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Α.10   Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι ανάγκες του ανθρώπου να ανήκει σε µια ή περισσότερες 
κοινωνικές οµάδες, να γίνεται αποδεκτός από αυτές, να αναπτύσσει φιλικές σχέσεις, να προσφέρει και να 
κερδίζει αγάπη και στοργή. Για να γίνουν οι κοινωνικές ανάγκες η κυρίαρχη κατηγορία παρακίνησης, είναι 
απαραίτητη η ικανοποίηση των φυσιολογικών και των αναγκών ασφαλείας. 
 

 
 
 
 

 
Β.1  Κάθε επιχείρηση ή οργανισµός έχει την ανάγκη της ανάπτυξης καλών σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις, 
οργανισµούς, άτοµα ή οµάδες καθώς και την ανάγκη να προβάλλει µια καλή εικόνα προς αυτούς, για να 
κερδίσει την εκτίµηση, τον σεβασµό και τις θετικές εντυπώσεις. Αυτό ασφαλώς επιτυγχάνεται µε µια σειρά 
από ενέργειες, όπως η προβολή των θετικών σηµείων και της συνολικής εικόνας, η οργάνωση και η 
υλοποίηση εκδηλώσεων και άλλων δράσεων επικοινωνίας και επαφών, οι σχέσεις µε τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας, οι ενέργειες φιλανθρωπίας, οι χορηγίες πολιτιστικών, επιστηµονικών ή άλλων δραστηριοτήτων 
κτλ. Όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν τη λειτουργία των ∆ηµοσίων Σχέσεων µιας επιχείρησης ή 
Οργανισµού. 
 
Β.2 Το 1920 εµφανίστηκαν οι πρώτοι αµφισβητίες της θεωρίας του Taylor και των οπαδών του. Οι 
κατηγορίες εστιάζονταν στο γεγονός ότι το επιστηµονικό µάνατζµεντ µεταχειριζόταν τους εργαζόµενους ως 
εξαρτήµατα µηχανής, απαιτώντας τυποποιηµένες κινήσεις και µεθόδους. Υποστήριξαν ότι, αν οι επιχειρήσεις 
επέτρεπαν στους εργαζόµενους να έχουν ενεργό συµµετοχή σε θέµατα που αφορούσαν τις συνθήκες και τις 
µεθόδους εργασίας, τότε το ηθικό τους θα βελτιωνόταν και θα έδειχναν µεγαλύτερη προθυµία για 
συνεργασία. Η θεωρία αυτή ονοµάστηκε κίνηµα ανθρώπινων σχέσεων και κυριότεροι εκπρόσωποί της ήταν ο 
Elton Mayo και F. Roethlisberger. Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1920 σε µεγάλες βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις προέκυψε ότι η συµµετοχή των εργαζοµένων σε οµάδα εργασίας και το γεγονός ότι οι 
εργαζόµενοι ένιωθαν ότι οι γνώµες και τα συναισθήµατά τους είχαν σηµασία για την επιχείρηση βοηθούσε 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και µάλιστα ανεξάρτητα από τη βελτίωση ή τη χειροτέρευση των 
συνθηκών εργασίας. 
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Β.3 Η δύναµη της ανταµοιβής και της τιµωρίας. Αυτή δίνει τη δυνατότητα στον ηγέτη να ικανοποιεί τις 
ανάγκες ενός ατόµου ή µιας οµάδας ή να επιβάλλει ποινές. Για παράδειγµα ο υπάλληλος Α έχει δύναµη 
απέναντι στον υπάλληλο Β, αν ο δεύτερος γνωρίζει ότι η προαγωγή του εξαρτάται από τον πρώτο, αφού ο 
διευθυντής τους τον συµβουλεύεται και παίρνει υπόψη τη γνώµη του για τις προαγωγές. Αυτό τον κάνει να 
συµµορφώνεται λίγο-πολύ στις επιθυµίες του Α, ο οποίος γι’ αυτό αποκτά ηγετικό ρόλο-συµπεριφορά. 
Αλλά και όταν κάποιος έχει τη δύναµη να επιβάλλει κάθε είδους ποινή, µπορεί να επηρεάζει τη συµπεριφορά 
των άλλων, οι οποίοι φοβούνται την τιµωρία. 
Η δύναµη της αναφοράς (προτύπου). Είναι γνωστό ότι τα άτοµα, κυρίως οι έφηβοι, έχουν κάποιο άλλο 
άτοµο ως πρότυπο ή σηµείο αναφοράς (είδωλο) και θέλουν να ταυτιστούν µαζί του, γιατί έχει χαρίσµατα που 
τους εντυπωσιάζουν. Επηρεάζονται λοιπόν από αυτό (π.χ. η επιρροή που ασκούν ηθοποιοί, τραγουδιστές, 
αθλητές κ.λ.π.) και το αναγορεύουν αρχηγό. 
Η δύναµη των ειδικών. Αυτή προέρχεται από τις ειδικές γνώσεις και την πείρα που έχει ή κατά τη γνώµη 
των οπαδών έχει ο ηγέτης σε ένα ειδικό θέµα. Για παράδειγµα, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µιας εταιρείας ο 
µηχανικός έχει µεγαλύτερη δύναµη, όταν συζητούνται προβλήµατα της ειδικότητάς του και, κατά συνέπεια, 
επηρεάζει τα υπόλοιπα µέλη. 
Η δύναµη των πληροφοριών. Μια ακόµη πηγή δύναµης για τους ηγέτες είναι η κατοχή των πληροφοριών ή 
ο έλεγχος των µηχανισµών µε τους οποίους αυτές µεταβιβάζονται. 
Οι ηγέτες διαλέγουν και χρησιµοποιούν περισσότερο τη δύναµη της αναφοράς και του ειδικού και της 
ανταµοιβής και λιγότερο τη δύναµη της τιµωρίας. 
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