεκριμένο δείγμα
ήταν ω = ,92. Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν έχει προσαρμοστεί στην ελληνική
γλώσσα, οπότε για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης εμπειρικής
μελέτης, έπρεπε να προηγηθεί η γλωσσική και εννοιολογική της αντιστοιχία στην
ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία απόδοσης της συγκεκριμένης κλίμακας στην
ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 8.4.1 (βλ. παρακάτω).
Ωστόσο, για να επιβεβαιωθεί ότι η παραγοντική δομή της ELS έχει καλή προσαρμογή
και στην ελληνική εκδοχή της, εφαρμόστηκε η CFA στα δεδομένα των υφιστάμενων.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαίωσαν ότι το μονοπαραγοντικό μοντέλο της
ηθικής ηγεσίας είχε πολύ καλούς δείκτες στατιστικής προσαρμογής στα δεδομένα της
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μελέτης [χ2 (35, N = 314) = 94,78, p < ,001, CFI = ,958, TLI = ,945, RMSEA = ,074
(90% CIs ,056 & ,092), SRMR = ,036].
Τέλος, για την αξιολόγηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας χρησιμοποιήθηκε
το Ερωτηματολόγιο Ηθικής Ηγεσίας στην Εργασία (Ethical Leadership Questionnaire
at Work - ELW) των Kalshoven και συν., (2011α). Η κλίμακα ELW αποτελείται από
38 στοιχεία, τα οποία φορτώνουν σε 7 παράγοντες. Ένα παράδειγμα στοιχείου από
τον παράγοντα προσανατολισμός προς τον άνθρωπο είναι το εξής: «Ενδιαφέρεται
πραγματικά για την προσωπική μου ανάπτυξη» (Is genuinely concerned about my
personal development). Η αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία
διαβαθμιστική κλίμακα πέντε σημείων (1 = «Διαφωνώ απόλυτα» έως 5 = «Συμφωνώ
απόλυτα»). Οι δείκτες αξιοπιστίας για κάθε παράγοντα της ELW για το συγκεκριμένο
δείγμα κυμαίνονται από ,64 (για τη διάσταση αποσαφήνιση εργασιακών ρόλων) έως
,96 (για τη διάσταση ακεραιότητα) και παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 8.2.

Πίνακας 8.2
Δείκτες αξιοπιστίας για την κλίμακα ELW
ELW

ω

Νομιμότητα (Fairness)

,92

Καταμερισμός της εξουσίας (Power sharing)

,83

Αποσαφήνιση εργασιακών ρόλων (Role clarification)

,64

Προσανατολισμός προς τον άνθρωπο (People orientation)

,93

Ακεραιότητα (Integrity)

,96

Ηθική καθοδήγηση (Ethical guidance)

,92

Προσανατολισμός

για

βιωσιμότητα

sustainability)
N = 314 υφιστάμενοι.
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(Concern

for

,81

Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα,
οπότε για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης εμπειρικής μελέτης,
θα έπρεπε να προηγηθεί η γλωσσική και εννοιολογική της αντιστοιχία στην ελληνική
γλώσσα. Η διαδικασία απόδοσης της συγκεκριμένης κλίμακας στην ελληνική γλώσσα
παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα 8.4.1 (βλ. παρακάτω). Ωστόσο, απαραίτητη
προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή της ελληνικής εκδοχής της ELW ήταν η
τεκμηρίωση του εννοιολογικού μοντέλου των επτά παραγόντων. Η τεκμηρίωση της
παραγοντικής δομής της ελληνικής εκδοχής της ELW έγινε με την CFA. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν ότι ένα τροποποιημένο μοντέλο επτά
παραγόντων είχε ικανοποιητική προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας [χ2 (642, N =
314) = 1.376,97, p < ,001, CFI = ,902, TLI = ,893, RMSEA = ,060 (90% CIs ,056 &
,065), SRMR = ,079].
Οι τροποποιήσεις που παραγματοποιήθηκαν στην ελληνική εκδοχή της ELW
αναφέρονται: α) στη συσχέτιση των σφαλμάτων μεταξύ των μεταβλητών «Mε θεωρεί
υπόλογο/η για προβλήματα, στα οποία δεν έχω κανέναν έλεγχο» (Holds me
accountable for problems over which I have no control) και «Με θεωρεί υπεύθυνο/η
για δουλειές, για τις οποίες δεν έχω κανέναν έλεγχο» (Holds me responsible for work
that I gave no control over) και β) στη συσχέτιση των σφαλμάτων μεταξύ των
μεταβλητών «Διευκρινίζει τις πιθανές συνέπειες μιας ενδεχόμενης μη δεοντολογικής
συμπεριφοράς από εμένα και από τους συναδέλφους μου» (Clarifies the likely
consequences of possible unethical behavior by myself and my colleagues) και
«Προκαλεί συζητήσεις για θέματα ακεραιότητας μεταξύ των εργαζομένων»
(Stimulates the discussion of integrity issues among employees). Όταν τα σφάλματα
των μεταβλητών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη μοναδική διακύμανση σε κάθε
μεταβλητή συμπτίπτουν μεταξύ τους και ταυτόχρονα έχουν κοινό εννοιολογικό
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υπόβαθρο, τότε μόνο μπορούν να συσχετιστούν (DiStefano, 2016). Συγκεκριμένα, το
πρώτο ζευγάρι των μεταβλητών φορτώνει στον παράγοντα της ακεραιότητας, ενώ το
δεύτερο ζευγάρι των μεταβλητών φορτώνει στον παράγοντα της ηθικής
καθοδήγησης. Επιπλέον, τα στοιχεία που τελικά συσχετίστηκαν τα σφάλματά τους,
εμφανίζουν σχεδόν ταυτόσημο εννοιολογικό περιεχόμενο, αφού χρησιμοποιούν
παρόμοιες γλωσσικές εκφράσεις.
Εναλλακτικά μοντέλα ηγεσίας. Για την αξιολόγηση της μετασχηματιστικής,
της συναλλακτικής και της laissez-faire ηγεσίας χρησιμοποιήθηκε η ελληνική
εκδοχή6 του Ερωτηματολόγιου Πολυπαραγοντικής Ηγεσίας (Multifactor Leadership
Questionnaire - MLQ) των Bass και Avolio (1997). Το MLQ περιλαμβάνει 36
στοιχεία και η αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική
κλίμακα πέντε σημείων (0 = «Καθόλου» έως 4 = «Πολύ συχνά αν όχι πάντα»). Η
μετασχηματιστική ηγεσία (transformational leadership) διακρίνεται από τέσσερις
παράγοντες: α) την έμπνευση-παρακίνηση (inspirational motivation) (ω = ,90), η
οποία περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία, β) τα διανοητικά ερεθίσματα (intellectual
stimulation) (ω = ,89), όπου φορτώνουν τέσσερα στοιχεία, γ) την εξατομικευμένη
φροντίδα (individualized consideration) (ω = ,75), η οποία περιλαμβάνει τέσσερα
στοιχεία και τέλος δ) το χαρισματικό στοιχείο (idealized influence) (ω = ,93), όπου
φορτώνουν οκτώ στοιχεία (Bass & Avolio, 1997). Ένα παράδειγμα στοιχείου από τον
παράγοντα εξατομικευμένη φροντίδα είναι το εξής: «Δίνει σημασία στην απόκτηση
μιας κοινής συλλογικής αίσθησης αποστολής» (Emphasizes the importance of having
a collective sense of mission). Η συναλλακτική ηγεσία (transactional leadership)
διακρίνεται από τρεις παράγοντες: α) την εξαρτημένη αμοιβή (contingent reward) (ω
= ,83), η οποία περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία, β) την ενεργητική διοίκηση μέσω
6

Η ελληνική εκδοχή της κλίμακας Multifactor Leadership QuestionnaireTM είναι διαθέσιμη από την
εταιρία Mind Gargen, Inc., η οποία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα σε όλον τον κόσμο.
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εξαίρεσης (active management-by-exception) (ω = ,74), η οποία περιλαμβάνει
τέσσερα στοιχεία και τέλος γ) την παθητική διοίκηση μέσω εξαίρεσης (passive
management-by-exception) (ω = ,70), η οποία περιλαμβάνει αντίστοιχα τέσσερα
στοιχεία (Βακόλα & Νικολάου, 2012. Bass & Avolio, 1997). Ένα παράδειγμα
στοιχείου από τον παράγοντα εξαρτημένη αμοιβή είναι το εξής: «Μου προσφέρει
βοήθεια σε αντάλλαγμα για τις προσπάθειές μου» (He/she provides me with
assistance in exchange for my effort). Τέλος η laissez-faire ηγεσία διακρίνεται από
έναν παράγοντα, ο οποίος περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Ένα παράδειγμα στοιχείου
είναι το εξής: «Είναι απών/απούσα όταν τον/την χρειάζομαι». (He/she is absent when
needed). Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής της κλίμακας Laissez-faire ήταν ω = ,84.
Η καταχρηστική ηγεσία αξιολογήθηκε με τη μονοπαραγοντική κλίμακα του
Tepper (Abusive Supervisor Items – ASI) (2000), η οποία αποτελείται από 15
στοιχεία. Ένα παράδειγμα στοιχείου είναι το εξής: «Ο/Η προϊστάμενος/η μου με
γελοιοποιεί»

(My

supervisor

ridicules

me).

Η

αποκριτική

κλίμακα

που

χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα πέντε σημείων (1 = «Δεν μπορώ
να θυμηθώ να συμπεριφέρεται έτσι σε μένα» έως 5 = «Μου συμπεριφέρεται με αυτόν
τον τρόπο πολύ συχνά»). Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής της κλίμακας ήταν ω = ,94 .
Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα, οπότε για
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης εμπειρικής μελέτης, έπρεπε να
προηγηθεί η γλωσσική και εννοιολογική της αντιστοιχία στην ελληνική γλώσσα. Η
διαδικασία απόδοσης της συγκεκριμένης κλίμακας στην ελληνική γλώσσα
παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα 8.4.1 (βλ. παρακάτω). Για να διαπιστωθεί ότι
η μονοπαραγοντική δομή της κλίμακας έχει καλή προσαρμογή και στην ελληνική
εκδοχή της, εφαρμόστηκε η CFA. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν ότι το
μονοπαραγοντικό

μοντέλο

της

καταχρηστικής
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ηγεσίας

είχε

ικανοποιητική

προσαρμογή στα δεδομένα των υφιστάμενων [χ2 (74, N = 110) = 129,65, p < ,001,
CFI = ,908, TLI = ,887, RMSEA = ,083 (90% CΙs ,058 & ,106), SRMR = ,066]. Στο
συγκεκριμένο μοντέλο επιτράπηκε η συσχέτιση των σφαλμάτων μεταξύ των
μεταβλητών «Με γελοιοποιεί» (Ridicules me) και «Μου λέει ότι οι σκέψεις ή τα
συναισθήματα μου είναι χαζά» (Tells me that my thoughts or feelings are stupid),
μεταξύ των μεταβλητών «Δεν κρατάει τις υποσχέσεις του/της» (Brakes promises
he/she makes) και «Ξεσπάει σε εμένα ενώ είναι θυμωμένος/ η για άλλον λόγο»
(Expresses anger at me when he/she is mad for another reason), και τέλος, μεταξύ των
μεταβλητών «Εισβάλει στην ιδιωτικότητα μου» (Invades my privacy) και «Μου
υπενθυμίζει παλιά μου λάθη και αποτυχίες» (Reminds me of my past mistakes and
failures). Καθώς οι συγκεκριμένες μεταβλητές φορτώνουν στον γενικό παράγοντα της
καταχρηστικής ηγεσίας και χρησιμοποιούν παρόμοιες γλωσσικές εκφράσεις για την
απόδοσή τους, για τον λόγο αυτό τα σφάλματά τους συσχετίστηκαν (DiStefano,
2016).
Εργασιακές

στάσεις

και

συμπεριφορές.

Η

ακεραιότητα

του

ηγέτη

αξιολογήθηκε με την κλίμακα Συμπεριφοριστικής Ακεραιότητας (Behavioral
Integrity Scale - BIS) των Simmons και συν. (2007), η οποία περιλάμβανει συνολικά
οκτώ στοιχεία. Ένα παράδειγμα στοιχείου είναι το εξής: «Ο/Η προϊστάμενος/η μου
εφαρμόζει αυτό που κηρύττει» (My manager practices what he/she preaches). Η
αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα πέντε
σημείων (1 = «Διαφωνώ απόλυτα» έως 5 = «Συμφωνώ απόλυτα»). Ο δείκτης
αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής της κλίμακας ήταν ω = ,97. Το συγκεκριμένο
εργαλείο δεν έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα, οπότε για να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης εμπειρικής μελέτης, θα έπρεπε να προηγηθεί
η γλωσσική και εννοιολογική της αντιστοιχία στην ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία
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απόδοσης της συγκεκριμένης κλίμακας στην ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται
αναλυτικά στην Ενότητα 8.4.1 (βλ. παρακάτω). Για να διαπιστωθεί ότι η
μονοπαραγοντική δομή της κλίμακας έχει καλή προσαρμογή και στην ελληνική
εκδοχή της, εφαρμόστηκε η CFA. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν ότι το
μονοπαραγοντικό μοντέλο της «συμπεριφοριστικής ακεραιότητας» είχε πολύ καλή
στατιστική προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας [χ2 (20, N = 110) = 44,98, p =
,001, CFI = ,968, TLI = ,956, RMSEA = ,107 (90% CIs ,065 & ,148), SRMR = ,022].
Η

εμπιστοσύνη

αξιολογήθηκε

με

την

Κλίμακα

Διαπροσωπικής

Εμπιστοσύνης στην Εργασία» (Interpersonal Trust at Work – ITW) των δώδεκα
στοιχείων των Cook και Wall (1980), τα οποία φορτώνουν σε δύο παράγοντες: α) την
πίστη στους συναδέλφους και στη διοίκηση (faith in peers and management) και β)
την εμπιστοσύνη στους συναδέλφους και στη διοίκηση (confidence in peers and
management). Ένα παράδειγμα στοιχείου από τον παράγοντα πίστη στους
συναδέλφους και στη διοίκηση είναι το εξής: «Μπορώ να βασιστώ στους ανθρώπους
με τους οποίους δουλεύω ότι θα μου δώσουν ένα χέρι βοήθεια όταν το χρειαστώ» (I
can trust the people I work with to lend me a hand if I needed it). Η αποκριτική
κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα επτά σημείων (1 =
«Όχι, διαφωνώ απόλυτα» έως 7 = «Ναι, συμφωνώ απόλυτα»).Ο δείκτης εσωτερικής
συνοχής της κλίμακας ήταν ω = ,89. Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν έχει
προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα, οπότε για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο
πλαίσιο της πέμπτης εμπειρικής μελέτης, θα έπρεπε να προηγηθεί η γλωσσική και
εννοιολογική της αντιστοιχία στην ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία απόδοσης της
συγκεκριμένης κλίμακας στην ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται αναλυτικά στην
Ενότητα 8.4.1 (βλ. παρακάτω). Για να διαπιστωθεί ότι η κλίμακα έχει καλή
προσαρμογή και στην ελληνική εκδοχή της, εφαρμόστηκε η CFA στα δεδομένα των
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υφιστάμενων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν ότι ένα τροποποιημένο
μοντέλο δύο παραγόντων είχε ικανοποιητική προσαρμογή στα δεδομένα της μελέτης
[χ2 (41, N = 110) = 116,99, p < ,001, CFI = ,900, TLI = ,866, RMSEA = ,130 (90% CIs
,103 & ,158), SRMR = ,089]. Οι τροποποιήσεις του μοντέλου αφορούν στη συσχέτιση
των σφαλμάτων μεταξύ των μεταβλητών «Έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση ότι μπορεί
να πάρει λογικές αποφάσεις για το μέλλον του οργανισμού» (Management can be
trusted to make sensible decisions for the firm’s future) και «Η διοίκηση του
οργανισμού φαίνεται να κάνει αποτελεσματική δουλειά» (Management at wotk seems
to do an efficient job). Επίσης, μεταξύ των μεταβλητών «Η διοίκηση του οργανισμού
είναι ειλικρινής στις προσπάθειες της να δει τα πράγματα από την σκοπιά του
εργαζομένου» (Management at my firm is sincere in its attempts to meet the workers'
point of view) και «Νιώθω αρκετά σίγουρος/ η ότι ο οργανισμός θα προσπαθεί
πάντοτε να μου φέρεται δίκαια» (I feel quite confident that the firm will always try to
treat me fairly). Τέλος, μεταξύ των μεταβλητών «Άν αντιμετωπίσω δυσκολίες στη
δουλειά γνωρίζω οτι οι συνάδελφοι μου θα προσπαθούσαν να με βοηθήσουν» (If I
got into difficulties at work I know my workmates would try and help me out) και
«Μπορώ να βασιστώ στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω ότι θα μου δώσουν
ένα χέρι βοήθειας εάν το χρειαστώ» (I can trust the people I work with to lend me a
hand if I needed it).
Η συσχέτιση των συγκεκριμένων σφαλμάτων θεωρήθηκε επιτρεπτή καθώς
κάθε ζευγάρι μεταβλητών φορτώνει στον ίδιο παράγοντα και γιατί χρησιμοποιούνται
παρόμοιες γλωσσικές εκφράσεις για την παρουσίαση όλων των μεταβλητών
(DiStefano, 2016). Ωστόσο, η σημαντικότερη αλλαγή που έγινε για τη βελτίωση της
παραγοντικής δομής του συγκεκριμένου εργαλείου είναι η οριστική διαγραφή του
στοιχείου: «Ο οργανισμός μας θα έχει κακό μέλλον αν δεν προσελκύσει καλύτερους
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προϊστάμενους» (Our firm has a poor future unless it attracts better managers), καθώς
το συγκεκριμένο στοιχείο παρουσίασε αρνητική μη στατιστικά σημαντική
παραγοντική φόρτιση. Με την οριστική διαγραφή του συγκεκριμένου στοιχείου
βελτιώθηκε σημαντικά η παραγοντική δομή του εργαλείου.
Η

οργανωσιακή

δέσμευση

αξιολογήθηκε

με

το

Ερωτηματολόγιο

Οργανωσιακής Δέσμευσης (Organizational Commitment Questionnaire - OCQ.
Mowday και συν., 1979), το οποίο περιλαμβάνει 15 στοιχεία. Ένα παράδειγμα
στοιχείου είναι το εξής: «Πραγματικά ενδιαφέρομαι για το μέλλον του οργανισμού»
(I really care about the fate of this organization). Η αποκριτική κλίμακα που
χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα επτά σημείων (1 = «Ποτέ» έως 7
= «Πάντα») Ο δείκτης αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής της κλίμακας ήταν ω =
,87. Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα, οπότε
για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης εμπειρικής μελέτης, θα
έπρεπε να προηγηθεί η γλωσσική και εννοιολογική της αντιστοιχία στην ελληνική
γλώσσα. Η διαδικασία απόδοσης της συγκεκριμένης κλίμακας στην ελληνική γλώσσα
παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα 8.4.1 (βλ. παρακάτω). Για να επιβεβαιωθεί
ότι η κλίμακα έχει καλή προσαρμογή εφαρμόστηκε η CFA στα δεδομένα των
προϊστάμενων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν ότι ένα τροποποιημένο
μονοπαραγοντικό μοντέλο είχε πολύ καλή προσαρμογή στα δεδομένα της μελέτης [χ2
(24, N = 145) = 38,28, p = ,032, CFI = ,969, TLI = ,953, RMSEA = ,064 (90% CIs
,019 & ,101), SRMR = ,044]. Οι τροποποιήσεις του μοντέλου αφορούν στη συσχέτιση
των σφαλμάτων μεταξύ των μεταβλητών «Πραγματικά ενδιαφέρομαι για το μέλλον
του οργανισμού» (I really care about the fate of this organization) και «Για μένα, είναι
ο καλύτερος οργανισμός από όλους τους άλλους για να εργάζομαι» (For me, it is the
best of all possible organizations for which to work). Στο συγκεκριμένο μοντέλο
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επιτράπηκε η συσχέτιση των σφαλμάτων μεταξύ των μεταβλητών, καθώς οι
συγκεκριμένες μεταβλητές φορτώνουν στον γενικό παράγοντα της οργανωσιακής
δέσμευσης και ταυτόχρονα έχουν παρόμοιο εννοιολογικό περιεχόμενο (DiStefano,
2016).
Για

τη

χρησιμοποιήθηκε

μέτρηση
ο

της

φιλότιμης

οργανωσιακής

συμπεριφοράς

Κατάλογος

Φιλότιμης

Οργανωσιακής

Συμπεριφοράς

(Organizational Citizenship Behavior Checklist -OCB-C. των Spector και συν., 2010).
Η κλίμακα περιλαμβάνει συνολικά δέκα στοιχεία, τα οποία φορτώνουν σε έναν
γενικό παράγοντα. Ένα παράδειγμα στοιχείου είναι το εξής: «Αφιέρωσα χρόνο για να
συμβουλέψω, να διδάξω ή να καθοδηγήσω έναν συνάδελφο» (Took time to advice,
coach, or mentor a co-worker). Η αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία
διαβαθμιστική κλίμακα πέντε σημείων (1 = «Ποτέ» έως 5 = «Κάθε μέρα»). Ο δείκτης
αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής της κλίμακας ήταν ω = ,90. Το συγκεκριμένο
εργαλείο δεν έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα, οπότε για να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης εμπειρικής μελέτης, θα έπρεπε να προηγηθεί
η γλωσσική και εννοιολογική της αντιστοιχία στην ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία
απόδοσης της συγκεκριμένης κλίμακας στην ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται
αναλυτικά στην Ενότητα 8.4.1 (βλ. παρακάτω). Για να διαπιστωθεί ότι η κλίμακα έχει
καλή προσαρμογή και στην ελληνική εκδοχή της, εφαρμόστηκε η CFA στα δεδομένα
των προϊστάμενων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν ότι ένα τροποποιημένο
μονοπαραγοντικό μοντέλο είχε ικανοποιητική προσαρμογή στα δεδομένα της μελέτης
[χ2 (31, N = 115) = 79,69, p < ,001, CFI = ,908, TLI = ,866, RMSEA = ,117 (90% CIs
,086 & ,149), SRMR = ,099]. Οι τροποποιήσεις του συγκεκριμένου μοντέλου
αφορούν στη συσχέτιση των σφαλμάτων μεταξύ των μεταβλητών «Παράτησα το
μεσημεριανό και άλλα διαλείμματα για να ολοκληρώσω την εργασία μου» (Gave up
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meal and other breaks to complete work) και «Εργάστηκα σαββατοκύριακα ή αργίες
για την ολοκλήρωση ενός έργου ή μιας δουλειάς» (Worked weekends or other days
off to complete a project or task). Επίσης, μεταξύ των μεταβλητών «Βοήθησα νέους
εργαζόμενους να μάθουν πώς λειτουργούν τα πράγματα στη δουλειά» (Helped new
employees get oriented to the job) και «Προθυμοποιήθηκα για παραπάνω εργασιακές
δραστηριότητες» (Volunteered for extra work assignments) αλλά και μεταξύ των
μεταβλητών «Αφιέρωσα χρόνο για να συμβουλέψω, να διδάξω ή να καθοδηγήσω
έναν συνάδελφο» (Took time to advise, coach, or mentor a co-worker) και «Βοήθησα
έναν συνάδελφο που είχε πάρα πολλά να κάνει» (Helped a co-worker who had too
much to do). Τέλος, μεταξύ των μεταβλητών «Βοήθησα έναν συνάδελφο να μάθει
νέες δεξιότητες ή να μοιραστεί τις εργασιακές του/ της γνώσεις» (Helped co-worker
learn new skills or shares job knowledge) και «Βοήθησα νέους εργαζόμενους να
μάθουν πώς λειτουργούν τα πράγματα στη δουλειά» (Helped new employees get
oriented to the job). Η συσχέτιση των συγκεκριμένων σφαλμάτων έγινε αποδεκτή,
γιατί όλες οι μεταβλητές φορτώνουν στον γενικό παράγοντα της φιλότιμης
οργανωσιακής συμπεριφοράς και έχουν παρόμοιο εννοιολογικό περιεχόμενο
(DiStefano, 2016).
Για τον περαιτέρω ελέγχο της συγκλίνουσας συμπεριφοράς στην εργασία
χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς στην Εργασία (Deviance
Workplace Behavior - DWB. Bennett & Robinson, 2000). Η συγκεκριμένη κλίμακα
αποτελείται από 19 στοιχεία, τα οποία φορτώνουν σε δύο παράγοντες: α) της
διαπροσωπικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς (ω = ,92), στην οποία φορτώνουν εφτά
στοιχεία και β) της οργανωσιακής αποκλίνουσας συμπεριφοράς (ω = ,93), στην οποία
φορτώνουν 12 στοιχεία. Ένα παράδειγμα στοιχείου, το οποίο φορτώνει στον
παράγοντα διαπροσωπική αποκλίνουσα συμπεριφορά είναι το εξής: «Κοροϊδεψες
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κάποιον στη δουλειά» (Made fun of someone at work). Η αποκριτική κλίμακα που
χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα επτά σημείων (1 = «Ποτέ» έως 7
= «Πάντα»). Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν έχει προσαρμοστεί στην ελληνική
γλώσσα, οπότε για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης εμπειρικής
μελέτης, θα έπρεπε να προηγηθεί η γλωσσική και εννοιολογική της αντιστοιχία στην
ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία απόδοσης της συγκεκριμένης κλίμακας στην
ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα 8.4.1 (βλ. παρακάτω). Για
να επιβεβαιωθεί ότι η κλίμακα έχει καλή προσαρμογή και στην ελληνική εκδοχή της,
εφαρμόστηκε η CFA στα δεδομένα των προϊστάμενων. Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης ανέδειξαν ότι ένα τροποποιημένο μοντέλο των δύο παραγόντων είχε
ικανοποιητική προσαρμογή στα δεδομένα των προϊστάμενων [χ2 (149, N = 145) =
252,09, p < ,001, CFI = ,901, TLI = ,887, RMSEA = ,069 (90% CIs ,054 & ,084),
SRMR = ,057]. Οι τροποποιήσεις του μοντέλου αφορούν στη συσχέτιση των
σφαλμάτων μεταξύ των μεταβλητών «Βρώμισες το εργασιακό σου περιβάλλον»
(Littered your work environment) και «Αμέλησες να ακολουθήσεις τις οδηγίες του
προϊστάμενου σου» (Neglected to follow your boss's instructions), καθώς και μεταξύ
των μεταβλητών «Αμέλησες να ακολουθήσεις τις οδηγίες του προϊστάμενου σου»
(Neglected to follow your boss's instructions) και «Σκόπιμα εργάστηκες πιο αργά από
όσο μπορείς να δουλέψεις» (Intentionally worked slower than you could have
worked). Η συσχέτιση των συγκεκριμένων σφαλμάτων έγινε αποδεκτή γιατί οι
συγκεκριμένες μεταβλητές φορτώνουν στον ίδιο παράγοντα της οργανωσιακής
αποκλίνουσας συμπεριφοράς, ενώ ταυτόχρονα έχουν παρόμοιο εννοιολογικό
περιεχόμενο (DiStefano, 2016).
Τέλος, η επαγγελματική εξουθένωση αξιολογήθηκε με την ελληνική εκδοχή
της Λίστας Επαγγελματικής Εξουθένωσης του Oldenburg (Oldenburg Burnout
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Inventory – OLBI. Demerouti, Bakker, Vardakou, & Kantas, 2003). Η OLBI
αποτελείται από 16 στοιχεία, τα οποία φορτώνουν σημαντικά σε δύο παράγοντες.
Στον παράγοντα της εξάνλτησης (exchaustion, ω = ,82) φορτώνουν συνολικά οκτώ
στοιχεία, ενώ στον παράγοντα της αποδέσμευσης (disengegement) (ω =,76)
φορτώνουν αντίστοιχα οκτώ στοιχεία. Ένα παράδειγμα στοιχείου, το οποίο φορτώνει
στον παράγοντα της εξάντλησης είναι το εξής: «Όταν εργάζομαι, συνήθως νιώθω
γεμάτος ενέργεια» (When I work, I usually feel energized). Η αποκριτική κλίμακα
που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα τεσσάρων σημείων (1 =
«Συμφωνώ απόλυτα» έως 4= «Διαφωνώ απόλυτα»).
Ηθικό κλίμα. Το ηθικό κλίμα στην εργασία αξιολογήθηκε με την Κλίμακα
Ηθικού Κλίματος (Ethical Climate – EC. Schwepker & Good, 1999). Η συγκεκριμένη
κλίμακα περιλαμβάνει εφτά στοιχεία, τα οποία φορτώνουν στον γενικό παράγοντα
ηθικό κλίμα. Ένα παράδειγμα στοιχείου είναι το εξής: «Η εταιρία μου έχει έναν
επίσημο, γραπτό κώδικα ηθικής» (My company has a formal, written code of ethics).
Η αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα πέντε
σημείων (1 = «Διαφωνώ απόλυτα» έως 5 = «Συμφωνώ απόλυτα»). Ο δείκτης
αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής της EC ήταν ω = ,88. Το συγκεκριμένο εργαλείο
δεν έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα, οπότε για να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης εμπειρικής μελέτης, θα έπρεπε να προηγηθεί
η γλωσσική και εννοιολογική της αντιστοιχία στην ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία
απόδοσης της συγκεκριμένης κλίμακας στην ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται
αναλυτικά στην Ενότητα 8.4.1 (βλ. παρακάτω). Για να επιβεβαιωθεί ότι η κλίμακα
έχει καλή προσαρμογή και στην ελληνική εκδοχή της, εφαρμόστηκε η CFA στα
δεδομένα των προϊστάμενων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν ότι ένα
τροποποιημένο μοντέλο είχε πολύ καλή προσαρμογή [χ2 (11, N = 115) = 23,02, p =
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,017, CFI = ,963, TLI = ,929, RMSEA = ,097 (90% CIs ,039 & ,154), SRMR = ,056].
Οι τροποποιήσεις του συγκεκριμένου μοντέλου αφορούν στη συσχέτιση των
σφαλμάτων μεταξύ των μεταβλητών «Η εταιρία μου έχει έναν επίσημο γραπτό
κώδικα ηθικής» (My company has a formal, written code of ethics) και «Η εταιρία
μου επιβάλει με αυστηρό τρόπο έναν κώδικα ηθικής» (My company strictly enforces
a code of ethics). Επίσης, μεταξύ των μεταβλητών «Η εταιρία μου επιβάλλει αυστηρά
πολιτικές σχετικά με ηθική συμπεριφορά» (My company strictly enforces policies
regarding ethical behavior) και «Η εταιρία μου επιβάλει με αυστηρό τρόπο έναν
κώδικα ηθικής» (My company strictly enforces a code of ethics). Τέλος, μεταξύ των
μεταβλητών «Εάν ένας/ μια εργαζόμενος στην εταιρία μου ανακαλυφθεί ότι είχε
εμπλακεί σε ανήθικες συμπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσμα πρωτίστως το
προσωπικό κέρδος (σε αντίθεση με το εταιρικό), θα έχει άμεση επίπληξη» (If an
employee in my company is discovered to have engaged in unethical behavior that
results primarily in personal gain (rather than corporate gain), she or he will be
promptly reprimanded) και «Η διοίκηση της εταιρίας μου ανακοίνωσε με ξεκάθαρους
όρους ότι δεν θα ανέχεται ανήθκες συμπεριφορές» (Top management in my company
has let it be known in no uncertain terms that unethical behaviors will not be
tolerated). Η συσχέτιση των συγκεκριμένων σφαλμάτων θεωρήθηκε επιτρεπτή καθώς
όλες οι μεταβλητές φορτώνουν στον γενικό παράγοντα ηθικό κλίμα και γιατί έχουν
κοινό εννοιολογικό περιεχόμενο (DiStefano, 2016). Οι δείκτες καλής προσαρμογής
για τα εργαλεία που έχουν αποδοθεί στην Ελληνική γλώσσα παρουσιάζονται
συνοπτικά στον Πίνακα 8.3.
Προσωπικότητα. Η αξιολόγηση της εργασιακής προσωπικότητας του ηγέτη
έγινε με την κλίμακα Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Προσωπικότητας (ΕΡΕΠ –
Τσαούσης, 2014). Η κλίμακα αυτή έχει κατασκευαστεί από την αρχή στην ελληνική
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γλώσσα και περιλαμβάνει 50 στοιχεία τα οποία μετρούν τις πέντε βασικές διαστάσεις
της προσωπικότητας σύμφωνα με το μοντέλο των πέντε παραγόντων (Costa &
McCrae, 1992). Πιο συγκεκριμένα, μετρά τις διαστάσεις α) της εξωστρέφειας (ω =
,84), β) της συναισθηματικής σταθερότητας (ω = ,70), γ) της δεκτικότητας στην
εμπειρία (ω = ,84), δ) της προσήνειας (ω = ,86) και ε) της ευσυνειδησίας (ω = ,78). Η
αποκριτική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία διαβαθμιστική κλίμακα πέντε
σημείων (1 = «Δεν με αντιπροσωπεύει καθόλου» έως 5 = «Με αντιπροσωπεύει πάρα
πολύ»). Τέλος, για την ολοκλήρωση του ελέγχου της αποκλίνουσας εγκυρότητας
ζητήθηκε

από

τους

συμμετέχοντες

να

συμπληρώσουν

στα

δημογραφικά

χαρακτηριστικά το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο τους. Οι δείκτες καλής
προσαρμογής για όλα τα εργαλεία που αποδόθηκαν στην ελληνική γλώσσα
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 8.3.
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Πίνακας 8.3
Αποτελέσματα της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων για τα εργαλεία που αποδόθηκαν στην Ελληνική γλώσσα
χ2

N

df

CFI

TLI

RMSEA

RMSEA 90% CL

SRMR

94,78***

314α

35

,958

,945

,074

,056 - ,092

,036

παραγόντων)

1376,91***

314α

642

,902

,893

,060

,056 - ,065

,079

Κλίμακα Καταχρηστικής Ηγεσίας (μονοπαραγοντική)

129,65***

110β

74

,908

,887

,083

,058 - ,106

,066

44,98**

110β

20

,968

,956

,107

,065 - ,148

,022

116,99***

110β

41

,900

,866

,130

,103 - ,158

,089

38,28*

145γ

24

,969

,953

,064

,019 - ,101

,044

(μονοπαραγοντική)

79,69***

115δ

31

,908

,866

,117

,086 – ,149

,099

Κλίμακα Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς (δύο παραγόντων)

252,09***

145γ

149

,901

,887

,069

,054 - ,084

,057

23,02**

115δ

11

,963

,929

,097

,039 - ,154

,056

Κλίμακα Hθικής Hγεσίας (μονοπαραγοντική)
Ερωτηματολόγιο Ηθικής Ηγεσίας στην Εργασία (επτά

Κλίμακα Συμπεριφοριστικής Ακεραιότητας
(μονοπαραγοντική)
Κλίμακα Διαπροσωπικής Εμπιστοσύνης στην Εργασία
(δύο παραγόντων)
Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακής Δέσμευσης
(μονοπαραγοντική)
Κατάλογος Φιλότιμης Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Κλίμακα Ηθικού Κλίματος (μονοπαραγοντική)

Σημείωση. Na= 314 υφιστάμενοι, Nβ= 110 υφιστάμενοι, Nγ= 145 ηγέτες, Nδ= 115 ηγέτες. CFI= Comparative Fit Index; TLI= Tucker-Lewis Index; RMSEA=
Root Mean Square Error of Approximation; SRMR= Standardized Root Mean Square Residual.
* p < ,05, ** p = ,001, *** p < ,001.
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8.4.1. Απόδοση των ψυχομετρικών εργαλείων στην Ελληνική
γλώσσα
Τα περισσότερα από τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για
την εκτίμηση της εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ δεν έχουν προσαρμοστεί στην ελληνική
γλώσσα. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν η κλίμακα της προσωπικότητας ΕΡΕΠ
(Τσαούσης, 2010), η οποία έχει κατασκευαστεί από την αρχή στην Ελληνική γλώσσα,
καθώς και τα εργαλεία MLQ, (Bass & Avolio, 1997) και OLBI (Demerouti και συν.,
2003), τα οποία έχουν ήδη προσαρμοστεί στην Ελληνική γλώσσα.
Ωστόσο, για τα υπόλοιπα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την
αξιολόγηση της εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ έπρεπε πρώτα να εξασφαλιστεί η
γλωσσική και εννοιολογική τους αντιστοιχία στην Ελληνική γλώσσα. Τα εργαλεία
που τέθηκαν σε αυτή τη διαδικασία ήταν τα εξής: η Kλίμακα Hθικής Hγεσίας (ELS),
το ερωτηματολόγιο Hθικής Hγεσίας στην Eργασία (ELW), ο Κατάλογος Φιλότιμης
Οργανωσιακής Συμπεριφοράς (OCB-C), Η Κλίμακα Ηθικού Κλίματος (EC), η
Κλίμακα της Συμπεριφοριστικής Ακεραιότητας (BIS), η Κλίμακα Διαπροσωπικής
Εμπιστοσύνης στην Εργασία (ITW), το Ερωτηματολογίο Οργανωσιακής Δέσμευσης
(OCQ), η Κλίμακα της Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς (DWB) και τέλος η Κλίμακα
της Καταχρηστικής Ηγεσίας (ASI) .
Για τη γλωσσική και εννοιολογική αντιστοιχία των παραπάνω κλιμάκων
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μεταφραστικής επιτροπής (committee translation
process) (Harkness, & Schoua-Glusberg, 2004), η οποία διακρίνεται από τρία στάδια:
Στο πρώτο στάδιο, τρεις μεταφραστές εργάζονται ανεξάρτητα, ώστε κάθε ένας
ξεχωριστά να μεταφράσει κάθε στοιχείο από κάθε εργαλείο στην ελληνική γλώσσα.
Τα μέλη που συμμετείχαν στη μεταφραστική επιτροπή ήταν εθελοντές, οι οποίοι
είχαν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στη συνέχεια, τα μέλη της
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μεταφραστικής επιτροπής πραγματοποίησαν μια συνάντηση για να αξιολογήσουν την
εννοιολογική αντιστοιχία των μεταφρασμένων στοιχείων (για κάθε κλίμακα
ξεχωριστά). Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν
σε μία κοινά αποδεκτή απόδοση του κάθε στοιχείου, ώστε να υπάρχει απόλυτη
αντιστοιχία με το εννοιολογικό περιεχόμενο της αρχικής εκδοχής της κλίμακας. Στο
τελευταίο στάδιο, ένας ανεξάρτητος αξιολογηήτς (verifier) επαναξιολόγησε για τη
γλωσσική και εννοιολογική απόδοση του κάθε στοιχείου. Η επιλογή του αξιολογητή
βασίστηκε στην πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αλλά ταυτόχρονα και στην
εξιδείκευσή του στον τομέα της ψυχολογίας (Weidmer, 1994). Σε περίπτωση που ο
τελικός αξιολογητής δεν συμφωνούσε με την απόδοση κάποιου στοιχείου στα
ελληνικά, η επιτροπή συνεδρίαζε εκ νέου μέχρι ο τελικός αξιολογητής να
συμφωνήσει με την απόδοση της επιτροπής.
Η διαδικασία της μεταφραστικής επιτροπής θεωρείται μία από τις πιο
αποτελεσματικές μεθόδους γλωσσικής και εννοιολογικής αντιστοίχισης εργαλείων
που έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον
(Harkness, & Schoua-Glusberg, 1998). Η δημιουργία διαφορετικών εκδοχών από
ανεξάρτητους μεταφραστές έχει ως αποτέλεσμα να αναπτυχθούν πολλαπλές
εννοιολογικές εκδοχές με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα να επιτευχθεί η πιο
ορθή εννοιολογική αντιστοιχία στην γλώσσα που επιχειρείται η προσαρμογή.
Επιπλέον, η συμμετοχή πολλών και διαφορετικών μεταφραστών στη μεταφραστική
επιτροπή περιορίζει το φαινόμενο μεροληψίας (bias), ενώ με τη συζήτηση που
κυριαρχεί στο δεύτερο στάδιο, αγκυλώσεις είναι πιθανόν να προέρχονται από μία
γραμμική γλωσσική απόδοση (π.χ. λόγω μη αντιστοιχίας λέξεων ή φράσεων στις δύο
γλώσσες), μειώνονται ή και εξαφανίζονται αφού από κοινού, οι μεταφραστές
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καταλήγουν στην πιο κοντινή εννοιολογικά απόδοση (π.χ., Furukawa & Driessnack,
2016).

8.5. Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης επιβεβαίωσαν όλες τις
προβλεπόμενες σχέσεις για την εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ, όπως προτάθηκαν στον
Πίνακα 8.1. Αρχικά, οι ενδοσυσχετίσεις μεταξύ των υπό-κλιμάκων «τέλος» και
«ήθος» ήταν πολύ υψηλές και στα τέσσερα δείγματα (,85 < r < ,93, για p < ,01),
επιβεβαιώνοντας την εννοιολογική τους συνάφεια. Για τον έλεγχο της συγχρονικής
εγκυρότητας, η ΚΛΗΘΙΣ παρουσίασε πολύ μεγάλη θετική συσχέτιση με την κλίμακα
ηθικής ηγεσίας ELS. Εξίσου θετικές συσχετίσεις παρουσίασε με την κλίμακα ηθικής
ηγεσίας ELW, καθώς επίσης και με τις κλίμακες ITW και BIS. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 8.4.
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Πίνακας 8.4
Αξιολόγηση της συγχρονικής εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ
Μ.Ο.
Τ.Α.
ELSα

3,50

,83

a

Ήθος

Τέλος

ΚΛΗΘΙΣ

,92

,82*

,80*

,82*

ELW Προσανατολισμός προς τον

,71*
3,24

,95

,93

,69*

,69*

ELW Δικαιοσύνηα

2,42

,89

,85

,57*

,63*

,61*

ELW Καταμερισμός εξουσίαςα

3,09

,58

,56

,43*

,45*

,45*

ELW Ενδιαφέρον για βιωσιμότηταα

3,43

,93

,81

,65*

,55*

,61*

ELW Ηθική καθοδήγησηα

3,46

,83

,91

,77*

,68*

,74

ELW Διευκρίνση ρόλωνα

3,52

,80

,88

,62*

,52*

,58*

ELW Ακεραιότηταα

3,52

1,09

,96

,79*

,85*

,84*

BISβ

3,67

1,17

,97

,83*

,81*

,83*

ITWβ

3,78

1,27

,85

,65*

,66*

,67*

άνθρωποα

Σημείωση. a = 110 Υφιστάμενοι, β =314 Υφιστάμενοι.
* p< ,001

Παρατηρώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα,

διαπιστώνεται ότι η

συσχέτιση της ΚΛΗΘΙΣ με την ELS είναι πολύ υψηλή (> ,80). Μάλιστα, το γεγoνός
ότι υπάρχει τόσο υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών κλιμάκων, θα μπορούσε να
εγείρει ερωτηματικά αναφορικά με την εννοιολογική διαφοροποίησή τους. Για το
λογο αυτό, αποφασίστηκε να μελετηθεί η εννοιολογική διαφοροποίηση των δύο
κλιμάκων μέσω της ανάλυσης των Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων (Structural
Equation Modeling - SEM). Τα μοντέλα δομικών εξισώσεων μας επιτρέπουν να
αξιολογούμε ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ μιας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων
μεταβλητών με μια ή περισσότερες εξαρτημένες μεταβλητές (Byrne, 2012). Η
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συγκεκριμένη ανάλυση επιτρέπει τη διατύπωση των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των
διαφορετικών μεταβλητών σε ένα μοντέλο μέσα από μια σειρά παλινδρομικών
εξισώσεων καθώς και την αξιολόγηση του κατά πόσο το μοντέλο αυτό έχει καλή
προσαρμογή (good fit) στα δεδομένα της έρευνας.
Για να μελετήσουμε την εννοιολογική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο
κλιμάκων ηθικής ηγεσίας, μελετήσαμε τη σχέση τους ως προς την έννοια της
επαγγελματικής εξουθένωσης (όπως αξιολογείται μέσω της κλίμακας OLBI). Για την
αξιολόγηση των σχέσεων των παραπάνω λανθανουσών μεταβλητών αξιολογήθηκαν
δύο διαφορετικά δομικά μοντέλα, των οποίων η διαφορά έγγειται στις
συνδιακυμάνσεις μεταξύ των δύο κλιμάκων ηθικής ηγεσίας. Δηλαδή, στο πρώτο
μοντέλο η τιμή της συνδιακύμανσης μεταξύ των δύο κλιμάκων ηθικής ηγεσίας
ορίστηκε στην μονάδα. Επομένως, θεωρείται ότι οι δύο ανεξάρτητες μεταβλητές είναι
ταυτόσημες, δηλαδή δε διαφοροποιούνται εννοιολογικά μεταξύ τους. Στο δεύτερο
μοντέλο που εξετάστηκε, η τιμή της συνδιακυμάνσης μεταξύ των δύο κλιμάκων
ηθικής ηγεσίας αφέθηκε να υπολογιστεί ελεύθερα, ώστε να διευκρινιστεί εάν τα δύο
εργαλεία αξιολογούν διαφορετικά χαρακτηριστικά του ίδιου μοντέλου, έχουν δηλαδή,
εννοιολογική διακριτότητα. Τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη ανάλυση έδειξαν
ότι τα δύο μοντέλα ήταν διαφορετικά. Το δεύτερο μοντέλο, όπου οι συνδιακυμάνσεις
των δύο μεταβλητών ηθικής ηγεσίας υπολογίστηκαν ελεύθερα, είχε καλύτερη
προσαρμογή στα δεδομένα της μελέτης συγκριτικά με το πρώτο μοντέλο, στο οποίο
οι συνδιακυμάνσεις των δύο μεταβλητών της ηθικής ηγεσίας ήταν ίσες, με τη
διαφορά τους να είναι στατιστικά σημαντική (Δχ2 = 439,38, p < ,001). Επομένως,
παρόλο που η συσχέτιση των δύο μεταβλητών ήταν πολύ υψηλή, τα αποτελέσματα
της ανάλυσης των Δομικών Μοντέλων Εξισώσεων επιβεβαιώνουν ότι τα δύο
εργαλεία ηθικής ηγεσίας έχουν εννοιολογική διακριτότητα.
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Για τον έλεγχο της συγκλίνουσας εγκυρότητας, η ΚΛΗΘΙΣ συσχετίστηκε
και με εναλλακτικά μοντέλα ηγεσίας, όπου εμφάνισε θετική συσχέτιση με τη
μετασχηματιστική και με τη συναλλακτική ηγεσία, ενώ αντίστοιχα εμφάνισε
αρνητική συσχέτιση με την καταχρηστική ηγεσία και την ηγεσία τύπου laissez faire.
Όλες οι συσχετίσεις ήταν σύμφωνες με το αρχικό μοντέλο πρόβλεψης, όπως αυτό
έχει προκύψει από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (Πίνακας 8.1). Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 8.5. Όπως
φαίνεται στον Πίνακα 8.5, η ΚΛΗΘΙΣ εμφάνισε πολύ υψηλή συσχέτιση με την
κλίμακα της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Για τον λόγο αυτό, θεωρήθηκε αναγκαίο να
αξιολογηθεί η εννοιολογική διαφοροποίηση των δύο εννοιών. Στο πλαίσιο αυτό,
αρχικά ελέγχθηκε ένα μονοπαραγοντικό μοντέλο, όπου όλες οι διαστάσεις της
μετασχηματιστικής και της ηθικής ηγεσίας φορτώνουν σε έναν γενικό παράγοντα,
αυτόν της «ηγεσίας». Το συγκεκριμένο μονοπαραγοντικό μοντέλο συγκρίθηκε με ένα
εναλλακτικό μοντέλο δύο παραγόντων, όπου στον παράγοντα της μετασχηματιστικής
ηγεσίας φορτώνουν οι τέσσερις διαστάσεις του μοντέλου (έμπνευση-παρακίνηση,
διανοητικά ερεθίσματα, εξατομικευμένη φροντίδα και χαρισματικό στοιχείο), ενώ
στον παράγοντα της ηθικής ηγεσίας φορτώνουν οι διαστάσεις «τέλος» και «ήθος».
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Πίνακας 8.5
Αξιολόγηση της συγκλίνουσας εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ (Ν = 110)
ΚΛΗΘΙΣ
Τέλος
Μετασχηματιστική ηγεσία

Ήθος

,84

,82

,83

εμπνευση-παρακίνηση

,85

,84

,83

διανοητικά ερεθίσματα

,79

,80

,81

εξατομικευμένη φροντίδα

,79

,76

,79

χαρισματικό στοιχείο

,64

,63

,64

,40

,40

,38

εξαρτημένη αμοιβή

,75

,75

,76

παθητική διοίκηση μέσω εξαίρεσης

-,48

-,51

-,50

ενεργητική διοίκηση μέσω εξαίρεσης

,38

,45

,42

Ηγεσία τύπου laisse-faire

-,56

-,55

-,56

Καταχρηστική ηγεσία

-,51

-,47

-,53

Συναλλακτική ηγεσία

Σημείωση. p< ,01

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης ανέδειξαν ότι το μοντέλο
των δύο παραγόντων, όπου δηλαδή η μετασχηματιστική και η ηθική ηγεσία νοούνται
ως δύο διαφορετικές έννοιες, είχε καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας
[χ2 (8, N = 110) = 14,10, p = ,051, CFI = ,991, TLI = ,983, RMSEA = ,092 (90% CIs
,000 - ,159), SRMR = ,015], συγκριτικά με το μονοπαραγοντικό μοντέλο «ηγεσίας»,
όπου τόσο η ηθική όσο και η μετασχηματιστική ηγεσία νοούνται ως ταυτόσημες
έννοιες [χ2 (9, N = 110) = 114,01, p < ,001, CFI = ,879, TLI = ,799, RMSEA = ,326
(90% CΙs ,274 - ,380), SRMR = ,039]. Επειδή τα μοντέλα είναι εμφωλευμένα μεταξύ
τους, μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύγκριση μεταξύ τους μέσω του ελέγχου της
διαφοράς των τιμών του δείκτη χ2 (Δχ2) στα δύο μοντέλα. Ο συγκεκριμένος δείκτης
θεωρείται κατάλληλος για την αξιολόγηση των εμφωλευμένων μοντέλων, παρόλο
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που παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα που παρουσιάζει ο απλός δείκτης χ2 στο πλαίσιο
της χρήσης του στην CFA (π.χ., επηρεάζεται από το μέγεθος του δείγματος). Ωστόσο,
τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη επιβεβαίωσαν ότι το μοντέλο των δύο
παραγόντων, όπου οι έννοιες της μετασχηματιστικής και της ηθικής ηγεσίας είναι
διαφορετικές, είχε την καλύτερη προσαρμογή συγκριτικά με το μονοπαραγοντικό
μοντέλο ηγεσίας, καθώς η διαφορά μεταξύ των δύο δεικτών ήταν στατιστικά
σημαντική [Δχ2diff (1, N = 110) = 99,3, p < ,05].
Για να αξιολογηθεί επιπλέον η εννοιολογική διαφοροποίηση της ΚΛΗΘΙΣ
σε σχέση με την κλίμακα της μετασχηματιστικής ηγεσίας, χρησιμοποιήθηκε η
ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης (hierarchical regression analysis) (Field, 2000). Η
ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης επιτρέπει τον υπολογισμό του επιπρόσθετου
ποσοστού της διακύμανσης που ερμηνεύει η ΚΛΗΘΙΣ ως προς τις μεταβλητές της
συμπεριφοριστικής ακεραιότητας, της διαπροσωπικής εμπιστοσύνης στην εργασία
και της καταχρηστικής ηγεσίας, ελέγχοντας ταυτόχρονα την επίδραση της
μετασχηματιστικής ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα, η ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης
λειτουργεί σε δύο επίπεδα: πρώτον, υπολογίζει το ποσοστό της διακύμανσης που
ερμηνεύει η μετασχηματιστική ηγεσία μόνη της ως προς τη μεταβλητή κριτήριο (π.χ.
συμπεριφοριστική ακεραιότητα). Στη συνέχεια, υπολογίζει το επιπρόσθετο ποσοστό
της διακύμανσης που ερμηνεύει η συγκεκριμένη μεταβλητή ως προς την μεταβλητή
κριτήριο αφού εισάγουμε ως επιπρόσθετη μεταβλητή την ΚΛΗΘΙΣ. Η διαφορά που
προκύπτει από τις δύο τιμές διακύμανσης (μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου
επιπέδου ανάλυσης) αποτελεί το επιπρόσθετο ποσοστό της διακύμανσης που
ερμηνεύει η ΚΛΗΘΙΣ ως προς τις διαφορετικές μεταβλητές κριτήρια. Τα
αποτελέσματα της ιεραρχικής ανάλυσης παλινδρόμησης παρουσιάζονται αναλυτικά
στον Πίνακα 8.6.
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Πίνακας 8.6
Αποτελέσματα της Ιεραρχικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης μεταξύ της ΚΛΗΘΙΣ και της μετασχηματιστικής ηγεσίας (Ν = 110)
συμπεριφοριστική ακεραιότητα
Μεταβλητές

Adj R2

ΔR2

F

Επίπεδο 1

,60***

,60***

163,2***

Μετασχηματιστική ηγεσία
Επίπεδο 2

β

καταχρηστική ηγεσία
Adj R2 ΔR2

F

,24***

35,29***

,24***

,77***
,71***

,71***

39,50***

διαπροσωπική εμπιστοσύνη
β

Adj R2

ΔR2

,44***

,44*** 85,00***

F

-,50***
,26*

,27*

3,80*

β

,65***
,48**

,47**

6,70**

Μετασχηματιστική ηγεσία

,26**

-,24

,38**

ΚΛΗΘΙΣ

,61***

-,30*

,34**

Σημείωση. *p = ,05, **p = ,011, ***p < ,001.
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Συμπερασματικά, η ΚΛΗΘΙΣ ερμηνεύει ένα επιπρόσθετο 11% της
συνολικής διακύμανσης της συμπεριφοριστικής ακεραιότητας, ένα επιπρόσθετο 3%
της συνολικής διακύμανσης της διαπροσωπικής εμπιστοσύνης στην εργασία και ένα
επιπρόσθετο 2% της συνολικής διακύμανσης της καταχρηστικής ηγεσίας πέρα και
πάνω από το ποσοστό που ερμηνεύει μόνη της η μεταχηματιστική ηγεσία. Επομένως,
επιβεβαιώνεται ότι η ΚΛΗΘΙΣ είναι διακριτό εννοιολογικό μοντέλο, το οποίο δεν
ταυτίζεται απόλυτα με το εννοιολογικό μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας.
Ο έλεγχος για τη συγκλίνουσα εγκυρότητα περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της συσχέτισης της ηθικής ηγεσίας και με εναλλακτικά μοντέλα ηγεσίας.
Πιο αναλυτικά, η ΚΛΗΘΙΣ βρέθηκε να έχει θετική συσχέτιση με τη συναλλακτική
ηγεσία και αρνητική συσχέτιση με την καταχρηστική ηγεσία και την ηγεσία τύπου
laissez-faire. Επιπρόσθετα, η ΚΛΗΘΙΣ παρουσίασε θετική συσχέτιση με μία σειρά
από εργασιακές συμπεριφορές, όπως το ηθικό κλίμα, τη φιλότιμη οργανωσιακή
συμπεριφορά και την οργανωσιακή δέσμευση, ενώ παρουσίασε αρνητική σχέση με τη
οργανωσιακή

αποκλίνουσα

συμπεριφορά,

τη

διαπροσωπική

αποκλίνουσα

συμπεριφορά, και την επαγγελματική εξουθένωση. Όλες οι παραπάνω συσχετίσεις
ήταν σύμφωνες με το αρχικό μοντέλο πρόβλεψης, το οποίο στηρίχθηκε τη μελέτη της
σχετικής βιβλιογραφίας (βλέπε Πίνακα 8.1).
Ο έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ΚΛΗΘΙΣ ολοκληρώνεται με την
αξιολόγηση της αποκλίνουσας εγκυρότητας της. Συγκεκριμένα, η ΚΛΗΘΙΣ εμφάνισε
στατιστικά μη σημαντικές συσχετίσεις και με τις πέντε διαστάσεις προσωπικότητας
του ηγέτη. Τέλος, τα εμπειρικά δεδομένα επιβεβαίωσαν επίσης τη στατιστικά μη
σημαντική συσχέτιση της ΚΛΗΘΙΣ με το φύλο αλλά και το εκπαιδευτικό επίπεδο του
ηγέτη. Τα αποτελέσματα αυτής της ενότητας παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον
Πίνακα 8.7.
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Πίνακας 8.7
Συσχετίσεις της ΚΛΗΘΙΣ και των παραγόντων «τέλος» και «ήθος»
ΚΛΗΘΙΣ

Τέλος

Ήθος

Ηθικό κλίμα

,41*

,41*

,34*

Φιλότιμη Οργανωσιακή Συμπεριφορά

,39*

,34*

,39*

Οργανωσιακή δέσμευση

,59*

,59*

,59*

-,48*

-,48*

-,47*

εξάντληση

-,42*

-,44*

-,41*

αποδέσμευση

-,46*

-,46*

-,41*

-,78*

-,77*

-,77*

οργανωσιακή αποκλίνουσα συμπεριφορά

-,76*

-,76*

-,75*

διαπροσωπική αποκλίνουσα συμπεριφορά

-,76*

-,76*

-,76*

-,02

-,08

,07

εξωστρέφεια

,09

,06

,11

συναισθηματική σταθερότητα

,03

,00

,07

δεκτικότητα στην εμπειρία

-,02

-,08

,09

προσήνεια

-,02

-,06

,04

ευσυνειδησία

-,17

-,22

-,06

Φύλο

,08

,08

,09

Εκπαιδευτικό επίπεδο

,13

,13

,11

Επαγγελματική εξουθένωση

Αποκλίνουσα συμπεριφορά

Προσωπικότητα του ηγέτη

Σημείωση. * p = ,01

8.6. Συμπεράσματα πέμπτης εμπειρικής μελέτης
Η ολοκλήρωση της ψυχομετρικής τεκμηρίωσης της ΚΛΗΘΙΣ προσέφερε
ικανοποιητικά αποτελέσματα σχετικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της, τόσο
για την ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης, όσο και για την ΚΛΗΘΙΣ έτερο-αξιολόγησης,
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μέσα από μια σειρά πολλαπλών εμπειρικών μελετών. Η αξιολόγηση της εσωτερικής
συνοχής της ΚΛΗΘΙΣ έγινε με τη χρήση δύο δεικτών αξιολόγησης: του δείκτη omega
και του δείκτη alpha. Τα αποτελέσματα από τους δείκτες εσωτερικής συνοχής
ανέδειξαν ότι τόσο η ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης, όσο και η ΚΛΗΘΙΣ έτεροαξιολόγησης έχουν μεγάλη εννοιολογική συνοχή. Παράλληλα, ο υψηλός δείκτης
συσχέτισης για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των επαναληπτικών μετρήσεων
επιβεβαίωσε ότι η ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης εμφανίζει συνέπεια και σταθερότητα
στον χρόνο.
Η ψυχομετρική αξιολόγηση της ΚΛΗΘΙΣ, συμπεριέλαβε και τον έλεγχο της
συγχρονικής, της συγκλίνουσας και της αποκλίνουσας εγκυρότητας χρησιμοποιώντας
ως εξωτερικά κριτήρια τόσο εναλλακτικά μοντέλα ηγεσίας όσο και διαφορετικές
εργασιακές συμπεριφορές και χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων
ερευνών επιβεβαίωσαν όλες τις προβλεπόμενες σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών
μεταβλητών, τεκμηριώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ.
Συγκεκριμένα, η ΚΛΗΘΙΣ εμφάνισε πολύ υψηλή θετική συσχέτιση με δύο κλίμακες
που και αυτές μετρούν την ηθική ηγεσία (Κλίμακα Ηθικής Ηγεσίας ELS και
Ερωτηματολόγιο Ηθικής Ηγεσίας ELW), τεκμηριώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη
συγχρονική εγκυρότητα της κλίμακας. Επίσης, εμφάνισε θετική συσχέτιση με τη
μετασχηματιστική και τη συναλλακτική ηγεσία, με το ηθικό κλίμα στην Εργασία, με
την διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην εργασία, με τη συμπεριφοριστική ακεραιότητα,
με τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά και με την οργανωσιακή δέσμευση.
Παράλληλα, η ΚΛΗΘΙΣ εμφάνισε αρνητική συσχέτιση με την καταχρηστική ηγεσία,
με τη laissez-faire ηγεσία, με την επαγγελματική εξουθένωση, με την οργανωσιακή
αποκλίνουσα συμπεριφορά και με τη διαπροσωπική αποκλίνουσα συμπεριφορά. Όλες
οι παραπάνω θετικές και αρνητικές συσχετίσεις ήταν σύμφωνες με το αρχικό
προβλεπόμενο μοντέλο σχέσεων, όπως αυτό έχει προκύψει από τη μελέτη
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προηγούμενων μελετών, και επιβεβαίωνει με αυτό τον τρόπο τη συγκλίνουσα
εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ.
Τέλος, η ΚΛΗΘΙΣ εμφάνισε μηδενική συσχέτιση με τις διαφορετικές
διαστάσεις της προσωπικότητας, το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο του ηγέτη. Τα
αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με τα συμπεράσματα άλλων εμπειρικών
μελετών, οι οποίες ανέδειξαν αντίστοιχες συσχετίσεις στα εξεταζόμενα εννοιολογικά
τους μοντέλα (π.χ., Avey, και συν., 2011. Beeri, Dayan, Vigota-Gadot, & Werner,
2013. DeConinck, 2015. Demirtas & Akdogan, 2015. Detert, Treviño, Burris, &
Andiappan, 2007. Kolthoff, Erakovich, & Lasthuizen, 2010. Lu & Lin, 2014. Mayer,
και συν., 2010. Stouten, και συν., 2013. Van Gils, van Quaquebeke, van Knippenberg,
van Dijke, & De Cremer, 2015).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα της συσχέτισης της ηθικής και
της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Η ΚΛΗΘΙΣ εμφάνισε υψηλές συσχετίσεις με όλες
τις διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Παρόλο που αρχικά θεωρήθηκε ότι
την υψηλότερη θετική συσχέτιση θα την είχε η διάσταση χαρισματικό στοιχείο (π.χ.,
Brown & Treviño, 2006α) κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε τελικά από τα δεδομένα της
πέμπτης μελέτης. Αντίθετα, η ΚΛΗΘΙΣ εμφάνισε την υψηλότερη θετική συσχέτιση
με τη διάσταση έμπνευση–παρακίνηση. Η συγκεκριμένη διάσταση εστιάζει
περισσότερο στην ικανότητα του μετασχηματιστικού ηγέτη να δημιουργεί
ρεαλιστικούς στόχους, τους οποίους προασπίζει μέσα από το εργασιακό όραμα.
Σύμφωνα με τη διάσταση αυτή, ο ηγέτης παρακινεί και εμπνέει τους υφιστάμενους
του για να εργάζονται σύμφωνα με το συλλογικό όραμα του οργανισμού. Επομένως,
η πρακτικότητα, η αμεσότητα και ο ρεαλισμός του ηγέτη σχετικά με τις δυνατότητες
που του δίνονται και τους οργανωσιακούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν,
επιτρέπουν στον μετασχηματιστικό ηγέτη να φαίνεται ως ηθικός στους υφιστάμενους
του (Bass & Avolio, 1997).
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Αντίθετα, το χαρισματικό στοιχείο του μετασχηματιστικού ηγέτη, με το
οποίο εκφράζεται το σύνολο των πεποιθήσεων και των προσωπικών του αξιών, δεν
έχει σαφές ηθικό υπόβαθρο. Πράγματι, στα συμπεράσματά τους οι Banerji και
Krishnan (2000) διαπίστωσαν ότι το χαρισματικό στοιχείο δεν παρουσιάζει ξεκάθαρη
σχέση με την ηθική που εκδηλώνει ένας μετασχηματιστικός ηγέτης. Δηλαδή, ο
βαθμός στον οποίο ο μετασχηματιστικός ηγέτης συμπεριφέρεται με ηθικό ή μη ηθικό
τρόπο δεν επηρεάζεται από το πόσο χαρισματικός είναι ένας ηγέτης για τους
υφιστάμενούς του. Σε μια άλλη μελέτη οι Effeslberg και Solga (2015) διαπίστωσαν
ότι η διάσταση χαρισματικό στοιχείο, αλλά και οι υπόλοιπες διαστάσεις του
μετασχηματιστικού ηγέτη, παρουσίασαν μηδενικές συσχετίσεις με συμπεριφορές που
ενώ γίνονται προς όφελος του οργανισμού, βλάπτουν το ευρύτερο κοινωνικό και
φυσικό περιβάλλον (unethical prosocial behaviors). Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να
προκύψει αρνητική συσχέτιση με τέτοιου είδους συμπεριφορές, τελικά η ηθική
ταυτότητα του μετασχηματιστικού ηγέτη δεν επιβεβαιώθηκε εμπειρικά.
Τέλος, στην έρευνά τους οι Engelbrecht, van Auswegen, και Theron (2005),
διαπίστωσαν ότι η μετασχηματιστική ηγεσία παρουσίασε υψηλή συσχέτιση με
έννοιες που έχουν ηθικό περιεχόμενο, όπως είναι για παράδειγμα η ακεραιότητα, η
εκδήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο και ο αλτρουισμός. Η
υψηλή συσχέτιση όλων των διαστάσεων της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την ηθική
τεκμηριώνουν

την

ύπαρξη

συγκεκριμένων

ηθικών

διαστάσεων

στον

μετασχηματιστικό ηγέτη. Ωστόσο, το ερώτημα ποιες είναι αυτές οι αξίες και πως τις
εφαρμόζει στην εργασία του, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μελέτης είναι η τεκμηρίωση
της συγχρονικής εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ. Παρόλο που η αξιολόγηση της
συγκλίνουσας εγκυρότητας θεωρείται απαραίτητη για τη ψυχομετρική τεκμηρίωση
νεοσυσταθέντων κλιμάκων, μέχρι σήμερα μόνο μια μελέτη έχει προβεί σε αντίστοιχο
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έλεγχο (Kalshoven, και συν., 2011α). Στην πέμπτη εμπειρική μελέτη, η αξιολόγηση
της συγχρονικής εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ γίνεται με τη χρήση δύο διαφορετικών
κλιμάκων ηθικής ηγεσίας, την Κλίμακα Ηθικής Ηγεσίας των Brown και συν. (2005)
και το Ερωτηματολόγιο Ηθικής Ηγεσίας στην Εργασία των Kalshoven και συν.
(2011α). Η αξιολόγηση της εννοιολογικής ταυτότητας της ηθικής ηγεσίας από δύο
διαφορετικά και ανεξάρτητα ψυχομετρικά εργαλεία ενισχύει σημαντικά τη
συγχρονική εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ.
Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα της πέμπτης εμπειρικής μελέτης είναι ο
συνδυασμός διαφορετικών εργασιακών πληθυσμών για την τεκμηρίωση της
αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της ΚΛΗΘΙΣ. Οι παραπάνω αναλύσεις
ολοκληρώθηκαν μέσα από τέσσερα διαφορετικά δείγματα προϊστάμενων και
υφιστάμενων, ο αριθμός των οποίων αθροιστικά υπερβαίνει τους 750 εργαζόμενους.
Επιπλέον, η τεκμηρίωση της εσωτερικής της συνοχής της ΚΛΗΘΙΣ από δύο
διαφορετικούς δείκτες αξιολόγησης (τον δείκτη McDonald’s οmega και τον δείκτη
Cronbach’s alpha) προσέφερε αντικειμενικότερα αποτελέσματα και τεκμηρίωσε την
πολύ καλή εσωτερική συνοχή της ΚΛΗΘΙΣ (Peters, 2014). Συμπερασματικά, με την
ολοκλήρωση της πέμπτης εμπειρικής μελέτης επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση και του
δεύτερου στόχου της διδακτορικής διατριβής, η οποία εστίαζε στην κατασκευή ενός
έγκυρου και αξιόπιστου ψυχομετρικού εργαλείου, ικανού να αξιολογεί την έννοια της
ηθικής ηγεσίας στην εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Γενική Συζήτηση - Συμπεράσματα
Το κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η
θεωρητική και ψυχομετρική αποσαφήνιση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας στον χώρο
της εργασίας. Μέσα από τα εμπειρικά δεδομένα που προέκυψαν από τις μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της διατριβής, επιτεύχθηκαν δύο στόχοι. Ο
πρώτος στόχος αφορούσε στη διατύπωση ενός σαφούς και συνεκτικού εννοιολογικού
μοντέλου, το οποίο προσδιορίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την έννοια της ηθικής
ηγεσίας στην εργασία. Ο δεύτερος στόχος αφορούσε στην κατασκευή ενός
αξιόπιστου και έγκυρου ψυχομετρικού εργαλείου για την αξιολόγηση της έννοιας της
ηθικής ηγεσίας στην εργασία, την ΚΛίμακα ΗΘΙκής ηγεσίαΣ (ΚΛΗΘΙΣ).

9.1. Αναθεωρημένος ορισμός για την ηθική ηγεσία στην εργασία
Το συνεχώς αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη μελέτη της ηθικής
στην εργασία αποδίδεται στην παρουσία μη ηθικών πρακτικών στο εργασιακό
περιβάλλον (π.χ., Barraquier, 2011. Brown, 2007. Knights & O’Leary, 2005). Οι
επιπτώσεις των μη ηθικών πρακτικών είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για την οικονομία και
το ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών (Banerji & Krishnan, 2000. Bass &
Steidlmeier, 1999. Brown & Treviño, 2006α. Khoo & Burch, 2008. Resick, Hanges,
Dickson, & Mitchelson, 2006. Schyns & Schilling, 2013). Μερικά παραδείγματα μη
ηθικών πρακτικών είναι η μείωση της παραγωγικότητας, οι οικειοθελείς αποχωρήσεις
εξειδικευμένου προσωπικού, η εμφάνιση ψυχολογικών και συναισθηματικών
προβλημάτων στους εργαζόμενους και γενικότερα η διατάραξη της εύρυθμης
λειτουργίας των οργανισμών.
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Η ανάγκη ενίσχυσης ηθικότερων πρακτικών στους οργανισμούς έφερε στο
προσκήνιο το ρόλο του ηγέτη, καθώς ο ηγέτης διαμορφώνει την κουλτούρα και το
κλίμα ενός οργανισμού, ενώ παράλληλα καθορίζει τη λειτουργία και τις πρακτικές
του οργανισμού (π.χ., Barraquier, 2011. Kish-Gephart, Harrison, & Treviño, 2010).
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση συγκεκριμένων ηθικών χαρακτηριστικών
στα

υπάρχοντα

μοντέλα

ηγεσίας

(π.χ.,

μετασχηματιστική,

συναλλακτική,

χαρισματική, αυθεντική και πνευματική/υπερβατική ηγεσία), σε μία προσπάθεια να
καλυφθεί το εννοιολογικό κενό και να εξομαλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από
την απουσία ηθικών συμπεριφορών στην εργασία (Brown & Treviño, 2006α). Η
ενσωμάτωση των ηθικών αυτών χαρακτηριστικών οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές
στο εννοιολογικό περιεχόμενο των ήδη υπαρχόντων θεωριών ηγεσίας, όμως
ταυτόχρονα, αποτέλεσε τροχοπέδη στην ανάπτυξη θεωρητικών προσεγγίσεων, οι
οποίες θα εστίαζαν αποκλειστικά στην έννοια της ηθικής ηγεσίας. Επιπλέον, η
προσπάθεια αυτή δεν είχε τον αναμενόμενο αντίκτυπο σε πρακτικό επίπεδο, καθώς
δεν περιορίστηκαν σε ανάλογο βαθμό οι μη ηθικές πρακτικές των ηγετικών προτύπων
στους οργανισμούς.
Τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετές προσπάθεις προς την ανάπτυξη
αυτούσιων θεωριών της ηθικής ηγεσίας. Ως απόρροια αυτών των προσπαθειών,
αναδείχθηκαν αρκετά νέα θεωρητικά μοντέλα για την έννοια της ηθικής ηγεσίας.
Πρώτοι, οι Treviño και συν. (2003) διατύπωσαν ένα εννιαίο θεωρητικό μοντέλο για
την ηθική ηγεσία (ethical leadership). Στη συνέχεια, και άλλοι ερευνητές επιχείρησαν
να ορίσουν την έννοια (π.χ., Brown, Treviño & Harrisson, 2005. Kalshoven, Den
Hartog, & De Hoogh, 2011α. Spangenberg & Theron, 2005). Το πρόβλημα που
εντοπίζεται είναι ότι τα διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα που έχουν προταθεί για την
ηθική ηγεσία εμφανίζουν αρκετές εννοιολογικές διαφορές τόσο ως προς τον αριθμό,
όσο και ως προς το είδος των διαστάσεων που συμπεριλαμβάνουν. Αυτό, θέτει
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περιορισμούς τόσο στην ανάδειξη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού, όσο και στην
ψυχομετρική αξιολόγησή της έννοιας (π.χ., Brown, και συν., 2005. Kalshoven και
συν., 2011α).
Επομένως, ο πρώτος στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν η
αποσαφήνιση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Για την επίτευξη του
πρώτου στόχου, αρχικά έπρεπε να αναδειχθούν όλες οι διαστάσεις, οι οποίες έχει
προταθεί ότι προσδιορίζουν την έννοια. Στη συνέχεια, θεωρήθηκε απαραίτητο να
αξιολογηθεί η εννοιολογική σημαντικότητα κάθε διάστασης, για να επιβεβαιωθεί εάν
έχουν όλες οι διαστάσεις πρωτογενές ρόλο στην ερμηνεία της έννοιας της ηθικής
ηγεσίας ή αν κάποιες καθορίζουν την έννοια σε δευτερογενές επίπεδο και
ενδεχομένως μπορούν να εξαιρεθούν από τον εννοιολογικό προσδιορισμό της. Για
την ανάδειξη όλων των διαστάσεων της ηθικής ηγεασίας, αξιολογήθηκαν τα
θεωρητικά μοντέλα που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία και επικεντρώνονται
αποκλειστικά στην έννοια της ηθικής ηγεσίας στην εργασία.
Στην πρώτη εμπειρική μελέτη της διδακτορικής διατριβής (βλ., Κεφάλαιο 4)
εκπονήθηκε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από την ανασκόπηση
προέκυψαν 18 διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας στην εργασία (π.χ.,
Brown, και συν., 2005. De Hoogh & Den Hartog, 2009. Eissenbeiss, 2012.
Kalshoven, και συν., 2011α. Kaptein, 2011. Khuntia & Suar, 2004. Lee & Cheng,
2011. Morrison, 2006. Spangenberg & Theron, 2005. Yukl, Mahsud, Hassan, &
Prusia, 2013. Weaver, Treviño & Agle, 2005), τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές
διαφορές ως προς τον αριθμό και το θεωρητικό προσδιορισμό των διαστάσεων που
περιλαμβάνουν. Οι διαστάσεις για την ηθική ηγεσία στις οποίες κατέληξε η
συστηματική ανασκόπηση, αξιολογήθηκαν για τη θεματική τους συνάφεια από τρεις
αξιολογητές. Το τελικό αποτέλεσμα της εννοιολογικής αξιολόγησης ήταν η ανάδειξη
27 διακριτών διαστάσεων. Οι διαστάσεις αυτές είναι ονομαστικά οι εξής: «ηθική
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κουλτούρα»,

«ηθική

καθοδήγηση»,

«ηθική

παρατηρητικότητα»,

«εφαρμογές

‘πράσινης’ πολιτικής», «ηθική αξιολόγηση», «προώθηση της ηθικής εκπαίδευσης»,
«ηθική εμψύχωση», «ανάπτυξη του ηθικού οράματος», «ηθική επιρροή μετόχων»,
«ηθική αποφασιστικότητα», «διευκρίνηση ηθικών ρόλων», «ηθικό όραμα», «ηθική
δυνατότητα», «ηθική στρατηγική», «ηθική εγρήγορση», «ηθικός αυτοέλεγχος»,
«ηθική ευθύνη», «νομιμότητα», «εμπιστοσύνη», «ακεραιότητα», «επιβράβευση
ηθικής

συμπεριφοράς»,

«ταπεινοφροσύνη»,

«ειλικρίνεια»,

«αλτρουισμός»,

«συνεργασία», «καταμερισμός εξουσίας» και «πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς».
Εκτός από την ανάδειξη όλων των διαστάσεων που αντιπροσωπεύουν τη
συγκεκριμένη έννοια, στην πρώτη εμπειρική μελέτη (Κεφάλαιο 4) έγινε επιπλέον
έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου, ώστε να διαπιστωθεί η εννοιολογική
σημαντικότητα

κάθε

διάστασης

στον

προσδιορισμό

της

ηθικής

ηγεσίας.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από 41 ηγέτες (προϊστάμενους) και διοικούμενους
(υφιστάμενους), να αξιολογήσουν την εννοιολογική σπουδαιότητα των 27
διαστάσεων

που

αναδείχθηκαν

από

τη

βιβλιογραφική

ανασκόπηση.

Τα

συμπεράσματα επιβεβαίωσαν ότι και οι 27 διαστάσεις είναι σημαντικές για τον
εννοιολογικό προσδιορισμό της ηθικής ηγεσίας. Οι διαστάσεις που αναδήχθηκαν
αντιπροσωπευτικότερες, τόσο από τους ηγέτες όσο και από τους υφιστάμενους, ήταν
η «συνεργασία», η «επιβράβευση της ηθικής συμπεριφοράς», η «ακεραιότητα» και η
«εμπιστοσύνη»,

ενώ

οι

διαστάσεις

που

αξιολογήθηκαν

ως

λιγότερο

αντιπροσωπευτικές και από τις δύο ομάδες ήταν η «ηθική στρατηγική», οι
«εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής», η «αναπτυξη του ηθικού οράματος» και η «ηθική
επιρροή μετόχων».
Επειδή οι 27 διαστάσεις ηθικής ηγεσίας αξιολογήθηκαν από δύο
διαφορετικές ομάδες (ηγέτες-υφιστάμενοι), ελέγχθηκε επιπλέον η στατιστική
σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ των ομάδων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα
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δείγματα (βλ. Κεφάλαιο 4). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες και για τις 27 διαστάσεις για τον
καθορισμό της έννοιας της ηθικής ηγεσίας. Παράλληλα, αξιολογήθηκε και ο βαθμός
συμφωνίας των μελών κάθε ομάδας (LeBrenton & Senter, 2008. McGraw & Wong,
1996. Müller & Büttner, 1994). Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η ομάδα των ηγετών
εμφάνισε υψηλότερο βαθμό συμφωνίας ως προς τις αξιολογήσεις τους συγκριτικά με
την ομάδα των υφιστάμενων, η οποία συμφώνησε σε μικρότερο βαθμό για το ποιες
διαστάσεις προσδιορίζουν την έννοια της ηθικής ηγεσίας στην εργασία.
Για την ολοκλήρωση του πρώτου στόχου της διδακτορικής διατριβής, στη
δεύτερη εμπειρική μελέτη (βλ. Κεφάλαιο 5) διερευνήθηκε η παραγοντική δομή των
27 διαστάσεων της ηθικής ηγεσίας. Στόχος αυτής της μελέτης, ήταν να διαπιστωθεί
κατά πόσο οι 27 αυτές διαστάσεις ορίζουν μία ή περισσότερες ανώτερες ιεραρχικά
έννοιες, οι οποίες με τη σειρά τους ορίζουν σε δευτερογενές επίπεδο την ηθική
συμπεριφορά (Kline, 1994). Από τα αποτελέσματα της Διερευνητικής Ανάλυσης
Παραγόντων διαπιστώθηκε ότι οι 27 μεταβλητές που συνθέτουν την έννοια της
ηθικής ηγεσίας φόρτωναν σημαντικά σε δύο παράγοντες. Στον πρώτο παράγοντα
φόρτωναν οι εξής διαστάσεις: «ηθική καθοδήγηση», «ηθική κουλτούρα», «ηθική
παρατηρητικότητα», «εφαρμογές ‘πράσινης’ πολιτικής», «ηθική αξιολόγηση»,
«προώθηση ηθικής εκπαίδευσης», «ηθική εμψύχωση», «ανάπτυξη του ηθικού
οράματος», «ηθική επιρροή μετόχων», «ηθική αποφασιστικότητα», «διευκρίνηση
ηθικών ρόλων», «ηθικό όραμα», «ηθική δυνατότητα», «ηθική στρατηγική», «ηθική
εγρύγορση» και «ηθικός αυτοέλεγχος». Επειδή οι διαστάσεις που φόρτωναν
σημαντικά σε αυτόν τον παράγοντα εστιάζουν στις ηθικές συμπεριφορές του ηγέτη, ο
συγκεκριμένος παράγοντας ονομάστηκε «τέλος». Η λέξη «τέλος» είναι αρχαία
ελληνική και ορίζει την τελολογική φιλοσοφική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία
όλα τα πράγματα έχουν ηθικό σκοπό.
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Στον δεύτερο παράγοντα φόρτωναν σημαντικά οι εξής διαστάσεις: «ηθική
ευθύνη», «νομιμότητα», «εμπιστοσύνη», «ακεραιότητα», «επιβράβευση ηθικής
συμπεριφοράς», «ταπεινοφροσύνη», «ειλικρίνεια», «αλτρουισμός», «συνεργασία»,
«καταμερισμός εξουσίας» και «πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς». Επειδή οι διαστάσεις
που φόρτωναν σημαντικά σε αυτόν τον παράγοντα εστιάζουν περισσότερο στα ηθικά
χαρακτηριστικά της προσωπικότητα του ηγέτη, ο δεύτερος παράγοντας ονομάστηκε
από την αντίστοιχη αρχαία ελληνική λέξη «ήθος», η οποία προσδιορίζει τις ιδιότητες
του χαρακτήρα ενός ατόμου που βρίσκονται σε αρμονία με τα διδάγματα ηθικής που
πρεσβεύει στη ζωή του.
Από τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου 5 φάνηκε ότι η συσχέτιση των
παραγόντων «τέλος» και «ήθος» ήταν υψηλή. Επομένως, θεωρήθηκε σημαντικό να
διερευνηθεί η ύπαρξη ενός ανώτερου ιεραρχικά παράγοντα, ο οποίος θα είχε μία
μοναδική επίδραση στις διαστάσεις της ηθικής ηγεσίας, ανεξάρτητα από αυτήν που
είχαν οι παράγοντες «τέλος» και «ήθος» στις αντίστοιχες διαστάσεις (π.χ., Ganivez,
2016). Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης επιβεβαίωσαν την παραπάνω
υπόθεση καθώς επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη αυτού του ανώτερου ιεραρχικά παράγοντα.
Μάλιστα, ο παράγοντας αυτός παρουσίασε υψηλότερα ποσοστά αξιοπιστίας και
διακύμανσης σε σχέση με τους δύο κατώτερους ιεραρχικά παράγοντες. Επίσης, ο
ανώτερος αυτός ιεραρχικά παράγοντας ερμήνευε μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής
διακύμανσης του μοντέλου της ηθικής ηγεσίας, συγκριτικά με τους δύο κατώτερους
ιεραρχικά παράγοντες «τέλος» και «ήθος».
Η ανάδειξη ενός σύνθετου ιεραρχικά μοντέλου για την ηθική ηγεσία έδωσε
νέα οπτική στον προσδιορισμό της συγκεκριμένης έννοιας. Το αμφιπαραγοντικό
μοντέλο ηθικής ηγεσίας που προέκυψε στο πλαίσιο αυτής της διατριβής θεωρείται
ιδανικό, καθώς η αξιολόγηση της έννοιας της ηθικής ηγεσίας γίνεται ταυτόχρονα
τόσο στο ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο (γενική ηθική), όσο και στο κατώτερο ιεραρχικά
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επίπεδο και στους δύο παράγοντες «τέλος» και «ήθος». Η ιδιαιτερότητα του
συγκεκριμένου μοντέλου έγγειται στο γεγονός ότι ενώ ο παράγοντας γενική ηθική
διαμορφώνεται από τις 27 διαστάσεις, οι οποίες φορτώνουν ταυτόχρονα και στους
παράγοντες «ήθος» και «τέλος», ο ανώτερος ιεραρχικά παράγοντα διαφοροποιείται
εννοιολογικά από του κατώτερους ιεραρχικά παράγοντες. Δηλαδή κάθε παράγοντας
ερμηνεύει ένα μοναδικό και ανεξάρτητο ‘κομμάτι’ της ηθικής ηγεσίας, επιτρέποντας
με αυτό τον τρόπο μια βελτιωμένη ερμηνεία της έννοιας. Για να είναι ηθικός ένας
ηγέτης οφείλει ταυτόχρονα να συμπεριφέρεται με ηθικό/δεοντολογικό τρόπο, να
πρεσβεύει αυτές τις ηθικές αρετές/αξίες στην εργασία και στη ζωή του και να είναι
ηθικός σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς του. Για παράδειγμα, δεν μπορεί
να θεωρηθεί ηθικός ο ηγέτης που ενώ μπροστά στους υφιστάμενους του τάσσεται
υπέρ της εργασιακής τιμιότητας, την ίδια στιγμή κατηγορείται για υπεξαίρεση
χρημάτων από την διοίκηση του οργανισμού που απασχολείται.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι το αμφιπαραγοντικό μοντέλο που
προέκυψε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από τα
αντίστοιχα εννοιολογικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας (π.χ., Spangenberg & Theron, 2005.
Treviño, και συν., 2003). Παρόλο που η έννοια της ηθικής ηγεσίας έχει ερμηνευτεί
στο παρελθόν είτε από έναν γενικό παράγοντα (π.χ., Brown και συν., 2005. Tanner,
Brügger, van Schie, & Lebherz, 2010), είτε από δύο παράγοντες (π.χ., De Hoogh &
Den Hartog 2009. Khuntia & Suar, 2004), καμία θεωρητική προσέγγιση δεν
υιοθέτησε μια πολυπλοκότερη εννοιολογική δομή. Τα εμπειρικά συμπεράσματα που
προέκυψαν από τη διερεύνηση του εννοιολογικού μοντέλου ηθικής ηγεσίας είναι
καινοτόμα γιατί αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της έννοιας και ανοίγουν νέους
ορίζοντες για την ερμηνεία της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται
στη διατριβή προτείνεται ο ακόλουθος, αναθεωρημένος ορισμός της έννοιας της
ηθικής ηγεσίας:
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Ηθικός είναι ο ηγέτης που επιδεικνύει «ήθος» και «τέλος» στην εργασία του.
Με το «ήθος» εκφράζεται ο έντιμος, ακέραιος, ειλικρινής, ταπεινός, συνεπής,
αλτρουιστικός, φερέγγυος, αποφασιστικός και υπεύθυνος χαρακτήρας του ηγέτη,
ενώ με το «τέλος» καθορίζεται η τελεολογική σκοπιμότητα της συμπεριφοράς
του. Ο ηθικός ηγέτης συνεχώς συζητά, αποσαφηνίζει, καθοδηγεί, επιβραβεύει,
αξιολογεί, εμψυχώνει, παρατηρεί, ενδυναμώνει, και μεταδίδει τις ηθικές αρετές
που ο ίδιος πρεσβεύει στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού. Μόνο μέσα
από την αρμονική συνύπαρξη του «ήθους» και του «τέλους» μπορεί ένας ηγέτης
να χαρακτηριστεί ως ηθικός. Ο ηθικός ηγέτης θέτει αυτά τα αμετάβλητα ηθικά
θεμέλια προς το σύνολο του οργανισμού, αφού επιδιώκει την εφαρμογή
ηθικότερων κουλτούρων, οραμάτων, στρατηγικών και εργασιακών πολιτικών
στο ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Αναλύοντας τον παραπάνω ορισμό, διαπιστώνεται ότι ο ηθικός ηγέτης
προσδιορίζεται από τον συνδυασμό του ηθικού του χαρακτήρα, ο οποίος ονομάστηκε
«ήθος», και της ηθικής του συμπεριφορας, η οποία ονομάστηκε «τέλος». Πιο
αναλυτικά, ένας ηθικός ηγέτης συμπεριφέρεται δίκαια και ισότιμα προς τα μέλη του
οργανισμούκαι λειτουργεί με βάση τα ίδια κριτήρια ηθικής προς όλους. Ο ηθικός
ηγέτης κρατάει πάντοτε το λόγο του και διατηρεί στάση ηθικής διαχρονικά σε όλους
τους τομείς της ζωή του. Οι παραπάνω συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά
συνάδουν με τις διαστάσεις της «νομιμότητας» και της «ακεραιότητας», οι οποίες
παρουσιάζονται στα περισσότερα εννοιολογικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας, με
ορισμένες ωστόσο αποκλίσεις (π.χ., De Hoogh & Den Hartog, 2008. Den Hartog &
De Hoogh, 2009. Frisch & Huppenbauer, 2014. Kalshoven, και συν., 2011α. Kaptein,
2011. Memiyanti και συν., 2010. Spangenberg & Theron, 2005. Weaver και συν.,
2005. Yukl και συν., 2013).
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Παράλληλα ο ηθικός ηγέτης δεν ευνοεί κανέναν, δε λέει ψέματα για να
πετύχει τους εργασιακούς στόχους που του ανατείθονται, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγει
να συνεργάζεται με άτομα που λένε ψέματα ή χρησιμοποιούν μεθόδους εξαπάτησης
στην εργασία τους. Αφιερώνει χρόνο για να αποσαφηνίσει εξατομικευμένα τις
εργασιακές αρμοδιότητες σε κάθε εργαζόμενο και αποτρέπει οποιεσδήποτε
συμπεριφορές εκμετάλλευσης ή χειραγώγησης των εργαζομένων από άτομα που
έχουν ηγετικό ρόλο στον οργανισμό (π.χ., Spangenberg & Theron, 2005. Yukl, και
συν., 2013). Ο ηθικός ηγέτης σέβεται τους συνανθρώπους του, εκδηλώνει έμπρακτα
το ειλικρινές ενδιαφέρον του και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προάγει
έναν άτυπο κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια,
κοσμιότητα και αλληλεγγύη. Η διάσταση του «αλτρουισμού», το ειλικρινές δηλαδή
ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους και η συνεχής προτεραιότητα για το κοινωνικό
καλό έναντι του προσωπικού εμφανίζεται σε έξι διαφορετικά εννοιολογικά μοντέλα
ηθικής ηγεσίας, κεντρικό σημείο των οποίων είναι ο προσανατολισμός προς τον
συνάνθρωπο (π.χ., Eissenbeiss, 2012. Kalshoven και συν., 2011α. Lee & Cheng,
2011. Morrison, 2006. Resinck και συν., 2006. Yukl και συν., 2013).
Ο ηθικός ηγέτης αποτελεί πρότυπο μίμησης της ηθικής συμπεριφοράς στον
οργανισμό. Δίνει καθημερινά το παράδειγμα ως προς τις ηθικές συμπεριφορές που
πρέπει να εκδηλώνονται στον οργανισμό, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα
ζητήματα ηθικής που προκύπτουν στην εργασία και παρέχει βοήθεια όποτε και από
οποιοδήποτε ζητηθεί (π.χ., Weaver και συν., 2005). Δεν είναι ματαιόδοξος αναφορικά
με την εξουσία που κατέχει, δεν κομπάζει για τις ηθικές πρακτικές που χρησιμοποιεί,
ούτε υποβιβάζει τα εργασιακά επιτεύγματα των υπόλοιπων εργαζομένων, αλλά είναι
ταπεινός συγκριτικά με τον εργασιακό του ρόλο. Η σημαντικότητα του ηθικού ηγέτη
να λειτουργεί ως πρότυπο μίμησης της ηθικής συμπεριφοράς έχει αποτυπωθεί σε λίγα
εννοιολογικά μοντέλα. Για παράδειγμα στο εννοιολογικό μοντέλο του Kaptein (2011)
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αναφέρεται ως «πρότυπο μίμησης ηθικής συμπεριφοράς», στο εννοιολογικό μοντέλο
των Treviño, και συναδέλφων (2003) αναφέρεται ως «εμφανείς ενέργειες και
χαρακτηριστικά», ενώ αντίστοιχη αναφορά γίνεται και στο μονοπαραγοντικό μοντέλο
των Brown και συναδέλφων (2005). Ο καθορισμός της συγκεκριμένης διάστασης στο
προτεινόμενο μοντέλο ηθικής ηγεσίας στόχευε στην ενσωμάτωση όλων των
χαρακτηριστικών που αντιπροσωπεύουν τη συγκεκριμένη διάσταση, ώστε να
αποσαφηνιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο το θεωρητικό περιεχόμενό της.
Ταυτόχρονα, ο ηθικός ηγέτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τις ηθικές
πρακτικές που χρησιμοποιεί στην εργασία του, ενώ ταυτόχρονα παρακινεί τους
εργαζόμενους να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ο ηθικός
ηγέτης θεωρείται ανοιχτόμυαλο, διακριτικό και φερέγγυο άτομο. Είναι άτομο άξιο
εμπιστοσύνης, ικανό να διατηρήσει το απόρρητο όλων των υποθέσεων του
οργανισμού. Οι παραπάνω συμπεριφορές συνάδουν με τις διαστάσεις της
«εμπιστοσύνης», της «φερεγγυότητας» και της «ανάληψης ηθικών ευθυνών», οι
οποίες εμφανίζονται σε συγκεκριμένα εννοιολογικά μοντέλα. Η εννοιολογική
απόδοση των συγκεκριμένων διαστάσεων ενέχει ορισμένες διαφορές. Για
παράδειγμα, η διάσταση «ανάληψη ηθικών ευθυνών» καθορίζεται από τους
Spangenberg και Theron (2005) ως ενδυνάμωση των υφιστάμενων, όπου ο ηθικός
ηγέτης ενθαρρύνει την ανάληψη των προσωπικών ευθυνών, δημιουργεί εργασιακές
ευκαιρίες για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων και ενδιαφέρεται για την προσωπική
εξέλιξη και την ηθική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Αντίθετα, οι Zheng,
Zhu, Yu, Zhang, και Zhang (2011) καθόρισαν την ίδια διάσταση σύμφωνα με την
προσωπική ηθική ποιότητα του ηγέτη. Πιο αναλυτικά, οι ερευνητές συνδύασαν
εννοιολογικά σε μια διάσταση την ικανότητα του ηγέτη να αποτελεί πρότυπο μίμησης
στην εργασία του, να είναι άξιος εμπιστοσύνης, να αποδέχεται τις εργασιακές
ευθύνες και ταυτόχρονα να διαχωρίζει τα προσωπικά ζητήματα από τα εργασιακά.
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Η διάσταση «καταμερισμός της εξουσίας» εμφάνισε εξίσου εννοιολογικές
διαφορές στα μοντέλα ηθικής ηγεσίας (π.χ., Kalshoven, και συν., 2011α. Spangenberg
& Theron, 2005. Treviño και συν., 2003. Zheng, Zhu, Yu, Zhang, & Zhang, 2011).
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις Kalshoven και συν. (2011α), ο ηθικός ηγέτης
λαμβάνει υπόψην του τη γνώμη των υφιστάμενων του αναφορικά με τη λήψη των
εργασιακών αποφάσεων. Αντίθετα, οι De Hoogh και Den Hartog (2009) ορίζουν τη
διάσταση «καταμερισμός εξουσίας» ως την ικανότητα του ηγέτη να ακούει τις ιδέες
και τις ανησυχίες των υφιστάμενων του και να επιτρέπει την έκφραση των
διαφορετικών απόψεων κατά τη λήψη των εργασιακών αποφάσεων. Το νέο
εννοιολογικό μοντέλο περιλαμβάνει όλες τις διαφορετικές ερμηνείες της διάστασης
καθορίζοντας τον «καταμερισμό εξουσίας» με τον ηθικό ηγέτη να ενθαρρύνει την
καθολική συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στη λήψη των εργασιακών
αποφάσεων, να διευκολύνει τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ των
εμπλεκόμενων μελών, ενώ παράλληλα να διευθετεί με δεοντολογικά κριτήρια τις
προσωπικές διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της εργασία.
Επιπλέον, η διάσταση «ηθικός αυτοέλεγχος» αναφέρεται στον εγκρατή χαρακτήρα
του ηθικού ηγέτη, ο οποίος αποφεύγει να εκτονώνει τα προσωπικά του προβλήματα
σε βάρος των υφιστάμενών του. Ο ηθικός ηγέτης έχει τον πλήρη έλεγχο του εαυτού
του και διατηρεί την αυτοκυριαρχία του, ακόμα και στις πιο δύσκολες εργασιακές
συνθήκες.
Παρόλο που η διάσταση της «ηθικής κουλτούρας» διαπιστώθηκε ότι έχει
πρωτέυοντα ρόλο στον εννοιολογικό καθορισμό της έννοιας της ηθικής ηγεσίας,
καθώς εμφάνισε την υψηλότερη παραγοντική φόρτιση, εντούτοις η συγκεκριμένη
διάσταση αναφέρεται μόνο σε δύο εννοιολογικά μοντέλα (DeHoogh & Den Hartog,
2009. Spangenberg & Theron, 2005. Treviño και συν., 2003). Για να μπορέσει ο
ηθικός ηγέτης να καθιερώσει μια ηθική κουλτούρα οφείλει να εστιάσει στις ηθικές
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πεποιθήσεις, αξίες και κανόνες του οργανισμού. Επιπλέον, για να διατηρήσει την
ηθική κουλτούρα, ο ηγέτης συγκεντρώνει έγκαιρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
σχετικά με τα οικονομικά περιθώρια, τα υλικά μέσα, τα χρονικά όρια και τις
δυνατότητες των υφιστάμενων που έχει στη διάθεσή του. Αυτή η πληροφόρηση του
επιτρέπει να εφαρμόζει τις ηθικές αξίες που πρεσβεύει σε ρεαλιστικά πλαίσια.
Παράλληλα, ο ηθικός ηγέτης εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τη
βιωσιμότητα και προωθεί φιλικές προς το περιβάλλον εργασιακές πρακτικές, όπως
είναι για παράδειγμα η χρήση ανακυκλώσιμων πρώτων υλών ή/και αναλώσιμων, η
εξοικονόμηση ενέργειας κ.α. Θεωρεί αναγκαία τη συνεχή εκπαίδευση των
εργαζομένων σε ζητήματα περιβαλλοντολογικής ηθικής και προσφέρει ίσες ευκαιρίες
κατάρτισης για όλους (π.χ., Frisch & Huppenbauer, 2014. Kalshoven,και συν.,
2011α). Ο ηθικός ηγέτης θεωρεί επίσης πολύ σημαντική την ανατροφοδότηση της
ηθικής συμπεριφοράς των εργαζομένων του. Για τον λόγο αυτό επαναξιολογεί σε
τακτά χρονικά διαστήματα τις ηθικές πρακτικές που χρησιμοποιεί προσωπικά αλλά
και εκείνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό. Παρατηρεί συστηματικά τους
εργαζόμενους, επισημαίνει τη μη κατάλληλη δεοντολογικά συμπεριφορά και παρέχει
ηθική καθοδήγηση στην εργασία. Επιπλέον, μεταδίδει την αξία της προσωπικής
αξιολόγησης και στους υφιστάμενούς του, ώστε να έχουν τη δυνατότητα και οι ίδιοι
να αξιολογούν τη δική τους συμπεριφορά (π.χ., Kaptein, 2011. Lee & Cheng, 2011.
Kalshoven και συν., 2011α).
Τέλος,

οι

διαστάσεις

της

«ηθικής

καθοδήγησης»,

της

«ηθικής

επιβράβευσης» και της «ενδυνάμωσης της ηθικής συμπεριφοράς» αναφέρονται σε
αρκετά εννοιολογικά μοντέλα ηθικής ηγεσίας χωρίς ουσιαστικές διαφορές στον
προσδιορισμό τους (π.χ., Kalshoven και συν., 2011α. Kaptein, 2011. Resick και συν.,
2006. Spangenberg & Theron, 2005. Yukl και συν., 2013). Ο ηθικός ηγέτης είναι
δυναμικό άτομο, δε μεταθέτει την ευθύνη των αποφάσεων του σε τρίτους, ούτε
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δειλιάζει όταν αντιμετωπίζει σοβαρά ηθικά διλλήμματα. Εφαρμόζει ένα δίκαιο και
αξιοκρατικό σύστημα επιβράβευσης/τιμωρίας στην εργασία, η οποία διαμορφώνεται
σύμφωνα με τη συμπεριφορά που εκδηλώνουν οι εργαζομένοι του οργανισμού. Πιο
συγκεκριμένα, ο ηθικός ηγέτης ανταμείβει τον εργαζόμενο που επιδεικνύει ηθικά
αποδεκτές συμπεριφορές στην εργασία του, ενώ αντίθετα επιβάλλει ποινές στον
εργαζόμενο που συμπεριφέρεται με μη ηθικό τρόπο.
Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της ηθικής ηγεσίας που παρουσιάστηκε
παραπάνω εμφανίζει ορισμένες ομοιότητες με τον μοναδικό μέχρι σήμερα ορισμό της
έννοιας, ο οποίος δόθηκε από τους Brown και συν. (2005):

«Ο ηθικός ηγέτης ορίζεται με την χρήση κατάλληλης δεοντολογικά
συμπεριφοράς, σε προσωπικές ενέργειες και διαπροσωπικές σχέσεις και στην
προώθηση αυτής της συμπεριφοράς προς τους υφισταμένους μέσω της
αμφίδρομης επικοινωνίας, της ενίσχυσης και της λήψης αποφάσεων» (σελ. 120).

Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των δύο ορισμών είναι ότι προσεγγίζουν
την έννοια υπό το πρίσμα δύο θεμέλιων διαστάσεων. Συγκεκριμένα, οι Brown και
συν. (2005) διακρίνουν την έννοια α) από την εκδήλωση της δεοντολογικής
συμπεριφοράς του ηγέτη και β) από την προώθηση αυτής της συμπεριφοράς στο
εργασιακό περιβάλλον. Επομένως για τους ερευνητές, ο ηθικός ηγέτης δεν πρέπει
απλά να συμπεριφέρεται με ηθικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα και να μεταδίδει τις
ηθικές αξίες που πρεσβεύει σε όλους. Αντίστοιχα, ο ορισμός που προτείνεται στην
παρούσα διδακτορική διατριβή διακρίνει εξίσου δύο βασικές ηθικές διαστάσεις: α)
τον ηθικό χαρακτήρα του ηγέτη, ο οποίος αποτυπώνεται από τη διάσταση «ήθος» και
β) τις ηθικές συμπεριφορέςπου εκδηλώνει ο ηγέτης, οι οποίες καθορίζονται από τη
διάσταση «τέλος».
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Η διττή διάκριση της ηθικής ηγεσίας είχε αναφερθεί αρχικά από τους
Τreviño και συν. (2002; 2003). Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας ηγέτης οφείλει να
είναι ταυτόχρονα «ηθικό άτομο» και «ηθικός μάνατζερ», ώστε να χαρακτηριστεί ως
ηθικός ηγέτης. Μάλιστα, με τη διάσταση «ηθικό άτομο» προσδιορίζονται τα ηθικά
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ηγέτη, ενώ η διάσταση «ηθικός μάνατζερ»
χαρακτηρίζεται περισσότερο από μια διεκπεραιωτική συνιστώσα, η οποία
επικεντρώνεται στον τρόπο που ο ηγέτης συμπεριφέρεται ή λαμβάνει τις αποφάσεις
στην εργασία του. Παρόλο που και οι δύο ανεξάρτητες προσεγγίσεις (Brown και
συν., 2005. Treviño και συν., 2003) αναφέρθηκαν σε δύο εννοιολογικές διαστάσεις,
εντούτοις οι απόπειρες για την ψυχομετρική τους αξιολόγηση οδήγησε σε
διαφορετικές προσεγγίσεις. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η έννοια της ηθικής
ηγεσίας είναι πολυπλοκότερη από ότι αρχικά αναμενόταν.

9.2. Ψυχομετρική αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας
Ο δεύτερος στόχος της παρούσας διατριβής αφορούσε στην ψυχομετρική
αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας μέσα από την κατασκευή ενός αξιόπιστου και
έγκυρου ψυχομετρικού εργαλείου βασιζόμενου στον αναθεωρημένο εννοιολογικό
προσδιορισμό. Το νέο ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε ονομάζεται
ΚΛΗΘΙΣ. Η ΚΛΗΘΙΣ αποτελείται από 27 στοιχεία, τα οποία συνθέτουν τις βασικές
διαστάσεις της ηθικής ηγεσίας, όπως αυτές προέκυψαν από τον αναθεωρημένο
εννοιολογικό προσδιορισμό που διατυπώθηκε. Αναφορικά με τη μορφή της νέας
κλίμακας, κάθε στοιχείο περιλαμβάνει έναν σύντομο λειτουργικό ορισμό, ο οποίος
περιγράφει με ακρίβεια τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε διάστασης.
Για την κατασκευή του νέου εργαλείου, αρχικά έπρεπε να επιβεβαιωθεί η
παραγοντική δομή και η σταθερότητα του αμφιπαραγοντικού μοντέλου ηθικής
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ηγεσίας από ανεξάρτητο δείγμα ηγετών. Η επιβεβαίωση της παραγοντικής
σταθερότητας της ΚΛΗΘΙΣ έγινε με την εφαρμογή της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης
Παραγόντων κατά τη διάρκεια της τρίτης εμπειρικής μελέτης (βλ. Κεφάλαιο 6). Τα
αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης επιβεβαίωσαν ότι το αμφιπαραγοντικό
μοντέλο ηθικής ηγεσίας είχε την καλύτερη προσαρμογή στα εμπειρικά δεδομένα, τα
οποία προέρχονται από ηγέτες διαφορετικών οργανισμών της Ελλάδας. Για την
ανάδειξη του εννοιολογικού μοντέλου με την καλύτερη προσαρμογή, αξιολογήθηκαν
επίσης: το μονοπαραγοντικό μοντέλο, το μοντέλο των δύο παραγόντων και το
ιεραρχικό μοντέλο ηθικής ηγεσίας.
Καθώς ο δεύτερος στόχος της διατριβής ήταν η κατασκευή ενός έγκυρου και
αξιόπιστου ψυχομετρικού εργαλείου για τη μέτρηση της ηθικής ηγεσίας στην
εργασία, εκτός από την επιβεβαίωση της παραγοντικής δομής της κλίμακας,
θεωρήθηκε σημαντική η αξιολόγηση του κατά πόσο οι ηγέτες και οι υφιστάμενοι
αντιλαμβάνονται την έννοια της ηθικής ηγεσίας με τον ίδιο τρόπο (παραγοντική
ισοδυναμία). Τα αποτελέσματα της τέταρτης εμπειρικής μελέτης (βλ. Κεφάλαιο 7)
έδειξαν ότι το αμφιπαραγοντικό μοντέλο της ηθικής ηγεσίας έχει παραγοντική
ισοδυναμία (configural, metric και scalar). Επομένως, τόσο οι διοικούντες (ηγέτες)
όσο και οι διοικούμενοι (υφιστάμενοι) αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την έννοια
της ηθικής ηγεσίας στην εργασία.
Η εμπειρική τεκμηρίωση της εννοιολογικής ισοδυναμίας της ΚΛΗΘΙΣ θέτει
τις βάσεις για την υιοθέτηση πολυπλοκότερων μεθόδων αξιολόγησης, όπως είναι η
μέθοδος ανατροφοδότησης 360ο. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει τη συγκέντρωση
πληροφοριών για ένα άτομο (ο οποίος χαρακτηρίζεται ως αξιολογούμενος) από
διαφορετικά άτομα του ίδιου εργασιακού περιβάλλοντος, τα οποία χαρακτηρίζονται
ως αξιολογητές (Massingham, Nguyen, & Massingham, 2011). Τα δεδομένα που
συλλέγονται

στο πλαίσιο μιας

τέτοιας
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διαδικασίας

προσφέρουν πληθώρα

πληροφοριών σχετικά με τις στάσεις, τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές του
αξιολογούμενου, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από το άμεσο εργασιακό του
περιβάλλον (Morgenson, Mumford, & Campion, 2005).
Η μέθοδος ανατροφοδότησης 360ο έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς:
α) προσφέρει πλούσια εμπειρικά δεδομένα από διαφορετικά άτομα που έχουν
εξατομικευμένη αλληλεπίδραση με τον αξιολογούμενο και επιτρέπουν την ανάδειξη
οποιωνδήποτε προβληματικών συμπεριφορών στην εργασία, οι οποίες να μην είχαν
λάβει μέχρι πρότινος τη δέουσα προσοχή και β) διακρίνεται από υψηλοτερο βαθμό
εγκυρότητας και αξιοπιστίας συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεθόδους αξιολόγησης της
εργασιακής

συμπεριφοράς

(π.χ.,

μέθοδος

αυτό-αξιολόγησης

ή/και

έτερο-

αξιολόγησης) (Morgenson, και συν. 2005). Η ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης και έτεροαξιολόγησης αποτελεί καινοτομία για την αξιολόγηση της έννοιας, καθώς επιτρέπει
την ταυτόχρονη συγκέντρωση δεδομένων από δύο διαφορετικούς αξιολογητές
(ηγέτες – υφιστάμενους) για μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση της έννοιας της ηθικής
ηγεσίας.
Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργαλείου, στην πέμπτη
εμπειρική μελέτη (βλ. Κεφάλαιο 8) εκπονήθηκε μια σειρά εμπειρικών μελετών,
βασικός σκοπός των οποίων ήταν η τεκμηρίωση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της
ΚΛΗΘΙΣ. Πιο αναλυτικά, στην πρώτη υπό-μελέτη επιβεβαιώθηκε η σταθερότητα της
ΚΛΗΘΙΣ στο χρόνο, καθώς ο δείκτης αξιοπιστίας των επαναληπτικών μετρήσεων
ήταν πολύ υψηλός και για τις δύο εκδοχές της ΚΛΗΘΙΣ (αυτό-αξιολόγησης). Στη
δεύτερη υπό-μελέτη αξιολογήθηκε η αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής, τόσο της
ΚΛΗΘΙΣ αυτό-αξιολόγησης όσο και της ΚΛΗΘΙΣ έτερο-αξιολόγησης. Τα
αποτελέσματα ανέδειξαν ότι και οι δύο διαφορετικές εκδοχές της ΚΛΗΘΙΣ είχαν
πολύ καλή εσωτερική συνοχή. Στην τρίτη υπό-μελέτη αξιολογήθηκε η συγχρονική
εγκυρότητα των ετερο-αξιολογήσεων της ΚΛΗΘΙΣ. Η ηθική ηγεσία συσχετίστηκε σε
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υψηλό βαθμό με άλλα στυλ ηγεσίας ηθικής ηγεσίας (Brown και συν., 2005.
Kalshoven και συν. 2011α) καθώς και με την έννοια της συμπεριφοριστικής
ακεραιότητας και της διαπροσωπικής εμπιστοσύνης, οι οποίες θεωρούνται ότι
συσχετίζονται σε υψηλό βαθμό με το εξεταζόμενο εννοιολογικό πλαίσιο (Kalshoven
και συν., 2011α).
Ωστόσο, η ΚΛΗΘΙΣ εμφάνισε υψηλούς δείκτες συσχέτισης με τη
μονοπαραγοντική Κλίμακα Ηθικής Ηγεσίας ELS των Brown και συν. (2005). Η πολύ
υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών κλιμάκων, δημιούργησε ερωτηματικά
αναφορικά με την εννοιολογική διαφοροποίησή τους. Για το λογο αυτό,
διερευνήθηκε η εννοιολογική διαφοροποίηση τους μέσω των Μοντέλων Δομικών
Εξισώσεων (Structural Equation Modeling - SEM) (Byrne, 2012). Η αξιολόγηση της
εννοιολογικής διαφοροποίησης μεταξύ των δύο κλιμάκων ηθικής ηγεσίας (ΚΛΗΘΙΣ
και ELS), έγινε αναφορικά με τη σχέση τους ως προς την έννοια της επαγγελματικής
εξουθένωσης (όπως αξιολογήθηκε μέσω της κλίμακας Oldenburg Burnout Inventory OLBI. Demerouti, Bakker, Vardakou, & Kantas, 2003). Για την αξιολόγηση των
σχέσεων των παραπάνω λανθανουσών μεταβλητών μελετήθηκαν δύο διαφορετικά
μοντέλα: στο πρώτο μοντέλο, η τιμή της συνδιακύμανσης μεταξύ των δύο
λανθανουσών μεταβλητών ορίστηκε στη μονάδα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι δύο
λανθάνουσες μεταβλητές (ΚΛΗΘΙΣ – ELS) είναι ταυτόσημες, δηλαδή δε
διαφοροποιούνται εννοιολογικά μεταξύ τους. Στο δεύτερο μοντέλο, η τιμή της
συνδιακυμάνσης μεταξύ των δύο κλιμάκων αφέθηκε να υπολογιστεί ελεύθερα, ώστε
να διαπιστωθεί εάν τα δύο εργαλεία αξιολογούν διαφορετικά χαρακτηριστικά του
ίδιου μοντέλου, έχουν δηλαδή, εννοιολογική διακριτότητα. Τα αποτελέσματα από τη
συγκεκριμένη ανάλυση έδειξαν ότι τα δύο μοντέλα ήταν διαφορετικά. Επομένως,
παρόλο που η συσχέτιση των δύο μεταβλητών ήταν πολύ υψηλή, τα αποτελέσματα

315

της ανάλυσης επιβεβαίωσαν ότι τα δύο εργαλεία ηθικής ηγεσίας έχουν εννοιολογική
διακριτότητα.
Στην τέταρτη υπό-μελέτη (βλ. Κεφάλαιο 8) αξιολογήθηκε η συγκλίνουσα
εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ. Το εργαλείο συσχετίστηκε με εννοιολογικά μοντέλα που
έχουν εννοιολογική συνάφεια ή απόκλιση με την έννοια της ηθικής ηγεσίας,
επιβεβαιώνοντας τις προβλεπόμενες συσχετίσεις, όπως αυτές είχαν προκύψει από
προηγούμενες μελέτες. Πιο αναλυτικά, η ΚΛΗΘΙΣ διαπιστώθηκε ότι έχει θετική
σχέση με τη μετασχηματιστική και τη συναλλακτική ηγεσία (Brown και συν. 2005.
Toor & Ofori, 2009), το ηθικό κλίμα (Beeri, Dayan, Vigota-Gadot, & Werner, 2013.
Demirtas & Akdogan, 2015), τη φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά (Avey,
Palanski, & Wallumbwa, 2011. Stouten, van Dijke, Mayer, De Cremer, & Euwema,
2013) και την οργανωσιακή δέσμευση (Tanner, Brügger, van Schie, & Lebherz, 2010.
Zheng, Zhu, Yu, Zhang, & Zhang, 2011), ενώ ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι έχει
αρνητική σχέση με την καταχρηστική ηγεσία (Detert, Treviño, Burris, & Andiappan,
2007), την ηγεσία τύπου laissez-faire (Brown και συν., 2005), την οργανωσιακή και
διαπροσωπική αποκλίνουσα συμπεριφορά (Van Gils, van Quaquebeke, van
Knippenberg, van Dijke, & De Cremer, 2015) και για πρώτη φορά με την
επαγγελματική εξουθένωση. Τα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με τα
αποτελέσματα άλλων μελετών, στις οποίες αναδείχθηκαν αντίστοιχα μοτίβα σχέσεων
με εναλλακτικά εργαλεία ηθικής ηγεσίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσίασε η απρόβλεπτα πολύ υψηλή
θετική συσχέτιση της ΚΛΗΘΙΣ με τη μετασχηματιστική ηγεσία. Για να τεκμηριωθεί
η διακριτότητα των δύο εννοιολογικών μοντέλων, και κατ’ επέκταση η εγκυρότητα
εννοιολογικής

κατασκευής

της

ΚΛΗΘΙΣ, εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικές

στατιστικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη, μέσω της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης
Παραγόντων, μελετήθηκε ένα μοντέλο ανώτερης τάξης (higher-order model), όπου τα
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δύο εννοιολογικά μοντέλα αξιολογήθηκαν και ως διακριτοί παράγοντες του ίδιου
θεωρητικού πλαισίου και ως ένας ενιαίος παράγοντας ηγεσίας. Τα αποτελέσματα της
συγκεκριμένης ανάλυσης επιβεβαίωσαν ότι τα δύο μοντέλα έχουν καλύτερη
προσαρμογή στα δεδομένα της έρευνας ως δύο διακριτοί παράγοντες.
Στη δεύτερη προσέγγιση, μέσω της Ιεραρχικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης,
μελετήσαμε το επιπρόσθετο ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που ερμηνεύει η
ηθική ηγεσία πέρα και και πάνω από το ποστοστό που ερμηνεύει η μετασχηματιστική
ηγεσία ως προς μία σειρά από διαφορετικές μεταβλητές κριτήρια. Οι συμπεριφορές
που αξιολογήθηκαν ήταν η διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην εργασία, η
συμπεριφοριστική ακεραιότητα και η καταχρηστική ηγεσία. Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης επιβεβαίωσαν ότι η ΚΛΗΘΙΣ είναι σε θέση να ερμηνεύσει ένα στατιστικά
σημαντικό επιπρόσθετο ποσοστό της συνολικής διακύμανσης στη συμπεριφοριστική
ακεραιότητα, τη διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην εργασία και τη καταχρηστική
ηγεσία πέρα και πάνω από το ποσοστό που ερμήνευε μόνη της η μεταχηματιστική
ηγεσία. Συγκεντρωτικά, επιβεβαιώθηκε ότι η ΚΛΗΘΙΣ είναι διακριτή έννοια, η οποία
δεν ταυτίζεται απόλυτα με το εννοιολογικό μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας.
Τέλος, στην πέμπτη υπό-μελέτη (βλ. Κεφάλαιο 8) αξιολογήθηκε η
αποκλίνουσα εγκυρότητα της ΚΛΗΘΙΣ συγκριτικά με την προσωπικότητα, το φύλο
και το εκπαιδευτικό επίπεδο του ηγέτη. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης
διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν έχουν εννοιολογική συνάφεια
με την ηθική ηγεσία. Επομένως η παρουσία τους δεν ενισχύει, ούτε αποδυναμώνει
την εκδήλωση ηθικών συμπεριφορών στην εργασία από τον ηγέτη. Τα συμπεράσματα
της συγκεκριμένης μελέτης έρχονται σε συμφωνία με τα εμπειρικά δεδομένα
προηγούμενων μελετών, τα οποία επιβεβαίωσαν αντίστοιχα ότι η προσωπικότητα, το
φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν επηρεάζουν την ηθική υπόσταση ή τις ηθικές
συμπεριφορές του ηγέτη (π.χ., Brown & Treviño, 2014. Hassan, Yukl, & Wright,
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2014. Kalshoven, και συν., 2011α. Κalshoven, και συν., 2011β. Walumbwa &
Schaubroeck, 2009).

9.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Οι έρευνες που εμπεριέχονται στην παρούσα διατριβή έχουν μια σειρά από
πλεονεκτήματα. Αρχικά, για πρώτη φορά αξιολογήθηκε ένας τόσο μεγάλος αριθμός
διαστάσεων για την έννοια. Μάλιστα η αξιολόγηση και των 27 διαστάσεων έγινε
συνδυαστικά με δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από ηγέτες και υφιστάμενους.
Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην αξιολόγηση ενός πιο σύνθετου εννοιολογικού
μοντέλου, αυτό του αμφιπαραγοντικού μοντέλου, το οποίο τεκμηρίωσε την
πολυπλοκότητα της έννοιας και έθεσε νέες βάσεις για την κατανόησή της. Τρίτον, για
την εκπόνηση όλων των προαναφερόμενων μελετών συμμετείχε ένας πολύ μεγάλος
αριθμός ηγετών και υφιστάμενων. Οι περίπου 1.300 ηγέτες και υφιστάμενοι που
απασχολούνταν σε διαφορετικούς οργανισμούς της Ελλάδας προσέφεραν πλούσιο
υλικό για την κατανόηση της ηθικής ηγεσίας και ενίσχυσαν την εμπειρική της
τεκμηρίωση. Τέταρτον, η ηθική ηγεσία συσχετίστηκε για πρώτη φορά με την έννοια
της επαγγελματικής εξουθένωσης και διαπιστώθηκε ότι οι δύο έννοιες έχουν
αρνητική σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν οι ηγέτες γίνονται αντιληπτοί ως έντιμοι,
ειλικρινείς, ακέραιοι και αλτρουιστές στην εργασία τους, τότε και οι υφιστάμενοί
τους τείνουν να αισθάνονται λιγότερο εξαντλημένοι ή αποδεσμευμένοι από τα
εργασιακά τους καθήκοντα, δηλαδή παρουσιάζουν σε μικρότερο βαθμό συμπτώματα
επαγγελματικής εξουθένωσης.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί μια διαφοροποίηση της
ΚΛΗΘΙΣ σε σχέση με άλλες κλίμακες ηγεσίας και ηθική ηγεσίας, η οποία αποτελεί
και το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημά της. Η ΚΛΗΘΙΣ είναι το πρώτο εργαλείο αυτόαναφοράς, δηλαδή συγκεντρώνει δεδομένα από τους ίδιους τους ηγέτες. Μέχρι τώρα,
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στη βιβλιογραφία για την ηγεσία, η αξιολόγηση των ηγετικών συμπεριφορών στην
εργασία γίνεται αποκλειστικά με τη μέθοδο της έτερο-αξιολόγησης (π.χ.,
Hansbrough., Lord, & Schyns, 2015). Η χρήση αυτό-αξιολογήσεων για την εκτίμηση
των ηγετικών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών δεν προτιμάται γιατί έχει
τεκμηριωθεί εμπειρικά ότι οι ηγέτες εκτιμούν τα χαρακτηριστικά ή τις συμπεριφορές
τους με ευνοϊκότερο τρόπο από ότι θα όφειλαν στην πραγματικότητα (π.χ., Podsakoff
& Organ, 1989. Vazire & Mehl, 2008). Επίσης, θέτουν νέα, κατώτερα όρια για την
αξιολόγησή τους, τα οποία θεωρούν ιδιαίτερα ικανοποιητικά για τον εαυτό τους και
προσαρμόζουν τις κατάλληλες συνθήκες στην εργασία τους, ώστε να υπερτονίσουν
τα θετικά τους χαρακτηριστικά και να τονώνουν τη δημοτικότητα και την
αυτοπεποίθησή τους (Atwater & Yammarino, 1992. Dunning, 1999. Fisher, 1993.
Fleenor, McCauley, & Brutus, 1996. Gentry, Ekelund, Hannum, & de Jong, 2007.
Kruger, 1999. Vazire, 2010).
Η ανάγκη για τη θωράκιση της ορθότητας των εμπειρικών αποτελεσμάτων
και τον περιορισμό του φαινομένου μεροληψίας της απάντησης οδήγησε στην
εφαρμογή της μεθόδου της έτερο-αξιολογήσης στην εκτίμηση των ηγετικών
συμπεριφορών και χαρακτηριστικών (Hansbrough και συν., 2015). Η εφαρμογή της
έτερο-αξιολόγησης θεωρήθηκε πανάκεια για τα φαινόμενα που αναφέρθηκαν
παραπάνω, καθώς οι εκτιμήσεις των ηγετικών συμπεριφορών από τους υφιστάμενους
θεωρήθηκαν ακριβέστερες συγκριτικά με αυτές που δίνονταν από τους ίδιους τους
ηγέτες (π.χ., Spector, 2006). Η μέθοδος της έτερο-αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε
εκτενώς για την εκτίμηση της ηγεσίας, γενικά και της ηθικής ηγεσίας, ειδικότερα.
Ενδεικτικό είναι ότι και τα εφτά ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί
μέχρι σήμερα για την αξιολόγηση της ηθικής ηγεσίας βασίζονται στη μέθοδο της
έτερο-αξιολόγησης (Brown, Treviño, & Harisson, 2005. Kalshoven και συν., 2011α.
Khuntia & Suar, 2004. Spangenberg & Theron, 2011. Tanner, Brügger, van Schie, &
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Lebherz, 2010. Yukl, Mahsud, Hassan, & Prussia, 2013. Zheng, Zhu, Yu, Zhang, &
Zhang, 2011).
Ωστόσο, τα εμπειρικά αποτελέσματα που προέκυψαν από μια σειρά
ερευνών, έθεσαν σε αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα της μεθόδου έτεροαξιολόγησης. Αρκετοί παράγοντες επηρέασαν την ακρίβεια των έτερο-αξιολογήσεων
(Kim & Yukl, 1995). Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενοι που πρέπει να λογοδοτήσουν για
τον τρόπο με τον οποίο έχουν αξιολογήσει τον ηγέτη τους, τείνουν να επιδεικνύουν
περισσότερο συγκεχυμένες αξιολογήσεις σε σχέση με εκείνους που δε χρειάζεται να
λογοδοτήσουν για την αξιολόγηση του ηγέτη τους (Mero, Guidice, & Brownlee,
2007). Ακόμη και ο φόβος για εργασιακά αντίποινα από τον ηγέτη αποτελεί μερικές
φορές παράγοντα για μεροληψία στις αξιολογήσεις των υφιστάμενων του (π.χ.,
Donaldson & Grant-Vallone, 2002). Επίσης, εάν ένας υφιστάμενος κληθεί να
αξιολογήσει τον προϊστάμενο του επώνυμα, τότε ενδέχεται να τον αξιολογήσει
ευνοϊκότερα για να αποφύγει μελλοντικές διενέξεις ή πιθανά προβλήματα μαζί του.
Συμπερασματικά, εμπειρικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι τόσο η μέθοδος της αυτόαξιολόγησης όσο και η μέθοδος της έτερο-αξιολόγησης χαρακτηρίζονται από
μεροληψία και ανακρίβεια στις εκτιμήσεις σχετικά με την ηγετική συμπεριφορά στην
εργασία (π.χ., Vazire & Mehl, 2008).
Βέβαια, η έλλειψη δεδομένων από τους ίδιους τους ηγέτες αποτέλεσε
σημαντικό μειονέκτημα στην προσπάθεια των μελετητών να διαμορφώσουν μια
ολοκληρωμένη εικόνα για το τι είναι η ηθική ηγεσία (π.χ., Brown & Treviño, 2006α).
Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι η ικανότητα αντίληψης και επίγνωσης του ίδιου μας
του εαυτού προσφέρει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στην αξιολόγηση, καθώς μόνο το
ίδιο το άτομο έχει πρόσβαση σε σημαντικές για τον εαυτό του πληροφορίες (π.χ.,
Vazire, 2010). Πράγματι, τα δεδομένα που λαμβάνονται από αυτό-αξιολογήσεις
προσφέρουν

πλουσιότερες

και

ακριβέστερες
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πληροφορίες,

ιδιαίτερα

όταν

επικεντρώνονται στα συναισθήματα, στις αξίες και στις εσωτερικές γνωστικές
διεργασίες (σκέψεις) του ατόμου (Malle & Knobe, 1997. Vazire, 2010). Κατά τη
διάρκεια της εργασίας, ο ηγέτης υιοθετεί διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς, οι
οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με το εργασιακό περιβάλλον και/ή τον εκάστοτε
εργασιακό στόχο που του έχει ανατεθεί, για τους οποίους οι υφιστάμενοι δεν έχουν
γνώση (Hunter, Bedell-Avers, & Mumford, 2007).
Τα ‘κενά’ στην αξιολόγηση των ηγετών από τους υφιστάμενους οφείλονταν
επίσης και στην περιορισμένη αντίληψή που οι τελευταίοι διαθέτουν σχετικά με
σημαντικές ηγετικές συμπεριφορές (π.χ., Brown & Treviño, 2006α. Hunter και συν.,
2007). Για παράδειγμα, οι υφιστάμενοι δεν επιτρέπεται να είναι παρόντες κατά τη
διάρκεια σημαντικών συναντήσεων με πελάτες, με εταιρικούς ή διοικητικούς
μετόχους ή ακόμα και με ηγέτες άλλων οργανωσιακών τμημάτων. Επίσης, οι
υφιστάμενοι δε γνωρίζουν τον τρόπο που ο ηγέτης εκφράζεται στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, καθώς ορισμένες φορές οι υφιστάμενοι μπορεί να μην έχουν πρόσβαση
στο προφίλ του ηγέτη (Kim & Yukl, 1995). Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω,
έγινε φανερό ότι οι αξιολογήσεις που προέρχονται απευθείας από τα ηγετικά στελέχη
θα ενίσχυαν την επιστημονική γνώση για το τι είναι η ηθική ηγεσία. Παρόλο που ένας
αξιολογούμενος

παρέχει

εξίσου

ακριβείς

εκτιμήσεις

για

τις

προσωπικές

συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά του με τις αξιολογήσεις που προσφέρει το
άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον (π.χ., Brown & Mitchell, 2010. Vazire & Mehl,
2008), οι εκτιμήσεις που δίνει για τον εαυτό του τείνουν να περιέχουν
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με ψυχολογικές διεργασίες που δεν είναι
προσβάσιμες σε τρίτους. Επομένως, η αξιολόγηση των ηγετικών συμπεριφορών μόνο
από τους υφιστάμενους μπορεί να παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις ως προς την
εκτίμηση των γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαστάσεών της
(Vazire, 2010).
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Ένας επιπρόσθετος λόγος, ο οποίος καθόρισε την επιλογή της μεθόδου αυτόαξιολόγησης στην ΚΛΗΘΙΣ είχε να κάνει και με τα αποτελέσματα της πρώτης
εμπειρικής μελέτης (βλ. Κεφάλαιο 4). Οι υφιστάμενοι παρουσίασαν χαμηλότερο
βαθμό συμφωνίας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν έναν ηθικό ηγέτη,
σε σχέση με τους ηγέτες, των οποίων ο βαθμός συμφωνίας ήταν αρκετά υψηλότερος.
Εκ τούτου, η μέθοδος της αυτό-αξιολόγησης θεωρήθηκε ιδανική για τη συγκέντρωση
νέων, πολυτιμότερων πληροφοριών, οι οποίες ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονταν στα
παλαιότερα εργαλεία ηθικής ηγεσίας.
Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή δεν είναι χωρίς περιορισμούς.
Αρχικά, ένας σημαντικός περιορισμός είναι ότι όλες οι εμπειρικές μελέτες της
διδακτορικής διατριβής έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα. Επομένως, τα ανωτέρω
συμπεράσματα δε μπορούν να γενικευτούν σε διαφορετικά πολιτισμικά εργασιακά
περιβάλλοντα. Η αδυναμία γενίκευσης των συμπερασμάτων σε διαφορετικά
κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια ενδεχομένως να περιορίζει τη σημαντικότητα των
ευρημάτων και μειώνει το πεδίο εφαρμογής τους (Podsakoff, MacKenzie, Lee, &
Podsakoff, 2003). Ένας ακόμα περιορισμός είναι η χρήση της μεθόδου της
συμπτωματικής δειγματοληψίας με τη συμμετοχή φοιτητών ως βοηθών έρευνας.
Τέτοιες μέθοδοι θεωρούνται μερικώς ανεπαρκείς για τον εντοπισμό ουσιαστικών
διαφορών σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες (π.χ., Ritchie, Lewis, & Elam,
2013). Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέθοδος ενέχει και θετικά στοιχεία, τα οποία δεν
μπορούν να μην αναφερθούν, όπως είναι για παράδειγμα η συγκέντρωση μεγάλου
όγκου δεδομένων χωρίς κόστος από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και η
εκπαίδευση εθελοντών, ως προς την εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών σε
πραγματικές συνθήκες (π.χ., Demerouti & Rispens, 2014).
Επιπλέον, η στρατηγική της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε δεν
ευνόησε τη συγκέντρωση εμφωλευμένων δεδομένων (nested data), τα οποία θα
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επέτρεπαν την πολυεπίπεδη ανάλυση (multilevel analysis) της έννοιας της ηθικής
ηγεσίας κάθως οι εκτιμήσεις των υφιστάμενων που αναφέρονται στον ίδιο
προϊστάμενο είναι ανεξάρτητες. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που τελικά
συγκεντρώθηκαν ανήκαν σε ανεξάρτητες ομάδες εργασίας, όπου οι υφιστάμενοι και
οι ηγέτες δεν ακολουθούσαν συγκεκριμένη δομή ιεραρχίας ή ομαδοποίησης
(hierarchical/clustured structure), αλλά αντίθετα ανήκαν σε διαφορετικά εργασιακά
περιβάλλοντα (Hox, 1995). Η συλλογή δεδομένων από ανεξάρτητες εργασιακές
ομάδες διαφορετικών οργανισμών ενδεχομένως να επηρέασε τα αποτελέσματα της
διδακτορικής διατριβής, καθώς δεν λήφθηκε υπόψη η αλληλεξάρτηση των
μετρήσεων σε πραγματικά εργασιακά πλαίσια που οι υφιστάμενοι είναι
ενφωλευμένοι σε συγκεκριμένους ηγέτες (Hox & Maas, 2005).
Ιδανικά, θα έπρεπε να καθοριστεί μια πιο σύνθετη διαδικασία συλλογής
δεδομένων, όπου να υπάρχει συσχέτιση των δεδομένων που προέρχονται από τους
υφιστάμενους, με τα δεδομένα που προέρχονται από τους ηγέτες τους. Οι οργανισμοί
που τελικά συμμετείχαν στις μελέτες δεν επέτρεψαν τη συλλογή των πληροφοριών
εκείνων που θα επέτρεπαν την εξέταση της πολύ-επίπεδης δομής της κλίμακας (όπως
για παράδειγμα να υπάρχει καταγραφή των τμημάτων, στα οποία απασχολούνται οι
υφιστάμενοι και οι προϊστάμενοί τους). Η απουσία τέτοιων πληροφοριών έγινε για να
διασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων, δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό
ορισμένων τμημάτων που συμμετείχαν στις έρευνες ήταν περιορισμένο. Εν
προκειμένω, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν αφορούσαν στο είδος των
οργανισμών στους οποίους απασχολούνται οι εργαζόμενοι, καθώς και στον
επαγγελματικό ρόλο που έχει αναλάβει κάθε εργαζόμενος. Επομένως, προτείνεται
μελλοντικά να γίνεται η διαδικασία συλλογής εμφωλευμένων δεδομένων και η
εκπόνηση πολυεπίπεδων αναλύσεων για την αξιολόγηση των διαφορών των
εργασιακών χαρακτηριστικών μεταξύ διαφορετικών ομάδων.

323

Ένας ακόμα περιορισμός είναι η πιθανή παρουσία του φαινομένου της
κοινωνικής επιθυμητότητας (social desirability) στις απαντήσεις των συμμετεχόντων,
η οποία ενδεχομένως να έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Αρκετές
είναι οι φορές όπου ένας εργαζόμενος διαστρευλώνει τον χαρακτήρα των
απαντήσεων του για να φανεί περισσότερο αρεστός στην εργασία του ή να αποκτήσει
έμμεσα κάποιο προσωπικό όφελος (Donaldson & Grant-Vallone, 2002. Fleenor,
Smither, Atwater, Braddy, & Sturm, 2010. Heslin & VandeWalle, 2008. Kim & Yukl,
1995. Mero, Guidice, & Brownlee, 2007). Ωστόσο, τα πρότυπα αλληλεξάρτησης της
ηθικής ηγεσίας με τις εξεταζόμενες μεταβλητές εμφάνισαν τις προβλεπόμενες
συσχετίσεις, σε μέγεθος και κατεύθυνση, τόσο για τους υφιστάμενους όσο και για
τους

προϊστάμενους,

υποδηλώνοντας

ότι

οι

μέθοδοι

αξιολόγησης

που

χρησιμοποιήθηκαν δεν επηρέασαν ουσιαστικά τα εμπειρικά αποτελέσματα.
Τέλος, ένας σημαντικός περιορισμός της διδακτορικής διατριβής είναι και το
φαινόμενο της διακύμανσης της κοινής μεθόδου (common-method variance), η
συστηματική δηλαδή διακύμανση του σφάλματος, η οποία παρουσιάζεται στις
μεταβλητές που αξιολογούνται με την ίδια μέθοδο ή από την ίδια πηγή αναφοράς
(Jakobsen & Jensen, 2015. Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003. Tehseen,
Ramayah, Sajilan, 2017). Καθώς η στρατηγική της δειγματοληψίας που
χρησιμοποιήθηκε δεν επέτρεψε την πολυεπίπεδη ανάλυση (multilevel analysis) για
την ηθική ηγεσία, ενδεχομένως τα συμπεράσματα των αναλύσεων να εμπεριέχουν
αυξημένα

ποσοστά

μεροληψίας.

Ενδεχομένως,

η

μελλοντική

χρήση

των

προαναφερθέντων στρατηγικών ανάλυσης να περιορίσει τέτοιου είδους φαινόμενα
και να προσφέρει μια ‘καθαρότερη’ εικόνα για την ηθική ηγεσία στην εργασία.

9.4. Εφαρμογές του νέου μοντέλου ηθικής ηγεσίας στην εργασία
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Συμπερασματικά, η διδακτορική διατριβή προσφέρει νέα γνώση με την
εκπόνηση πέντε διαφορετικών εμπειρικών μελετών, τα αποτελέσματα των οποίων
διευκόλυναν την κατανόηση δύο βασικών ζητημάτων: τί είναι ηθική ηγεσία και πώς
μπορεί να αξιολογηθεί σε οργανωσιακά πλαίσια. Η ερμηνεία της έννοιας της ηθικής
ηγεσίας αποδίδεται καλύτερα από ένα αμφιπαραγοντικό μοντέλο, γιατί αποτυπώνεται
με σαφέστερο τρόπο η πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης έννοιας. Για να είναι
ηθικός ένας ηγέτης πρέπει να συνδυάζει αρμονικά την ηθική προσωπικότητα με την
ηθική συμπεριφορά. Επομένως, ένας ηγέτης δεν νοείται ως ηθικός, όταν για
παράδειγμα αμφισβητεί τις ηθικές αξίες, αλλά παρόλ’ αυτά εκδηλώνει ηθικές
συμπεριφορές στην εργασία του. Για να είναι ηθικός, ο ηγέτης πρέπει να δοθεί ψυχή
τε και σώματι στα ιδανικά του και να έχει συνέπεια στον αρμονικό συνδυασμό της
θεωρίας με την πράξη. Εάν ο ηγέτης πάψει να είναι συνεπής στις ηθικές αξίες που
πρεσβεύει ή στις δεοντολογικές συμπεριφορές που εκδηλώνει στην εργασία του, τότε
αυτόματα χάνει την θική του και παύει να γίνεται αντιληπτός ως ηθικός. Αναφορικά
με το δεύτερο ζήτημα, η έννοια της ηθικής ηγεσίας απευθύνεται τόσο σε άτομα που
ασκούν διοίκηση, δηλαδη τους ηγέτες, όσο και σε άτομα που υφίστανται διοίκηση,
δηλαδή τους υφιστάμενους, καθώς εμπειρικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την
ισοδυναμία του εννοιολογικού και ψυχομετρικού μοντέλου της ηθικής ηγεσίας
μεταξύ των δύο εργασιακών ομάδων.
Τέλος, η εφαρμογή της ηθικής ηγεσίας εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα
διαδικασιών στους οργανισμούς. Μερικά παραδείγματα εφαρμογών είναι η επιλογή
του ανθρώπινου δυναμικού με ηθικότερα κριτήρια, η ανάδειξη συμπεριφορών που
δεν περιλαμβάνουν ηθικά κριτήρια, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε
περισσότερο ηθικές συμπεριφορές και η ενίσχυση μιας ηθικής κουλτούρας στον
οργανισμό.
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Παραρτήματα
Παράρτημα Α
Παρακάτω περιγράφονται είκοσι εφτά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ηθικές
πρακτικές ατόμων που έχουν ηγετική θέση εργασίας, όπως δηλαδή είναι και η δική
σας. Για κάθε χαρακτηριστικό, δίνεται μια σύντομη περιγραφή για να σας βοηθήσει.
Παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό που θεωρείτε ότι κάθε περιγραφή σας
χαρακτηρίζει, χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα.

Δεν με χαρακτηρίζει
καθόλου

Με χαρακτηρίζει
ελάχιστα

Με χαρακτηρίζει
κάπως

Με χαρακτηρίζει
αρκετά

Με χαρακτηρίζει
πολύ

Με χαρακτηρίζει
απόλυτα

1

2

3

4

5

6

1. Νομιμότητα
Συμπεριφέρομαι
τίμια
και
δίκαια.
Αποφασίζω με ηθικά κριτήρια και έχω
απόλυτη πίστη στις αρχές μου.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

4. Επιβράβευση Ηθικής
Συμπεριφοράς
Αναγνωρίζω, ενισχύω και επιβραβεύω τις
ηθικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από
τους συνεργάτες μου στην εργασία.

1

2

3

4

5

6

5. Αλτρουισμός
Έχω ειλικρινές ενδιαφέρον για τους άλλους.
Σέβομαι και βοηθάω όλους τους συνεργάτες
χωρίς διακρίσεις. Θυσιάζω το προσωπικό
όφελος για το καλό της εργασίας.

1

2

3

4

5

6

2. Ειλικρίνεια
Είμαι
απολύτως
ειλικρινής.
χρησιμοποιώ ποτέ ψέματα και
εκμεταλλεύομαι την θέση μου.

Δεν
δεν

3. Ακεραιότητα
Είμαι άτομο αξιόπιστο, συνεπές και
ακλόνητο στα πιστεύω μου. Ο λόγος μου
είναι εγγύηση στην εργασία.
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Δεν με χαρακτηρίζει
καθόλου

Με χαρακτηρίζει
ελάχιστα

Με χαρακτηρίζει
κάπως

Με χαρακτηρίζει
αρκετά

Με χαρακτηρίζει
πολύ

Με χαρακτηρίζει
απόλυτα

1

2

3

4

5

6

6. Ηθική Στρατηγική
Ορίζω και εφαρμόζω μια ξεκάθαρη ηθική
στρατηγική για τον χειρισμό εργασιακών
υποθέσεων (π.χ., το νομοθετικό πλαίσιο, οι
επιτροπές ελέγχου).

1

2

3

4

5

6

7. Διευκρίνιση Ηθικών Ρόλων
Συζητάω και ξεκαθαρίζω τις ηθικές
δεσμεύσεις
και
υποχρεώσεις
των
υφιστάμενων μου. Στοχεύω στην απόλυτη
διαφάνεια.

1

2

3

4

5

6

8. Πρότυπο Ηθικής Συμπεριφοράς
Δίνω πάντα το καλό παράδειγμα στους
συναδέλφους σε θέματα ηθικής. Αποτελώ
πρότυπο μίμησης ηθικής συμπεριφοράς
στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

1

2

3

4

5

6

9. Ταπεινοφροσύνη
Δεν καυχιέμαι για τα εργασιακά
επιτεύγματά μου. Δεν είμαι ματαιόδοξος/η
αλλά συμπεριφέρομαι με ταπεινοφροσύνη
παρά την εξουσία που κατέχω.

1

2

3

4

5

6

10. Εφαρμογές ‘Πράσινης’ Πολιτικής
Επιδιώκω να καθιερώσω ‘πράσινες’
πολιτικές στην εργασία, όπως ανακύκλωση
πρώτων υλών, εξοικονόμηση ενέργειας κ.ά.

1

2

3

4

5

6

11. Ηθικός Αυτοέλεγχος
Έχω
σταθερό
χαρακτήρα
και
αυτοκυριαρχία. Όταν αντιμετωπίζω ηθικά
διλλήματα συγκρατώ τις επιθυμίες και τα
συναισθήματα μου.

1

2

3

4

5

6

12. Ηθικό Όραμα
Κινητοποιώ και εμπνέω τους υφιστάμενους
προς ένα κοινό όραμα ηθικής, όπου
συνεισφέρει στο γενικό όφελος και στους
μελλοντικούς στόχους της εργασίας.

1

2

3

4

5

6
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Δεν με χαρακτηρίζει
καθόλου

Με χαρακτηρίζει
ελάχιστα

Με χαρακτηρίζει
κάπως

Με χαρακτηρίζει
αρκετά

Με χαρακτηρίζει
πολύ

Με χαρακτηρίζει
απόλυτα

1

2

3

4

5

6

13. Ηθική Ευθύνη
Αναλαμβάνω πάντα την ευθύνη και
αποδέχομαι τις συνέπειες των πράξεων
μου. Ενθαρρύνω την ανάληψη ηθικών
ευθυνών από τους υφιστάμενους.

1

2

3

4

5

6

14. Ηθική Εγρήγορση
Μεταδίδω τις ηθικές αξίες και επιθυμώ την
δέσμευση των υφιστάμενων σε αυτές (π.χ.,
να συμπεριφέρονται δίκαια μεταξύ τους, να
μην λένε ψέματα).

1

2

3

4

5

6

15. Ηθική Δυνατότητα
Διακατέχομαι από ρεαλισμό αλλά και καλή
γνώση του πλαισίου που παρέχεται από την
επιχείρηση για την εκτέλεση των ηθικών
αξιών.

1

2

3

4

5

6

16. Ανάπτυξη Ηθικού Οράματος
Βάζω ως προτεραιότητα την υλοποίηση του
ηθικού
οράματος.
Θέτω
πάντα
συγκεκριμένους ηθικούς στόχους στην
εργασία μου.

1

2

3

4

5

6

17. Καταμερισμός Εξουσίας
Επιτρέπω τις ανοιχτές συζητήσεις για τις
ηθικές
πρακτικές
του
οργανισμού.
Ενδιαφέρομαι για την συμμετοχή όλων
στην λήψη αποφάσεων.

1

2

3

4

5

6

18. Ηθική Κουλτούρα
Δημιουργώ, διατηρώ και προωθώ μια
κουλτούρα που δίνει έμφαση σε ηθικές
πεποιθήσεις, αξίες και κανόνες.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

19. Ηθική Εμψύχωση
Ενδιαφέρομαι
και
υποστηρίζω
την
προσωπική εξέλιξη και ανέλιξη των
υφιστάμενων
μου.
Προσφέρω
ίσες
ευκαιρίες σε όλους.
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Δεν με χαρακτηρίζει
καθόλου

Με χαρακτηρίζει
ελάχιστα

Με χαρακτηρίζει
κάπως

Με χαρακτηρίζει
αρκετά

Με χαρακτηρίζει
πολύ

Με χαρακτηρίζει
απόλυτα

1

2

3

4

5

6

20. Προώθηση Ηθικής Εκπαίδευσης
Θεωρώ την συνεχή εκπαίδευση σε
ζητήματα
ηθικής
αναγκαία.
Έχω
καινοτόμες ιδέες για την ηθική βελτίωση
της εργασίας.

1

2

3

4

5

6

21. Ηθική Αποφασιστικότητα
Λειτουργώ αποτελεσματικά σε καταστάσεις
που περιλαμβάνουν ηθικά διλήμματα.
Λαμβάνω αποφάσεις, όσο δύσκολες και να
είναι.

1

2

3

4

5

6

22. Συνεργασία
Προωθώ την συνεργασία και την
ομαδικότητα στους υφιστάμενους. Στοχεύω
στην
αρμονική
διευθέτηση
των
προσωπικών διαφορών.

1

2

3

4

5

6

23. Ηθική Αξιολόγηση
Θεωρώ σημαντική την αξιολόγηση όλων
των εργαζομένων σε θέματα ηθικής.
Παρέχω ανατροφοδότηση και ενισχύω την
αυτό-αξιολόγηση των υφισταμένων.

1

2

3

4

5

6

24. Ηθική Επιρροή Μετόχων
Διατηρώ παραγωγικές σχέσεις με τους
μετόχους της επιχείρησης. Επιδιώκω την
ηθική επιρροή τους στην λήψη αποφάσεων.

1

2

3

4

5

6

25. Εμπιστοσύνη
Είμαι φερέγγυο άτομο, ικανό να
διατηρήσω το απόρρητο των εργασιακών
ζητημάτων. Όλοι οι συνεργάτες μου έχουν
εμπιστοσύνη.

1

2

3

4

5

6

26. Ηθική Παρατηρητικότητα
Παρακολουθώ την ηθική και ανήθικη
συμπεριφορά στην εργασία. Επισημαίνω
τις συνέπειες αυτών των συμπεριφορών
στους συνεργάτες μου.

1

2

3

4

5

6
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27. Ηθική Καθοδήγηση
Ενδυναμώνω
την
παρουσία
ηθικής
συμπεριφοράς στην εργασία. Για αυτό
ανταμείβω
την
επιθυμητή
ηθικά
συμπεριφορά και επιβάλλω ποινές για την
ανεπιθύμητη.
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Παράρτημα Β

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,
74 100 – Ρέθυμνο

Αξιότιμε/η κύριε/α,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σας σε αυτή την έρευνα,
βασικός στόχος της οποίας είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών που συνάδουν με
ηθικές συμπεριφορές στην εργασία. Μέσα από αυτή τη μελέτη, στοχεύουμε να
κατανοήσουμε τις ηθικές πρακτικές των ατόμων που κατέχουν ηγετικές θέσεις στους
οργανισμούς, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να αξιολογηθούν με πιο συστηματικό
τρόπο.
Αναφορικά με τη συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα, θα θέλαμε να τονίσουμε
τα παρακάτω: Πρώτα από όλα, αυτά τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται
εθελοντικά. Όλες οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και η ταυτότητά σας θα
παραμείνει ανώνυμη. Δεν θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κανένα προσωπικό
στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η ταυτότητά σας, ούτε θα συμπληρωθεί ένα
τέτοιο στοιχείο αργότερα. Η συμπλήρωση τους διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά. Τέλος,
η συμπλήρωση και η επιστροφή των ερωτηματολογίων, αποτελεί την αποδοχή σας
για την συμμετοχή στην έρευνα.
Κρατήστε αυτό το γράμμα στο αρχείο σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία
αναφορικά με αυτή την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ειρήνη
Μαρίνα Μητροπούλου, Υποψήφια Διδάκτορα του τμήματος Ψυχολογίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, 74100 (στοιχεία
επικοινωνίας: 6944671974, psyp165@psy.soc.uoc.gr) ή με τον επιβλέποντα
καθηγητή της έρευνας: Δρ. Ιωάννη Τσαούση, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος
Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, 74100
(στοιχεία επικοινωνίας: 2831077519, tsaousis@uoc.gr)
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία!
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Παράρτημα Γ

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας στην έρευνα.
Παρακάτω περιγράφονται είκοσι εφτά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ηθικές
πρακτικές των ατόμων που έχουν ηγετική θέση εργασίας, δηλαδή του/ της
προϊστάμενου/ η σας. Για να είναι πιο ξεκάθαρο, κάτω από κάθε χαρακτηριστικό σας
δίνετε μια σύντομη περιγραφή. Παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό που θεωρείτε ότι
κάθε περιγραφή χαρακτηρίζει τον/ την προϊστάμενο/ η σας χρησιμοποιώντας την
παρακάτω κλίμακα.

1

Δεν τον/ την χαρακτηρίζει καθόλου

2

Τον/ την χαρακτηρίζει ελάχιστα

3

Τον/ την χαρακτηρίζει κάπως

4

Τον/ την χαρακτηρίζει αρκετά

5

Τον / την χαρακτηρίζει πολύ

6

Τον/ την χαρακτηρίζει απόλυτα

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας!
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Δεν τον/ την
χαρακτηρίζει
καθόλου

Τον/ την
χαρακτηρίζει
ελάχιστα

Τον/ την
χαρακτηρίζει
κάπως

Τον/ την
χαρακτηρίζει
αρκετά

Τον/ την
χαρακτηρίζει πολύ

Τον/ την
χαρακτηρίζει
απόλυτα

1

2

3

4

5

6

1. Νομιμότητα
Ο/Η προϊστάμενός/η μου συμπεριφέρεται
τίμια και δίκαια. Αποφασίζει με ηθικά
κριτήρια και έχει απόλυτη πίστη στις αρχές
του/της.
2. Ειλικρίνεια
Είναι
απολύτως
ειλικρινής.
χρησιμοποιεί ποτέ ψέματα και
εκμεταλλεύεται την θέση του/της.

Δεν
δεν

3. Ακεραιότητα
Είναι άτομο αξιόπιστο, συνεπές και
ακλόνητο στα πιστεύω του. Ο λόγος του/της
είναι εγγύηση στην εργασία.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1

2

3

4

5

6

4. Επιβράβευση Ηθικής
Συμπεριφοράς
Αναγνωρίζει, ενισχύει και επιβραβεύει τις
ηθικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από
τους συνεργάτες του/της στην εργασία.

1

2

3

4

5

6

5. Αλτρουισμός
Έχει ειλικρινές ενδιαφέρον για τους άλλους.
Σέβεται και βοηθά όλους τους συνεργάτες
χωρίς διακρίσεις. Θυσιάζει το προσωπικό
όφελος για το καλό της εργασίας.

1

2

3

4

5

6

6. Ηθική Στρατηγική
Ορίζει και εφαρμόζει μια ξεκάθαρη ηθική
στρατηγική για τον χειρισμό εργασιακών
υποθέσεων (π.χ., το νομοθετικό πλαίσιο, οι
επιτροπές ελέγχου).

1

2

3

4

5

6
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Δεν τον/ την
χαρακτηρίζει
καθόλου

Τον/ την
χαρακτηρίζει
ελάχιστα

1

2

Τον/ την
χαρακτηρίζει
κάπως

Τον/ την
χαρακτηρίζει
αρκετά

3

Τον/ την
χαρακτηρίζει πολύ

4

Τον/ την
χαρακτηρίζει
απόλυτα

5

6

7. Διευκρίνιση Ηθικών Ρόλων
Συζητά και ξεκαθαρίζει τις ηθικές
δεσμεύσεις
και
υποχρεώσεις
των
υφιστάμενων του/ της. Στοχεύει στην
απόλυτη διαφάνεια.

1

2

3

4

5

6

8. Πρότυπο Ηθικής Συμπεριφοράς
Δίνει πάντα το καλό παράδειγμα στους
συναδέλφους σε θέματα ηθικής. Αποτελεί
πρότυπο μίμησης ηθικής συμπεριφοράς
στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

1

2

3

4

5

6

9. Ταπεινοφροσύνη
Δεν
καυχιέται
για
τα
εργασιακά
επιτεύγματά
του/της.
Δεν
είναι
ματαιόδοξος/η αλλά συμπεριφέρεται με
ταπεινοφροσύνη παρά την εξουσία που
κατέχει.
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10. Εφαρμογές ‘Πράσινης’ Πολιτικής
Επιδιώκει να καθιερώσει ‘πράσινες’
πολιτικές στην εργασία, όπως ανακύκλωση
πρώτων υλών, εξοικονόμηση ενέργειας κ.ά.

1
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5

6

11. Ηθικός Αυτοέλεγχος
Έχει
σταθερό
χαρακτήρα
και
αυτοκυριαρχία. Όταν αντιμετωπίζει ηθικά
διλλήματα συγκρατεί τις επιθυμίες και τα
συναισθήματα του/της.
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3

4

5

6

12. Ηθικό Όραμα
Κινητοποιεί και εμπνέει τους υφιστάμενους
προς ένα κοινό όραμα ηθικής, όπου
συνεισφέρει στο γενικό όφελος και στους
μελλοντικούς στόχους της εργασίας.
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4

5

6

13. Ηθική Ευθύνη
Αναλαμβάνει πάντα την ευθύνη και
αποδέχεται τις συνέπειες των πράξεων
του/της. Ενθαρρύνει την ανάληψη ηθικών
ευθυνών από τους υφιστάμενους.
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3

4

5

6
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Δεν τον/ την
χαρακτηρίζει
καθόλου

Τον/ την
χαρακτηρίζει
ελάχιστα

1

2

Τον/ την
χαρακτηρίζει
κάπως

Τον/ την
χαρακτηρίζει
αρκετά

3

Τον/ την
χαρακτηρίζει πολύ

4

Τον/ την
χαρακτηρίζει
απόλυτα

5

6

14. Ηθική Εγρήγορση
Μεταδίδει τις ηθικές αξίες και επιθυμεί την
δέσμευση των υφιστάμενων σε αυτές (π.χ.,
να συμπεριφέρονται δίκαια μεταξύ τους, να
μην λένε ψέματα).

1
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3

4

5

6

15. Ηθική Δυνατότητα
Διακατέχεται από ρεαλισμό αλλά και καλή
γνώση του πλαισίου που παρέχεται από την
επιχείρηση για την εκτέλεση των ηθικών
αξιών.
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16. Ανάπτυξη Ηθικού Οράματος
Βάζει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη και
υλοποίηση ενός ηθικού οράματος. Θέτει
πάντα συγκεκριμένους ηθικούς στόχους
στην εργασία του/της.
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5

6

17. Καταμερισμός Εξουσίας
Επιτρέπει τις ανοιχτές συζητήσεις για τις
ηθικές πρακτικές τους οργανισμού.
Ενδιαφέρεται για την συμμετοχή όλων στην
λήψη αποφάσεων.
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18. Ηθική Κουλτούρα
Δημιουργεί, διατηρεί και προωθεί μια
κουλτούρα που δίνει έμφαση σε ηθικές
πεποιθήσεις, αξίες και κανόνες.
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6

19. Ηθική Εμψύχωση
Ενδιαφέρεται
και
υποστηρίζει
προσωπική εξέλιξη και ανέλιξη
υφιστάμενων του/της. Προσφέρει
ευκαιρίες σε όλους.

την
των
ίσες
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20. Προώθηση Ηθικής Εκπαίδευσης
Θεωρεί την συνεχή εκπαίδευση σε
ζητήματα
ηθικής
αναγκαία.
Έχει
καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωση της
εργασίας σε τομείς ηθικής.
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5
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Δεν τον/ την
χαρακτηρίζει
καθόλου

Τον/ την
χαρακτηρίζει
ελάχιστα

Τον/ την
χαρακτηρίζει
κάπως

Τον/ την
χαρακτηρίζει
αρκετά

Τον/ την
χαρακτηρίζει
πολύ

Τον/ την
χαρακτηρίζει
απόλυτα
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2

3

4

5
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21. Ηθική Αποφασιστικότητα
Λειτουργεί αποτελεσματικά σε καταστάσεις
που περιλαμβάνουν ηθικά διλήμματα.
Λαμβάνει ηθικές αποφάσεις, όσο δύσκολες
και να είναι.

1

2

3

4

5

6

22. Συνεργασία
Προωθεί την συνεργασία και την
ομαδικότητα στους υφιστάμενους. Στοχεύει
στην
αρμονική
διευθέτηση
των
προσωπικών διαφορών.

1

2

3

4

5

6

23. Ηθική Αξιολόγηση
Θεωρεί σημαντική την αξιολόγηση όλων
των εργαζομένων σε θέματα ηθικής.
Παρέχει ανατροφοδότηση και ενισχύει την
αυτό-αξιολόγηση των υφισταμένων.
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6

24. Ηθική Επιρροή Μετόχων
Διατηρεί παραγωγικές σχέσεις με τους
μετόχους της επιχείρησης. Επιδιώκει την
επιρροή τους στην λήψη ηθικών
αποφάσεων.
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4

5

6

25. Εμπιστοσύνη
Είναι φερέγγυο άτομο, ικανό να διατηρήσει
το απόρρητο των εργασιακών ζητημάτων.
Όλοι οι συνεργάτες του/της έχουν
εμπιστοσύνη.
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26. Ηθική Παρατηρητικότητα
Παρακολουθεί την ηθική και ανήθικη
συμπεριφορά στην εργασία, καθώς και τις
συνέπειές τους ώστε να υπάρχει διαφάνεια.
Επισημαίνει τις συνέπειες των ανήθικων
πρακτικών στους συνεργάτες του/ της.
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27. Ηθική Καθοδήγηση
Επικοινωνεί το ήθος στην εργασία, και
επεγηξεί τους κανόνες ηθικής ώστε οι
υφιστάμενοι
να
έχουν
μεγαλύτερη
επίγνωση. Προωθεί και αναταμείβει τις
ηθικές πρακτικές στους υφισταμένους τους.
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