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ΕΤΧ ΡΙΣΙΕ  

 

ΘαΝ άγ ζαΝ θαΝ υξαλδ ά πΝ γ ληΪΝ κΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ

Κ θ λδεάμΝ δίζδκγάεβμ,ΝσπκυΝ ε Ϋζ αΝ βθΝπλαε δεάΝηκυΝΪ εβ β,Ν

ΰδαΝ βΝ υηπαλΪ α βΝ εαδΝ βθΝ εΪγ Ν έ κυμΝ ίκάγ δαΝ πκυΝ ηκυΝ

παλ έξαθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ δκδεβ δεΪΝ ζΫξβΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ ΰδαΝ

κθΝ ία ησΝ εαδΝ βθΝ ε έηβ βΝ πκυΝ Ϋ διαθΝ πλκμΝ κΝ πλσ ππσΝ

ηκυέΝ Ι δαδ ΫλπμΝγαΝάγ ζαΝθαΝ υξαλδ ά πΝ βθΝεαέΝ αφ δλέκυΝπκυΝ

Ϋξ βε ΝθαΝ πκπ τ δΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ βμΝπ υξδαεάμΝηκυΝ λΰα έαμΝ

εαδΝ θαΝ έι δΝ υπκηκθάΝ βθΝ σπκδαΝ α υθΫπ δΪΝ ηκυέΝ ΘαΝ ά αθΝ

παλΪζ δοβΝ θαΝ ηβθΝ αθαφ λγυΝ βθΝ κδεκΰΫθ δΪΝ ηκυΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ

βΝηβ ΫλαΝηκυ,ΝξπλέμΝ βΝίκάγ δαΝ βμΝκπκέαμΝ θΝγαΝίλδ εσηκυθΝ

Ναυ άΝ βΝγΫ βέ  
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ΠΡΟΛΟΓΟΝ  
 

Ν παλκτ αΝ λΰα έαΝ υθ Ϊξγβε Ν αΝ πζαέ δαΝ π θΝ

απαδ ά πθΝ πθΝ πκυ υθΝ κΝ ηάηαΝ δίζδκγβεκθκηέαμΝ εαδΝ

υ βηΪ πθΝ Πζβλκφσλβ βμΝ κυΝ έΣέ έΙέΝ Θ αζκθέεβμέΝ εκπσμΝ

βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ ικδε έπ βΝ πθΝ φκδ β υθΝ η Ν βθΝ

πδ βηκθδεάΝΫλ υθαΝεαδΝ υΰΰλαφά,Ν έθκθ ΪμΝ κυμΝ βΝ υθα σ β αΝ

θαΝ απκ υπυ κυθΝ εαδΝ θαΝ πδεκδ θπθά κυθΝ βθΝ πλκ ππδεάΝ κυμΝ

κπ δεάΝ εαδΝ αθ έζβοβΝ πΪθπΝ Ν εΪπκδκΝ πδ βηκθδεσΝ αά βηαΝ η Ν βΝ

ξλά βΝ εηβλδπηΫθβμΝ πδξ δλβηα κζκΰέαμέΝ  

ΣκΝ γΫηαΝ πκυΝ πλαΰηα τ αδΝ βΝ πλκε έη θβΝ λΰα έαΝ έθαδΝ κΝ

ΜΪθα αη θ Ν εαδΝ βΝ φαληκΰάΝ κυΝ κΝ ξυλκΝ πθΝ ίδίζδκγβευθ,Ν η Ν

ηέαΝ δ δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ αεα βηαρευθΝ ίδίζδκγβευθέΝ

Μ ΪΝ απσΝ ε θάΝ η ζΫ βΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ πκυΝ απα ξκζκτθΝ βΝ

τΰξλκθ μΝ ίδίζδκγάε μΝ Ϋΰδθ Ν βΝ πδζκΰάΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ

αβ άηα κμ,Ν υ Ν θαΝ αθαζυγ έΝ εαδΝ θαΝ παλκυ δα έΝ εα ΪΝ κΝ

υθα σθΝ βΝ ά βΝ υπΪλξκυ αΝ εα Ϊ α β  τηφπθα  η Ν βθΝ

ίδίζδκΰλαφέα,Ν αζζΪΝ εαδΝ θαΝ ιαξγκτθΝ υηπ λΪ ηα αΝ ΰδαΝ δμΝ

η ζζκθ δεΫμΝ ι ζέι δμΝ κΝ ξυλκΝ κυΝ ΜΪθα αη θ Ν πθΝ

δίζδκγβευθέΝ  

 βθΝ λΰα έα  πκυΝ αεκζκυγ έΝ ΰέθ αδΝ πλκ πΪγ δαΝ θαΝ

παλκυ δα κτθΝ εΪπκδαΝ ΰ θδεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ ξαλαε βλέακυθΝ κΝ

ξυλκΝ κυΝΜΪθα αη θ ,Ν θαΝΰέθκυθΝαθαφκλΫμ  ΝπδκΝ υΰε ελδηΫθ μΝ

π υξΫμΝ κυ,Ν πκυΝ γ πλκτθ αδΝ γ η ζδυ κυμΝ βηα έαμΝ εαδΝ εα σπδθΝ

θαΝ θ αξγκτθΝ κθΝ δ δαέ λκΝ ξυλκΝ πθΝ ίδίζδκγβευθέΝ ΣαΝ

πδηΫλκυμΝ αβ άηα αΝ πκυΝ Ϊπ κθ αδΝ κυΝ ΜΪθα αη θ Ν έθαδΝ

πλαΰηα δεΪΝ πκζυΪλδγηα,Ν ΰδ ’Ν αυ σΝ Ϋΰδθ Ν πδζκΰάΝ αυ υ θΝ πκυΝ

γ πλάγβεαθΝ πδκΝ βηαθ δεΪΝ ΰδαΝ κΝ ξυλκΝ πθΝ ΚΫθ λπθΝ

Πζβλκφσλβ βμέΝ  
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Ι ΓΩΓ  

 

ΣκΝ εέθβ λκΝ ΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ βμ  αεσζκυγβμ  λΰα έαμ  

υπάλι Ν κΝΫθ κθκΝ θ δαφΫλκθΝ κυΝίδίζδκγβεκθκηδεκτ εσ ηκυ,ΝΰδαΝ

βθΝ θ πηΪ π βΝ εαδθκτλδπθΝ δκδεβ δευθΝ πλαε δευθΝ κθΝ λσπκ  

δκέεβ βμΝ εαδΝ κλΰΪθπ βμΝ πθΝ ίδίζδκγβευθέ  υ άΝ βΝ

πλαΰηα δεσ β αΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ Ϋζζ δοβΝίδίζδκΰλαφέαμΝΰδαΝ

βθΝ εα Ϊ α β,Ν σππμΝ αυ άΝ δαηκλφυθ αδΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ

ίδίζδκγάε μ,Ν απκ Ϋζ αθΝ κΝ Ϋθαυ ηα,Ν ΰδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ βΝ

ίδίζδκΰλαφδεάΝαθα εσπβ βΝπκυΝαεκζκυγ έέΝ  

εοπσμ  βμΝ λΰα έαμΝ υπάλι Ν βΝ ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθΝ

ξ δεΪΝ η Ν δμΝ η ζζκθ δεΫμΝ ι ζέι δμΝ κΝ ξυλκΝ βμΝ δκέεβ βμΝ πθΝ

ίδίζδκγβευθΝ εαδΝ βΝ εα αΰλαφάΝ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ αΝ αβ άηα αΝ πκυΝ

γαΝηπκλκτ αθΝθαΝαπα ξκζά κυθΝ κθΝη ζζκθ δεσΝ λ υθβ άέΝ  

ΓδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ αυ σΝ φδε σΝ ,Ν ΫγβεαθΝ εΪπκδκδΝ πδηΫλκυμΝ

σξκδ:  

1. θαΝΰέθ δΝ ΫθαΝ εαθΪλδ ηαΝ βμΝυπΪλξκυ αμΝίδίζδκΰλαφέαμ  

ΧΫθ υπβμΝεαδΝηβΨΝ ξ δεΪΝη Ν κΝαά βηαΝπκυΝηαμΝαπα ξκζ έ  

2. θαΝ εα αΰλαφκτθΝ κδΝ απσο δμΝ εαδΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ πθΝ

δ δευθΝεαδ  

3. θαΝ θ κπδ κτθ,Ν η Ν ίΪ βΝ αΝ παλαπΪθπ,Ν κδΝ γ ηα δεΫμΝ

π λδκξΫμΝ πκυΝ έθαδΝ ζζδπ έμΝ ίδίζδκΰλαφδεΪΝ εαδΝ ξλάακυθΝ

π λαδ ΫλπΝη ζΫ βμΝεαδΝΫλ υθαμ  

 

Ν θα ξσζβ βΝ η Ν δμΝ δκδεβ δεΫμΝ πλαε δεΫμ  δμΝ

ίδίζδκγάε μ,Ν σππμΝ δαπδ υγβε Ν ηΫ αΝ απσΝ βθΝ ίδίζδκΰλαφδεάΝ

Ϋλ υθα,Ϋξ δΝ θ αγ έΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ εαδΝ αυ σΝ ΰέθ αδΝ φαθ λσΝ

απσ  βθΝ πζβγυλαΝ πβΰυθΝ πκυΝ θ κπέακθ αδ,Ν ευλέπμΝ

ι θσΰζπ πθέΝΣκΝΜΪθα αη θ ΝΫξ δΝ δ ίΪζ δΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝ

βμΝαθγλυπδθβμΝ λα βλδσ β αμΝεαδΝκΝξυλκμΝ βμΝπζβλκφσλβ βμΝ

θΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝη έθ δΝαθ πβλΫα κμέΝ  
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 αΝεΫθ λαΝπζβλκφσλβ βμΝ κυΝ ιπ λδεκτΝβΝ ικδε έπ βΝη Ν

δμΝ ξθδεΫμΝ κυΝ ΜΪθα αη θ Ν έθαδΝ αφυμΝ θ κθσ λβ .  ΣκΝ

ζπδ κφσλκΝ έθαδΝ σ δΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ σζκΝ εαδΝ π λδ σ λκδΝ

πδ άηκθ μΝ βμΝ πζβλκφσλβ βμΝ βΝ ξυλαΝ ηαμΝ Ν αλγλκΰλαφκτθΝ

ΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ αά βηα,Ν παλΫξκθ αμΝ ΫθαΝ φαζ άλδκΝ ΰδαΝ κΝ

θΫκΝ λ υθβ άέΝ  

Γδα  βθΝαπσ κ βΝ κυΝσλκυΝManagement ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ

ευλέπμΝ κδΝ ζΫι δμΝ δκέεβ β,Ν δκδεβ δεά,Ν δαξ έλδ βέΝ ΚαηέαΝ ζΫιβΝ

σηπμΝ θΝ απκ έ δΝ η Ν αελέί δαΝ βΝ βηα έαΝ κυΝ σλκυ,Ν Ϋ δΝ εαδΝ

αΝ ζζβθδεΪΝ πδελΪ β Ν θαΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ αΰΰζδεσμΝ σλκμΝ

Management ΧΜΪθα αη θ ΨέΝ  

Πλκ παγυθ αμΝ θαΝ κλέ κυη Ν η Ν υθ κηέαΝ βΝ βηα έαΝ κυΝ

ΜΪθα αη θ ,Ν γαΝ ηπκλκτ αη Ν θαΝ πκτη Ν σ δΝ έθαδμΝ «βΝ πέ υιβΝ

κλΰαθπ δαευθΝ πδ δυι πθΝ εαδΝ σξπθΝ η Ν βΝ υθ λΰα έαΝ άήεαδΝ

βθΝ πκπ έαΝ α σηπθΝ άήεαδΝ κηΪ πθ» (Georges et al.,  1998: p. 

32)έΝ Μδζυθ αμΝ ΰδαΝ κλΰαθπ δαεΫμΝ π δ δυι δμΝ θθκκτθ αδΝ αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ πκυΝ πέ βηαΝ πδγυη έΝ θαΝ πδ τξ δΝ κΝ κλΰαθδ ησμΝ

κθΝκπκέκΝαθάε δΝαυ σμΝπκυΝα ε έΝ κΝΜΪθα αη θ έΝ  

ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ εαδΝ κΝ βη λδθσΝ η αίαζζση θκΝ

π λδίΪζζκθ,ΝσπκυΝβΝεκδθπθέαΝεαδΝβΝκδεκθκηέαΝ ιαλ υθ αδΝκζκΫθαΝ

εαδΝπ λδ σ λκΝαπσΝ βθΝπζβλκφκλέα,Ν δμΝ ξθκζκΰδεΫμΝ ι ζέι δμ,Ν

εαγυμΝ εαδΝ κθΝ αυιαθση θκΝ αθ αΰπθδ ησ,Ν ΰέθ αδΝ φαθ λάΝ βΝ

αθΪΰεβΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ ΰδαΝ αζζαΰάΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ

υζζκΰυθΝ κυμ,ΝαζζΪΝεαδΝ κθΝ λσπκΝ δκέεβ άμΝ κυμέΝ  

ΜΫ αΝ Ν αυ σΝ κΝ πζαέ δκ,Ν βΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ γέΰ δΝ αΝ

ία δεΪΝ αβ άηα αΝπκυΝεαζ έ αδΝ θαΝαθ δη ππέ δΝ κΝυπ τγυθκμΝΰδαΝ

βθΝ δκέεβ βΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ ίδίζδκγάεβμέΝ ΟΝ ετλδκμΝ εκλησμΝ βμΝ

λΰα έαμΝ δαελέθ αδΝ ΝιΝ πδηΫλκυμΝε φΪζαδαμ  

ΚΕΦ Λ ΙΟ 1  μΝ ΙΚ Ν ΡΧ ΝΜ Ν Σ Μ ΝΣ  

Γέθ αδΝ αθαφκλΪΝ αΝ ία δεΫμΝ αλξΫμΝ πκυΝ δΫπκυθ  βθΝ

πδ άηβΝ κυΝΜΪθα αη θ ΝεαδΝ δμΝ ξθδεΫμΝπκυΝαυ άΝπαλΫξ δ,Ν Ν

σπκδκθΝΫξ δΝ βθΝ υγτθβΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ δκέεβ βμέ    
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ΚΕΦ Λ ΙΟ β  μΝ ΤΓΧΡΟΝ Ν Ι ΛΙΟΘ Κ Ν Κ Ι  
Μ Ν Σ Μ ΝΣΝ  

Π λδΰλΪφ αδΝ βΝ εα Ϊ α βΝ πκυΝ πδελα έΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ

δίζδκγάε μΝ εαδΝ βΝ Ν φαληκΰάΝ πθ  πλαε δευθΝ κυΝ ΜΪθα αη θ Ν

βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝ δκέεβ άΝ κυμέ  

  

ΚΕΦ Λ ΙΟ γ μ ΙΟΙΚ  Ν Ι ΛΙΟΘ ΚΩΝΝΜ Ν  ΝΣ ΝΝ
 

ΠΟΙΟΣ Σ Ν  
     θαζτ αδΝ βΝ δκδεβ δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ πκυΝ δΪα δΝ βθΝ

πκδσ β αΝ εαδΝ απκ ζ έΝ βθΝ ευλέαλξβΝ Ϊ βΝ κΝ ξυλκΝ κυΝ

τΰξλκθκυΝΜΪθα αη θ έ  

 

ΚΕΦ Λ ΙΟ 4 μ ΞΙΟΛΟΓ  Ν  
Γέθ αδΝ ηδαΝ τθ κηβΝ αθαφκλΪΝ βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ απκ έηβ βΝ

κυΝ Ϋλΰκυ,Ν πκυΝ παλΪΰ δΝ βΝ δίζδκγάεβΝ εαδΝ πυμΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ

αυ άμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ Ν γαΝ ίκβγά κυθΝ κθΝ ΜΪθα α λΝ θαΝ α εά δΝ

πδκΝαπκ ζ ηα δεΪΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυέΝ  

 

ΚΕΦ Λ ΙΟ η μ ΛΛ Γ ΝΣ ΝΝΟΡΓ ΝΩΣΙΚ Ν ΟΜ ΝΣ Ν
 

Ι ΛΙΟΘ Κ   

Παλκυ δΪακθ αδΝ κδΝ αζζαΰΫμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πδφΫλ δ  βθΝ

κλΰΪθπ βΝ πθΝ δίζδκγβευθΝ βΝ ξθκζκΰδεάΝ Ϋελβιβ,Ν Ν

υθ υα ησΝ η Ν δμΝ ΰ θδεσ λ μΝ εκδθπθδεΫμΝ εαδΝ κδεκθκηδεΫμΝ

ι ζέι δμ,Ν αθαφκλδεΪΝ Ν η Ν κΝ ΪουξκΝ εαδΝ ευλέπμΝ κΝ ΫηουξκΝ υζδεσΝ

βμέ  

  

ΚΕΦ Λ ΙΟ θ  μΝ Ν Μ Ι ΝΣ Ν ΠΙΚΟΙΝΩΝΙ   

Γέθ αδΝ ζσΰκμΝ ΰδαΝ βΝ βηα έαΝ βμΝ κλγάμΝ πδεκδθπθέαμΝ Ν

σζαΝ αΝ πέπ αΝ λΰα έαμΝ Ν ηδαΝ δίζδκγάεβΝ εαδΝ εηβλδυθ αδΝ κΝΝ

απαλαέ β κμΝ ξαλαε άλαμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πδησλφπ βμΝ κυΝ

πλκ ππδεκτ,ΝΰδαΝθαΝ πδ υξγ έΝεΪ δΝ Ϋ κδκέ 

   

ΚΕΦ Λ ΙΟ ι  μΝ Ν ΙΟΙΚ ΣΙΚ Ν ΠΡ ΓΜ ΣΙΚΟΣ Σ Ν ΣΙΝ
ΛΛ ΝΙΚ Ν Ι ΛΙΟΘ Κ   
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εδαΰλαφ έ αδΝ βΝ εα Ϊ α βΝ πκυΝ πδελα έΝ βΝ δκέεβ βΝ

πθΝ τΰξλκθπθΝ ζζβθδευθΝ ίδίζδκγβευθΝ εαδΝ Ν αθαφΫλκθ αδΝ αΝ

πλκίζάηα α,ΝπκυΝεαζκτθ αδΝθαΝαθ δη ππέ κυθέ  

   

ΤΜΠ Ρ Μ Σ ΝΚ ΙΝΠΡΟΣ  ΙΝΓΙ Ν Ρ ΤΝ  

υθκοέακθ αδΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ πκυΝ ιΪξγβεαθΝ εα ΪΝ βθΝ

δα δεα έαΝ επσθβ βμΝ βμΝ λΰα έαμ,Ν θ κπέακθ αδΝ πλκίζάηα αΝ

εαδΝεαδθΪΝ βΝίδίζδκΰλαφέαΝεαδΝ έθκθ αδΝΰ θδεΫμΝεα υγτθ δμΝΰδαΝ

π λαδ ΫλπΝΫλ υθαέ  

 

 

 [ βη δυθ αδΝ σ δΝ ΰδαΝ βΝ τθ αιβΝ βμΝ ίδίζδκΰλα φέαμΝ

ξλβ δηκπκδάγβε Ν κΝπλσ υπκΝ κυΝHarvard ]  
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Μ ΘΟ ΟΛΟΓΙ  

 

Ν η γκ κζκΰέαΝ κΝ ξυλκΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ η ζΫ βμΝ

αθαφΫλ αδΝ δμΝ η γσ κυμΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ πδ υΰξΪθ αδΝ βΝ

απσε β βΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ ΰθυ βμέΝ πκ ζ έΝ εαγκλδ δεσΝ

ε φΪζαδκΝ ΰδαΝ βθ  Ϋλ υθα,Ν δσ δΝ Ν αυ σΝ αθαζτ αδΝ βΝ δα δεα έαΝ

πκυΝ αεκζκυγάγβε Ν απσΝ κθΝ λ υθβ άΝ ΰδαΝ βθΝ π λΪ π άΝ βμέΝ

υΝ Ν εα αΰλΪφκθ αδΝ σζαΝ αΝ Ϊ δαΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ σζ μΝ κδΝ

απαλαέ β μΝ πζβλκφκλέ μ,Ν υ Ν θαΝ δα φαζδ έ Ν βΝ ΰευλσ β αΝ

βμΝΫλ υθαμέ  

ΟδΝ εκπκέΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ πδ δυε δΝηδαΝ λ υθβ δεάΝ λΰα έαΝ

πκδεέζκυθέΝ πσΝ αυ κτμΝ κδΝ Ϋ λδμΝ υθβγΫ λκδΝ έθαδ  (Howard 

and Sharp, 1998: έΝγβΨ:  

1. βΝ πδ εσπβ βΝ βμΝυφδ Ϊη θβμΝΰθυ βμΝ  

2. βΝπ λδΰλαφάΝεΪπκδαμΝεα Ϊ α βμΝάΝεΪπκδκυΝπλκίζάηα κμ  

3. βΝ βηδκυλΰέαΝεΪπκδαμΝεαδθκ κηέαμ  

4. βΝ ληβθ έα  

 

Ν παλκτ αΝ λΰα έαΝ εα α Ϊ αδΝ βθΝ πλυ βΝ εα βΰκλέαέΝ

ΣκΝ εέθβ λκΝ ΰδαΝ βΝ τθ αιάΝ βμΝ υπάλι Ν βΝ Ϋζζ δοβΝ ζζβθδεάμΝ

ευλέπμΝ Ν ίδίζδκΰλαφέαμΝ εαδΝ πλαε δεάμ,Ν Ν πΪθπΝ κΝ αά βηαΝ Ν κυΝ

ΜΪθα αη θ Ν πθΝίδίζδκγβευθέΝ  

εκπσμΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ έθαδΝ θαΝ η ζ ά δ,Ν θαΝ εα αΰλΪο δΝ εαδΝ

θαΝπαλκυ δΪ δΝαυ ΪΝπκυΝ ΫξκυθΝ δππγ έΝηΫξλδΝ άη λαΝαπσΝ κυμΝ

δ δεκτμΝ πΪθπΝ κΝ γΫηαΝ πκυΝ ηαμΝ απα ξκζ έ,Ν αζζΪΝ εαδΝ θαΝ εΪθ δΝ

εΪπκδ μΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝΫλ υθαέΝ  

Ν ξλά βΝ βμΝ θ κ ηφαθδαση θβμΝ κλκζκΰέαμΝ εαδΝ βΝ υ εκζέαΝ

θαΝ πλκ αληκ έΝ δμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ δ δκηκλφέ μ  βμΝ ζζβθδεάμΝ

ΰζυ αμ,Ν Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ ζζδπάΝ ζζβθδεάΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ

πΪθπΝ κΝ ι δ δε υηΫθκΝ αυ σΝ γΫηα,Ν πλκ Ϋ π αθΝ ΫθαθΝ ίαγησΝ

υ εκζέαμΝ βΝ τθ αιβΝ βμΝ λΰα έαμέΝ  
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 κυμΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ υ ξΫλαδθαθΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ

λΰα έαμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ πλκ γ έΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ υθα σ β αμΝ

πλσ ία βμΝ Ν αλε ΫμΝ ίΪ δμΝ κηΫθπθΝ πδ βηκθδεκτΝ

π λδ ξκηΫθκυέΝ Παλ’Ν σζαΝ αυ ΪΝ βΝ υθ λΰα έαΝ η Ν βθΝ Κ θ λδεάΝ

δίζδκγάεβΝ κυΝ Σέ έΙέ,Ν η Ν κΝ πκυ α άλδκΝ βμΝ ξκζάμ,Ν εαγυμΝ

εαδΝ η Ν βθΝ υπ τγυθβΝ εαγβΰά λδαΝ εαέΝ αφ δλέκυΝ εα Ϋ β αθΝ

υθα άΝ βθΝ υπ λπά β βΝ πθΝ σπκδπθΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ

πλκίζβηΪ πθέ  

ΓδαΝ βΝ τθ αιβΝ βμΝ λΰα έαμΝ Ϋΰδθ Ν υθ υα ησμΝ

πδ εσπβ βμΝ βμΝ Ϋθ υπβμΝ ίδίζδκΰλαφέαμΝ εαδΝ αθααά β βμΝ κΝ

δα έε υκέΝΜΫ πΝ βμΝ δ κ ζέ αμΝ βμ δίζδκγάεβμΝ κυΝ έΣέ έΙέΘέΝ

ια φαζέ βε Ν βΝ πλσ ία βΝ βΝ Ϊ βΝ κηΫθπθΝ πζάλκυμΝ

ε δηΫθκυΝ Emerald ,Ν σπκυΝ θ κπέ βεαθΝ αλε ΪΝ ΪλγλαΝ

πδ βηκθδευθΝ π λδκ δευθέΝ  κΝ έ δκΝ site υπάλι Ν βΝ υθα σ β αΝ

τθ βμΝ η Ν κΝ HEAL LINK (Hellenik Academic Libraries Link) 

εαδΝ βθΝ τλ βΝ πδπζΫκθΝ ΪλγλπθέΝ λε σΝ υζδεσΝ θ κπέ βε Ν εαδΝ

βΝ Ϊ βΝ κηΫθπθΝ κυΝGoogle Scholar. 

Κα αζάΰκθ αμΝ αθαφΫλκυη Ν σ δΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ

ίδίζδκΰλαφδεάμΝ αθα εσπβ βμΝ υθΫίαζζ Ν βθΝ ικδε έπ βΝ βμΝ

λ υθά λδαμΝ η Ν δμΝ ξθδεΫμΝ βμΝ ίδίζδκΰλαφδεάμΝ Ϋλ υθαμ,Ν εαγυμΝ

εαδΝ βθΝ απσε β βΝ ΰθυ πθΝ Ν ξ δεΪΝ η Ν κΝ αά βηαΝ κυΝ

ΜΪθα αη θ ΝίδίζδκγβευθέΝ
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ΚΕΦ Λ ΙΟ 1 

ΙΚ Ν ΡΧ ΝΜ Ν Σ Μ ΝΣΝΝΝ  
     

 Ν αυ σΝ κΝ πλυ κΝ ε φΪζαδκ  ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ αΝ ία δεΫμΝ

αλξΫμΝπκυΝ δΫπκυθΝ βθΝ πδ άηβΝ κυΝΜΪθα αη θ ΝεαδΝ Ν εΪπκδ μΝ  

ξθδεΫμΝ πκυΝ αυ άΝ παλΫξ δΝ Ν αυ σθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθαζΪί δΝ βθΝ

υγτθβΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ δκέεβ βμ .  

ΌππμΝ αθαφΫλγβε Ν παλαπΪθπ,Ν η Ν κθΝ σλκΝ ΜΪθα αη θ Ν

π λδΰλΪφ αδΝβΝ« πέ υιβΝκλΰαθπ δαευθΝ πδ δυι πθΝεαδΝ σξπθΝ

η Ν βΝ υθ λΰα έαΝ άήεαδΝ βθΝ πκπ έαΝ α σηπθΝ άήεαδΝ κηΪ πθ»  

(Georges et al. , 1998: p. 32).  

θαζτκθ αμΝ βΝ δ λΰα έαΝ κυΝ ΜΪθα αη θ Ν δαελέθκ θ αδΝ τκΝ

έ βΝ ζ δ κυλΰδυθΝ κυ  (Georges et al., 1998: έΝ γηΨΝ μΝ ΟδΝ

δα κξδεΫμ  (Sequential) εαδΝ κδΝ υθ ξ έμ  (Continuous) 

ζ δ κυλΰέ μέΝ ΟδΝ δα κξδεΫμ  ζ δ κυλΰέ μΝ κθκηΪ βεαθΝ Ϋ δ Ν π δ άΝ

υθάγπμΝ α εκτθ αδΝ η Ν δα κξδεάΝ δλΪέΝ Ν εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ αυ ΫμΝ

υθάγπμΝ δα Ϋξ αδΝ άΝ αεκζκυγ έΝ εΪπκδαΝ ΪζζβΝ υΰε ελδηΫθβΝ

ζ δ κυλΰέαέΝ υθ ξ έμ  κθκηΪ βεαθΝ αυ ΫμΝ πκυΝ υθάγπμΝ

α εκτθ αδΝ υθ ξυμ,Ν βζα άΝ ξπλέμΝ θαΝ δα Ϋξκθ αδΝ εΪπκδαΝ ΪζζβΝ

υΰε ελδηΫθβΝζ δ κυλΰέαέΝ  

ΟδΝ δα κξδεΫμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ΜΪθα αη θ Ν έθαδΝ κδΝ

αεσζκυγ μ  (Georges et al. 1998: . 36-46):  

1. χ δα ησμ  (Planning) έΝ ΟΝ ξ δα ησμΝ αθαφΫλ αδΝ δμΝ

δ Ϋ μήπζβλκφκλέ μΝεαδΝ δαελέθ αδΝ αΝπαλαεΪ πΝ Ϊ δαμΝ  

 Πλσΰθπ β  (Forecasting) μΝ βΝ υζζκΰάΝ κδξ έπθ,Ν

η λά πθΝ εαδΝ υπκζκΰδ ηυθΝ η Ν εκπσΝ θαΝ δα αφβθδ έ Ν βΝ

πδγυηβ άΝη ζζκθ δεάΝεα Ϊ α βΝ κυ  κλΰαθδ ηκτέΝ  

 Καγκλδ ησμΝ πδ δυι πθ  (Formulate Goals) μΝ κΝ

εαγκλδ ησμΝ ΰδαΝ κΝ πκδκΝ έθαδΝ κΝ σλαηαΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν βΝ

απκ κζάΝ κυΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ βγδεΫμΝ αιέ μΝ πκυΝ κθΝ

δΫπκυθέΝ  
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 Κα Ϊ λπ βΝ λα βΰδεάμ  (Design Strategies) μΝ η Ν

πκδκθΝ λσπκΝ εαδΝ ηΫξλδΝ πσ Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδ υξγ έΝ βΝ

πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ πδ δυι πθΝ η Ν κθΝ εαγκλδ ησΝ

υΰε ελδηΫθπθΝ σξπθέΝ  

 Πλκΰλαηηα δ ησμ  (Programming) μΝ έθαδΝ βΝ εα Ϊλ δ βΝ

πλκΰλΪηηα κμ,Ν βζα άΝ βΝ εα αΰλαφάΝ πθΝ θ λΰ δυθΝ ΰδαΝ βθΝ

πέ υιβΝ σξπθέΝ  

 Πλκςπκζκΰδ ησμ  (Budgeting) μΝ βΝ εα αθκηάΝ πθΝ

δαγΫ δηπθΝ κδεκθκηδευθΝ πσλπθ,Ν πκυΝ γαΝ κ βΰά κυθΝ βθΝ

πλαΰηα κπκέβ βΝ κυΝ ξ δα ηκτέΝ  

 ΚαγδΫλπ βΝ δα δεα δυθ  (Establish Procedures) :  

Ϋε κ βΝ π λδευθΝκ βΰδυθΝΰδαΝ παθαζαηίαθση θ μΝ λΰα έ μέΝ  

 ΤδκγΫ β βΝ πκζδ δεάμ  (Adopt Guides) μΝ Ϋε κ βΝ

π λδευθΝ κ βΰδυθ  η Ν ησθδη μΝ απκφΪ δμή ΰελέ δμΝ ξ δεΪΝ η Ν

αβ άηα αΝπκυΝαθαετπ κυθΝ υξθΪέΝ  

      

2.  ΟλΰΪθω β  (Organizing) έΝ Ν κλΰΪθπ βΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ

«Ϋηουξκ»Ν υζδεσΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ

δα δεα έ μμΝ  

 

 Καγκλδ ησμΝ κλΰαθπ δαεάμΝ δΪλγλπ βμ  (Define 

Organizational Structure) μΝ βηδκυλΰ έ αδΝ ΫθαΝ κλΰαθσΰλαηηα  

(organization chart),Ν πκυΝ έξθ δΝ δμΝ γΫ δμΝ πθΝ υ α δευθΝ

η λυθΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ ΧεζΪ κδ,Ν δ υγτθ δμ,Ν ΰεα α Ϊ δμ,Ν

ηάηα αΨΝεαγυμΝεαδΝ δμΝη αιτΝ κυμΝ ξΫ δμέΝ  

 Καγκλδ ησμΝ δαζ δ κυλΰδευθΝ ξΫ πθ  (Establish Cross-

Functional Relat ionships) μΝ εαγκλέακθ αδΝ κδΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ πθΝ

ζ δ κυλΰδυθΝ βμΝ πδξ έλβ βμ  (Business Functions) η Ν σξκΝ βμΝ

απκ ζ ηα δεάΝλκάΝ βμΝ λΰα έαμέΝ  
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 Π λδΰλαφάΝ γΫ πθ  (Prepare Job Descriptions): 

δα αφβθέα αδΝκΝζσΰκμΝτπαλιβμ,ΝκΝ εκπσμ,Ν κΝηΫΰ γκμΝ υγτθβμ,Ν

αΝ ΰ θδεΪΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ αληκ δσ β μΝ εΪγ Ν γΫ βμΝ κυΝ

κλΰαθκΰλΪηηα κμέΝ Ν π λδΰλαφάΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ έθαδΝ

ι ζδ ση θβΝεαδΝσξδΝζ π κη λάμΝεαδΝ ζ έ δεβέΝ  

 Καγκλδ ησμΝ απαδ κτη θπθΝ πλκ σθ πθ  (Define Job 

Qualif icat ions) μΝ ΰέθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ π λδΰλαφάΝ βμΝ γΫ βμΝ εαδΝ

γΫ δΝ αΝ υπδεΪΝ εαδΝ κυ δα δεΪΝ πλκ σθ αΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ

Χΰθυ δμ,Ν ιδσ β μ,Νπ έλαΨέΝ  

 

3. ΰ έα  (Leadership) μΝ άΝ αζζδυμΝ θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ

υθαηδεκτ  (Human Resources Development άΝHRD)έΝ δαελέθ αδΝ

βθΝ έ Ν ζΫξπ βΝεαδΝ βθΝ έΝ δ τγυθ βέΝ  

  

Ν ζΫξπ β  (Staffing) δαελέθ αδΝ βθμΝ  

 Πλσ ζβοβΝ πλκ ππδεκτ  (Select ion) μΝ εα σπδθΝ πδζκΰάμΝ η Ν

ίΪ βΝ δμΝδεαθσ β μΝεαδΝ βθΝπλκ ππδεσ β αέΝ  

 δ αΰπΰδεάΝ θβηΫλπ β  (Orientat ion) μ Ν βζα άΝ βθΝ ικδε έπ βΝ

πθΝ θ κπλκ ζβφγΫθ πθΝ η Ν κΝ π λδίΪζζκθΝ κυ  κλΰαθδ ηκτΝ εαδΝ

κθΝκδε έκΝ κηΫαΝ λα βλδσ β αμέΝ  

 επαέ υ βΝ εαδΝ πδησλφπ β  (Training and Education) μΝ ηΫ πΝ

επαδ υ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν α κηδεάμΝ εαγκ άΰβ βμΝ εαδΝ

παλκξάμΝ υηίκυζυθ,Ν πλκ πλδθυθΝ η αγΫ πθΝ Ν ΪζζκυμΝ

εζΪ κυμ,Ν ίδίζέπθΝ εέζέπέΝ η Ν σξκΝ βθΝ απσε β βΝ υΰε ελδηΫθπθΝ

ιδκ ά πθέΝ  

 θΪπ υιβΝ εαδΝ ιΫζδιβ  (Growth and Development) μΝ η Ν βθΝ

παλκξάΝ υθα κ ά πθΝ ΰδαΝ υθ ξάΝ ί ζ έπ βΝ εαδΝ δ τλυθ βΝ κυΝ

πζάλκυμΝφΪ ηα κμΝ πθΝπλκ σθ πθΝ πθΝ ζ ξυθέΝΝ  
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Ν δ τγυθ β  (Direction)  π λδζαηίΪθ δμΝ  

 ικυ δκ σ β β  (Delegation) μΝ αθΪγ βΝ υγτθβμ  

(responsibil ity) εαδΝ αιέπ βΝ ζκΰκ κ έαμ  (accountability)  απσΝ κθΝ

ικυ δκ κ βηΫθκΝυπσζκΰκέΝ  

 Τπκεέθβ β  (Motivation) μΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ π δγυ,Ν

πλπ κίκυζέαΝεαδΝ ηπθ υ ηΫθκΝπλκ ππδεσΝπαλΪ δΰηαέΝ  

 υθ κθδ ησμ  (Coordination) μΝ θαλησθδ βΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ

θ λΰ δυθέΝ  

 Χ δλδ ησμΝ δαφκλυθ  (Manage Differences) μΝ δ υγΫ β βΝ

υξσθΝ δαφκλυθΝ η αιτΝ ζ ξυθΝ άΝ ηβηΪ πθΝ ζσΰπΝ δαφκλΪμΝ

αθ δζάο πθέΝ  

 Καδθκ κηέ μΝ εαδΝ αζζαΰΫμ  (Innovation and Change) : 

θγΪλλυθ βΝ βμΝ βηδκυλΰδεάμΝ πλπ κίκυζέαμΝ ΰδαΝ εαδθκ κηέ μΝ εαδΝ

αζζαΰΫμέΝ  

 

 

     4.  Έζ ΰχομ  (Control) έΝ πδ υΰξΪθ αδΝη μΝ  

 ΚαγδΫλπ βΝ υ βηΪ πθΝ αθαφκλΪμ  (Establish Reporting 

Systems) μΝ εαγκλδ ησμΝ ελέ δηπθΝ κδξ έπθΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ

εαδΝξλσθκμΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝαθαφκλυθή εγΫ πθέ  

 Κα Ϊλ δ βΝ πλκ τππθΝ απσ κ βμ  (Prepare Performance 

Standards) μΝ π λδΰλαφάΝ πθΝ υθγβευθΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ δ ξτκυθ,Ν

υ ΝκδΝετλδ μΝ υγτθ μΝθαΝ ε ζκτθ αδΝ π ΪέΝ  

 ΜΫ λβ βΝ απκ ζ ηΪ πθήαθα λκφκ σ β β  (Measure Results / 

Feedback) μΝ υπκζκΰδ ησμΝ απκεζέ πθΝ απσΝ αΝ πλσ υπαΝ εαδΝ κυμΝ

σξκυμΝ –  αιδκζσΰβ βΝ πθΝ υπκζκΰδ ηυθΝ εαδΝ πθΝ η λά πθΝ –  

παθα λκφκ σ β βΝ κυΝ υ άηα κμΝ η Ν σξκΝ βΝ ζάοβΝ

δκλγπ δευθΝηΫ λπθέΝ  
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 ξ δα ησμΝ δσλγπ βμήαθα ξ δα ησμ  (Plan Corrective 

Action / Replanning)μΝ ζάοβΝ ηΫ λπθΝ ΰδαΝ δσλγπ βΝ απκεζέ πθ,Ν

πλκ αληκΰάΝ κυΝ ξ έκυΝάήεαδΝαθα ξ δα ησμέΝ  

 ε έηβ βΝ απσ κ βμ  (Performance Appraisal) μ Ν πθΝ

ζ ΰξκηΫθπθΝίΪ δΝ σξπθΝεαδΝ δ δευθΝεα α Ϊ πθΝεαδΝεα σπδθΝ

αθαΰθυλδ βΝ βμΝ δεαθκπκδβ δεάμΝ απσ κ βμΝ άΝ αθ έγ αΝ ζάοβΝ

«γ λαπ υ δευθ»Ν άήεαδΝ π δγαλξδευθΝ ηΫ λπθΝ ΰδαΝ ηβΝ δεαθκπκδβ δεάΝ

απσ κ βέΝ  

 

ε σμΝ απσΝ δμΝ δα κξδεΫμ  ζ δ κυλΰέ μΝ υπΪλξκυθΝ εαδΝ κδΝ

ζ ΰση θ μΝ υθ ξ έμΝ ζ δ κυλΰέ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ξαλαε βλέακυθΝ κΝ

ξυλκΝ κΝ ΜΪθα αη θ έΝ Ν βηαθ δεσ λβΝ απσΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ βΝ

« πδεοδθωθέα» ,  ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ ΰέθ αδΝ ε θάμΝ αθαφκλΪΝ Ν

πση θκΝε φΪζαδκέΝ Ν πδεκδθπθέαΝ έθαδ ΝΫθαΝΰ θδεσΝεαδΝ δαεζα δεσΝ

φαδθση θκΝ εαδΝ αθΝ ΫθθκδαΝ έθαδΝ Ϊη αΝ υθ ηΫθβΝ η Ν βθΝ

πδ άηβΝ βμΝΠζβλκφσλβ βμΝΧΓζαθ αά - α δζ δΪ κυ , 1999).  

ΟθκηΪακυη Ν πδεκδθπθέαΝ «ηδαΝ δ λΰα έαΝ αηφέ λκηβμΝ λκάμΝ

πζβλκφκλδυθΝ η Ν εκπσΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ αηκδίαέαμΝ εα αθσβ βμ,Ν

ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ κπκέαμΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ εα ΪΝ κΝ πζ έ κθΝ

ΰζυ μήευ δε μ,Ν δεσθ μ,Ν άξκδ,Ν αλυηα α,Ν ΰ τ δμ,Ν τηίκζαΝ εαδΝ

λσπκδΝ υηπ λδφκλΪμ»έΝ παλαέ β κΝ κδξ έκΝ βμΝ δαπλκ ππδεάμΝ

πδεκδθπθέαμΝ έθαδ Ν βΝ πδί ίαέπ βΝ ηΫ πΝ «αθα λκφκ σ β βμ»Ν άΝ

αθΪ λα βΝ ήΝ αθαπζβλκφσλβ βΝ ήΝ πδί ίαέπ βΝ ήΝ παζάγ υ βέΝ ΟδΝ

πδκΝ πδ υξβηΫθκδΝ ΜΪθα α λμΝ εαδ Ν ζΫξβΝ ξλβ δηκπκδκτθ Ν

ε αηΫθαΝ βθΝαθα λκφκ σ β β  (Georges et al., 1998).  

Ν ευλδσ λβΝ υγτθβΝ θσμΝ ΜΪθα α λΝ έθαδΝ βΝ θΪζυ β  

ΠλκίζβηΪ πθ  (Problem Analysis) η Ν εκπσΝ βΝζάοβΝαπκφΪ πθ  

(Decision Making).  κΝΜΪθα αη θ ΝπμΝ«πλσίζβηα»Νθκ έ αδΝεΪγ Ν

απσεζδ βΝ απσΝ ΫθαΝ πδγυηβ σΝ πέπ κΝ απσ κ βμΝ πκυΝ υθΫίβΝ

κΝ παλ ζγσθΝ εαδΝ αυ σΝ απαδ έΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ κΝ παλσθ,Ν

υ Ν θαΝ πδ υξγ έΝ δσλγπ βΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ κΝ ηΫζζκθ  

(Georges et al.,  1998). Ν αθΪζυ βΝ πλκίζβηΪ πθΝ απκ ζ έΝ ηδαΝ
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αεσηβΝ υθ ξάΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ΜΪθα αη θ Ν εαδΝ π λδζαηίΪθ δμΝ

εαγκλδ ησΝ κυΝ πλκίζάηα κμ,Ν υζζκΰάΝ κδξ έπθ,Ν πλκ δκλδ ησΝ

αδ έπθ,Ν δΪΰθπ βΝ εαδΝ ι τλ βΝ θαζζαε δευθΝ ζτ πθέΝ Μ ΪΝ απσΝ

αθΪζυ βΝ πθΝ γ δευθΝ εαδΝ αλθβ δευθΝ κδξ έπθΝ κδΝ ιπ λδεκέΝ

π λδκλδ ηκέΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ υθα σ β μΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ

γαΝκ βΰά κυθΝ βΝζάοβΝαπκφΪ πθέΝ  

Ν ΰ θδεάΝ αθ έζβοβΝ έθαδΝ σ δΝ απκ κζάΝ κυΝ ΜΪθα α λΝ εα ΪΝ

βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ δ λΰα έαμΝ κυΝ ΜΪθα αη θ Ν έθαδΝ «θαΝ ελα Ϊ δΝ

δ κλλκπέαΝ η αιτ,Ν αφ θσμΝ η θΝ βμΝ αθΪΰεβμΝ θαΝ ε ζ έΝ αΝ

αθα δγΫη θαΝ Ν αυ σθΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ αφ ΫλκυΝ θαΝ εαζζδ λΰ έΝ εαδΝ

θαΝ δα βλ έΝ βΝ υθκξάΝ εαδΝ κΝ πθ τηαΝ αληκθδεάμΝ κηα δεάμΝ

υθ λΰα έαμ  (teambuilding / teamworking) πθΝ αθγλυππθΝ κυ»  

(Georges et al. , 1998: . 50).    
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ΚΕΦ Λ ΙΟ 2  

ΤΓΧΡΟΝ Ν Ι ΛΙΟΘ Κ ΝΚ ΙΝΜ Ν Σ Μ ΝΣΝ  
      

2 έ1ΝΓ θδεΪΝΧαλαε βλδ δεΪΝ δίζδογβευθ   

 κΝ τ λκΝ ε φΪζαδκΝ εδαΰλαφ έ αδΝ βΝ εα Ϊ α βΝ πκυΝ

πδελα έΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ δίζδκγάε μΝ εαδΝ βΝ Ν φαληκΰάΝ πθΝ

πλαε δευθΝ κυΝΜΪθα αη θ Ν βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝ δκέεβ άΝ κυμέ  

ΟδΝ σλκδΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ π λδΰλΪοκυθΝ βΝ

τΰξλκθβΝ ίδίζδκγάεβΝ έθαδΝ πκζυΪλδγηκδμΝ ΜκθΪ αΝ δίζδκγάεβμΝ

εαδΝ Πζβλκφσλβ βμ,Ν ΠζβλκφκλδαεσΝ ΚΫθ λκ,Ν Τπβλ έ μΝ

δίζδκγβευθΝ εαδΝ Πζβλκφσλβ βμ,Ν ΚΫθ λαΝ Τπκ άλδιβμΝ βμΝ

ΜΪγβ βμ,Ν ΚΫθ λαΝ ΠβΰυθΝ ΜΪγβ βμ,Ν εα βηαρεΫμΝ Τπβλ έ μ,Ν

επαδ υ δεΫμΝ Τπβλ έ μ,Ν ΚΫθ λαΝ Γθυ βμΝ εαδΝ Πζβλκφσλβ βμ  

(Κα δλέεκυ , 2005: έΝ θΨ. ΟΝ δ υλυηΫθκμΝ λσζκμΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ

δμΝ ηΫλ μΝ ηαμΝ δεαδκζκΰ έΝ απσζυ αΝ βθΝ πζβγυλαΝ τθγ πθΝ

σλπθΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ δμΝπ λδΰλΪοκυθέΝ  

Ν ία δεάΝυπβλ έαΝ βμΝίδίζδκγάεβμΝγαΝζΫΰαη Ν ππμΝ έθαδΝβΝ

παλκξάΝ πζβλκφκλδυθ έΝ θΝ κτ κδμΝ υπΪλξκυθΝ εαδΝ εΪπκδ μΝ

υηπζβλπηα δεΫμΝυπβλ έ μΝσππμΝΧΣ αζεδ αά , 2003: έΝγιΨ:  

 αθ δ ησμΝίδίζέκυΝ ε σμΝίδίζδκγάεβμΝ  

 ΠαλκξάΝφπ κ υπδυθΝίδίζέκυ  

 Πλκ φκλΪΝ πζάλκυμΝ ε δηΫθκυΝ π λδκ δεκτΝ Ν βζ ε λκθδεάΝ

ηκλφά  

 ΠαλκξάΝαθαΰθπ βλέκυΝ  

 Τπβλ έαΝελΪ β βμΝίδίζέκυΝ  

 υθα σ β αΝπλσ ία βμΝ κΝ δα έε υκΝ  

 Κα ΪζκΰκμΝΰδαΝΫλ υθα  
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ΟΝ κλΰαθδ ησμΝ πλκ παγ έΝ θαΝ ί ζ δυ δΝ βθΝ πκδσ β αΝ

υπβλ δυθΝ κυΝ πλκ φΫλκθ αμΝ υπβλ έ μΝ υηπζβλπηα δεΫμΝ βμΝ

ία δεάμέΝ  

 Ν απκ κζάΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κθΝ

δ δαέ λκΝξαλαε άλαΝ βμ,Ν έθαδΝβ  ΧΚα δλέεκυ , 2001: έΝ1Ψ:   

1. πκγάε υ β,Ν υθ άλβ βΝ εαδΝ δΪ κ βΝ βμΝ ΰθυ βμΝ εαδΝ βμΝ

πζβλκφκλέαμ  

2. Τπκ άλδιβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ λ υθβ δευθΝ

λα βλδκ ά πθ  

3. υθ ξάμΝαθΪπ υιβΝεαδΝ δ τλυθ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ σξπθ  

4. υθ ξάμΝυπκ άλδιβΝ πθΝεκδθπθδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ  

5. ΦυξαΰπΰέαΝ  

6. ιυπβλΫ β βΝεΪγ Ν έ κυμΝαθαΰθπ δεκτΝεκδθκτΝ  

 

ΓδαΝ θαΝ πδ τξ δΝ βΝ π άΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ ξλβ υθΝ βΝ

ίδίζδκγάεβΝ λ υθΪΝ εαδΝ θ κπέα δΝ πζβλκφκλδαεΫμΝ πβΰΫμΝ ηΫ πΝ κυΝ

ξ δα ηκτΝ εαδΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ υ βηΪ πθΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέα,Ν

τθγ β,Ν υζζκΰά,Ν αιδθσηβ β,Ν απκγάε υ β,Ν υθ άλβ β,Ν

πλσ ία β,Ν αθααά β β,Ν ληβθ έα,Ν παλκυ έα βΝ εαδΝ ΫζκμΝ βθΝ

ζ τγ λβΝεαδΝ αξ έαΝλκάΝ βμΝπζβλκφκλέαμΝ η ΝσζαΝ αΝηΫ αΝεαδΝ δμΝ

υθα ΫμΝ πβΰΫμ,Ν έ Ν κπδεΫμΝ άΝ απκηαελυ ηΫθ μ ,Ν η Ν κδεκθκηδεΪΝ

υηφΫλκθ αΝ λσπκ,Ν ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ εκδθπθδεκτΝ

π λδίΪζζκθ κμέΝ  

   Ν απκ κζάΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ έθαδΝ βΝ Ϋεφλα βΝ εαδΝ

ιπ λέε υ βΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ ΫλΰκυΝ πκυΝ πλσε δ αδΝ θαΝ πδ ζ γ έΝ

απσΝ βθΝ ίδίζδκγάεβέΝ  Ν ίδίζδκγάε μΝ π ΪΝ κλΰαθπηΫθ μ,Ν βΝ

απκ κζάΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ έθαδΝ πέ βηαΝ αθαεκδθπηΫθβ  άΝ αεσηβΝ

αθαλ βηΫθβΝ Ν εκδθάΝ γΫαΝ πλκμΝ θβηΫλπ βΝ βμΝ εκδθσ β αμέΝ Ν

τπαλιβΝ ΰλαπ άμΝ απκ κζάμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ έθαδΝ βΝ γ πλβ δεάΝ

απσ διβΝ βμΝ τπαλιβμΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτέΝ ΜδαΝ ίδίζδκγάεβΝ Ϋξ δΝ βθΝ
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υθα σ β αΝ θαΝ πδφΫλ δΝ αζζαΰΫμΝ βθΝ απκ κζάΝ βμ,Ν δμΝ κπκέ μΝ

υπκξλ υθ αδ  θαΝ δμ αθαεκδθυθ δΝ βθ  εκδθσ β α  πκυΝ ιυπβλ έ  

(πέξέΝ πΫε α βΝ βμΝ πλκ φκλΪμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ βμΝ εαδΝ Ν

ΪζζκυμΝξλά μΝ ε σμΝεκδθσ β αμ ).  

Ν τθ αιβΝ βμΝ απκ κζάμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ γΫ δΝ δμΝ ίΪ δμΝ

ΰδαΝ εαγκλδ ησΝ σξπθΝ πδηΫλκυμΝ εκπυθΝ εαδΝ λα βλδκ ά πθ .  

Γδα  θαΝ πδ υξγκτθΝ αυ κέΝ κδΝ σξκδΝ κδΝ ίδίζδκγάε μΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝ εΪπκδαΝ ηΫ αέΝ θαΝ απσΝ αΝ ηΫ αΝ αυ Ϊ,Ν κΝ κπκέκΝ

απκε ΪΝ σζκΝ εαδΝ η ΰαζτ λβΝ πκυ αδσ β α,Ν έθαδΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ

ξθδευθΝ κυΝΜΪθα αη θ έ  

  

2 έβΝ φαληοΰάΝ ουΝΜΪθα αη θ Ν δμΝ δίζδογάε μ  

ΟδΝ ίδίζδκγάε μΝ απκ ζκτθΝ εκδθπθδεΪΝ υ άηα α,Ν αΝ κπκέαΝ

πδεκδθπθκτθΝ η Ν αθγλυπκυμΝ εαδΝ υπκ βλέακυθΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυμΝ

Ν επαέ υ βΝ εαδ Ν ουξαΰπΰέαέΝ Πλκ α τκυθΝ βθΝ αθγλυπδθβΝ

δ κλέαΝ εαδΝ εΫοβΝ δαηΫ κυΝ πθΝ αδυθπθΝ εαδΝ επαδ τκυθΝ κΝ

εκδθσΝΰδαΝ κΝππμΝγαΝξλβ δηκπκδκτθΝ κΝυζδεσΝπκυΝξλ δΪακθ αδ,Ν κΝ

κπκέκΝ υζδεσΝ Ϋξ δΝ πλδθΝ απσΝ αυ κτμΝ αθααβ ά δ,Ν αιδκζκΰά δ,Ν

απκε ά δ,Νκλΰαθυ δΝεαδΝ δαηκδλΪ δ  ΧΚα δλέεκυ , 2001: έΝβΨΝ .  

ΓδαΝ πκζζκτμΝ αδυθ μΝ κδΝ ίδίζδκγάε μΝ π λδκλέακθ αθΝ βθΝ

βηδκυλΰέαΝ Ϋθ υππθΝ υζζκΰυθΝ εαδΝ Ϋθ υππθΝ Ϊ πθΝ κηΫθπθΝ

Χ ζ δκεα ΪζκΰκδΨέΝ ΠλκμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ βίκυ  αδυθαΝ κδΝ υζζκΰΫμΝ

κυμΝ ηπζκυ έ βεαθΝ η Ν κπ δεκαεκυ δεσΝ υζδεσ,Ν ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ

πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ ουξαΰπΰδευθΝ αθαΰευθΝ πθΝ ξλβ υθΝ

κυμέΝ ΜΫξλδΝ σ Ν βΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ βΝ ιΫζδιβΝ εδθκτθ αθΝ εαθκθδεΪΝ

Ν εΪγ Ν Ϊ δκ,Ν ξπλέμΝ ξΪ ηα α,Ν λαΰ αέ μΝ αζζαΰΫμΝ εαδΝ

αθα λκπΫμΝ βΝ εΫοβΝεαδΝ βθΝπλΪιβέΝ  

Κα ΪΝ βΝ εα έαΝ κυΝ ’κίΝ βΝ θΫαΝ ξθκζκΰέαΝ πθΝ

βζ ε λκθδευθΝ Ϊ πθΝ κηΫθπθΝ Χ«υ άηα αΝ δίζδκγβευθ»ΨΝ

δ Ϋίαζ Ν βθΝ αΰκλΪέΝ ΟδΝ ίδίζδκγάε μΝ π τ κυθΝ θαΝ υδκγ ά κυθΝ

αΝ θΫαΝ βζ ε λκθδεΪΝ υ άηα α,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ απζκπκδά κυθΝ εαδ Ν

θαΝ π ε έθκυθΝ βΝ κυζ δΪΝ κυμέΝ Ν υζκπκέβ βΝ βμΝ θΫαμΝ

ξθκζκΰέαμΝ Ϋΰδθ Ν πλαΰηα δεσ β αΝ η Ν βΝ ξλά βΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ

αυ κηα κπκέβ βμΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ εαδΝ η Ν βθΝ αιδκπκέβ βΝ κυΝ



 20 

δα δε τκυΝ Χ InternetΨΝ εαδΝ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ αυ σΝ παλΫξ δΝ

(www, ζ ε λκθδεσΝΣαξυ λκη έκΝεέζέπέΨ  ΧΚα δλέεκυ , 2001).  

ΝπζβγυλαΝθΫπθΝπβΰυθ,Ν κπδευθΝεαδΝαπκηαελυ ηΫθπθ,ΝκδΝ

θΫ μΝ υθα σ β μΝΰδαΝπαλαζαίάΝυζδεκτ,ΝβΝαπκυ έαΝκηκδκηκλφέαμΝ

αΝ δΪφκλαΝ interfaces πθΝ δαλευμΝ η αίαζζση θπθΝ ηβξαθυθΝ

αθααά β βμΝεαδΝκδΝ ξθδεΫμΝ ιδσ β μΝπκυΝαπαδ κτθ αθΝ έξαθΝπμΝ

απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ υ εκζ υγ έΝ κΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ ίδίζδκγβευθ,Ν θαΝ

αφυπθδ γ έΝ εαδΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ αΝ εαδθκτλδαΝ κηΫθαέΝ ΌζαΝ

αυ ΪΝ κ άΰβ αθΝ βθΝ αθΪΰεβΝ θαΝ υπΪλικυθΝ λδαδεΫμΝ κλΰαθπ δεΫμΝ

εαδΝ δκδεβ δεΫμΝαζζαΰΫμΝ κΝξυλκΝ πθΝΚΫθ λπθΝΠζβλκφσλβ βμέΝ  

άη λαΝ κδΝ σξκδΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ ΫξκυθΝ ηπζκυ δ γ έΝ Ν

τΰελδ βΝ η Ν κΝ παλ ζγσθ,Ν βΝ αυ σ β αΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ Ϋξ δ Ν

λκπκπκδβγ έ,Ν σξδΝ σηπμΝ εαδΝ κΝ εκπσμΝ εαδΝ βΝ απκ κζάΝ βμέΝ Ν

ξθκζκΰέαΝ θΝ απκ ζ έΝ εαγ αυ άΝ γ η ζδυ μΝ ξαλαε βλδ δεσΝ

βμ,Ν ησθκΝ ηπζκτ δ Ν δμΝ ηκλφΫμΝ εαδΝ κθΝ σΰεκΝ πθΝ πβΰυθΝ πκυΝ

αυ άΝ πλκ φΫλ δ  ΧΚα δλέεκυ,Ν βίί1μ  έΝ 1γΨέΝ ι δ δε τκθ αμΝ δμΝ

αεα βηαρεΫμΝ ίδίζδκγάε μΝ παλα βλκτη Ν σ δΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν ηδαΝ

δα δεα έαΝ υθκζδεκτΝ παθαεαγκλδ ηκτΝ κυΝ λσζκυΝ κυμΝ ξ δεΪΝ

η Ν βθΝ ηκλφάΝ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ παλΫξκυθΝ εαδΝ πλσε δ αδΝ θαΝ

παλΫξκυθΝ κΝ ηΫζζκθ  Χ αλ αευ αΝ εαδΝ Κπ αΰδσζαμ , 2006: έΝ

354).  

Ν δκδεβ δεάΝ πδ άηβΝ ΧManagement ΨΝ ΰδαΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ

ίδίζδκγάε μΝ –  ΚΫθ λαΝ Πζβλκφσλβ βμΝ θΝ απκ ζ έΝ απζυμΝ ΫθαΝ

Ϊγλκδ ηαΝ υπκ βλδε δευθΝ εαδΝ η ηκθπηΫθπθΝ λΪ πθΝ πκυΝ

απκ πα ηα δεΪΝεαζτπ κυθΝ πδηΫλκυμΝαθΪΰε μ,ΝαζζΪΝ κθΝελέ δηκΝ

πυλάθαΝ ΰθυ πθ,Ν η γκ κζκΰδυθΝ εαδΝ ξθδευθΝ

« δαπλαΰηΪ υ βμ»Ν πθΝ αζζαΰυθΝ κΝ θΫκΝ τθγ κΝ κδεκθκηδεσΝ –  

εκδθπθδεσΝ π λδίΪζζκθέΝ Σέγ αδΝ Ϋ δΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ δ τλυθ βμΝ

κυΝ ία δεκτΝ πυλάθαΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ παλΫξκυθΝ κδΝ ίδίζδκγάε μ,Ν

βθΝ εα τγυθ βΝ υπβλ δυθΝ πλκ δγΫη θβμΝ αιέαμ  ΧΚπ αΰδσζαμΝ

εαδΝΠαπα ΪεβμΨ .  

ΟΝ λσπκμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ δκέεβ βμΝ ιαλ Ϊ αδΝ ίΫίαδαΝ εαδΝ

απσΝ κΝ δ δκε β δαεσΝ εαγ υμέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ

αεα βηαρευθΝ ίδίζδκγβευθΝ κδΝ δγτθκθ μΝ ζκΰκ κ κτθΝ αζζΪΝ εαδΝ
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αθ ζκτθΝ πσλκυμΝ απσΝ κΝ Παθ πδ βηδαεσΝ λυηαΝ κΝ κπκέκΝ

αθάεκυθέΝ  

Ν δα δεα έαΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθΝ εαδΝ κδΝ απαδ ά δμΝ ΰδαΝ βθΝ

παλκξάΝ υπβλ δυθΝ άη λαΝ δαφΫλκυθΝ αδ γβ ΪΝ απσΝ βθΝ

ίδίζδκγάεβΝ κυΝπαλ ζγσθ κμέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ έθαδΝαπαλαέ β αμΝ

αΨΝκΝ ξ δα ησμΝηδαμΝ παλεκτμΝκλΰαθπ δεάμΝ κηάμΝ Χ κηδεάμΝεαδ Ν

ζ δ κυλΰδεάμΨ,Ν ίΨΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ πσλπθΝ

ΧαθγλυπδθκΝ υθαηδεσ,Ν υπκ κηΫμ,Ν ικπζδ ησμ,Ν υζζκΰΫμΨΝ

π λδεΪΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ εαδΝ κΝ πζαέ δκΝ υθ λΰα δυθ,Ν εαγυμΝ

εαδΝ ΰΨΝ κΝ Ϋζ ΰξκμέΝ πδπλσ γ α,Ν κδεκθκηδεκέΝ έε μ  παλΫξκυθΝ βΝ

υθα σ β αΝ παθ ιΫ α βμΝ πθΝζ δ κυλΰδυθΝεαδΝ δαησλφπ βμΝ βμΝ

η ζζκθ δεάμΝ αθαπ υιδαεάμΝ εαδΝ κλΰαθπ δεάμΝ λα βΰδεάμ  

(Κπ αΰδσζαμΝεαδΝΠαπα Ϊεβμ ).  

ΟδΝ ξλά μΝ πθΝ αεα βηαρευθΝ ίδίζδκγβευθΝ

δαφκλκπκδκτθ αδΝ πμΝ πλκμΝ κΝ πέπ κΝ πθΝ πλκ κεδυθΝ εαδΝ πθΝ

πλαΰηα δευθΝ Χ εφλα ηΫθπθΝ εαδΝ υθ παΰση θπθΨΝ αθαΰευθΝ κυμ,Ν

απσΝ αυ κτμΝ πθΝ παλ ζγκυ υθΝ εα έπθ  ΧΚπ αΰδσζαμ , 2005, 

σέαέΝ κΝ αλ αευ αΝ εαδΝ Κπ αΰδσζαμ , 2006). ΣκΝ πλκ ππδεσΝ

εαδΝ κδΝ ξλά μΝ αθ δη ππέακυθΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ εαδΝ δμΝ

κλΰαθπ δεΫμΝ λκπκπκδά δμΝ πκυΝ ελΫκυθΝ απσΝ αυ ΫμΝ η Ν ΫθαθΝ

απλσίζ π κΝ λσπκ,Ν πκυΝ υπκελτπ δΝ αΰπθέαΝ ΰδαΝ κυμΝ θΫκυμΝ

λσπκυμ,Ν αθ έ α βΝ δμΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ αζζαΰΫμ,Ν ΪηυθαΝ υπΫλΝ πθΝ

λκυ δθυθΝ εαδΝ βμΝ αγ λσ β αμ,Ν αθα φΪζ δαΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ ππδεάΝ

πδ υξέαΝ εαδΝ βθΝ αθααά β βΝ θΫπθΝ λσζπθ  ΧΚα δλέεκυ , 2001: έΝ

16).  

Ν υηπ λδφκλΪΝ πθΝ α σηπθ,Ν σηπμ,Ν απκ υΰξΪθ δΝ θαΝ

πλκεαζΫ δΝ εα αλλ τ δμ,Ν δσ δΝ κδΝ ηΫγκ κδΝ κυΝ ΜΪθα αη θ Ν

ζΫΰξκυθΝ βθΝ δ κλλκπέαέΝ θαμΝ ΜΪθα α λΝ γαΝ ξλβ δηκπκδά δΝ βθΝ

α Ϊγ δαΝ εαδΝ βθΝ ελέ βΝ η Ν γ δεσΝ λσπκ,Ν ΰδαΝ θαΝ βηδκυλΰά δΝ

θΫ μΝ πλκκπ δεΫμΝ εαδΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ υθ ξάΝ αθααά β βΝ εαδΝ

κλΰαθπ δεάΝ ηΪγβ β,Ν ηΫ πΝ πθΝ κπκέπθΝ κΝ Ϊΰθπ κΝ ηΫζζκθΝ

αθαεαζτπ αδΝ εαδΝ βηδκυλΰ έ αδέΝ υ άΝ βΝ θΫαΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝ

ΜΪθα αη θ Ν ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ζδΰσ λκΝ αθαεκυφδ δεάΝ απσΝ σ κΝ βΝ

παζαδσ λβ,Ν αζζΪΝ έθαδΝ εα ΪΝ πκζτΝ πδκΝ υθαηδεάΝ εαδΝ εα ΪΝ πκζτΝ
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πδκΝξλά δηβΝ Νπ λδσ κυμΝαθα αλαξυθ  (Stacey, 1992, σέΝαέΝ  κΝ

Κα δλέεκυ , 2001).  

ΟΝ ετλδκμΝ σξκμΝ κυΝ ΜΪθα α λΝ ηδαμΝ ίδίζδκγάεβμΝ έθαδΝ θαΝ

βηδκυλΰά δΝ εαδΝ θαΝ δα βλά δΝ υπβλ έ μΝ υοβζάμΝ πκδσ β αμ,Ν

πκυΝ θαΝ αθ απκελέθκθ αδΝ δμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ ξλβ υθέΝ Γδα  θαΝ

πδ τξ δΝ αυ σΝ κυΝ παλΫξ αδΝ πέ βηβΝ ικυ έαΝ θαΝ παέλθ δΝ

απκφΪ δμΝ πκυΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ εα αθκηάΝ πθΝ πσλπθΝ εαδΝ

εΪπκδ μΝ φκλΫμΝ αεσηβΝ εαδΝ βθΝ απσε β άΝ κυμέΝ ΟΝ ΜΪθα α λΝ

θ δαφΫλ αδΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ πκζδ δευθΝ εαδΝ δα δεα δυθΝ

ξ δα ηΫθπθΝΫ δΝυ ΝθαΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝεαζτ λβΝξλά βΝ πθΝ

πσλπθ,Ν πΪθ αΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κυμΝ βζπηΫθκυμΝ σξκυμΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμ  (Cowley, 1985).  

έθαδΝ πέ βμΝ απαλαέ β κΝ θαΝ ε δηά δΝ βθΝ αζζβζ πέ λα βΝ

πθΝ η αίζβ υθΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βΝ δκέεβ βΝ εαδΝ κυμΝ

πσλκυμ,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ εαγκλέ δΝ βΝ υθα σ β αΝ δα άλβ βμΝ πθΝ

εκπυθΝ εαδΝ πθΝ σξπθΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμέΝ Ν αε δεάΝ

παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ εα αθκηάμΝ βμΝ απσ κ βμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ

απσΝ βΝ ηδαΝ εαδΝ πθΝ πσλπθΝ απσΝ βθΝ ΪζζβΝ ίκβγΪ δΝ κΝ θαΝ

πλκ δκλδ κτθΝ κδΝ αζζαΰΫμΝ πκυΝ έθαδΝ απαλαέ β μΝ ΰδαΝ βΝ

δα άλβ βΝ βμΝπλκσ κυΝ βμΝίδίζδκγάεβμέΝ  

ΟδΝετλδ μΝ ζ δ κυλΰέ μΝ βμΝ δκέεβ βμ,Ν ζδεΪ,ΝγαΝηπκλκτ αθΝ

θαΝ υθκοδ κτθΝ Ν ΫθαΝ εΪζκΰκΝ μΝ πλκΰλαηηα έαπΝ –  κλΰαθυθπΝ

–  δ υγτθπΝ –  υθ κθέαπΝ –  πδεκδθπθυΝ –  απκφα έαπΝ – 

ζ ξυθπΝ –  ικυ δκ κ υΝ –  παλκ λτθπΝ –  ζΫΰξπΝ ΧΝ Λ εέ κυ , 

2001 ).  

 

2.3 χ δα ησμ  

Ν ΫθθκδαΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ ηφαθέ βε Ν βΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ

ΰδαΝ κΝ ΜΪθα αη θ Ν πθΝ ίδίζδκγβευθΝ βΝ εα έαΝ κυΝ ’θίΝ ηΫ πΝ

πθΝ θπηΫθπθΝ Πκζδ δυθ,Ν αζζΪΝ αεκζκυγάγβε Ν απσΝ ηέαΝ π λέκ κΝ

απκΰκά υ βμΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ ηδαμΝ πκδεδζέαμΝ ξθδευθΝ

ξ δα ηκτέΝ ΟΝ ξ δα ησμ  έθαδΝ βΝ δα δεα έαΝ κυΝ

πλκ δκλδ ηκτΝ εκπυθΝεαδΝ σξπθ,Ν βμΝαθΪπ υιβμΝη γσ πθΝΰδαΝ

βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ αυ υθΝ εαδΝ βμΝ αιδκζσΰβ βμΝ βμΝ Ϋε α βμΝ
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εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ πδ υξγ έΝ αυ κέΝ κδΝ εκπκέΝ εαδΝ σξκδ  

(Cowley, 1985: p. 17).  

ΣκΝ πλσίζβηαΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ

θ κπέ βε Ν κΝ πκδκμΝ έθαδΝ υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ θαΝ κθΝ φαλησ δέΝ

έθαδΝ εαγάεκθΝ κυΝ δ υγυθ άΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ άΝ κυΝ ΜΪθα α λνΝ

ΣκΝ υπσζκδπκΝ πλκ ππδεσΝ γαΝ δα λαηα έα δΝ εΪπκδκΝ λσζκΝ άΝ σξδνΝ

ΘαΝ ΫξκυθΝ ζσΰκΝ κδ Ν ξλά μΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ ΰδαΝ κθΝ ξ δα ησΝ

βμνΝ έθαδΝ ξαλαε βλδ δεσΝ σ δΝ κδΝ ξκζΫμΝ δίζδκγβεκθκηέαμΝ θΝ

πλκ φΫλκυθΝ ηδαΝ κζκεζβλπηΫθβΝ δλΪΝ ηαγβηΪ πθΝ πΪθπΝ κΝ

αά βηαΝαυ σέΝ  

ΟδΝαυιαθση θ μΝπδΫ δμΝ δμΝίδίζδκγάε μΝ άη λαΝεαγδ κτθΝ

κθΝ ξ δα ησΝ ηδαΝ αθαΰεαδσ β α,Ν παλ’Ν σζκυμΝ κυμΝ

πλκίζβηα δ ηκτμέΝ Μπκλκτη Ν θαΝ αθαφ λγκτη Ν κΝ αυιαθση θκΝ

εσ κμΝ πθΝ πβΰυθΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ αυιβηΫθβΝ

παλκξάΝ υπβλ δυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ π λδ σ λκδΝ

πλκςπκζκΰδ ηκέΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ έθαδ  Ϊ δηκδΝ αθΝ σξδΝ

υλλδεθκτη θκδέΝ  

πσΝ βθΝ ΪζζβΝ κΝ πλκ ππδεσΝ απαδ έΝ θαΝ κγκτθΝ

πλκ λαδσ β μ,Ν θυΝ βΝ δκέεβ β,Ν σθ αμΝ υπσΝ πέ β,Ν απαδ έΝ βΝ

υθ λΰα έαΝ πκζζυθΝ η λυθΝ ΰδαΝ θαΝ π τξ δΝ κυμΝ εκπκτμΝ κυΝ

ξ δα ηκτΝ βμέΝ υ κέΝ πκυΝ δ υγτθκυθΝ αΝ κδεκθκηδεΪΝ γΫζκυθΝ θαΝ

η λά κυθΝ βθΝ πδ υξέαΝ άΝ απκ υξέαΝ βμΝ πΫθ υ άμΝ κυμέΝ ΣΫζκμ,Ν

κδΝ ξλά μΝ ΫξκυθΝ αλξέ δ Ν θαΝ ΰέθκθ αδΝ πδκΝ απαδ β δεκέΝ δμΝ

υπβλ έ μΝπκυΝ κυμΝπαλΫξκθ αδ  (Cowley, 1985: p 18).  

Όζ μΝ αυ ΫμΝ κδΝ πδΫ δμΝ έξαθΝ αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ ηδαΝ αυιβηΫθβΝ

λα βλδσ β αΝ ΰ θδεκτΝ ξ δα ηκτΝ εα ΪΝ βΝ εα έαΝ κυΝ ’κίΝ εαδΝ

βΝ κπκέαΝ δμΝ ηΫλ μΝ ηαμΝ Ϋξ δΝ παΰδπγ έέΝ ΛέΰκΝ θπλέ λαΝ έξ Ν

ι εδθά δΝηδαΝ Ϊ βΝθαΝ υζζΫΰκυθΝκδΝίδίζδκγάε μΝπζβλκφκλέ μΝΰδαΝ

δμΝ έ δ μ,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ ί ζ δυ κυθΝ α δαεΪΝ βθΝ πζβλκφκλδαεάΝ

κυμΝ ίΪ βέΝ ΓδαΝ δΪφκλκυμΝ ζσΰκυμΝ απκφα έ βε Ν θαΝ υθ ξέ κυθΝ

θαΝ υζζΫΰκυθΝ Ν αε ΪΝ δα άηα αΝ αΝ έ δαΝ κηΫθαΝ ΰδαΝ εΪπκδαΝ

ξλσθδαέΝ Θ υλβ αθΝ απαλαέ β κΝ θαΝ «ξ έ κυθ»Ν ηδαΝ δεσθαΝ πθΝ

Ϊ πθΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν Ν αθ δ δα κζάΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ γαΝ

ηπκλκτ αθΝθαΝαπκ δηυθ αδΝκδΝη ζζκθ δεΫμΝαζζαΰΫμέΝ  
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ΓδαΝ θαΝ πδ τξκυθΝ εαζτ λβΝ ξλά βΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ

αυ υθ,Ν υθ τα αθΝ αΝ κηΫθαΝ Ν αθαζκΰέ μΝ σππμ  πέξέΝ κΝ

πκ κ σΝ πθΝ ηαγβ υθήπλκ ππδεκτΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ΰΰλαφ έΝ πμΝ

ξλά μ,Ν κδΝ αθ δ ηκέΝ πκυΝ αθ δ κδξκτθΝ Ν εΪγ Ν ΰΰ ΰλαηηΫθκΝ

ξλά βΝ εέζέπέΝ Μ Ν βθΝ έ κ κΝ κυΝ αυ κηα δ ηκτΝ Ν σζαΝ αΝ

ηάηα αΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ υπάλι Ν βΝ υθα σ β αΝ ΰδαΝ εαδθκτλδκυμΝ

υθ υα ηκτμΝ πθΝ κηΫθπθΝ εαδΝ θΫαΝ έ βΝ πζβλκφκλδυθΝ ΰδαΝ βθΝ

απΪθ β βΝ δαφκλ δευθΝ λπ ά πθέΝ  

Ϋίαδα,Ν θΝ έθαδΝ σζ μΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ υζζΫΰκθ αδΝ

πκ κ δεΫμ,Ν θυΝ βΝ υζζκΰάΝ κηΫθπθΝ έθαδΝ ξλκθκίσλαΝ εαδΝ

αθ δη ππέα αδΝ απσΝ κΝ πλκ ππδεσΝ αθΝ πδπζΫκθΝ ίΪλκμΝ δμΝ

ά βΝ πκζυΪλδγη μΝ υπκξλ υ δμΝ κυμέΝ Πλκ έθ αδ,Ν ζκδπσθ,Ν θαΝ

εαγκλέακθ αδΝ κδΝ πδκΝ βηαθ δεΫμΝ λπ ά δμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ

απαθ βγκτθΝ αΝ πζαέ δαΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ εαδΝ

Ϋπ δ αΝ θαΝ υζζΫΰκθ αδΝ αΝ κηΫθαΝ πκυΝ γαΝ απαθ ά κυθΝ

πζβλΫ λαΝ δμΝ λπ ά δμΝ αυ ΫμέΝ υ άΝ βΝ δα δεα έ αΝ γαΝ

π λδκλέ δ Ν βηαθ δεΪΝ κΝ ξλσθκΝ πκυΝ γαΝ ξλ δα έΝ βΝ αθΪζυ βΝ πθΝ

κηΫθπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ πδπζΫκθ  π ι λΰα έαΝ κυμ,Ν υ Ν θαΝ

εα α κτθΝ ΫθαΝ ξλά δηκΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ κθΝ ΜΪθα α λΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμέΝ  

μΝ πλκ δκλέ κυη ,Ν σηπμ,Ν η Ν αελέί δαΝ δ Ν πλαΰηα δεΪΝ

αθ δπλκ ππ τ δΝ βΝ δα δεα έαΝ ξ δα ηκτΝ ΰδαΝ ηδαΝ ίδίζδκγάεβέΝ

θαΝ« ξΫ δκ»Νίδίζδκγάεβμ  (Utah State Library, 2008):  

 

1. έθαδΝ ΫθαμΝ ξΪλ βμΝ άΝ ηδαΝ δλΪΝ εα υγυθ άλδπθΝ ΰλαηηυθ,Ν πκυΝ

γαΝ κ βΰά κυθΝ βθΝ ίδίζδκγάεβΝ Ν ΫθαΝ εαζτ λκΝ βη έκΝ

απσ κ βμέΝ  

2. έθαδΝ ηδαΝ ζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ πκυΝ εα υγτθ δΝ πλκμΝ βθΝ αζζαΰάΝ

άΝ βθΝί ζ έπ βέΝ  

3. κβγΪ δΝ δμΝ κηΪ μΝ εαδΝ Ϊ κηαΝ θαΝ παέλθκυθΝ εαζτ λαΝ

θβη λπηΫθ μΝ απκφΪ δμ,Ν πκυΝ γαΝ κ βΰά κυθΝ Ν υπ τγυθ μΝ εαδΝ

παλαΰπΰδεΫμΝ θΫλΰ δ μέΝ  
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4. υιΪθ δΝ βθΝ απκ κ δεσ β αΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ εαδΝ ια φαζέα δΝ

σ δΝκδΝ βζπηΫθκδΝ εκπκέΝεαδΝ σξκδΝγαΝ πδ υξγκτθέΝ  

5. παδ έΝ εΫοβΝ πλκ αθα κζδ ηΫθβΝ κΝ ηΫζζκθ,Ν πέξέΝ δΝ

πλκ κεκτη Ν θαΝ υηί έ,Ν ια φαζδ έ ,Ν αζζΪι δΝ δμΝ

λα βλδσ β μ,Νυπβλ έ μ,Ν ξθκζκΰέ μΝ βμΝίδίζδκγάεβμΝεέζέπέΝ  

 

Ν δα δεα έαΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ πζΪθπθΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ

εα σπδθΝ αιδκζσΰβ άμΝ κυμΝ θγαλλτθ δΝ κυμΝ δκδεκτθ μΝ πθΝ

ΚΫθ λπθΝ Πζβλκφσλβ βμΝ θαΝ ε φ κτθΝ κίαλΪΝ πυμΝ γαΝ

ια φαζέ κυθΝ λσπκυμΝ ί ζ έπ βμΝ πθΝ υζζκΰυθ,Ν πθΝ

υπβλ δυθΝ εαδΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ κυμΝ υ Ν θαΝ

αθ απκελέθκθ αδΝ δμΝ δαλευμΝ η αίαζζση θ μΝ πζβλκφκλδαεΫμΝ

αθΪΰε μΝ πθΝ«π ζα υθ»Ν κυμέΝ  

ΟΝ ξ δα ησμΝαπκ ζ έΝαπαλαέ β κΝ λΰαζ έκΝ ΰδ ’ Ν αυ σθΝ πκυΝ

α ε έΝ δκέεβ βΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ ίδίζδκγάε μ,Ν ΰδαΝ κυμΝ παλαεΪ πΝ

ζσΰκυμ(Utah State Library, 2008):  

 

1. ΟΝ ξ δα ησμΝ απκ δεθτ δΝ κΝ εκδθσΝ σ δΝ κΝ δ υγυθ άμ,Ν κΝ

πλκ ππδεσΝ εαδΝ κΝ υηίκτζδκΝ βμΝ ίδίζ δκγάεβμΝ εΪθκυθΝ αε δεΪΝ

αθα εσπβ βΝ βμΝ υζζκΰάμ,Ν πθΝ υπβλ δυθ,Ν πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ

εαδΝ πθΝ πκζδ δευθΝ εαδΝ σ δΝ πλαΰηα κπκδκτθΝ δμΝ απαλαέ β μΝ

αζζαΰΫμέ  

2. ΟΝ ξ δα ησμΝ γΫ δΝ Ν δλΪΝ πλκ λαδσ β αμΝ κυμΝ

εκπκτμΝ εαδΝ κυμΝ σξκυμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ η Ν ίΪ βΝ βΝ

πκυ αδσ β ΪΝ κυμΝ εαδΝ εαγκλέα δ Ν βΝ δλΪΝ κυμΝ εαδΝ κΝ

ξλκθκ δΪΰλαηηαΝ ηΫ αΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ πδ υξγκτθΝ εαδΝ αθ αθαεζΪΝ

ηδαΝ υθΫξ δαΝ κυΝπλκκλδ ηκτΝ βμΝίδίζδκγάεβμέΝ  

3. ΟΝ ξ δα ησμΝ ια φαζέα δΝ σ δΝ κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ ι ΪακυθΝ

θαζζαε δεΫμΝ κ κτμΝ εαδΝ Ϋλξκθ αδΝ Ν υηφπθέαΝ ΰδαΝ κΝ π κδ μΝ

πδζκΰΫμΝ έθαδΝκδΝ εαζτ λ μΝΰδαΝ κυμΝξλά μΝεαδΝ βθΝίδίζδκγάεβέΝ
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πκεζ έκθ αδΝ Ϋ δΝ κδΝ α τηφκλ μΝ απκφΪ δμ,Ν αΝ ηπσ δαΝ βθΝ

πλσκ κΝεαδΝαπκφ τΰκθ αδΝ αΝξλκθδεΪΝα δΫικ αέΝ  

4. κΝ ξ δα ησμΝ παλΫξ δΝ ηδαμΝ ηκλφάμΝ ζκΰκ κ έαΝ πλκμΝ δμΝ

κπδεΫμΝ ευί λθβ δεΫμΝ αλξΫμΝ εαδ  κΝ εκδθσ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βθΝ ΰΰτβ βΝ

σ δΝ κΝ δ υγυθ άμ,Ν κΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ κΝ υηίκτζδκΝ

αθ απκελέθκθ αδΝ αΝεαγάεκθ αΝπκυΝ κυμΝΫξκυθΝαθα γ έΝεαδΝ θΝ

πα αζκτθΝξλσθκΝεαδΝξλάηαέΝ  

 

ΠλΫπ δΝ υΝ θαΝ δ υελδθδ έ Ν σ δΝ θΝ υπΪλξ δΝ ηέαΝ

υΰε ελδηΫθβΝ φσληαΝ ξ δα ηκτ,Ν πκυΝ θα  αδλδΪα δΝ δμΝ αθΪΰε μΝ

εΪγ Ν ίδίζδκγάεβμέΝ ΚΪγ Ν ίδίζδκγάεβ,Ν εΪγ Ν εκδθσ β αΝ έθαδ Ν

δαφκλ δεάΝ εαδΝ γαΝ υδκγ ά δΝ δαφκλ δεκτμΝ λσζκυμ,Ν γαΝ γΫ δΝ

δαφκλ δεκτμΝ σξκυμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ π τξ δΝ εαδΝ γαΝ

εα αΰλΪο δΝ ζ έπμΝ ι ξπλδ ΫμΝ βζυ δμΝ βμΝ απκ κζάμΝ βμ 

(mission statements),Ν πκυΝ γαΝ αθ αθαεζκτθΝ αυ ΪΝ πκυΝ γΫζκυθΝ κδ Ν

ξλά μΝ βμΝθαΝπαλΫξ δέΝΣκΝίΫίαδκ  έθαδΝσ δΝξπλέμΝεΪπκδκΝπζΪθκΝ

βΝ ίδίζδκγάεβΝ γαΝ απκ τξ δΝ κΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ Ν αυ ΪΝ πκυΝ

π λδηΫθ δΝ κΝεκδθσΝ βμΝαπσΝαυ άθ.   

 

2.3 .1 Παλάη λοδ β δα δεα έα ου χ δα ηοτ  

ΠλδθΝ απκφα δ κτθΝ κδΝ λα βλδσ β μΝ πκυΝ γαΝ κ βΰά κυθΝ

βθΝ πέ υιβΝ πθΝ ηαελκπλσγ ηπθΝ σξπθ,Ν έθαδΝ απαλαέ β βΝ

ηδαΝ θ ζ ξάμΝ ιΫ α βΝ σζπθΝ πθΝ Ϊ πθΝ πκυΝ πδελα κτθΝ Ν

γθδεσΝ εαδΝ κπδεσΝ πέπ κ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ κθΝ

κπκέκΝ αθάε δΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ εαδΝ κδ  κπκέ μΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ

πβλ Ϊ κυθΝ βΝ λΪ βΝ βμ,Ν βΝ ξλά βΝ εαδΝ δμΝ πβΰΫμΝ βμέΝ Ν

αθαη θση θβΝ ατιβ βΝ πθΝ δηυθΝ πθΝ ίδίζέπθΝ εαδΝ πθΝ π λδκ δευθΝ

άΝ ηδαΝ αζζαΰάΝ κθΝ ελα δεσΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ ξλβηα κ κ ά πθΝ

απκ ζκτθΝ Ϋ κδαΝπαλα έΰηα α  (Cowley, 1985: pp 26-27).  

 δμΝ αεα βηαρεΫμΝ ίδίζδκγάε μΝ ηδαΝ βηαθ δεάΝ παλΪη λκμΝ

εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ απκ ζ έΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ κυΝ

επαδ υ δεκτΝ δ λτηα κμΝ κΝ κπκέκΝ αθάεκυθέΝ ζζαΰΫμΝ κθΝ

λσπκΝ δ α εαζέαμΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ εαδθκτλδαμΝ
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ξθκζκΰέαμΝ ΧπέξέΝ e –  learningΨΝ έθαδΝ πκζτΝ πδγαθσΝ θαΝ

πβλ Ϊ κυθΝ κθΝ λσπκΝ ξλά βμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμέΝ ΣκΝ εκδθσΝ πκυΝ

κξ τκυθΝ κδΝ ίδίζδκγάε μΝ αυ ΫμΝ έθαδ Ν κδΝ φκδ β Ϋμ,Ν κδΝ εαγβΰβ Ϋμ,Ν

κδΝ λ υθβ ΫμΝ εαδΝ κΝ δκδεβ δεσΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ δ λτηα κμ,Ν ΰδ ’Ν

αυ σΝ κδΝ ηΪθα αΫλμΝ κυμΝ πλΫπ δΝ θαΝ δΪακυθΝ δμΝ αζζαΰΫμΝ αυ κτ  

κυΝ πζβγυ ηκτΝ εαδΝ κθΝ λσπκΝ πκυΝ

ηαγαέθκυθή λ υθκτθή δκδεκτθέΝ  

έθαδ,Ν πέ βμ,Ν απαλαέ β κΝ θαΝ ΰέθ δΝ ηδαΝ υθκζδεάΝ γ υλβ βΝ

πθΝ κδεκθκηδευθΝ πβΰυθΝ κδΝ κπκέκδΝ γαΝ έθαδΝ δαγΫ δηκδΝ ΰδαΝ βθΝ

ίδίζδκγάεβΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ξλσθκυέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθ αδΝ

δ δαέ λβΝ πλκ κξάΝ δμΝ αζζαΰΫμΝ πκυΝ ΫΰδθαθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κθΝ

πλκβΰκτη θκΝ ξλσθκΝ εαδΝ θαΝ υπκζκΰέα αδΝ βΝ πέ λα άΝ κυμΝ δμΝ

ζ δ κυλΰέ μΝ κυΝ πση θκυΝ ξλσθκυέΝ  Ν αυ άΝ βΝ φΪ βΝ κυΝ

ξ δα ηκτΝ βΝ εα αθκηάΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ

απσε β βΝ πζβλκφκλδαεκτΝ υζδεκτΝ εαδΝ βθΝ π λ αέλπΝ

εη Ϊζζ υ άΝ κυΝ Ϋξ δΝ ά βΝ εαγκλδ έΝ εαδΝ ησθκΝ βηαθ δεΫμΝ

αζζαΰΫμ,Ν σππμΝ εΪπκδκμΝ βηαθ δεσμΝ π λδκλδ ησμΝ δμΝ

κδεκθκηδεΫμΝ παλκξΫμΝ πλκμΝ βΝ ίδίζδκγάεβ,Ν πδ βηαέθ αδ  

(Cowley, 1985: p 28).  

πδπζΫκθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπΪλξ δΝ τθ βΝ βΝ δαξ έλδ βΝ

πθΝ αβ βηΪ πθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ κΝ πλκ ππδεσ,Ν εαγυμΝ

παλα βλ έ αδΝ Ϋζζ δοάΝ κυΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ ίδίζδκγάε μέΝ ΟδΝ

αζζαΰΫμΝ δμΝ δ λαλξδεΫμΝ κηΫμΝ εαδΝ βθΝ εα αθκηάΝ πθΝ

εαγβεσθ πθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ εα ΪΝ βΝ

δα δεα έαΝ κυΝ ξ δα ηκτέΝ  

ΣΫζκμ,Ν αΝ πλκίζάηα αΝ Ϋΰα βμΝ εαδΝ ικπζδ ηκτΝ

υθαθ υθ αδΝ βθΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ ίδίζδκγβευθέΝ Ν υθ ξάμΝ

δ λκάΝ πζβλκφκλδαεκτΝ υζδεκτ,Ν βΝ δ τλυθ βΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ

υπβλ δυθΝ εαδΝ βΝ απσε β βΝ ικπζδ ηκτΝ θΫαμΝ ξθκζκΰέαμΝ

απαδ κτθΝ εαδΝ πδπζΫκθΝ ξυλκΝ Ϋΰα βμΝ κθΝ κπκέκΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ

κφ έζ δΝθαΝ ια φαζέ δ .  
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 2.3.2 Εέ β χ δα ηοτ   

Ν δα δεα έαΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ δαελέθ αδΝ Ν τκΝ η ΰΪζ μΝ

εα βΰκλέ μέΝ Ν πλυ βΝ εα βΰκλέαΝ έθαδΝ κΝ δκδεβ δεσμ 

(Administrat ive) ξ δα ησμ  ,Ν πκυΝ δ ιΪΰ αδΝ απσΝ βθΝ θυ α βΝ

δκέεβ βέΝ έθαδΝηαελκπλσγ ηκμΝΧηΝη Ν1ίΝξλσθδαΨΝεαδΝα ξκζ έ αδΝ

η Ν υπκε δη θδεΪΝ δαηκλφπηΫθ μΝ πδ δυι δμ  (Goals)έΝ ΣκΝ έ κμΝ

αυ σΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ εαδΝ αθΝ λα βΰδεσμΝ

ξ δα ησμ  (Strategic Planning) (Georges et al., 1998: έ ΝγλΨ .  

Ν τ λβΝ εα βΰκλέαΝ ξ δα ηκτΝ έθαδΝ κυΝ ζ ΰση θκυΝ

πδξ δλβ δαεκτΝ ξ δα ηκτ  (Operational Planning),Ν πκυΝ

δ ιΪΰ αδΝαπσΝσζαΝ αΝεζδηΪεδα,Ν έθαδΝίλαξυπλσγ ηκμΝ Χ ά δκμΨΝ

εαδΝα ξκζ έ αδΝη Ναθ δε δη θδεΪΝ δαηκλφπηΫθκυμΝεαδΝη λά δηκυμΝ

σξκυμ  (Object ives)έΝ Ν πκζζκτμΝκλΰαθδ ηκτμΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ

κΝ ιπ λδεσΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ σλκμΝ « σξκδ»Ν σ κΝ ΰδαΝ

υπκε δη θδεΪΝ δαηκλφπηΫθ μΝ πδ δυι δμ,Ν σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ

αθ δε δη θδεΪΝ δαηκλφπηΫθκυμΝ σξκυμέΝ ΟΝ δαξπλδ ησμΝ ΰέθ αδΝ

βθΝπλΪιβΝεαδΝ υξθΪΝπλκεαζ έΝ τΰξυ βΝ αΝεα υ λαΝεζδηΪεδα  

(Georges et al. , 1998: έΝζίΨ .    

ΟΝ πδ υξβηΫθκμΝ ηαελοπλσγ ηομ  ξ δα ησμΝ έθαδΝ ηδαΝ

π λδεάΝ δα δεα έαΝ ξπλέμΝ αλξάΝ εαδΝ Ϋζκμέ   βθΝ δ αθδεάΝ

π λέπ π βΝ βΝ δα δεα έαΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

η ΫξκυθΝ κΝ δ υγυθ άμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν ηΫζβΝ κυΝ πλκ ππδεκτ,Ν

αθ δπλσ ππκδΝ κυΝ δ λτηα κμ,Ν σπκυΝ αθάε δΝ βΝ ίδίζδκγάεβ,Ν εαγυμΝ

εαδΝηΫζβΝ κυΝεκδθκτΝπκυΝ ιυπβλ έέΝ  

θΝ υθ κηέα,ΝκΝηαελκπλσγ ηκμ  άΝ λα βΰδεσμ  ξ δα ησμΝ

υθ πΪΰ αδΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ ηδαμΝ άζπ βμΝ βμΝ απκ κζάμΝ Χmission 

statement) βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ εαδΝ βθΝ απαλέγηβ βΝ πθΝ

ξ δαση θπθΝ εκπυθΝ εαδΝ σξπθΝ πκυΝ βθΝ υπκ βλέακυθέΝ ΟΝ

λα βΰδεσμΝ ξ δα ησμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα αζάΰ δΝ Ν αε δεσΝ

ξ δα ησΝεαδΝκΝ αε δεσμΝ ξ δα ησμΝ Ν λΪ βέΝ Ν λΪ βΝκ βΰ έΝ

Ν ηδαΝ Ϋεία β,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ παθαιδκζκΰβγ έΝ εαδΝ γαΝ

παθα λκφκ κ ά δΝ κΝ τ βηα,Ν υ Ν θαΝ παθ ι α έΝ κΝ

« ξΫ δκ»ΝΧ Ingersoll  and Culshaw, 2004: p. 3).  
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ΓδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ εα αθκβ σΝ πκτΝ γΫζ δΝ θαΝ φ Ϊ δΝ βΝ ίδίζδκγάεβ,Ν

γαΝ πλΫπ δΝ πλυ αΝ θαΝ απκ αφβθδ έΝ πκτΝ ίλέ ε αδΝ ε έθβΝ βΝ

δΰηάέΝ Υλ δΪα αδΝ θαΝ αθαζυγκτθΝ αΝ υθα ΪΝ εαδΝ α τθα αΝ βη έαΝ

βμ,Ν ηΫ αΝ απσΝ παλα άλβ βΝ υΰε ελδηΫθπθΝ κηΪ πθ  (focus 

groups) πκυΝ ιυπβλ έΝ άΝ η Ν απκ έηβ βΝ πθΝ αθαΰευθΝ βμΝ

εκδθσ β αμ  (community needs assessment) πκυΝ απ υγτθ αδέΝ

δ Ν γαΝ δαελέθ δΝ πκδαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ί ζ δπγκτθ,Ν θαΝ αζζΪικυθΝ άΝ θαΝ π λδκλδ κτθέΝ ΟδΝ υπ τγυθκδΝ κυΝ

ξ δα ηκτΝγαΝγΫ κυθΝ Ν δλΪΝπλκ λαδσ β αμΝ δμΝαζζαΰΫμΝπκ υΝ

πλΫπ δΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ ηΫ αΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝ ξλκθδεΪΝ

πζαέ δαΝ εαδΝ γαΝ δαγΫ κυθΝ πσλκυμΝ ΰδαΝ θαΝ ΰέθκυθΝ κδΝ απαδ κτη θ μΝ

ί ζ δυ δμέΝ  

ΣκΝ πλυ κΝ ίάηαΝ ΰδαΝ θαΝ ι εδθά δΝ π ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ έθαδ Ν

θαΝ ΰέθ δΝ απκζκΰδ ησμΝ βμΝ λΫξκυ αμΝ απκ κζάμ  εαδΝ κυΝ λσζκυΝ

βμΝίδίζδκγάεβμέΝΣαΝ τκΝαυ ΪΝ κδξ έαΝπλΫπ δΝθαΝαθα εκπκτθ αδΝ

αε δεΪ,Νυ ΝθαΝ ια φαζέα αδΝσ δΝβΝίδίζδκγάεβΝξλβ δηκπκδ έΝ δμΝ

πβΰΫμΝ βμΝ ΰδαΝ κΝ εα ΪζζβζκΝ εκδθσέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ βθΝ

π λέπ π βΝ πθΝαεα βηαρευθΝίδίζδκγβευθΝκδΝκηΪ μΝεκδθκτΝ έθαδΝ

κδΝ ξλά μΝ εαδΝ ηβΝ ξλά μΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν κδΝ ίδίζδκγβεκθσηκδ,Ν

κδΝ υπσζκδπκδΝ λΰααση θκδΝ βθΝ ίδίζδκγάεβ,Ν κδΝ πλκηβγ υ Ϋμ,Ν βΝ

βησ δαΝ δκέεβ βΝ ΧΤπκυλΰ έκΝ Παδ έαμΨ,Ν κδΝ πλβ ΫμΝ –  ξκλβΰκέ,Ν

εαγυμΝεαδΝκδΝίδίζδκγάε μΝΪζζπθΝδ λυηΪ πθ  (Σ αζεδ αά , 2003).  

ΟΝ πκυ αέκμΝ δ δεσμΝ κυΝ ΜΪθα αη θ ΝPeter Drucker (1974: 

pp 74-1ίβΨΝ Ϋξ δΝ π λδΰλΪο δΝ πσ κΝ Ϋθ κθαΝ ιαλ Ϊ αδΝ βΝ πδ υξέαΝ

κυΝ ΜΪθα αη θ Ν απσΝ βθΝ ι εΪγαλβΝ εα αθσβ βΝ βμΝ απκ κζάμΝ

ηδαμΝ πδξ έλβ βμΝεαδΝαπσΝ βθΝεα τγυθ βΝ πθΝ σξπθΝ βμΝΰδαΝ κΝ

ηΫζζκθέΝ υ κέΝ κδΝ ηαελκπλσγ ηκδΝ σξκδΝ απκ ζκτθΝ κΝ β η έκΝ

εεέθβ βμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν πζΪθκΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ

πκλ έαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ εαδΝ αΝ θΫαΝ κηΫθαΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ

πλκετοκυθ,Ν έθαδΝ υθα άΝβΝαθαγ υλβ άΝ κυμέ  

ΟδΝ ηαελκπλσγ ηκδΝ σξκδΝ ξλ δΪακθ αδΝ παθ ιΫ α βΝ εΪγ Ν

ζέΰαΝξλσθδα,Νκτ πμΝυ Νθα  (Cowley, 1985: p. 25):  



 30 

1. πλκ αλησακθ αδΝ δμΝ απσ κη μΝ άΝ ίαγηδαέ μΝ αζζαΰΫμΝ κΝ

ιπ λδεσΝπ λδίΪζζκθ  

2. αθ απκελέθκθ αδΝ δμΝ υθΫπ δ μΝ πθΝ π λδευθΝαζζαΰυθΝ

δ δαέ λαΝ δμΝαζζαΰΫμΝ κΝεκδθσΝ βμΝίδίζδκγάεβμ  

3. ίλέ εκθ αδΝ δαλευμΝ κΝ ηυαζσΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμΝεαδΝ  

4. ζΫΰξ αδΝβΝ ΰευλσ β ΪΝ κυμέΝ  

 

φκτΝ απκ αφβθδ έΝ κΝ σλαηαΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ εαδΝ γκτθΝ

κδΝ ηαελκπλσγ ηκδΝ σξκδΝ πκυΝ γΫζ δΝ θαΝ πδ τξ δ,Ν υπΪλξ δΝ ηδαΝ

δλΪΝ απσΝ πλαε δεΪΝ ίάηα α,Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ εαγκ βΰά κυθΝ βθΝ

εα αΰλαφάΝ κυΝ ξ έκυΝ λΪ βμ  (Utah State Library, 2008):   

1. θΪζυ βΝ βμΝ υζζκΰάμέΝ Ν ουξάΝ εΪγ Ν ίδίζδκγάεβμΝ

παλαηΫθκυθΝ κδΝ υζζκΰΫμΝ βμ,Ν σ κΝ κδΝ Ϋθ υπ μΝ σ κΝ εαδΝ κδΝ ηβΝ

Ϋθ υπ μέΝ τκΝ έθαδΝκδΝ Ϊ δμΝ βΝ τΰξλκθβΝίδίζδκγβεκθκηέαμΝαέΝβΝ

λκφάΝ απσΝ δμΝ Ϋθ υπ μΝ πλκμΝ δμΝ βζ ε λκθδεΫμΝ πβΰΫμΝ εαδΝ

δ δαέ λαΝ βθΝ αθααά β βΝ πζβλκφσλβ βμΝ κΝ δα έε υκΝ εαδΝ ίέΝ κΝ

ηπζκυ δ ησμΝ πθΝ υζζκΰυθΝ η Ν ι θσΰζπ κΝ υζδεσΝ εαδ Ν ευλέπμΝ

αΰΰζσφπθκέΝ ΟΝ ίδίζδκγβεκθσηκμΝ πκυΝ έθαδΝ πδφκλ δ ηΫθκμΝ η Ν βΝ

δαξ έλδ βΝ βμΝ υζζκΰάμΝ γαΝ δαελέθ δ Ν δμΝ εαδθκτλδ μΝ Ϊ δμΝ εαδΝ

γαΝ δμΝ πδ βηΪθ δΝ κΝ υηίκτζδκΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμέΝ ΟδΝ Ϋλ υθ μΝ

εκδθκτ,Ν πέ βμ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ ίκβγά κυθΝ πλκμΝ αυ άΝ βθΝ

εα τγυθ βέΝ  

2. πκ έηβ βΝ πθΝ υπβλ δυθέΝ ΠΫλαΝ απσΝ δμΝ ία δεΫμΝ υπβλ έ μΝ

πκυΝ πλκ φΫλ δΝ ΫθαΝ ΚΫθ λκΝ Πζβλκφσλβ βμΝ εαδΝ κδΝ κπκέ μΝ

βλέακθ αδΝ βθΝπαλκξάΝπζβλκφκλδυθ,Νπλκ παγ έΝθαΝί ζ δυ δΝ

βθΝ πκδσ β ΪΝ κυμΝ πλκ φΫλκθ αμΝ υπβλ έ μΝ υηπζβλπηα δεΫμΝ

βμΝία δεάμέΝΚαδΝπΪζδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝαπζσΝ βθΝαπκ έηβ βΝ πθΝ

αθαΰευθΝ πθΝ ξλβ υθΝ γαΝ απκεαζτοκυθΝ εαδθκτλδ μΝ δ Ϋ μΝ ΰδαΝ δμΝ

υπβλ έ μΝεαδΝ δμΝπαλκξΫμΝ βμΝίδίζδκγάεβμέ  
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3. θα εσπβ βΝ πθΝ αθαΰευθΝ κυΝ πλκ ππδεκτ έΝ Ν παθΪ α βΝ

απσΝ βθΝ έ κ κΝ κυΝ Internet δμΝ ίδίζδκγάε μ,Ν Ϋξ δΝ αυιά δΝ

λαηα δεΪΝ κΝ φσλ κΝ λΰα έαμΝ ΰδαΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυμέΝ Οφ έζκυθΝ

θαΝ ΰθπλέακυθΝ βθΝ ξθκζκΰέαΝ πθΝ computer ,Ν αΝ βζ ε λκθδεΪΝ

πλκΰλΪηηα αΝ εα αζκΰκΰλΪφβ βμΝ εαδΝ αθ δ ηκτ,Ν ΰ θδεΫμΝ

φαληκΰΫμΝ software εαδΝ λα βΰδεΫμΝ ΰδαΝ π λδάΰβ βΝ κΝ

δα έε υκΝ εδΝ Ϋπ δ αΝ θαΝ επαδ τ κυθΝ κυμΝ ξλά μΝ κυμ  βΝ

ξλά βΝ αυ υθΝ πθΝ λΰαζ έπθέΝ ΌζαΝ αυ ΪΝ απαδ κτθΝ πδπζΫκθΝ

ξλσθκΝεαδΝ δαγΫ δηκΝπλκ ππδεσέ  

 

4. ζ ΰξκμΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ . ΟΝ ξυλκμΝ

Ϋΰα βμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν έ Ν έθαδΝ εαδθκτλδκμΝ έ Ν παζδσμ,Ν γαΝ

ξλ δΪα αδΝ πΪθ αΝ λκπκπκδά δμ,Ν ΰδαΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ φδζκι θ έ Ν

εαδθκτλδ μΝπβΰΫμΝεαδΝυπβλ έ μέ  

 

5. ε έηβ βΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝ πβΰυθ . Ν αθΪπ υιβΝ θσμΝ

ηαελκπλσγ ηκυΝ ξ έκυΝ πδ λΫπ δΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ θαΝ

δαξ δλδ έ Ν η Ν κφέαΝ  δμΝ ελα δεΫμΝ ξλβηα κ κ ά δμέΝ φκτΝ

εα αΰλαφκτθΝ κδΝ αζζαΰΫμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθ,Ν κδ Ν

υπ τγυθκδΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ γαΝ απκφα έ κυθΝ ΰδαΝ βθΝ εα αθκηάΝ

πθΝπσλπθέ  

    

6. ε έηβ βΝ κυΝ πλκφέζΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμέΝ έθαδΝ πκζτΝ βηαθ δεσΝ

θαΝ πδεκδθπθ έΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ κΝ εκ δθσΝ βμΝ δμΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ αΝ

πλκρσθ αΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ κυμΝ παλΫξ δέΝ θΝ απκ τξ δΝ θαΝ

βηδκυλΰά δΝεαζΫμΝ βησ δ μΝ ξΫ δμΝεαδΝ πδεκδθπθέαΝη Νσζ μΝ δμΝ

θ ξση θ μΝ κηΪ μΝ ξλβ υθ,Ν γαΝ κ βΰά δΝ κυμΝ ξλά μΝ Ν

ΪΰθκδαΝ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ πλκ φΫλκθ αδΝ εαδΝ έθαδΝ πκζτΝ πδ γαθσΝ

θαΝ πβλ α έΝ αλθβ δεΪΝ κΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ

ΧΠ λλά , 2001ΨέΝ Μ Ν σλκυμΝηΪλε δθΰε -ηΪθα αη θ ΝβΝπλκ δθση θβΝ

δα δεα έαΝ ληβθ τ αδΝπμΝ πδζκΰάΝ βμΝκηΪ αμ - σξκυ,ΝαθΪζυ βΝ

πθΝ υηπ λδφκλυθΝ εαδΝ πθΝ αθαΰευθ,Ν αθΪζυ βΝ εσ κυμ,Ν
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κφΫζκυμ,Ν λα βΰδεσμΝ ξ δα ησμΝ βμΝ πλκυγβ βμΝ κυΝ

πλκρσθ κμΝεαδΝ ζδευμΝ δαθκηάΝ κυΝΧΚα δλέεκυ , 2002). 

 7. πέ ε οβΝ Ν Ϊζζ μΝ ίδίζδκγάε μΝ εαδΝ   υδκγΫ β βΝ πθ  

ίΫζ δ πθΝ πλαε δευθΝ κυμ . ΟδΝ ίΫζ δ μΝ πλαε δεΫμΝ έθαδΝ

υθυθυη μΝ πθΝ λκυ δθυθΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ βηαθ δεάΝ ίΪ βΝ

ζΫΰξκυΝ ΰδαΝ βθΝ απκ κ δεσ β αΝ κυΝ υ άηα κμέΝ Ν η γκ κζκΰέαΝ

πθΝ ίΫζ δ πθΝ πλαε δευθΝ αιδκζκΰ έΝ δα δεα έ μΝ εαδΝ δμΝ εαγδ ΪΝ

εα αθκβ Ϋμ,Νη Ν εκπσΝθαΝπλκ αλησ δΝεαζτ λ μΝπλαε δεΫμΝ δμΝ

δα δεα έ μΝ εαδΝ θαΝ ί ζ δυ δΝ βθΝ αθ αΰπθδ δεάΝ κυΝ γΫ β,Ν ηΫ αΝ

απσΝ βθΝξλά βΝεαδθκ σηπθ  δα δεα δυθΝΧΚα δλέεκυ , 2001).   

 

φκτΝ γ έΝ κΝ ηαελκπλσγ ηκμΝ ξ δα ησμΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμ,Ν κΝ πση θκΝ ίάηαΝ έθαδΝ βΝ εα αΰλαφάΝ κυΝ

ίλαχυπλσγ ηου  ξ έκυΝ λΪ βμ,Ν βζα άΝ βΝ εα αΰλαφάΝ πθΝ

ίλαξυπλσγ ηπθΝ σξπθΝ πκυΝ γΫζ δ Ν θαΝ π τξ δΝ βΝ ίδίζδκγάεβ,Ν

ηΫ πΝ βμΝαθΪγ βμΝ κΝπλκ ππδεσΝ υΰε ελδηΫθπθΝεαγβεσθ πθέΝ  

ΣαΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ εαγάεκθ αΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ηάηαΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ

εαγκλέακθ αδΝ εΝ πθΝ πλαΰηΪ πθΝ απσΝ κΝ έ δκΝ κΝ ηάηαέΝ ΟδΝ

ζ δ κυλΰέ μΝ πκυΝ παλαηΫθκυθΝ έ δ μΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ λΰα έ μΝ

λκυ έθαμΝ θΝ ηφαθέακθ αδΝ κΝπζΪθκΝ λΰα έαμέ  ΟΝ πλκρ Ϊη θκμΝ

εΪγ Ν ηάηα κμΝ απαλ έα δΝ ηδαΝ δλΪΝ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ υαά β βΝ η Ν

κυμΝ υπ υγτθκυμΝ ΰδαΝ βΝ δκέεβ βΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν υ Ν θαΝ

εα αζάικυθΝ Ν ΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝ ξΫ δκΝ αθΪγ βμΝ εαγβεσθ πθΝ

εαδΝ υγυθυθΝΰδαΝεΪγ ΝηΫζκμΝ κυΝ ηάηα κμ  (Cowley, 1985).  

ΌππμΝ έθαδΝ φυ δεσ,Ν κδΝ έ δκδΝ κδΝ ίδίζδκγβεκθσηκδΝ ζαηίΪθκυθΝ

ΰθυ βΝ κυΝ ξ έκυΝ πκυΝ Ϋξ δΝ εα αλ δ έΝ απσΝ κυμΝ δγτθκθ μ,Ν

υ Ν θαΝ ΰθπλέακυθΝ ΰδαΝ πκδ μΝ υΰε ελδηΫθ μΝ ζ δ κυλΰέ μΝ έθαδΝ

υπ τγυθκδέΝ  Ν ΫθαΝ ΪζζκΝ πέπ κΝ κδΝ λΰααση θκδΝ ΫξκυθΝ βΝ

υθα σ β αΝ θαΝ η ζ ά κυθΝ εΪγ Ν ζ δ κυλΰέαΝ ι ξπλδ ΪΝ εαδΝ θαΝ

βζυ κυθΝπκδ μΝ έθαδΝαυ ΫμΝπκυΝγαΝ κυμΝ θ δΫφ λ ΝθαΝφΫλκυθΝ Ν

πΫλαμέΝ Φυ δεΪΝ υπΪλξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ ΰδαΝ η ζζκθ δεΫμΝ αζζαΰΫμΝ

κυΝ πζΪθκυΝ λΰα έαμ,Ν υ Ν θαΝ πδ υξγ έΝ βΝ ηΫΰδ βΝ

απκ κ δεσ β αΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ βμΝίδίζδκγάεβμέΝ  
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υθβγέα αδΝ κΝ ηΫ κΝ κυΝ Ϋ κυμΝ θαΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ ηδαΝ

υθΪθ β βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υπ υγτθπθ,Ν υ Ν θαΝ παθ ι Ϊ κυθΝ

βΝ ζέ αΝ πθΝ ζ δ κυλΰδυθήεαγβεσθ πθέΝ ΣαΝ κδξ έαΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ βΝ αθαγ υλβ βΝ πθΝ ζ δ κυλΰδυθΝ

έθαδΝ κΝ πλκβΰκτη θκΝ πζΪθκΝ λΰα έαμΝ εαδΝ βΝ αιδκζσΰβ άΝ κυΝ

άήεαδΝ αΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝπκυΝ ΫξκυθΝ υζζ ΰ έΝ ΰδαΝ δμΝ εΪ κ Ν

ζ δ κυλΰέ μΝ βμΝίδίζδκγάεβμ  (Georges et al., 1998).  

υ άΝ βΝ δα δεα έαΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ ΰέθκυθΝ αζζαΰΫμΝ

δμΝ πδηΫλκυμΝ ζ δ κυλΰέ μ,Ν σ αθΝ αυ ΫμΝ θΝ απκ έ κυθΝ αΝ

αθαη θση θαΝάΝαπκ δεθτκθ αδΝα τηφκλ μΝκδεκθκηδεΪέΝΝ  

 

 2.3 .γ Πλοΰλαηηα δ ησμ  
 Παλα βλ έ αδΝ υξθΪΝ ηδαΝ Ϊ βΝ θαΝ αυ έα αδΝ βΝ ΫθθκδαΝ κυΝ

πλκΰλαηηα δ ηκτΝ η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ ξ δα ηκτέΝ Γδ ’Ν αυ σΝ γαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ κθδ έ Ν σ δΝ απσΝ ΪπκοβΝ ξθδεάμΝ κλκζκΰέαμΝ

« ξ δα ησμ»Ν εαδΝ «πλκΰλαηηα δ ησμ»Ν θΝ έθαδΝ κΝ έ δκΝ πλΪΰηαέΝ

ΟΝ πλκΰλαηηα δ ησμΝ έθαδΝ ηΫλκμΝ κυΝ ξ δα ηκτ  (George et al., 

1998: p 36).   

Κα ΪΝ βΝ φΪ βΝ κυΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ εαγκλέακθ αδΝ απσΝ κθΝ

ΜΪθα α λΝ άΝ απσΝ αυ σθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθαζΪί δΝ δκδεβ δεΪΝ εαγάεκθ αΝ

βθΝ ίδίζδκγάεβΝ Χ δ υγυθ ά,Ν πλκρ Ϊη θκΝ εέζέπέΨΝ δ υλυηΫθ μΝ

π λδκξΫμΝ λΰα έαμ,Ν πκυΝ απαδ κτθΝ δ δαέ λβΝ πλκ κξάΝ ΰδαΝ ηδαΝ

π λέκ κΝ θσμΝ Ϋ κυμΝ εαδΝ κδΝ κπκέ μΝ δαξπλέακθ αδΝ Ν ηδαΝ πκδεδζέαΝ

πδηΫλκυμΝ εαγβεσθ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ υξθΪΝ ε ζκτθ αδΝ Ν

δαφκλ δεΪΝ ηάηα αΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμέΝ ΟδΝ σξκδΝ πκυΝ γ Ϋ δΝ κΝ

πλκΰλαηηα δ ησμΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ πδ υξγκτθΝ Ν τθ κηκΝ

ξλκθδεσΝ δΪ βηα,Ν Ν αθ έγ βΝ η Ν κυμΝ ηαελκπλσγ ηκυμΝ

εκπκτμΝ πκυΝ πδγυη έΝ θαΝ π τξ δΝ βΝ πκζδ δεάΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμ(Cowley, 1985: p 29).  

ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν ΰέθ αδΝ ΫθαμΝ απκζκΰδ ησμΝ βμΝ πκλ έαμΝ

κυΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ Ϋ κυμμΝ κδΝ σξκδΝ πκυΝ

γαΝ υθ ξδ κτθΝ παθαζαηίΪθκθ αδΝάΝ παθαεαγκλέακθ αδΝ θυΝ κΝ

πζΪθκΝ ξ δα ηκτΝ δ υελδθέακθ αδΝ κδΝ ζσΰκδΝ πκυΝ εΪπκδκδΝ σξκδΝ

θΝ υφέ αθ αδΝ πζΫκθΝ Χ έ Ν ΰδα έΝ κζκεζβλυγβεαθ,Ν έ Ν ΰδα έΝ
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θ πηα υγβεαθΝ Ν θΫκυμ,Ν έ Ν ΰδα έΝ ΫπαοαθΝ απσΝ π λδεΫμΝ

αδ έ μΨέΝ Ν δα δεα έαΝαυ άΝίκβγΪ δΝ κΝπλκ ππδεσΝθαΝ δΪ δΝ βθΝ

πλκ κξάΝ κυΝ δμΝ π λδκξΫμΝ πκυΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ αθαπ υξγκτθΝ

π λ αέλπ  (Cowley, 1985: p 29). 

Κα ΪΝ βΝ φΪ βΝ κυΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ κυ δα δεΪΝ

εαγαλέακθ αδΝ αΝ αελδίάΝ εαγάεκθ α,Ν πκυΝ γαΝ αθα γκτθΝ Ν εΪγ Ν

λΰααση θκέΝ ΜΫ αΝ απσΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ αυ υθΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ γαΝ

πλαΰηα κπκδβγκτθΝ ηαελκπλσγ ηαΝ κδΝ σξκδΝ πκυΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ βΝ

δκέεβ βΝ βμΝίδίζδκγάεβμέΝ  

ΣκΝ κλΰαθπ δεσΝ δΪΰλαηηαΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ

ξλ δα έΝ λκπκπκδά δμΝ εαδΝ θαΝ ξλ δα έΝ αθα δΪλγλπ βΝ κυΝ

πλκ ππδεκτέΝ ΟΝ ΜΪθα α λΝ γαΝ δαελέθ δΝ βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ θΫ μΝ

αληκ δσ β μ,Ν βθΝ δα άλβ βΝ εΪπκδπθΝ απσΝ δμΝ παζδΫμΝ άΝ βθΝ

δαφκλκπκέβ βΝεΪπκδπθΝΪζζπθΝΧCampbell, 2008).  

ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ υπΪλξ δΝ βΝ Ϊ βΝ θαΝ έθ αδΝ δ δαέ λβΝ

βηα έαΝ βθΝ ΪπκοβΝ πθΝ ξλβ υθΝ εαδΝ θαΝ αθαπ τ αδΝ ηέαΝ

υθ ξάμΝ δα δεα έαΝαθΪ λα βμΝ βμΝ δκέεβ βμΝ βμΝίδίζδκγάεβμΝη Ν

κυμΝ «π ζΪ μ»Ν βμέΝ Ν ίδίζδκγάεβΝ κφ έζ δΝ θαΝ ΰθπλέα δΝ αθΝ κδΝ

πλκ λαδσ β μΝ πκυΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ έθαδΝ απκ ε ΫμΝ απσΝ κΝ

εκδθσΝ εαδΝ θαΝ κυμΝ πζβλκφκλά δΝ αθ έ κδξαΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ

κυζ δΪΝ πκυΝ πδ ζ έ αδΝ απσΝ κΝ πλκ ππδεσΝ βμ,Ν πΫλαΝ απσΝ αΝ

πλκφαθάέΝ  

 

2.4 Project Management  

Ν ξλά βΝ πθΝ ξθδευθΝ κυΝ project management απκ ζ έΝ

σ δΝ θ σ λκΝ Ϋξ δΝ θαΝ πδ έι δ Ν κΝ ξυλκμΝ κυΝ ΜΪθα αη θ Ν ΰδαΝ βΝ

δαξ έλδ βΝ βμΝ αζζαΰάμΝ δμ  ίδίζδκγάε μέΝ ΣκΝ project 

management απκ ζ έΝ ΫθαΝ δ ξυλσΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ βθΝ

απκ κ δεσ λβΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ πβΰυθΝ εαδΝ πθΝ αθγλυππθ,Ν κΝ

κπκέκΝ Ν ηΫξλδΝ πλσ φα αΝ ξλβ δηκπκδκτθ αθΝ απσΝ αΝ

εα α ε υα δεΪΝ παΰΰΫζηα αέ  

ΠαλσζκΝ πκυΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ αΝ παΰΰΫζηα αΝ παλκξάμΝ

υπβλ δυθΝ φαθ Ϊα δΝ «ιΫθβ»,Ν βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ ηπκλ έΝ θαΝ

απκ ζΫ δΝ ΫθαΝ υζτΰδ κΝ λΰαζ έκΝ δκέεβ βμ,Ν πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ
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ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΰδαΝ βθΝ π λΪ π βΝ τθγ πθΝ εαδΝ απζυθΝ ξ έπθΝ

(projects) η Ν δμΝ ά βΝ υπΪλξκυ μΝ εαδΝ υξθΪΝ η δκτη θ μΝ πβΰΫμΝ

εαδΝ λΰα δεσΝ υθαηδεσΝΧMarullo-Anzalone, 2000).  

Μπκλκτη Ν θαΝ κλέ κυη Ν κΝ project management πμΝ βθΝΝ

‘ δα δεα έαΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ ΫθαΝ ξΫ δκΝ άΝ

ΫθαΝ ξ δΪΰλαηηα,Ν υ Ν θαΝ πδ υξγ έΝ βΝ δαθκηάΝ θσμΝ

εαδθκτλδκυΝπλκρσθ κμΝάΝηδαμΝθΫαμΝυπβλ έαμ’ΝΧMarullo-Anzalone, 

2000)έΝ Ν Atkins (2004) εΪθ δΝ ζσΰκΝ ΰδαΝ μΝ ‘ΫθαΝ τθκζκΝ ΰθυ πθ,Ν

ξθδευθΝ εαδΝ λΰαζ έπθ,Ν πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ πδ τξκυθΝ

κΝ σξκΝ κυΝ ξ έκυ  (project) ’ έ ΝΟδΝκλΰαθδ ηκέΝξλβ δηκπκδκτθΝ κΝ

project management ΰδαΝ θαΝ ζαξδ κπκδά κυθΝ κυμΝ εδθ τθκυμΝ

εαδΝ θαΝ πδ τξκυθ  αΝ αθαη θση θαΝ απκ ζΫ ηα α,Ν ηΫ αΝ αΝ

ξλκθδεΪΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝσλδαΝπκυΝΫξκυθΝ γ έέΝ  

Ν φαληκΰάΝ κυΝ project management αεκζκυγ έΝ ηδαΝ

ευεζδεάΝ λκάέΝ Κα αλξάθΝ αθαΰθπλέα αδΝ ηδαΝ αθΪΰεβΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμ,Ν πκυΝ δεαδκζκΰ έΝ βθΝ αφδΫλπ βΝ πσλπθΝ εαδΝ

πλκ ππδεκτΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοάΝ βμέΝ φκτΝ απκ αφβθδ έΝ βΝ

ξλβ δησ β αΝ κυΝ project εαδΝ βΝ τηπθκδαΝ η Ν βθΝ απκ κζάΝ εαδΝ

κυμΝ σξκυμΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν αεκζκυγ έΝ βΝ δα δεα έαΝ κυΝ

ξ δα ηκτέΝΣκΝ πέ βηκΝ ξΫ δκ  (project) εαγκλέα δΝ υΰε ελδηΫθαΝ

εαγάεκθ α,Ν ξλκθκ δαΰλΪηηα αΝ εαδΝ ξ δαση θαΝ εσ βέΝ Ν φΪ βΝ

βμΝ ε Ϋζ βμΝ έθαδΝ κΝ ξΫ δκ  βθΝ φαληκΰάΝ κυέΝ ΟδΝ λΰα έ μΝ

πλαΰηα κπκδκτθ αδ  εαδΝΰέθκθ αδΝ λκπκπκδά δμ,ΝσπκυΝξλ δΪα αδέΝ

Μ Ν βθΝ κζκεζάλπ άΝ κυ,Ν αΝ υπδεΪΝ Ϊ δαΝ κυΝ ξ έκυ  φ ΪθκυθΝ

Ν ΫθαΝ Ϋζκμ,Ν αζζΪΝ κΝ πδγαθσ λκΝ έθαδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ

λα βλδσ β μΝ θαΝ θ πηα πγκτθΝ δμΝ υθβγδ ηΫθ μΝ λκυ έθ μΝ

(Atkins, 2004) 

Ν δαφκλΪΝ η Ν κΝ ζ δ κυλΰδεσΝ ΜΪθα αη θ Ν (functional 

management) έθαδΝσ δΝ υΝ βηδκυλΰ έ αδΝεΪ δΝ ζ έπμΝεαδθκτλδκ , 

θυΝ υπΪλξ δΝ ι εΪγαλκΝ ΫζκμΝ βμΝ δα δεα έαμέΝ Μ Ν βθΝ πέ υιβΝ

βμΝ εΪζυοβμΝ βμ  αθΪΰεβμΝ πκυΝ έξ Ν βηδκυλΰβγ έ,Ν κΝ project 

manager εαδΝ βΝ κηΪ αΝ κυΝ γαΝ αθαζΪίκυθΝ εΪπκδκΝ ΪζζκΝ ΰξ έλβηαΝ

ά,Ν κΝ πδγαθσ λκ,Ν γαΝ πδ λΫοκυθΝ αΝ εαγβη λδθΪΝ κυμΝ

εαγάεκθ αΝΧMarullo-Anzalone, 2000). 
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Πκζτ  υξθΪ  κ  project management υΰξΫ αδΝ η Ν κθΝ

λα βΰδεσΝ ξ δα ησέΝ ΟΝ λα βΰδεσμΝ ξ δα ησμ,Ν σηπμ,Ν

π λδζαηίΪθ δΝ κζσεζβλκΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ εαδΝ βΝ ζάοβΝ πθΝ

απκφΪ πθΝ ΰέθ αδΝ υθάγπμΝ απσΝ βηκελα δεΪΝ ξ δα ηΫθ μΝ

πδ λκπΫμέΝ υθάγπμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηδαΝ ξπλέμΝ ΫζκμΝ θ α δεάΝ

δα δεα έαέΝ  

 βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ project management ,Ν απσΝ βθΝ Ϊζζβ,ΝΝ

υπΪλξκυθΝ ξλκθδεκέΝ π λδκλδ ηκέ,Ν θυΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμΝ

(project team) πδζΫΰκθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ δ δαέ λ μΝ ξθδεΫμΝ

δεαθσ β μΝ εαδΝ ΰθυ δμΝ κυμΝ ΧMarullo-Anzalone, 2000). Ν

δαξ έλδ βΝ κυΝ ξλσθκυΝ απκ ζ έΝ ηδαΝ κυ δυ βΝ δεαθσ β α,Ν πκυΝ

ξ έα αδΝ Ϊη α  η Ν κΝ project management ,Ν π δ άΝ αΝ projects 

πκυΝ « λΫξκυθ»Ν απκ ζ ηα δεΪΝ πΪθ κ Ν ζ δ κυλΰκτθΝ ηΫ αΝ Ν

ξλκθδεΪΝσλδαέΝ  

υηπ λα ηα δεΪΝ γαΝ ζΫΰαη Ν σ δΝ κδΝ MΪθα α λμ πθΝ

ίδίζδκγβευθΝ εαδΝ πθΝ πζβλκφκλδαευθΝ εΫθ λπθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ι λ υθά κυθΝ δμΝ ξθδεΫμΝ κυΝ project management , Ν αθΝ ΫθαΝ

ηΫ κΝ ΰδαΝ θαΝ δαξ δλδ κτθΝ βθΝ πλσεζβ βΝ βμΝ αζζαΰάμΝ κυμΝ

κλΰαθδ ηκτμΝ κυμ,Ν σ αθΝ ξ δΪακυθΝ βθΝ απσε β βΝ υζδεκτΝ θΫαμΝ

ηκλφάμ,Ν βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ ηδαμΝ θΫαμΝ υπβλ έαμΝ άΝ βθΝ πλσ α βΝ

ηδαμΝε δλδαεάμΝί ζ έπ βμέΝ  
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ΚΕΦ Λ ΙΟ γ  
ΙΟΙΚ  Ν Ι ΛΙΟΘ ΚΩΝΝΜ Ν  ΝΣ ΝΝΠΟΙΟΣ Σ ΝΝ  

  

γέ1ΝΓ θδεΪ  

 κΝαεσζκυγκΝε φΪζαδκ  αθαζτ αδΝβΝ δκδεβ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ

πκυΝ δΪα δΝ βθΝ πκδσ β αΝ εαδΝ απκ ζ έΝ βθΝ ευλέαλξβΝ Ϊ βΝ κΝ

ξυλκΝ κυΝ τΰξλκθκυΝΜΪθα αη θ έΝ  

ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ κΝ ξυλκΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ υπΪλξ δΝ

ΫθαΝ υθ ξυμΝ αυιαθση θκΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ ΫθαΝ ηκθ ΫζκΝ δκέεβ βμΝ

πκυΝ αθαφΫλ αδΝ πμΝ «πκδσ β αΝ υπβλ δυθ»έΝ άη λαΝ βΝ φδζκ κφέαΝ

βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ πθΝ παλ ξκηΫθπθΝ υπβλ δυθΝ

Χ βθΝπ λέπ π βΝ βμΝίδίζδκγάεβμΝκ δ άπκ ΝΫξ δΝ θαΝεΪθ δΝη Ν βθΝ

αθΪΰεβ,Ν βθΝ αιέπ βΝ εαδΝ ζδεΪΝ βθΝ δεαθκπκέβ βΝ κυΝ ξλά βΨΝ

έθ δΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ ΫθαθΝ απσΝ κυμΝ πδκΝ βηαθ δεκτμΝ έε μΝ

πδ υξέαμΝάΝαπκ υξέαμΝ κυμΝΧέ αμΝεαδΝΝδεβ Ϊεβμ , 1999).  

Ν πκδσ β αΝ απκ ζ έΝ τΰξλκθβΝ δκδεβ δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν βΝ

κπκέαΝπλΫπ δΝ θαΝ υηπ λδζβφγ έΝ δμΝαπαδ ά δμΝΰδα  δκέεβ βΝεαδΝ

κλΰΪθπ βΝ πθΝ ίδίζδκγβευθέΝ Ν «πκδσ β α»Ν εαδΝ βΝ

«πζβλκφσλβ β»Ν έθκυθΝ θαΝ απκ ζκτθΝ αζζβζκ υθ ση θ μΝ

Ϋθθκδ μ,Ν πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ απκ ζΫ κυθΝ βΝ ίΪ βΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ

λα βΰδευθΝπαλαΰπΰάμΝυπβλ δυθ,ΝκδΝκπκέ μΝ θαΝεαζτπ κυθΝ δμΝ

πλκ κεέ μΝεαδΝθαΝδεαθκπκδκτθΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝξλβ υθέΝ  

πσΝ κΝ πλσ υπκΝ ISO κζίβΝ εαδΝ κΝ λ αθδεσΝ BS ζιικ,Ν βΝ

πκδσ β αΝ πλκ δκλέα αδΝ « κΝ τθκζκΝ πθΝ ΰθπλδ ηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ

ξαλαε βλδ δευθΝ θσμΝ πλκρσθ κμΝ άΝ ηδαμΝ υπβλ έαμ,Ν πκυΝ

αφκλκτθΝ βθΝ υθα σ β ΪΝ κυμΝ θαΝ δεαθκπκδκτθΝ εφλα ηΫθ μΝ άΝ

σξδΝ αθΪΰε μ»έΝ ΟδΝ ηΪθα α λμΝ δΫελδθαθΝ βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ ηδαΝ πδκΝ

απκ ζ ηα δεάΝ κλΰαθπ δεάΝ κηά,Ν η Ν σξκΝ θαΝ δΪ δΝ κΝ

πλκ ππδεσΝ κΝ θαΝ εΪθ δΝ αΝ « π Ϊ»Ν πλΪΰηα αΝ

Χαπκ ζ ηα δεσ β αΨΝ ΰδαΝ θαΝ ί ζ δυ δΝ δμΝ η γσ κυμΝ πκυΝ γαΝ κΝ

ίκβγά κυθΝ θαΝ εΪθ δΝ αΝ « π Ϊ»Ν πλΪΰηα αΝ η Ν πδ υξέαΝ

Χαπκ κ δεσ β αΨέΝ ΟΝ σξκμΝ βζα άΝ βμΝ δκέεβ βμΝ έθαδμ Ν «θαΝ

ίλέ εκθ αδΝ αΝ π ΪΝ Ϊ κηαΝ βΝ π άΝ γΫ β,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ

υπκ βλέακυθΝ η Ν πδ υξέαΝ κΝ υπΪλξκθΝ π λδίΪζζκθΝ βμΝ
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ίδίζδκγάεβμΝ εαδΝ κΝ σλαηαΝ πκυΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθ» 

(Higa et al.,  2005: p. 2).  

υ σμ,Ν σηπμ,Ν πκυΝ ζδεΪΝ γαΝ ελέθ δΝ αθΝ εΪ δΝ έθαδΝ πκδκ δεσΝ άΝ

σξδΝ έθαδΝ κΝ π ζΪ βμέΝ ΟδΝ σλκδΝ πκυΝ υθάγπμΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ

θαΝ ξαλαε βλέ κυθΝ σζκυμΝ σ κυμΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ ηδαΝ ίδίζδκγάεβ,Ν

έθαδΝ «ξλά μ»,Ν «αθαΰθυ μ»,Ν « πδ εΫπ μ»,Ν «ηΫζβ»Ν άΝ

«εκδθσ»,Ν αζζΪΝ ηΫξλδΝ πλσ φα αΝ απκφ τΰαη Ν πέηκθαΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδκτη Ν κθΝ σλκΝ «π ζΪ μ»έΝ ΟΝ ζσΰκμΝ έθαδΝ σ δΝ κΝ σλκμΝ

αυ σμΝ παλαπΫηπ δΝ εα υγ έαθΝ Ν κδεκθκηδεΫμΝ υθαζζαΰΫμΝ εαδΝ κδΝ

ίδίζδκγάε μ,Ν πμΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεκέΝ κλΰαθδ ηκέ,Ν θΝ ΫξκυθΝ ξΫ βΝ

η Ν εΪ δΝ Ϋ κδκέΝ Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ,Ν βΝ δ λΰα έαΝ βμΝ ιυπβλΫ β βμΝ

πθΝξλβ υθΝ έθαδΝ εαδΝαυ άΝ ΫθαΝ έ κμΝ υθαζζαΰάμ,Ν ξπλέμΝίΫίαδαΝ

θαΝ ηπ λδΫξ δΝ εαδΝ Ϊη μΝ κδεκθκηδεΫμΝ παλαηΫ λκυμέΝ Ν

ίδίζδκγάεβΝ έθαδΝ ΫθαμΝ κλΰαθδ ησμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ κδΝ

ξλά μΝ βμΝ δεαδκτθ αδΝ εαζΫμΝ υπβλ έ μ  (έ αμ  εαδΝ Νδεβ Ϊεβμ ,  

1999).  

Ν απκυ έαΝ Ϊη κυΝ αθ αΰπθδ άΝ ηΫξλδΝ πλσ δθκμΝ ΰδαΝ δμΝ

ίδίζδκγάε μΝ πΫ λ π Ν κυμΝυπαζζάζκυμΝ κυμΝθαΝ παθαπατκθ αδΝ

η Ν βθΝ π πκέγβ βΝ σ δΝ κδΝ ξλά μΝ θΝ έξαθΝ απαδ ά δμΝ άΝ θΝ

ηπκλκτ αθΝθαΝΫξκυθΝΪπκοβΝΰδαΝ δμΝπαλ ξση θ μΝυπβλ έ μέΝ  

ΟδΝ ίδίζδκγάε μΝ άη λαΝ ίλέ εκθ αδΝ αθ δηΫ ππ μΝ η Ν

πλκεζά δμΝ Ν δΪφκλαΝ ηΫ ππαμΝ η ΰΪζαΝ ίδίζδκππζ έα,Ν on line 

πλκηβγ υ ΫμΝ πζβλκφκλδυθ,Ν πλκρσθ αΝ πκζυηΫ πθ,Ν υπβλ έ μΝ

δαθκηάμΝ εηβλέπθΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ αθ αΰπθδ δεΫμΝ πβΰΫμΝ

πζβλκφσλβ βμΝ απ δζκτθΝ κΝ λσζκΝ κυμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ βθΝ τπαλιάΝ

κυμέΝ ΌζβΝ αυ άΝ βΝ αθ αΰπθδ δεάΝ πέ β,Ν βΝ δαγ δησ β αΝ

πζβλκφκλδυθ,ΝκδΝαυιαθση θ μΝ απΪθ μΝεαδ Ν ΫθαΝ θβη λπηΫθκΝεαδΝ

πδζ ε δεσΝ εκδθσΝ πδίΪζκυθΝ δμΝ ίδίζδκγάε μΝ θαΝ δΪ κυθΝ

π λδ σ λκΝ κυμΝξλά μ  (Andaleeb and Simmonds, 1998).  

ξ δΝ δαηκλφπγ έΝ βΝ αθ έζβοβΝ σ κΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ

εκδθσ β αΝ σ κΝ εαδΝ η αιτΝ πθΝ παΰΰ ζηα δυθΝ σ δΝ κΝ ξλά βμΝ πθΝ

υπβλ δυθΝ απκ ζ έΝ κΝ ευλέαλξκΝ βη έκΝ άλδιβμέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ

αυ σΝΫξκυθΝαθαπ υξγ έΝ υ άηα αΝΰδαΝ βΝηΫ λβ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ

πθΝ υπβλ δυθέΝ Ν «δεαθκπκέβ β»Ν κυΝ ξλά βΝ άήεαδΝ βΝ
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«πκδσ β α»Ν πθΝ υπβλ δυθΝ απκ ζκτθΝ πκζτπζκεαΝ φαδθση θα,Ν

πκυΝ π λδεζ έκυθΝ τθγ μΝ δ λΰα έ μ,Ν σππμΝ κδΝ υπσΝ ιΫ α βΝ

δα Ϊ δμΝ βμΝ πκδσ β αμ,Ν βΝ αθ δζαηίαθση θβΝ «αιέα»Ν εαδΝ βΝ

« δεσθα»Ν βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ βθΝ εκδθπθέαέΝ Ν παλΪη λκμΝ

«πλκ κεέ μΝ πθΝ ξλβ υθ»Ν απκε ΪΝ αυιβηΫθβ  βηα έαΝ αΝ

πζαέ δαΝ κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝ ξ δα ηκτΝ δμΝίδίζδκγάε μέΝ  

υθαεσζκυγαΝ κδ Ν βησ δκδΝ κλΰαθδ ηκέΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

αθαπ τικυθΝ ΫθαΝ πζΫΰηαΝ λΪ πθΝ αΝ πζαέ δαΝ θσμΝ «δ δσ υπκυΝ

ΜΪλε δθΰε»,Ν πκυΝ γαΝ ία έα αδ,Ν πΫλαΝ απσΝ βΝ ηΫ λβ βΝ βμΝ

δεαθκπκέβ βμΝ κυΝξλά β,Ν βθΝεΪζυοβΝ πθΝπλκ κεδυθΝ κυέΝΣκΝ

π έκΝ λΪ βμΝ βμΝ δκέεβ βμΝ πκυΝ αφκλΪΝ κΝ ΜΪλε δθΰεΝ εαδΝ κδΝ

ξΫ δμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ η Ν κυμΝ ξλά μΝ πθΝ υπβλ δυθΝ βμ,Ν

απκ ζ έΝ λα βλδσ β αΝ βμΝκπκέαμΝβΝ βηα έαΝαυιΪθ δΝ δαλευμέΝ  

 βΝ τΰξλκθβΝ πκξάΝ κδΝ ξθδεΫμΝ κυΝ ΜΪλε δθΰεΝ θΝ

π λδκλέακθ αδΝ ησθκΝ κυμΝ ε λ κ εκπδεκτμΝ κλΰαθδ ηκτμέΝ ξκυθΝ

αυιβγ έΝκδΝ φαληκΰΫμΝ πθΝαλξυθΝ κυΝεαδΝ πθΝξλά υθΝ κυΝ ΝηβΝ

ε λ κ εκπδεκτμΝ κλΰαθδ ηκτμέΝ ΟδΝ αθΪΰε μ,Ν ίΫίαδα,Ν πθΝ

αθγλυππθ,Ν πθΝ π ζα υθ,Ν βζα ά,Ν πκυΝ υθγΫ κυθΝ δμΝ αΰκλΫμΝ

αυ ΫμΝ έθαδΝ ζ έπμΝ δαφκλ δεΫμέΝ ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ

ίδίζδκγβευθ,Ν σππμΝ σζκδΝ κδΝ εαζκέΝ πδξ δλβηα έ μ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ

απαλθβγκτθΝ βθΝ αυ αλΫ ε δαΝ εαδΝ θαΝ πλκίΪζκυθΝ αΝ πλκρσθ αΝ

κυμΝΧ αλ αευ α ,  2002).  

ΟδΝ πλκ κεέ μΝ κυΝ ξλά β,Ν απσΝ βθΝ Ϊζζβ,  ΫξκυθΝ Ϊη βΝ

ξΫ βΝη Ν βθΝ πλκ ππδεάΝ κυΝφδζκ κφέαΝεαδΝ βθΝ ΪπκοάΝ κυΝπ λέΝ

παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν η Ν δμΝ πλκ ππδεΫμΝ κυΝ αθΪΰε μ,Ν η Ν δμΝ

υπκ ξΫ δμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ εαδΝ η Ν βΝ φάηβΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βΝ

υΰε ελδηΫθβΝίδίζδκγάεβέΝ δ ΝβΝΫθθκδαΝ βμΝπκδσ β αμΝηπκλ έΝθαΝ

κλδ έ Ν εαδΝ πμΝ βΝ πλκ πΪγ δαΝ η έπ βμΝ κυΝ ε θκτΝ πκυΝ

βηδκυλΰ έ αδΝ η αιτΝ πθΝ πλκ κεδυθΝ πθΝ ξλβ υθΝ εαδΝ βμΝ

αθ έζβοάμΝ κυμΝ ΰδαΝ βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ κυμΝ

πλκ φΫλκθ αδέΝ λ υθ μΝ ΫξκυθΝ έι δ Ν σ δΝ κΝ ε θσΝ αυ σΝ έθαδΝ πδκΝ

εαγκλδ δεσΝΰδαΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ δεαθκπκέβ βμΝ πθΝ ξλβ υθ,ΝαπσΝ

σ δΝ κΝ πέπ κΝ πθΝυπβλ δυθ  αυ σΝεΪγ Ναυ σέΝ  
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θα τ αδΝ ζκδπσθΝ βΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ δμΝ ίδίζδκγάε μΝ θαΝ

υδκγ ά κυθΝ ΫθαθΝ πδκΝ λα βΰδεσΝ ξ δα ησ,Ν εα ΪΝ κθΝ κπκέκΝ βΝ

δεαθκπκέβ βΝ πθΝ ξλβ υθΝ απσΝ δμΝ παλ ξση θ μΝ υπβλ έ μΝ γαΝ

δα λαηα έα δΝ πκζτΝ βηαθ δεσΝ λσζκέΝ τηφπθα  η  κυμ  

Cristopher Millson –  Martula εαδ  Vanaja Menon (1995, σέΝ αέ  κΝ

Andaleeb and Simmonds, 1998) ΫθαΝ κδξ έκΝ πθΝ υπβλ δυθΝ

υοβζάμΝ πκδσ β αμΝ έθαδΝ «βΝ υΰξυθ υ βΝ πθΝ πλκ ππδευθΝ

αθαΰευθΝεαδΝ πθΝπλκ κεδυθΝ πθΝξλβ υθΝηΫ αΝ βθΝαθΪπ υιβΝ

πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ υπβλ δυθ»έΝ ΌππμΝ δ ξυλέ ακθ αδ,Ν βΝ

υθ ξάμΝ πδ υξέαΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ

ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ βθΝ δεαθσ β αΝ πκυΝ Ϋξ δΝ θαΝ πλκ αλησα δΝ αΝ

πλκρσθ αΝ εαδΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυ,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ αθ απκελέθκθ αδΝ

δμΝαθΪΰε μΝ πθΝξλβ υθέΝ  

ΠαλκηκέπμΝκδΝ Peter Hernon εαδΝPhil l ip  Calvert (1996, σέΝ αέΝ

κΝ Andaleeb and Simmonds, 1998) δα έθκθ αδΝ σ δΝ ησθκΝ κδΝ

π ζΪ μήξλά μΝ δεαδκζκΰκτθΝ βθΝ τπαλιβΝ ηδαμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν

θυΝ κΝ Danuta A. Nitecki (1996, σέΝ α . κΝ Andaleeb and 

Simmonds, 1998) δ ξυλέα αδΝ σ δΝ «βΝ απκ έηβ βΝ κυΝ πσ κΝ

πδ υξβηΫθβΝ έθαδΝ ηέαΝ ίδίζδκγάεβΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ βΝ ελέ βΝ κυΝ

ξλά βΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πκδσ β ΪΝ βμ»έΝ δ ,Ν κδΝ παλα κ δαεκέΝ

κλδ ηκέΝ βμΝ πκδσ β αμ,Ν σππμΝ αυ άΝ αθ δεα κπ λέα αδΝ κΝ

ηΫΰ γκμΝ εαδΝ βθΝ εΪζυοβΝ βμΝ υζζκΰάμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν

αηφδ ίβ κτθ αδΝ Ϋθ κθαέΝ Ν παλκξάΝ πλσ ία βμΝ βθΝ πζβλκφκλέα  

γ πλ έ αδΝπζΫκθΝπδκΝαθ δπλκ ππ υ δεσΝηΫ λκΝ βμΝπκδσ β ΪμΝ βμέΝ  

 

3.2  ΜΪθα αη θ ΝΠοδσ β αμ   

ξ δΝ ΰέθ δΝ πζΫκθΝ αθ δζβπ σΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ βησ δκυμΝ

κλΰαθδ ηκτμ,Ν σ δΝ βΝ υοβζάΝ πκδσ β αΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ πθΝ

υπβλ δυθΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ αθαΰευθΝ πθΝ

π ζα υθΝ κυμέΝ ξ δΝ δ δαέ λβΝ βηα έαΝ κδΝ αθΪΰε μΝ αυ ΫμΝ θαΝ

πλκ δκλέακθ αδΝ σππμΝ δμΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ ξλά μΝ εαδΝ σξδΝ

σππμΝ δμΝ ε δηΪ δΝ βΝ έ δαΝ βΝ υπβλ έαέΝ δ Ν δ ΪΰκυθΝ κΝ

ΜΪθα αη θ Ν Πκδσ β αμΝ εαδΝ αΝ υ άηα αΝ δα φΪζδ βμΝ πκδσ β αμΝ

βΝφδζκ κφέαΝ βμΝ δκέεβ άμ  κυμ(έ αμΝεαδΝΝδεβ Ϊεβμ , 1999).  
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ΣκΝ ΜΪθα αη θ Ν Πκδσ β αμ  έθαδΝ ΫθαΝ δ δεσΝ τ βηαΝ άΝ

ξθδεάΝ ΰδαΝ θαΝ ια φαζέ κυη Ν υοβζάΝ πκδσ β αΝ δμΝ υπβλ έ μΝ

βμΝ ίδίζδκγάεβμέΝ Οπκδκ άπκ Ν Ϋξ δΝ ζΫΰι δΝ ΰδαΝ ζΪγβΝ έ Ν βΝ

κυζ δΪΝ βΝ δεάΝ κυΝ έ Ν εΪπκδκυΝ ΪζζκυΝ Ϋξ δΝ πδ ζΫ δΝ λΰα έαΝ

«ηΪθα α λΝπκδσ β αμ»έΝ  

Ν αθΪΰεβΝ ΰδαΝ ΜΪθα αη θ Ν Πκδσ β αμΝ πλκΫευο Ν ΰδαΝ

δΪφκλκυμΝζσΰκυμ  (Usherwood, 1995: . 72):  

1. Πλκ κεέαΝ πθΝ ευί λθά πθΝ σ δΝ κδΝ βησ δ μΝ υπβλ έ μΝ γαΝ

υδκγ ά κυθΝΫθαΝ πδξ δλβηα δεσΝάγκμέΝ  

2. ΟδεκθκηδεΫμΝ υ ξΫλ δ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ κ βΰκτθΝ Ν υθ ξ έμΝ

π λδεκπΫμΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ βηκ έκυΝ

κηΫαΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝ πθΝίδίζδκγβευθέΝ  

3. Πλκςπσγ βΝ βΝ δα δεα έαΝ πθΝ ξλβηα κ κ ά πθΝ Ϋξ δ Ν ΰέθ δΝ

βΝεαγδΫλπ βΝ υΰε ελδηΫθπθΝπλκ ΰΰέ πθΝ βμΝπκδσ β αμέΝ  

4. Πέ βΝ θαΝ απκε βγ έΝ πδ κπκδβ δεσΝ ΰδαΝ αΝ πκδκ δεΪΝ πλσ υπαΝ

ΧσππμΝBS ηιηίΝεαδΝ ISO 9000).  

5. Χλδησ β αΝ πθΝ βηκ έπθΝ υπβλ δυθ,Ν πκυΝ έθκυθΝ πζΫκθΝ

Ϋηφα βΝ βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ σξδΝ βθΝ πκ σ β αΝ

ΧπέξέΝεαζτ λβΝ επαέ υ βΝεαδΝσξδΝπδκΝπκζτΝ επαέ υ βΨέΝ  

 

 Ν σζαΝ αΝ παλαπΪθπΝ άλγαθΝ θαΝ πλκ γκτθΝ εαδΝ κδΝ

πλσ φα μΝ Ϊ δμΝ βΝ ίδκηβξαθέαΝ βμΝ πζβλκφκλέαμέΝ Ν

υθ δ β κπκέβ βΝ πθΝκζκΫθαΝη δκτη θπθΝκδεκθκηδευθΝπσλπθΝ Ν

υθ υα ησΝ η Ν βθΝ αθΪΰεβΝ πδί ίαέπ βμΝ σ δΝ αΝ απαθβηΫθαΝ

ξλάηα αΝ π ΪΝ ικ τ βεαθ,Ν ΫξκυθΝ αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ κγ έΝ

Ϋηφα βΝ κΝΜΪθα αη θ Νεσ κυμ,Νσ κθΝαφκλΪΝ δμΝπΪ βμΝφτ πμΝ

πβΰΫμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ

αΰκλΪμέΝ  

πδπζΫκθΝ υπΪλξ δΝ Ϋθ κθβΝ βΝ απαέ β βΝ ΰδαΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ

πδπΫ κυΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ κ άΰβ Ν βθΝ

αθΪπ υιβΝ εαδΝ ΰεα Ϊ α βΝ δε υθΝ απσ κ βμΝ αζζΪΝ εα δΝ
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αυιαθση θβΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ υΰελέ δμΝ π λδ σ λκΝ η αιτΝ

κλΰαθδ ηυθΝ παλΪΝ θ κ -υπβλ δαεΫμ,Ν η αιτΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ κυΝ

κλΰαθδ ηκτέΝ  

θαΝ ζ υ αέκΝ κδξ έκΝ έθαδΝ βΝ η αεέθβ βΝ απσΝ βθΝ αΰκλΪΝ

δ δσε β πθΝ πζβλκφκλδαευθΝ πβΰυθΝ βθΝ αΰκλΪΝ δεαδυηα κμΝ

πλσ ία βμΝ Ναυ Ϋμ  ΧΚα δλέεκυ , 2001: έΝκΨέΝ Νπζ δκοβφέαΝ πθΝ

ΚΫθ λπθΝ Πζβλκφσλβ βμΝ έξθ δΝ πλκ έηβ βΝ βθΝ on l ine 

υθ λκηάΝ Ν εηάλδαΝπζβλκφσλβ βμ,ΝπαλΪΝ βθΝαΰκλΪΝ κυμέ  

ΧμΝ ΰ θδεσΝ υηπΫλα ηαΝ υθΪΰ αδΝ βΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ βθΝ

φαληκΰάΝ τΰξλκθπθΝ εαδΝ πλκ αθα κζδ ηΫθπθΝ κυμΝ ξλά μΝ

πλαε δευθΝ δκέεβ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ ξλά βΝ πθΝ ξθδευθΝ κυΝ

ΜΪθα αη θ Ν κΝ ξυλκΝ πθΝ ΚΫθ λπθΝ Πζβλκφσλβ βμέΝ  Ν αυ σΝ κΝ

πζαέ δκ,Ν βΝ πκδσ β αΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθ,Ν σππμΝ αυ άΝ

ε δηΪ αδΝ απσΝ κυμΝ ξλά μ,Ν απκ ζ έΝ ία δεσΝ ΪικθαΝ πΪθπΝ κθΝ

κπκέκΝ πλΫπ δΝ θαΝ εδθβγ έΝ βΝ δκέεβ β,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ θδ ξυγ έΝ

υθκζδεΪΝκΝλσζκμΝ πθΝίδίζδκγβευθ,ΝεαδΝ βΝ πθΝαεα βηαρευθ,ΝπμΝ

κλΰαθδ ηκέΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝΰθυ βμΝ δμΝ βη λδθΫμΝεκδθπθέ μέ  

 

3.2.1 Μοθά α Οζδεάμ Ποδσ β αμ εα βηαϊευθ δίζδογβευθ  

Ν αθΪΰεβΝ ΰδαΝ υ βηα δεάΝ ιΫ α βΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ

υπβλ δυθΝ πκυΝ πλκ φΫλκυθΝ κδΝ ζζβθδεΫμΝ εα βηαρεΫμΝ

δίζδκγάε μΝ κυμΝ ξλά μΝ κυμΝ Ϊλξδ Ν θαΝ ΰέθ αδ Ν Ϋε βζβΝ

πλσ φα αέΝ ΟΝ πκυ αδσ λκμΝ φκλΫαμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθαζΪί δΝ αυ σΝ κΝ

ΫλΰκΝ έθαδΝ βΝ «ΜκθΪ αΝ ΟζδεάμΝ Πκδσ β αμΝ εα βηαρευθΝ

δίζδκγβευθ»Ν ΧΜΟΠ Ψ,Ν βΝ κπκέαΝ υθδ Ϊ  ΫθαθΝ κλΰαθδ ησΝ πκυΝ

πδε θ λυθ αδΝ βθΝ οβφδκπκέβ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ

υΰεΫθ λπ βμΝ εαδΝ π ι λΰα έαμΝ πθΝ α δ δευθΝ κδξ έπθΝ πκυΝ

αφκλκτθΝ δμΝ εα βηαρεΫμΝ δίζδκγάε μΝ βμΝ ξυλαμ  

(Παπα βηβ λέκυ  εέΝΪέ , 2005) 

ΌππμΝ αθαφΫλ αδΝ εαδΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ βμΝ ΜΟΠ Ν

(www.mopabέgrΨ,Νία δεκέΝ βμΝ σξκδΝ έθαδμΝ  

 

•Ν Ν υζζκΰά,Ν π ι λΰα έα,Ν αθΪζυ βΝ εαδΝ παλκυ έα βΝ κδξ έπθΝ

ξ δευθΝη Ν δμΝ ζζβθδεΫμΝ εα βηαρεΫμΝ δίζδκγάε μΝ  
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•Ν Ν ξλά βΝ δα δεα δυθΝ απκ έηβ βμΝ εαδΝ φαληκΰάμΝ εαθσθπθΝ

δα φΪζδ βμΝπκδσ β αμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ εα βηαρεΫμΝ δίζδ κγάε μΝ  

•Ν Ν εαγδΫλπ βΝ δε υθΝ πκ έηβ βμΝ εαδΝ ιδκζσΰβ βμΝ

εα βηαρευθΝ δίζδκγβευθΝ  

•Ν Ν οβφδκπκέβ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ εαδΝ

π ι λΰα έαμΝ πθΝ α δ δευθΝ κδξ έπθΝ  

•Ν ώΝ βηδκυλΰέαΝ γ ηα δεκτΝ PortalΝ η Ν βζ ε λκθδεάΝ πλσ ία βΝ Ν

πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ Ν α δ δεΪΝ κδξ έαΝ

ίδίζδκγβευθ,Ν η γσ κυμΝ αθΪζυ βμΝ κηΫθπθ,Ν δε υθΝ

πκ έηβ βμΝε ζέΝ  

 

ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ παλαπΪθπΝ σξπθΝ βΝ ΜΟΠ  

(www.mopab.gr) :   

•Ν υθ λΰΪα αδΝ η Ν σζ μΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ εα βηαρεΫμΝ δίζδκγάε μΝ

απσΝ δμΝ κπκέ μΝ παέλθ δΝ πζβλκφκλέ μ,Ν πκυ  βΝ υθΫξ δαΝ

π ι λΰΪα αδΝεαδΝαθαζτ δΝ  

•Ν υθ λΰΪα αδΝ η Ν αθ έ κδξ μΝ ηκθΪ μΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ ΰδαΝ βθΝ

αθ αζζαΰάΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ γαΝ βΝ δ υεκζτθκυθΝ βθΝ

υζκπκέβ βΝ πθΝ σξπθΝ βμΝΧπέξέΝδIψϋωτσ,ΝδISU,Νε ζέΨΝ  

•Ν Υλβ δηκπκδ έΝ Ϊζζ μΝ δαγΫ δη μΝ πβΰΫμΝ α δ δεάμΝ

πζβλκφσλβ βμΝ ΧπέξέΝ γθδεάΝ  α δ δεάΝ Τπβλ έα,Ν UσϋSωτ,Ν

εέΪέΨΝ  

 

Γ θδεσ λα,Ν κΝ υΰε ελδηΫθκμΝ κλΰαθδ ησμ,Ν η Ν βθΝ πζβγυλαΝ

ε βζυ πθΝ πκυΝ αθαζαηίΪθ δΝ εαγυμΝ εαδΝ η Ν δμΝ βηαθ δεΫμΝ

βηκ δ τ δμΝπκυΝπλαΰηα κπκδ έΝΧΜΟΠ Ν1λλλα,Ν1λλλί,Ν1λλλΰ,Ν

1λλλ ,Ν βίί1Ψ,Ν έξθ δΝ ππμ  παλΪΰ δΝ πζκτ δκΝ εαδΝ πκδεκ κηβ δεσΝ

ΫλΰκΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ εαδΝ βθΝ δα φΪζδ βΝ πκδσ β αμΝ πθΝ

ζζβθδευθΝ αεα βηαρευθΝ ίδίζδκγβευθ  ΧΠαπα βηβ λέκυΝ εέΝ Ϊέ,Ν

2005).  
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ΚΕΦ Λ ΙΟ 4  
ΞΙΟΛΟΓ  Ν  

  

ζέ1ΝΓ θδεΪ  

 κΝ ε φΪζαδκΝ αυ σΝ ΰέθ αδΝ ηδαΝ τθ κηβΝ αθαφκλΪΝ βθΝ

αθΪΰεβΝ ΰδαΝ απκ έηβ βΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν πκυΝ παλΪΰ δΝ βΝ ί δίζδκγάεβΝ εαδΝ

πυμΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ αυ άμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ Ν γαΝ ίκβγά κυθΝ κθΝ

ΜΪθα α λΝθαΝα εά δΝπδκΝαπκ ζ ηα δεΪΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυέΝ  

ΚαγυμΝ κΝ πζβλκφκλδαεσΝ ηαμΝ π λδίΪζζκθΝ αζζΪα δ,Ν κδΝ

δ δεκέΝ βμΝπζβλκφσλβ βμΝεαζκτθ αδΝθαΝαζζΪικυθΝ δμΝ δα δεα έ μΝ

αιδκζσΰβ βμΝ πκυΝ φαλησακυθΝ δμΝ ίδίζδκγάε μΝ κυμέ  Ν Susan 

Henczel (2006) αθαφ λση θβΝ δμΝ δ δεΫμΝίδίζδκγάε μΝ κθέα δΝσ δ :  

«γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υζζΫΰκυθΝ κηΫθαΝ σξδΝ ησθκΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ

αθ δζαηίΪθκθ αδΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ κδΝ «π ζΪ μ»Ν βμΝ εαδΝ πυμΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝ δμΝ πβΰΫμΝ βμ,ΝαζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝπυμΝκΝκλΰαθδ ησμΝ

ππφ ζ έ αδΝ ια φαζέακθ αμΝ ΰδαΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ κυΝ βΝ ηΫΰδ βΝ

απκ κ δεσ β αΝ βΝ δαεέθβ βΝ πζβλκφκλδυθ,Ν υ Ν θαΝ

υπκ βλέα δΝ δμΝ πδξ δλβηα δεΫμΝ κυΝ δα δεα έ μΝ άη λαΝ εαδΝ κΝ

ηΫζζκθ» 

ΚΪ δΝ Ϋ κδκΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ φαληκ έΝ δμΝ δα δεα έ μΝ

αιδκζσΰβ βμΝεΪγ Ν τΰξλκθβμΝίδίζδκγάεβμ,ΝαθΝαθαζκΰδ έ Νεαθ έμΝ

βθΝ πδξ δλβηα δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ πκυΝ πδξ δλ έ αδΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ

βησ δκυμΝκλΰαθδ ηκτμέ   

Ν αιδκζσΰβ β  κυΝ ΫλΰκυΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ ΰέθ αδΝ υθάγπμΝ

Ν ά δαΝ ίΪ βέΝ ΟΝ πδε φαζάμΝ Ν εΪγ Ν ηάηαΝ βμΝ υθ Ϊ δΝ ηέαΝ

αθαφκλΪΝ ΰδαΝ βθΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ηάηα σμΝ κυέΝ πδπζΫκθΝ

υζζΫΰκθ αδΝ ζ π κη λάΝ κηΫθαΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν δμΝ πβΰΫμ,Ν δμΝ

λα βλδσ β μΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ απσΝ κΝ εκδθσΝ βμΝ

(Cowley, 1985).  

δ , Ν βηδκυλΰ έ αδΝ ηδαΝ ζ π κη λάμΝ ίΪ βΝ κηΫθπθΝ

δ δαέ λαΝ ξλά δηβΝ σ κΝ ΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ κθΝ

κπκέκΝ υπΪΰ αδΝ σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ ηΪθα αΫλΝ βμ,Ν αΝ ξΫλδαΝ κυΝ

κπκέκυΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζΫ δΝΫθαΝ ιαδλ δεσΝ λΰαζ έκΝ κυζ δΪμέΝ  
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ΣαΝ ηΫ αΝ ΰδαΝ θαΝ υζζ ΰκτθΝ κδΝ απαλαέ β μΝ πζβλκφκλέ μΝ

ηπκλ έΝ θαΝ έθαδ Ν λπ βηα κζσΰδα,Ν υθ θ τι δμ,Ν Ϋλ υθ μ,Ν

παλα άλβ β,Ν η λά δμΝ εαδΝ α δ δεΪΝ κδξ έαέΝ Ν πλκ ππδεάΝ

παφάΝ η Ν κθΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ

υ δΝ θ δαφΫλκθ αΝ κδξ έα,Ν σππμΝ εαδΝ κδΝ πλκ ππδεΫμΝ

υθ θ τι δμΝ η Ν η ηκθπηΫθκυμΝ ξλά μΝ εαδΝ η Ν

αθ δπλκ ππ υ δεΪΝ έΰηα αΝ κηΪ πθΝ π ζα υθ  Χέ αμ εαδΝ

Νδεβ Ϊεβμ , 1999), .   

Ν αθΪΰεβΝ ΰδαΝ αιδκζσΰβ βΝ πβΰΪα δΝ απσΝ πκδεέζκυμΝ

παλΪΰκθ μέΝ Ν αθκηκδκηκλφέαΝ κυΝ εκδθκτΝ πκυΝ εαζ έ αδΝ θαΝ

ιυπβλ ά δ,Ν κδΝ δαφκλ δεκέΝ λσπκυΝ πκυΝ εΪγ Ν ξλά βμΝ

αθααβ ΪΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδ έΝ βθΝ πζβλκφκλέα,Ν κδΝ αυιαθση θ μΝ

απαδ ά δμΝ κυΝ εκδθκτΝ ΰδαΝ πδπλσ γ μΝ υπβλ έ μΝ αθαΰεΪακυθΝ

αΝ ΚΫθ λαΝ ΠζβλκφκλδυθΝ θαΝ παθαπλκ δκλέ κυθΝ κΝ λσζκΝ κυμέΝ

Ν εα Ϊ α βΝ π λδπζΫε αδΝ απσΝ βθΝ αφγκθέαΝ ε σ πθ,Ν

πζβλκφκλδαευθΝ πβΰυθ,Ν ε κ υθ,Ν ηπσλπθ,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ

ξθκζκΰδευθΝεαδΝκλΰαθπ δευθΝ υ βηΪ πθ,ΝπκυΝκ βΰκτθΝ ΝηέαΝ

τΰξυ β,Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ παλκυ δΪα αδΝ εαδΝ ατιβ βΝ κυΝ

εσ κυμ  ΧΚα δλέεκυ , 2001: έΝγλΨ.  

ΌζαΝαυ ΪΝ Ν υθ υα ησΝη Ν δμΝ υθ ξδαση θ μΝη δυ δμΝ πθΝ

ξλβηα κ κ ά πθΝ εαδΝ πθΝ παλκξυθ,Ν Ν ηδαΝ πκξάΝ πκυΝ κΝ

π λδκλδ ησμΝ πθΝ πλκςπκζκΰδ ηυθΝ έθαδΝ δ γθυμΝ ηδαΝ

πδί ίζβηΫθβΝ αθαΰεαδσ β α,Ν εα α δεθτκυθΝ βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ

αιδκζσΰβ βΝ εαδΝ πδί ίαέπ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ πκυΝ παλΪΰ αδΝ κθΝ

ξυλκΝ πθΝίδίζδκγβευθέΝ  

 

4.2 ΜΫ λβ βΝ βμΝαπσ ο βμ     

Ν ηΫ λβ βΝ βμΝ απσ κ βμΝ έθαδΝ ηδαΝ ηκλφάΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ

απκ ζ έΝ ία δεσΝ εκηηΪ δΝ βμΝ δα δεα έαμΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθέ  

Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βθΝ ‘ υ βηα δεάΝ ηΫ λβ βΝ κυΝ Ν τλκυμΝ κΝ κπκέκΝ

ΫθαΝ τ βηαΝ ΧΝ πέΝ ξέΝ ηδαΝ ίδίζδκγάεβΨΝ Ϋξ δΝ πδ τξ δΝ κυμΝ εκπκτμ  

κυΝ ηΫ αΝ Ν ΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηα’Ν Χ  Mackenzie, 

1990: pp. 196-205 ).  
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ΣκΝ πλυ κΝ ίάηα,Ν ζκδπσθ,Ν έθαδΝ θαΝ ι εαγαλδ έΝ ΰδαΝ πκδκΝ

εκπσΝ ΰέθ αδΝ βΝ ηΫ λβ βΝ βμΝ απσ κ βμΝ εαδΝ βΝ υζζκΰάΝ

κηΫθπθμΝ ΰδαΝ θαΝ ια φαζδ κτθΝ πσλκδ ,Ν θαΝ εα αθ ηβγκτθΝ

πσλκδ,Ν θαΝ απκ λαπκτθΝ η δυ δμΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ εαδΝ θαΝ

ΰέθκυθΝ αφάΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝαπσΝ δμΝαζζαΰΫμΝ βθΝπκζδ δεάΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμ  (Cowley, 1985).  

Ν απκ έηβ βΝ αθαφΫλ αδΝ υξθΪΝ βΝ υζζκΰάΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμΝ Ν εαδΝ Ν α δ δεΪΝ κδξ έαΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝξλά βΝ

βμέΝ θ κτ κδμ,Ν κδΝ η λά δμΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ ευλέπμΝ πκ κ δεΫμΝ εαδΝ βΝ

ξλβ δησ β αΝ κυμΝ κΝ λα βΰδεσΝ ξ δα ησΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ

αηφδ ίβ έ αδΝ Ϋθ κθαέΝ Ν ευλέαλξβ  Ϊ βΝ έθαδΝ πζΫκθΝ βΝ ηΫ λβ βΝ

βμΝ δεαθκπκέβ βμΝ πθΝ ξλβ υθ,Ν βζα άΝ βΝ υζζκΰάΝ κηΫθπθΝ

ξ δεΪΝ η Ν κΝ πσ κΝ δεαθκπκδβηΫθκδ  έθαδΝ κδΝ ξλά μΝ η Ν δμΝ

υπβλ έ μΝεαδΝ δμΝπβΰΫμΝπκυΝ κυμΝπαλΫξ δΝβΝίδίζδκγάεβ . 

θαφκλδεΪΝ η Ν δμΝ αεα βηαρεΫμΝ ίδίζδκγάε μ,Ν γαΝ ζΫΰαη Ν σ δΝ

γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ φΫλθκυθΝ Ν πΫλαμΝ ΫθαΝ τθκζκΝ εαγβη λδθυθΝ

σξπθ,Ν υ Ν θαΝ εα αφΫλκυθΝ θαΝ αθ απκελδγκυθΝ βθΝ απκ κζάΝ

κυμέΝ ΟΝ Mackenzie ( 1990: pp. 196-205 ) παλαγΫ δΝ ηδαΝ υπδεάΝ

ζέ αΝ Ϋ κδπθΝεαγβη λδθυθΝ σξπθέΝ ΜδαΝαεα βηαρεάΝίδίζδκγάεβ,Ν

ζκδπσθ,Νκφ έζ δμΝ  

 ΝαΝ πλκ δκλέα δΝ δμΝ πζβλκφκλδαεΫμΝ απαδ ά δμΝ βμΝ

παθ πδ βηδαεάμΝεκδθσ β αμΝ Ν υθ ξση θβΝίΪ β  

 ΝαΝ πδζΫΰ δΝ απσΝ δμΝ δαγΫ δη μ  πζβλκφκλέ μΝ αυ ΫμΝ πκυΝ

αθ απκελέθκθ αδΝ εαζτ λαΝ δμΝ πζβλκφκλδαεΫμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ

παθ πδ βηδαεάμΝεκδθσ β αμ  

 ΝαΝαπκε Ϊ,Νκλΰαθυθ δΝ εαδΝ δ υγ έΝ δμΝπζβλκφκλδαεΫμΝ πβΰΫμΝ

η Ν λσπκΝπκυΝθαΝ δ υεκζτθ δΝ βΝξλά βΝ κυμ  

 ΝαΝ η ζ ΪΝ δμΝ ζ δ κυλΰέ μΝ εαδΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ παλΫξ δ, Ν υ Ν

θαΝ ια φαζέα δΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ ξλά βΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝ

πβΰυθ  
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 ΝαΝ πλκίζΫπ δΝ εαδΝ θαΝ ξ δΪα δΝ ΰδαΝ η ζζκθ δεΫμΝ ι ζέι δμΝ δμΝ

πζβλκφκλδαεΫμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ ΰδαΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ έθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ  

πβλ Ϊ κυθΝ βθΝπαθ πδ βηδαεάΝεκδθσ β αέ  

 

ξκθ αμΝ εα ΪΝ θκυΝ αυ κτμΝ κυμ πδηΫλκυμΝ σξκυμ,Ν κδΝ

δκδεκτθ μ  βμΝίδίζδκγάεβμΝγαΝεαγδ λυ κυθΝη γσ κυμΝ υζζκΰάμΝ

α δ δευθΝ κδξ έπθ,ΝπκυΝγαΝ κυμΝ πδ λΫοκυθΝθαΝεα αθκά κυθΝ

ηΫξλδΝ πκδκΝ ίαγησΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ εα αφΫλθ δΝ θαΝ έθαδΝ υθ πάμΝ η Ν

κυμΝ σξκυμ,Ν κυμΝ εκπκτμΝεαδΝ ζδεΪΝ κΝσλαηαΝ  πκυΝΫξ δΝγΫ δέ  

ΌππμΝ πλκαθαφΫλγβε ,Ν αΝ κηΫθαΝ πκυΝ γαΝ υζζ ΰκτθΝ

ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ έ Ν πκ κ δεΪΝ ΧΝ πέξέΝ πσ κδΝ θΝ υθΪη δΝ ξλά μΝ

βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ βθΝ πδ εΫφγβεαθΝ κθΝ πλκβΰκτη θκΝ ηάθαΝ ΨΝ έ Ν

πκδκ δεΪΝ ΧΝπέξέΝ ΫθαΝ έΰηαΝξλβ υθΝεαζ έ αδΝθαΝίαγηκζκΰά δΝ βΝ

ίδίζδκγάεβΝ Ν ηδαΝ εζέηα αΝ 1 -1ί,Ν ξ δεΪΝ η Ν κΝ πσ κΝ εαζάΝ βΝ

γ πλ έΨ,Ν άΝ ΫθαμΝ υθ υα ησμΝ εαδΝ πθΝ τκ  (Mackenzie, 1990: pp. 

196-205  ).  

 Ν π ι λΰα έαΝ αυ υθΝ πθΝ κηΫθπθΝ γαΝ πδ λΫο δΝ βθΝ

ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ απκ κ δεσ β αΝ πθΝ

υπβλ δυθ,Ν κΝ πέπ κΝ κυΝ πλκ ππδεκτ,Ν δμΝ η γσ κυμΝ δαθκηάμΝ

πθΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ δμΝ δαγΫ δη μΝ πβΰΫμέΝ πέ βμ,Ν γαΝ

πδ λΫο δΝ βΝζάοβΝ εηβλδπηΫθπθΝαπκφΪ πθΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝ

ΰεαγέ λυ βΝ θΫπθΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ βθΝ πατ βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ

πκυΝ θΝ έθαδΝπζΫκθΝξλά δη μ  ( Henczel, 2006 ).  

φκτΝ υζζ ΰκτθΝ αΝ κδξ έα,Ν υπκ κτθΝ π ι λΰα έα  εαδΝ

ιαξγκτθ απκ ζΫ ηα α , έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝεκδθκπκδκτθ αδΝ σ κΝ

κυμΝ ξλά μ,Ν σ κΝ εαδΝ κυμΝ δγτθκθ μΝ εαδΝ εα σπδθΝ θαΝ

θβη λυθ δΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ εκπ τ δΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ

αΝσπκδαΝ υλάηα αΝπλκΫευοαθέΝ  

 αΝ πζαέ δαΝ Ϋλ υθαμΝ ΰδαΝ βθΝ πέ λα βΝ βμΝ

απκ έηβ βμήαιδκζσΰβ βμΝ βθΝ ζάοβΝ απκφΪ πθ,Ν πκυΝ Ϋζαί Ν

ξυλαΝ Ν Ν Παθ πδ βηδαεΫμΝ δίζδκγάε μΝ πθΝ θπηΫθπθΝ

Πκζδ δυθΝεαδΝ κυΝΚαθα Ϊ,ΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝαθΫφ λαθΝ δμΝπαλαεΪ πΝ

η γσ κυμΝπμΝηΫ αΝΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ β  κυΝεκδθκτ (Beck, 2003):  
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 Φκδ β δεΫμΝ φβη λέ μ  

 ΰετεζδκμΝ βμΝίδίζδκγάεβμ  

 Ι κ ζέ αΝ βμΝίδίζδκγάεβμ  

 ΰετεζδκδΝ πθΝξκζυθΝεαδΝ κυΝπλκ ππδεκτ  

 ΠλσΰλαηηαΝ πδεκδθπθέαμΝη Ν δμΝξκζΫμ  

 Παλκυ έα βΝ κυμΝδγτθκθ μΝ κυΝΙ λτηα κμ  

 Παλκυ δΪ δμΝ Ν υθΫ λδαΝ  

 

 βθΝ έ δαΝ Ϋλ υθαΝ κδ  δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ αθΫφ λαθΝ

παλα έΰηα αΝ απκφΪ πθΝ πκυΝ ζάφγβ αθΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ Ϋ κδπθΝ δα δεα δυθΝαπκ έηβ βμΝΧBeck, 2003) :  

 ζζαΰάΝ δμΝυλ μΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝίδίζδκγάεβμ  

 Κ δλδαεΫμΝ λκπκπκδά δμΝεαδΝαθαεαδθέ δμ  

 ζ έπ βΝυπβλ δυθ  

 ΰκλΪΝθΫπθΝφπ κ υπδευθ  

 θέ ξυ βΝ κυΝ δα αθ δ ηκτ  

 ζ έπ βΝ πθΝκπ δεκαεκυ δευθΝΝυπβλ δυθ  

 δ λ τθβ βΝ πθΝ θΫπθΝ Ϊ πθΝ εαδΝ πθΝ αθαΰευθΝ κυΝ

πλκ ππδεκτΝ  

 

Ν τΰξλκθβΝ ίδίζδκγάεβΝ έθαδΝ υπκξλ πηΫθβΝ θαΝ δ θ λΰ έΝ

υθ ξ έμΝ Ϋλ υθ μΝ εαδΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ απσΝ

αυ ΫμΝ δμΝ Ϋλ υθ μ,Ν ΰδαΝ θαΝ βηδκυλΰά δΝ ξΫ δαΝ λΪ βμ,Ν έ Ν ΰδαΝ

βΝί ζ έπ βΝυπβλ δυθΝ έ ΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθέΝ  
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Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ , αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πκυΝ γαΝ πλκετοκυθΝ απσΝ

ηέαΝ Ϋ κδαΝ δα δεα έαΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ αθ δφα δεΪέΝ Υλ δΪα αδΝ

πλκ ξ δεάΝ η ζΫ βΝ εαδΝ υθ υα ησμΝ η Ν ΪζζαΝ κδξ έαΝ εαδΝ

πλκίζΫο δμ,Ν υ Ν θαΝ ΰέθ δΝ κλγάΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ

απσΝ βΝ δκέεβ βέΝ ΣΫ κδαΝ κδξ έαΝ έθαδΝ υθάγπμΝ κδΝ δαγΫ δηκδΝ

πσλκδ,Ν βΝ ηπ δλέα,Ν κδΝ σξκδΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν πκ κ δεΪΝ κηΫθαΝ

ΧηΫΰ γκμΝ υζζκΰάμ,Ν πλκ ππδεσΝ εζπέΨ,Ν κδΝ λα βΰδεΫμ  

εα υγτθ δμ,ΝκΝ δαγΫ δηκμΝξλσθκμΝεζπέΝ   

ΘαΝζΫΰαη ,Νζκδπσθ,Νσ δΝβΝηΫ λβ βΝ βμΝαπσ κ βμΝεαγκ βΰ έΝ

βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ αζζαΰάμΝ δμΝ ίδίζδκγάε μέΝ Ό μ  απσΝ αυ Ϋμ  

βηδκτλΰβ αθ,Ν εαζζδΫλΰβ αθΝ εαδΝ θ πηΪ π αθΝ ηδαΝ εκυζ κτλαΝ

απκ έηβ βμΝ δμΝ εαγβη λδθΫμΝ κυμΝ δα δεα έ μΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέ μΝ

απκ ζκτθΝηκθ ΫζαΝπλκμΝηέηβ βΝΰδαΝΪζζκυμΝκλΰαθδ ηκτμέΝ  

ΚαγυμΝ κδΝ ίδίζδκγάε μΝ θ πηα υθκυθΝ βΝ φδζκ κφέαΝ κυμΝ

λα βλδσ β μΝ λα βΰδεκτΝ ξ δα ηκτ,Ν αΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝ

γαΝ δα λαηα έακυθΝ εαγκλδ δεσΝ λσζκΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ

(Ingersoll  and Culshaw, 2004) 

 

4.3 φαληοΰάΝ ουΝ SERVQUAL εαδΝ ουΝ LibQUAL ΰδαΝ βΝ
απο έηβ βΝυπβλ δυθΝ δμΝίδίζδογάε μ  

Ν η ζΫ βΝ λσππθΝ εαδΝ δ υθΝ πκυΝ φαλησακθ αδΝ Ν ΪζζκυμΝ

εζΪ κυμ,Ν έθαδΝ αλε ΪΝ ξλά δηβ,Ν σ αθΝ ηπκλ έΝ θαΝ ηαμΝ υ δΝ

αιδσπδ αΝ λΰαζ έαΝ ΰδαΝ βΝ κυζ δΪΝ ηαμέΝ υ σΝ δ ξτ δΝ εαδΝ αΝ

γΫηα αΝ ηΫ λβ βμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ υπβλ δυθ,Ν αφκτΝ Ϊζζ μΝ

πδ άη μ,Ν σππμΝ κΝ ΜΪλε δθΰε,Ν ΫξκυθΝ ά βΝ α ξκζβγ έΝ η Ν κΝ

γΫηαΝ αυ σέΝ ΟδΝ ίδίζδκγάε μΝ έθαδΝ αυ ΫμΝ πκυΝ γαΝ πδζΫικυθΝ αΝ

λΰαζ έαΝ ηΫ λβ βμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πκυΝ αδλδΪακυθΝ βΝ φδζκ κφέαΝ

κυμΝ εαδΝ αυ ΪΝ πκυΝ γ πλκτθΝ π λδ σ λκΝ εα ΪζζβζαΝ ΧΝδεβ ΪεβμΝ

εαδΝέ αμ,  1999).   

θαφΫλκυη Νσ δΝ αΝπδκΝ υλΫπμΝξλβ δηκπκδκτη θαΝ λΰαζ έαΝ

απκ έηβ βμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ δμΝ ίδίζδκγάε μΝ έθαδΝ κΝ

SERVQUAL εαδΝ κΝ η αΰ θΫ λκΝ LibQUAL έΝ ΣαΝ λΰαζ έαΝ αυ ΪΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ εαδΝ απσ  δμΝ ζζβθδεΫμ,Ν ευλέπμΝ αεα βηαρεΫμΝ

ίδίζδκγάε μ,ΝΰδαΝ βΝ υζζκΰάΝ α δ δευθΝ κδξ έπθέ   
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ΣκΝ δ γθυμΝ αθαΰθπλδ ηΫθκΝ ηκθ ΫζκΝ πκυΝ ία έα αδΝ δμΝ

πλκ κεέ μ  (expectations) εαδΝ βΝ δΪο υ βΝ πθΝ πλκ κεδυθΝ

(discinf irmation approaches) πθΝ ξλβ υθΝ πθΝ υπβλ δυθΝ έθα δΝ

κΝ SERVQUAL . τηφπθαΝ η Ν αυ άΝ βθΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν βΝ πκδσ β αΝ

πθΝ υπβλ δυθ  (Service Quality, SQ) η λΪ αδΝ υΰελέθκθ αμΝ δμΝ

αθ δζάο δμ  (Perceptions, P) η Ν δμΝ πλκ κεέ μ  (Expectat ions, E) 

εαδΝ κλέα αδΝ πμΝ βΝ δαφκλΪΝ η αιτΝ αθ δζάο πθΝ εαδΝ πλκ κεδυθ  

(SQ=P-E). Κα ΪΝ υθΫπ δα,Ν κΝ ξλά βμΝ αθ δζαηίΪθ αδΝ βθΝ

«υοβζά»Ν πκδσ β α,Ν σ αθΝ βΝ αθ δζαηίαθση θβΝ απσ κ βΝ ι π λθΪ δΝ

δμΝ πλκ κεέ μΝ κυέΝ Ν δΪο υ βΝ πθΝ πλκ κεδυθΝ πθΝ ξλβ υθΝ

υθ πΪΰ αδΝ ξαηβζάΝ πκδσ β αΝ πθΝ παλ ξκηΫθπθΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ

ηβΝ δεαθκπκδβηΫθκυμΝ ξλά μμΝ Ν υπβλ έαΝ πκυΝ Ϋζαία  

Χαθ δζαηίαθση θβΝ απσ κ βΨΝ ά αθΝ ξ δλσ λβΝ απσΝ αυ άθΝ πκυΝ

π λέη θαΝθαΝ υθαθ ά π  Χπλκ κεέαΨΞΝΧΚπ αΰδσζαμ,ΝβίίθΨ  

ΣκΝSERVQUAL αθαπ τξγβε ΝαπσΝ κυμΝBerry, Parasuraman 

εαδΝ Zeithaml εαδΝ παλκυ δΪ βε Ν βθΝ πλυ βΝ κυΝ ηκλφάΝ κΝ 1λκκΝ

ΧΝδεβ ΪεβμΝ εαδΝ έ αμ,Ν 1λλ9). Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηδαΝ Ϋλ υθαΝ πκυΝ

ΰέθ αδΝ η Ν λπ βηα κζσΰδαΝ εαδΝ βλέα αδΝ Ν ηδαΝ κηΪ αΝ πΫθ Ν

δα Ϊ πθΝ βμΝ πκδσ β αμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ έθαδμΝ αέΝ Τπκ κηΫμΝ

(Tangibles), ίέΝ ιδκπδ έαΝ ΧReliabil ity), ΰέΝ θ απσελδ βΝ

(Responsiveness), έΝ φΪζ δαΝ ΧAssurance) εαδΝ έΝ

υθαδ γβηα δεάΝΚα αθσβ βΝΧEmpathy) (Κπ αΰδσζαμ,ΝβίίθΨ .  

ΣκΝ αλξδεσΝ άΝ π ε Ϊ δμΝ κυΝ αλξδεκτΝ  SERVQUAL ΫξκυθΝ

λκπκπκδβγ έΝ ΰδαΝ βΝ ηΫ λβ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ δμΝ ίδίζδκγάε μ -

υπβλ έ μΝ πζβλκφσλβ βμέΝ ΜδαΝ αεσηαΝ βηαθ δεάΝ λκπκπκέβ β  

αφκλΪΝ κΝ πλπ σεκζζκΝ η λά πθ  LibQUAL+TM, κΝ κπκέκΝ

πλκΫλξ αδΝ απσΝ λκπκπκέβ βΝ κυΝ ε αηΫθκυΝ SERVQUAL η Ν

πλπ κίκυζέαΝ κυΝ A.R.L. (Associat ion of Research Libraries)  

(Κπ αΰδσζαμ,ΝβίίθΨ .  

Σκ  project LibQUAL+TM Ϋξ δ  εκπσΝ θαΝ ίκβγά δΝ βθΝ

εα αθσβ βΝ κυΝ λσπκυΝ εΫοβμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝξλβ υ θΝΰδαΝ

δμΝ ίδίζδκγάε μέΝ α έα αδΝ βθΝ δ ΫαΝ σ δ,Ν αθΝ πδγυηκτη Ν θαΝ

ί ζ δυ κυη Ν δμΝ ίδίζδκγάε μ,Ν σ Ν ξλ δΪα αδΝ θαΝ αθαπ τικυη Ν

ΫθαΝ πζαέ δκΝ πθΝ αθ δζάο πθΝ εαδΝ πλκ κεδυθΝ πθΝ ξλβ υθ έΝ ΣαΝ
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απκ ζΪ ηα αΝ απσΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ Ϋ διαθΝ σ δΝ κδΝ ίδίζδκγάε μΝ πκυΝ

υηη έξαθΝ εα Ϊφ λαθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδά κυθΝ αΝ κηΫθαΝ σ κΝ

ΰδαΝ εκπκτμΝ δΪΰθπ βμΝσ κΝεαδΝ τΰελδ βμΝΧΣ αζεδ αά,ΝβίίγΨ .   

Ν πδζκ δεάΝ φΪ βΝ κυΝ LibQUAL+TM Ϋΰδθ Ν η αιτΝ

λ υθβ δευθΝ ίδίζδκγβευθΝ δμΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μέΝ ΣαΝ ία δεΪΝ

κδξ έαΝ κυΝ πλπ κεσζζκυΝ π λδζαηίΪθκυθΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ

εα βΰκλέ μΝΧΣ αζεδ αά,ΝβίίγΨμ  

1. Πλσ ία βΝ δμΝ υζζκΰΫμ μΝ πέξέΝ παλΪ κ βΝ ΪλγλπθΝ

βθΝ υλαΝ κυμήΝ δα αθ δ ησμ,Ν πλσ ία βΝ κΝ πζάλ μΝ ε έη θκΝ

απ υγ έαμΝ απσΝ κυμΝ ξλά μ,Ν κζκεζβλπηΫθκυμΝ έ ζκυμΝ

π λδκ δευθ,Ν υζδεσΝ πκυΝ πλκ Ϋγβε Ν εα σπδθΝ αέ β βμΝ πθΝ

ξλβ υθέ  

2. υηπαλΪ α β μΝπέξέΝίκζδεΫμΝυλ μΝζ δ κυλΰέαμέ  

3. ΟΝφυ δεσμΝξυλκμΝ βμΝίδίζδκγάεβμ .  

4. ηπδ κ τθβ μΝπέξέΝπαλκξάΝυπκ ξση θπθΝ

υπβλ δυθέ  

5. θ απσελδ β μΝπέξέΝ υθ ξάμΝ θβηΫλπ βΝξλβ υθΝ

ξ δεΪΝη Ν κΝπσ ΝγαΝζ δ κυλΰά κυθΝ υΰε ελδηΫθ μΝυπβλ έ μ,Ν

ΰλάΰκλβΝπλσ ία βΝ κΝυζδεσέ  

6. υ κθκηέα μΝπέξέΝβΝίδίζδκγάεβΝηκυΝ πδ λΫπ δΝθαΝ

ίλέ επΝπζβλκφκλέ μΝβζΝυλ μΝ κΝβζπλκΝ Νεαγβη λδθάΝίΪ βέ  

 

 βΝ υθΫξ δαΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ υΰελέθ δΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ

LibQUAL+TM Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ λα βΰδεσΝ πδξ δλβηα δεσΝ

ξ δα ησΝ βμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ θ κπέ δΝ αΝε θΪ ,ΝθαΝαιδκζκΰά δΝ

κθΝπλκΰλαηηα δ ησΝηΪλε δθΰεΝεαδΝθαΝ δκλγυ δΝ θΫλΰ δ μέΝ  

Ό κΝ π λθκτθΝ αΝ ξλσθδαΝ παλα βλκτη Ν κζκΫθαΝ εαδΝ

π λδ σ λκΝ βθΝ αθΪΰεβΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ θαΝ αιδκζκΰά κυθΝ βθΝ

πκδσ β αΝ πθ  υπβλ δυθ
 

πκυΝ πλκ φΫλκυθΝ κυμΝ ξλά μΝ κυμΝΝ

εαδΝ ΰδ΄Ν αυ σΝ κΝ ζσΰκΝ υθαθ κτη Ν πκζζΫμΝ ξ δεΫμΝ Ϋλ υθ μέ
 

’Ν
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Ϋλ υθαΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝ Παθ πδ άηδοΝ Ιωαθθέθωθ  

η Ν γΫηαΝ μΝ Ν ξλά βΝ πθΝ Παθ πδ βηδαευθΝ ίδίζδκγβευθ
 

αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ Ϋ διαθΝ ππμΝ ΰ θδεσ λαΝ έθαδΝ δεαθκπκδβηΫθκδΝ η Ν

βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ αζζΪΝ θΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ

δεαθκπκδβηΫθκδΝ η Ν δμΝ ιδσ β μΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ ΰδαΝ βΝ πζάλπ βΝ

πθΝ ίδίζδκΰλαφδευθΝ κυμΝ αθαΰευθΝ ΧΜαθυζβΝ εαδ 

Υα αβκλφαθσμ,1λλλΨέ
  

ΠαλσηκδαΝ Ϋλ υθαΝ ξλβ υθΝ ΰδαΝ βΝ υζζκΰάΝ κηΫθπθΝ πκυΝ

αφκλκτθΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ υπβλ δυθΝ υθαθ Ϊη Ν εαδΝ κΝ

Παθ πδ άηδοΝ Πα λυθ.

 

ΣαΝ απο ζΫ ηα αΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ αυ άμΝ

Ϋ διαθΝ ππμΝ ηΫ αΝ απσΝ υθ ξ έμΝ εαδΝ θ α δεΫμΝ πλκ πΪγ δ μΝ Ϋξ δΝ

εα αφΫλ δΝ θαΝ πλκ φΫλ δΝ υπβλ έ μΝ βθΝ πζ δκοβφέαΝ βμΝ

παθ πδ βηδαεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν εαδΝ θαΝ εαζτπ δΝ Ν πκζτΝ

δεαθκπκδβ δεσΝ ίαγησΝ δμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ π λδ κ ΫλπθΝ ξλβ υθΝ

ΧΚκλφδΪ βΝεαδ  Γ πλΰέκυ,Ν1λλλΨέΝ  

Φυ δεΪΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ Ϋλ υθ μΝ ΫξκυθΝ ζΪί δΝ ξυλαΝ εαδΝ βΝ

ίδίζδκγάεβΝ κυΝ έΣέ έΙΝ Θ αζκθέεβμέΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ

απκ ζΫ ηα α  ξ δεάμΝ Ϋλ υθαμΝ πκυΝ Ϋΰδθ Ν κΝ 1λλκ,Ν η αιτΝ πθΝ

ξλβ υθΝ βμ,Ν πλπ αλξδεσμΝ σξκμΝ βμΝ πζΫκθΝ έθαδΝ βΝ αθ α-

πσελδ βΝ βμΝ δμΝ αθΪΰε μΝ ΰδαΝ υθ ξδαση θβΝ επαέ υ βΝ εαδΝ

επαέ υ βΝ ιΝ απκ Ϊ πμ,Ν βΝ παλκξάΝ πζβλκφκλδυθΝ Ν

απκηαελυ ηΫθκυμΝξλά μ,ΝβΝ θέ ξυ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝλσζκυΝ

βμ,Ν βΝ εα Ϊλ δ βΝ απκφκέ πθΝ πκυΝ γαΝ έθαδΝ επαδ υηΫθκδΝ

εα αθαζπ ΫμΝ βμΝ πζβλκφσλβ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ εαγδΫλπ βΝ βμΝ πμΝ

δαεκτΝ βη έκυΝΫλ υθαμΝ ΧΚκλκηπέζβΝεαδ  Καεκτλβ,Ν1λλλΨέ  

υηπ λα ηα δεΪΝ γαΝ ζΫΰαη Ν σ δΝ βΝ δεαθκπκέβ βΝ κυΝ ξλά βΝΝ

άήεαδΝ βΝ εΪζυοβΝ πθΝ πλκ κεδυθΝ κυΝ απκ ζκτθΝ γ η ζδυ βΝ

αβ άηα αΝ ΰδαΝ βΝ ίδπ δησ β αΝ κπκδκυ άπκ Ν κλΰαθδ ηκτ έΝ ΚαδΝ

σππμΝ βΝ τπαλιβΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμΝ πκυΝ αΰθκ έΝ κυμΝ π ζΪ μΝ βμΝ

έθαδΝ α δαθσβ β,Ν ιέ κυΝ α δαθσβ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ γ πλ έ αδΝ εαδΝ βΝ

τπαλιβΝηδαμΝίδίζδκγάεβμΝπκυΝαΰθκ έΝ κυμΝξλά μΝ βμέ  
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ΚΕΦ Λ ΙΟ η  

ΛΛ Γ ΝΣ ΝΝΟΡΓ ΝΩΣΙΚ Ν ΟΜ  Σ Ν Ι ΛΙΟΘ Κ   

 

ηέ1ΝΓ θδεΪΝ  
 κΝ παλσθΝ ε φΪζαδκΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κδΝ αζζαΰΫμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ

πδφΫλ δ  βθΝκλΰΪθπ βΝ πθΝ δίζδκγβευθΝβΝ ξθκζκΰδεάΝΫελβιβ,Ν

Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ ΰ θδεσ λ μΝ εκδθπθδεΫμΝ εαδΝ κδεκθκηδεΫμΝ

ι ζέι δμ,Ν αθαφκλδεΪΝ Ν η Ν κΝ ΪουξκΝ εαδΝ ευλέπμΝ κΝ ΫηουξκΝ υζδεσΝ

βμέ  

Ν παθΪ α βΝ απσΝ δμΝ Ϋθ υπ μΝ δμΝ βζ ε λκθδεΫμΝ πβΰΫμΝ

βηδκυλΰ έΝ εαδθκτλδ μΝ πλκεζά δμΝ ΰδαΝ δμΝ ίδίζδκγάε μέΝ Ν

ίδίζδκγάεβΝ κυΝ ηΫζζκθ κμΝ π λδΰλΪφ αδΝ υξθΪΝ πμΝ υθ λδπ δεΪΝ

βζ ε λκθδεάΝεαδΝβΝ βηα έαΝπκζζυθΝΫθ υππθΝπβΰυθΝ ε δηΪ αδΝσ δΝ

γαΝ η δπγ έέΝ Ν ϊeannaΝ εarcumΝ π λδΰλΪφ δΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ κυΝ

ηΫζζκθ κμΝ πμμΝ «Λδΰσ λκΝ ΫθαΝ ηΫλκμΝ σπκυΝ φυζΪ κθ αδΝ

πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ ΫθαΝ ΚΫθ λκΝ Πζβλκφκλδυθ,Ν ηΫ πΝ

κυΝ κπκέκυΝ κδΝ ξλά μΝ γαΝ ΫξκυθΝ πλσ ία βΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ

ηΫλκμΝ πθΝ πζβλκφκλδαευθΝ πβΰυθΝ κυΝ εσ ηκυ»  (2000, σέΝ αέΝ κΝ

Higa et al.,  2005) .   

ΜΫξλδΝ υλαΝ Ϋξ δΝ αζζΪι δΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ βΝ λΰα έαΝ ηΫ αΝ

δμΝ ίδίζδκγάε μέΝ Πλκετπ δΝ υθ πυμΝ βΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ

αθα δκλΰΪθπ βΝ σ κΝ κυΝ πλκ ππδεκτ,Ν σ κΝ εαδΝ κυΝ έ δκυΝ κυΝ

κλΰαθδ ηκτ,Νυ ΝθαΝαθ δεα κπ λέα δΝ δμΝαζζαΰΫμΝαυ ΫμέΝ  

ΣαΝ λΰαζ έαΝ - ηΫγκ κδΝ πκυΝ πλκ φΫλ δΝ κΝ ΜΪθα αη θ Ν βμΝ

αζζαΰάμΝ πλκμΝ βθΝ εα τγυθ βΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ θσμΝ πδκΝ

υΫζδε κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ έθαδμΝ βΝ ί ζ έπ βΝ δα δεα δυθΝ εαδΝ βΝ

αθα δκλΰΪθπ βέΝ Ν ί ζ έπ βΝ δα δεα δυθΝ κλέα αδΝ πμΝ «βΝ

υ βηα δεάΝ πλκ πΪγ δαΝ θαΝ ηΪγκυη Ν σζαΝ αΝ κδξ έαΝ ηδαμΝ

δ λΰα έαμΝ ΧίδίζδκγβεκθκηδεάΝ π ι λΰα έα,Ν δα αθ δ ησμΨΝεαδΝθαΝ

ξλβ δηκπκδά κυη Ν αυ άΝ βΝ ΰθυ βΝ ΰδαΝ θαΝ αζζΪικυη Ν βΝ

δ λΰα έα,Ν υ Ν θαΝ η δυ κυη Ν βθΝ πκζυπζκεσ β α»έΝ ΟδΝ κηΪ μΝ

λΰα έαμ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν  ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ ζτ κυθΝ

πλκίζάηα αΝ ΝυπΪλξκυ μΝ δ λΰα έ μ  ( ατλκυ , 2001: έΝθιΨ  .  
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θα δκλΰΪθπ β  έθαδΝ ηδαΝ λα δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝ

αζζαΰάμέΝΟλέα αδΝπμΝ«βΝ δα δεα έαΝ βμΝ λα δεάμΝαζζαΰάμΝ βθΝ

κλΰαθπ δεάΝ κηά,Ν δμΝ δα δεα έ μΝ λΰα έαμΝ εαδΝ αΝ υ άηα αΝ

παλΪ κ βμ,ΝΰδαΝθαΝ πδ υξγ έΝί ζ έπ βΝ δμΝυπβλ έ μΝπλκμΝ κθΝ

ξλά β»έΝ ΓδαΝ θαΝ υπΪλι δΝ αθα δκλΰΪθπ β,Ν υπΪλξκυθΝ λέαΝ

πλκαπαδ κτη θαΝ κδξ έαμΝ θαΝ πλκΫζγ δΝ απσΝ ΫθαΝ πλσίζβηαΝ

απκ κ δεσ β αμ,Ν θαΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ βθΝ εκλυφάΝ βμΝ δκέεβ βμΝ

εαδΝθαΝ φαληκ έΝΰλάΰκλα  ( ατλκυ,Νβίί1μ  έΝθι).  

ΓδαΝ θαΝ ι εδθά δΝ π ΪΝ ηδαΝ Ϋ κδαΝ δα δεα έα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ

εα αλξάθΝ κδΝ ίδίζδκγάε μΝ θαΝ πλκ δκλέ κυθΝ βθΝ εα τγυθ βΝ βμΝ

αζζαΰάμΝ πκυΝ πδγυηκτθΝ θαΝ πδ τξκυθΝ εαδΝ Ϋπ δ αΝ θαΝ

ια φαζέ κυθΝ δ ξυλάΝ βΰ έα,Ν πκυΝ γαΝ εα υγτθ δΝ βθΝ αζζαΰάΝ

ξλβ δηκπκδυθ αμΝηδαΝ π ΪΝ κηβηΫθβΝ δα δεα έαΝΰδαΝ ξ δα ησΝ

εαδΝ εαγκ άΰβ βέΝ ΣκΝ πλυ κΝ ίάηαΝ έθαδΝ θαΝ απκ αφβθδ έΝ κΝ

σλαηαΝ βμΝίδίζδκγάεβμ  (vision statement) εαδΝθαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ

σξδΝ ησθκΝ ΰδαΝ θαΝ εαγκ βΰ έ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ εδθβ κπκδ έΝ κΝ

πλκ ππδεσΝ πλκμΝ ηδαΝ αγ λάΝ εα τγυθ βΝ εαδΝ θαΝ υθ κθέα δΝ δμΝ

λα βλδσ β ΫμΝ κυ  (Kotter, 1996, σέΝ αέΝ  κΝ Higa et al., 2005). 

δαφκλ δεΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπΪλι δΝ Ϋζζ δοβΝ θσ β αμΝ εαδΝ

θαλησθδ βμΝη Ν κθΝίαγτ λκΝ εκπσΝ βμΝίδίζδκγάεβμέΝ  

ΟδΝ ΜΪθα α λμΝ δΫελδθαθΝ απσΝ βθΝ πλυ βΝ δΰηάΝ βθΝ αθΪΰεβΝ

ΰδαΝ πδκΝ απκ ζ ηα δεάΝ κλΰαθπ δεάΝ κηά,Ν υ Ν θαΝ πδ τξκυθΝ

βθΝ ηΫΰδ βΝ απκ ζ ηα δεσ β α  (effectiveness) εαδΝ

απκ κ δεσ β α  (eff iciency) πθΝ υπβλ δυθΝ κυμέΝ ΓδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ

αυ σΝξλ δΪα αδΝβΝ δ ικ δεάΝη ζΫ βΝ βμΝυπΪλξκυ αμΝκλΰαθπ δεάμΝ

εα Ϊ α βμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ δ ξυλάμΝ βΰ δεάμΝ

κηΪ αμέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ αυ άμΝ βμΝ κηΪ αμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδζ ΰκ τθΝ η Ν

ίΪ βΝ βθΝ ηπ δλέαΝ κυμ,Ν δμΝ αθαζυ δεΫμΝ κυμΝ δεαθσ β μΝ εαδΝ βθΝ

πδ ιδσ β αΝ θαΝ πλκ ΰΰέακυθΝ αΝ πλκίζάηα αΝ η Ν ηδαΝ υθκζδεάΝ

γ υλβ βέΝ  

θαΝ ΪζζκΝ βηαθ δεσΝ κδξ έκΝ έθαδΝ βΝ υηη κξάΝ κυΝ

πλκ ππδεκτέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αβ βγ έΝ βΝ Ϋηπλαε βΝ υηη κξάΝ πθΝ

υπαζζάζπθ,  αζζΪΝ εαδΝ θαΝ θβη λυθκθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πλσκ κΝ πθΝ

ξ έπθέΝ έθαδΝαπ δεάμΝ βηα έαμΝβΝτπαλιβΝ ξ έκυΝ πδεκδθπθέαμΝ
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βΰ έαμΝ εαδΝ πλκ ππδεκτ,Ν βΝ υθ δ φκλΪΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ εαδΝ βΝ

εαγδΫλπ βΝ παέθπθΝΰδαΝ βθΝ πδίλΪί υ άΝ κυμέΝ  

ΤπΪλξ δΝ βΝ Ϊ βΝ βθΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ θαΝ κθέα α δΝ σ δΝ κΝ

πκζζαπζα δα ησμΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝ πζβλκφκλδαευθΝ πβΰυθΝ

απζΪΝ γαΝ αυιά δΝ βθΝ ιΪλ β βΝ πθΝ ξλβ υθΝ απσΝ κυμΝ

ίδίζδκγβεΪλδκυμέΝ ΚαγυμΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ onΝ l ineΝ εηβλέπθΝ

αυιΪθ αδΝ εαδΝ ΰέθ αδΝ σζκΝ εαδΝ υ εκζσ λκμΝ κΝ θ κπδ ησμΝ

ξ δεάμΝ εαδΝ πκδκ δεάμΝ πζβλκφκλέαμ ,Ν κδΝ π ζΪ μΝ πθΝ

ίδίζδκγβευθΝ γαΝ ία έακθ αδΝ σζκΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ κυμΝ

πδ άηκθ μΝ βμΝ πζβλκφσλβ βμΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ αθαΰευθΝ

κυμ (Dougherty and Mignon Adams, 2000 ,ΝσέΝα . κΝHiga et al.,  

2005).  

Κα ΪΝ υθΫπ δαΝ βΝ Ϊ βΝ κθΝ λΰα δαεσΝ ξυλκΝ έθαδΝ βΝ

αθααά β βΝ α σηπθΝ η Ν πλκξπλβηΫθ μΝ δεαθσ β μΝ αΝ

εκηπδκτ λ,Ν πΪλε δαΝ δμΝβζ ε λκθδεΫμΝπβΰΫμΝεαδΝυπβλ έ μΝεαδΝ

βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ έθαδΝ βηδκυλΰδεκέΝ εαδΝ φ υλ δεκέΝ κΝ θΫκΝ onΝ

lineΝ π λδίΪζζκθ  (Lynch and Smith, 2001 ,Ν σέΝ α . κΝ Higa et al., 

2005)έΝ Νπλσ ζβοβΝθΫπθΝίδίζδκγβεΪλδπθΝη Ναυ ΫμΝ δμΝ ιδσ β μΝ

εαδΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ δεαθκ ά πθΝ πθΝ ά βΝ λΰαακηΫθπθΝ έθαδΝ

ιαδλ δεάμΝ πκυ αδσ β αμΝ ΝΫθαΝβζ ε λκθδεσΝπ λδίΪζζκθέΝ  

 

ηέβΝ πέ λα βΝ βΝ υζζοΰάΝεαδΝ οΝπλο ωπδεσ   

Ν η Ϊία βΝ απσΝ δμΝ Ϋθ υπ μΝ δμΝ βζ ε λκθδεΫμΝ πβΰΫμΝ

πβλΫα Ν σ κΝ κΝπλκ ππδεσΝσ κΝεαδΝ δμΝι ξπλδ ΫμΝζ δ κυλΰέ μΝ

εΪγ Ν ηάηα κμέΝ ΚΪπκδαΝ ηΫζβΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ απΫε β αθΝ

πδπζΫκθΝαληκ δσ β μΝπκυΝ πΫφ λαθΝκδΝεαδθκτλδ μΝβζ ε λκθδεΫμΝ

φσλη μ,Ν θυΝ ΪζζαΝ ηΫζβΝ έ αθΝ δμΝ υγτθ μΝ κυμΝ θαΝ

υλλδεθυθκθ αδέΝ ΚαγυμΝ θΝ υπάλξ Ν ι εΪγαλβΝ κλΰαθπ δεάΝ κηάΝ

ΰδαΝ θαΝ υθ κθδ κτθΝ κλγΪΝ αΝ εαδθκτλδαΝ εαγάεκθ αΝ πκυΝ

πλκΫευοαθ,Ν κδΝ υγτθ μΝ δαηκδλΪ βεαθΝ αθΪη αΝ αΝ δΪφκλαΝ

ηάηα αέΝ δμΝπ λδ σ λ μΝίδίζδκγάε μΝ βηδκυλΰάγβε Νδ δαέ λκΝ

ηάηαΝΰδαΝ κΝξ δλδ ησΝwebΝsiteΝεαδΝ πθΝυπσζκδππθΝβζ ε λκθδευθΝ

πβΰυθέΝ ΣκΝ ηάηαΝ αυ σΝ πδφκλ έ βε Ν η Ν βθΝ πέζυ βΝ πθΝ

ξθδευθΝ αβ βηΪ πθ,Ν θυΝ βθΝ πδηΫζ δαΝ ΰδαΝ κΝ πθ υηα δεσΝ
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π λδ ξση θκΝ κυΝ siteΝ αθΫζαίαθΝ αθΝ υ λ τκυ αΝ υγτθβΝ

λΰααση θκδΝ πθΝΪζζπθΝ ηβηΪ πθέΝ Μ Ν κΝπΫλα ηαΝ κυΝ ξλσθκυΝβΝ

ζτ βΝ αυ άΝ θΝ ά αθΝ αλε άΝ εαδΝ βΝ εα Ϊ α βΝ Ϋΰδθ Ν δ δαέ λαΝ

πλκίζβηα δεά  (Higa et al., 2005).  

 

ηέγΝ βηδουλΰέαΝοηΪ ωθ      

Ν βηδκυλΰέαΝ κηΪ πθΝ δ άξγβΝ ΰδαΝ θαΝ υ δΝ κΝ

πλκ ππδεσΝ υεαδλέ μΝ θαΝ λΰα έΝ ΫιπΝ απσΝ κΝ ηάηαΝ κΝ κπκέκΝ

αθάε δ,Ν θαΝ πλκπγά δΝ θΫ μΝ δ Ϋ μΝ εαδΝ θαΝ αυιά δΝ βΝ υθ λΰα έαΝ

αθΪη αΝ αΝ ηάηα αέΝτηφπθαΝη Ν κθΝκλδ ησΝπκυΝ έθ δΝκΝψluck  

(1994) κδΝ κηΪ μΝ κλέακθ αδΝ πμΝ «ΫθαΝ τθκζκΝ αθγλυππθΝ πκυΝ

ξ έακθ αδΝ ηΫ πΝ ηδαμΝ εκδθάμΝ λΪ βμΝ εαδΝ ηΫ πΝ αυ άμΝ

υθ λΰΪακθ αδΝ βθΝ ετλδαΝ λΰα έαΝ κυμ,Ν Ν εΪπκδαΝ πλκ πΪγ δαΝ

άΝαθα δγΫη θκΝΫλΰκέΝΣαΝΪ κηαΝαυ ΪΝΫξκυθΝΫθαΝεκ δθσΝ σξκΝεαδΝκδΝ

λΰα έ μΝ εαδΝ κδΝ ιδσ β μΝ κυΝ εαγ θσμΝ αδλδΪακυθΝ η Ν αυ ΫμΝ πθΝ

Ϊζζπθ»έΝ  

ι δ δε τκθ αμΝ κΝ ξυλκΝ πθΝ αεα βηαρευθΝ ίδίζδκγβευθΝ

βη δυθ αδΝ σ δΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ δ δαέ λαΝ τθγ κυμΝ κλΰαθδ ηκτμ,Ν

πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ Ν ΫθαΝ αθ αΰπθδ δεσΝ εαδΝ λαΰ αέαΝ

η αίαζζση θκΝ π λδίΪζζκθέΝ Ν δ τλυθ βΝ πθΝ υζζκΰυθΝ

Χ υηία δευθΝ εαδΝ οβφδαευθΨ,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ υθ λΰα δευθΝ

ξβηΪ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ ξθκζκΰδεΫμΝ

ι ζέι δμ,Ν κδΝ η αίκζΫμΝ βθΝ κδεκθκηέαΝ εαδΝ κδΝ θΫ μΝ εκδθπθδεΫμ,Ν

πκζδ δεΫμΝ πλαΰηα δεσ β μΝ πδφΫλκυθΝ αθαπσφ υε αΝ βηαθ δεΫμΝ

πδΫ δμΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ δκέεβ βμ,Ν σππμΝ

φαλησα αδΝηΫξλδΝ άη λαΝ δμΝαεα βηαρεΫμΝίδίζδκγάε μέΝ  

ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ πκζζΫμΝ απσΝ αυ ΫμΝ ΫξκυθΝ αθαπ τι δΝ

κηΪ μ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ τθγ μΝ λα βλδσ β μΝ

εαδΝ θαΝ πλκξπλά κυθΝ Ν εαδθκ ση μΝ λΪ δμέ   κΝ ξάηαΝ πκυΝ

αεκζκυγ έΝ δαελέθκθ αδΝ κδΝ ία δεκέΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ εαγδ κτθΝ

ξλά δηβΝ βθΝτπαλιβΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝκηΪ πθέΝ  
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Σχήμα 1:  – Παλάγκθ μΝπκυΝεαγδ κύθΝχλά δηβΝ βθΝύπαλιβΝεαδΝ βθΝζ δ κυλγέαΝκηά ωθ.

  ΧΠβΰάμΝΧ αλ αευ αΝεαδΝΚπ αΰδσζαμ,Νβίίθ) 

 

Ν ζ δ κυλΰέαΝ Ν κηΪ μΝ ΰέθ αδΝ σζκΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ κδε έαΝ

πλαε δεάΝ ΰδαΝ κυμΝ ίδίζδκγβεκθσηκυμΝ δμΝ αεα βηαρεΫμΝ αζζΪΝ εαδΝ

Ν ΪζζκυΝ τπκυΝ ίδίζδκγάεβμΝ ΧζαρεΫμΝ εέζέπέΨέΝ Ν ηπ δλέαΝ βμΝ

υηη κξάμΝ θσμΝ λΰαακηΫθκυΝ Ν ηέαΝ Ϋ κδαΝ κηΪ αΝ δ υλτθ δΝ

κυμ κλέακθ ΫμΝ κυΝ εαδΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝ υ ζδιέαΝ εαδΝ βθΝ

πλκ αληκ δεσ β ΪΝ κυΝ κΝ λ υ σΝ π λδίΪζζκθΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμέΝ Γδ ’Ν αυ σΝ εαδΝ γαΝ πλΫπ δΝ βΝ δκέεβ βΝ θαΝ παλαεδθ έΝ κΝ

πλκ ππδεσ,Ν θαΝ βηδκυλΰ έΝ εαδΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ Ν κηΪ μ  (Higa et 

al., 2005: p. 4) .  

ΟδΝ κηΪ μΝ δαηκλφυθκθ αδΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ κυμΝ αεσζκυγκυμΝ

ζσΰκυΝ ΧΠ λκΰδΪθθβμ , 2000, σέΝ αέΝ κΝ αλ αευ αΝ εαδΝ

Κπ αΰδσζαμ,Νβίίθ ):  

1. πδη λδ ησμΝεαδΝΫζ ΰξκμΝ βμΝ λΰα έαμέ  

2. πέζυ βΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝζάοβΝαπκφΪ πθ  

3. θέ ξυ βΝ η τ πθΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ λΰαακηΫθπθΝ Ν

πκζδ δεΫμ,Ν λα βΰδεΫμΝεαδΝ σξκυμ  

4. δαξ έλδ βΝ υΰελκτ πθ  
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5. Κα απκζΫηβ βΝαπκιΫθπ βμΝηΫ αΝ κθΝκλΰαθδ ησέ  

6. ΠλκΰλΪηηα αΝί ζ έπ βμΝ βμΝπκδσ β αμέΝ  

7. θΪπ υιβ,Ν επαέ υ βΝ εαδΝ πδεκδθπθέαΝ πκζδ δευθ,Ν

λα βΰδευθΝεαδΝ σξπθέΝ  

 

ΟδΝ κηΪ μΝ δαελέθκθ αδΝ Ν « υπδεΫμ»Ν εαδΝ «Ϊ υπ μ»έΝ ΟδΝ

υπδεΫμ κλέακθ αδΝ πέ βηαΝ απσΝ κθΝ κλΰαθδ ησ,Ν σπκυΝ αθάε δΝ βΝ

ίδίζδκγάεβ,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ δ επ λαδυ κυθΝ υΰε ελδηΫθαΝ

εαγάεκθ αΝεαδΝζ δ κυλΰέ μ,Ν θυΝκδΝ Ϊ υπ μ απκ ζκτθΝαθ πέ βη μΝ

κηΪ μ,Ν πκυΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ απσΝ Ϊ κηαΝ η Ν εκδθΪΝ θ δαφΫλκθ αέΝ

ΟδΝ υπδεΫμΝ κηΪ μΝ ηπκλ έΝ θα  αφκλκτθΝ  (Jaramillo, 1996 εαδ 

Lowry, 2000, κΝ αλ αευ αΝ εαδΝ Κπ αΰδσζαμ , 2006)μ Ν ΟηΪ μΝ

δκέεβ βμ  (Management Teams),Ν ΟηΪ μΝ λΰα έαμ  (Work 

Teams),ΝΟηΪ μΝΠλκΰλαηηα δ ηκτ  (Planning Teams),ΝΘ ηα δεΫμΝ

ΟηΪ μ (Subject Teams),Ν δα- ηβηα δεΫμΝ ΟηΪ μ  (Cross-

functional Teams) εέαέ  

 Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ υπΪλξ δΝ ΫθαμΝ επλσ ππκμΝ απσΝ εΪγ Ν

κηΪ α,Ν πκυΝ υηη Ϋξ δΝ βθΝ ΟηΪ αΝ δ τγυθ βμΝ βμΝ

δίζδκγάεβμέΝ ΟΝ εΪγ Ν επλσ ππκμΝ Ϋξ δΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βθΝ εαζάΝ

ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ κηΪ αμ,Ν βθΝ πδεκδθπθέαΝ η Ν Ϊζζ μΝ

κηΪ μΝεαδΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ πθΝ ι ζέι πθΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ

αθ δε έη θκέΝ Ν ΟηΪ αΝ δ τγυθ βμΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ έθαδ Ν

υπ τγυθβΝ ΰδαΝ βθΝ κηαζάΝ εαγβη λδθάΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν

εαγκλέα δΝ δμΝ πλκ λαδσ β ΫμΝ βμ,Ν πλκ έθ δΝ πκζδ δεΫμ,Ν ξ δΪα δΝ

θΫ μΝ υπβλ έ μ,Ν δα βλ έΝ εαθΪζδαΝ πδεκδθπθέαμΝ ηΫ αΝ βθΝ

ίδίζδκγάεβΝ εαδΝ κΝ παθ πδ άηδκΝ υλτ λα  ( ατλκυ , 2001: έΝ

66) .  

παλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ πδ υξάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ

κηΪ πθΝ απκ ζ έΝ βΝ Ϋ η υ βΝ βμΝ δκέεβ βμ  (Bluck, 1994, κΝ

αλ αευ αΝ εαδΝ Κπ αΰδσζαμ ,  2006) εαδΝ βΝ υηη κξάΝ κυΝ

πλκ ππδεκτ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βθΝ δ λαλξέαΝ εαδΝ κΝ ηάηαΝ

πλκΫζ υ βμ  ΧΚα δλέεκυ , 2004 ,Ν σέΝ α . κΝ αλ αευ αΝ εαδΝ
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Κπ αΰδσζαμ,Ν βίίθ ) έΝ Ν εα αθσβ βΝ βμΝ αθαΰεαδσ β αμΝ τπαλιβμΝ

σξπθΝ εαδΝ βΝ υδκγΫ β βΝ εα ΪζζβζπθΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ η γσ πθΝ

ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ κηα δεκτΝ πθ τηα κμΝ έθαδΝ κΝ πλυ κΝ

Ϊ δκΝί ζ έπ βμΝ βμΝαπκ ζ ηα δεσ β αμΝ πθΝ δκδεά πθέΝ  

 Ν αυ άΝ βΝ ηκλφάΝ κλΰΪθπ βμΝ έθ αδΝ Ϋηφα βΝ κθΝ

υθ κθδ ησΝ πθΝ κηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ λβΝ ζ δ κυλΰέαΝ

κυΝ υ άηα κμέΝ Ν γΫ βΝ κυΝ δ υγυθ άΝ θΝ εα αλΰ έ αδ,Ν απζΪΝ

αζζΪα δΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυ,Ν σππμΝ

π λδΰλΪφ αδΝπαλαεΪ πέΝ  

 

5.4 ΟΝλσζομΝ ουΝ δ υγυθ άΝ βμΝίδίζδογάεβμΝ βθΝαζζαΰά    

ΜδαΝ κίαλάΝ ίδίζδκγάεβΝ πλκςπκγΫ δΝ ΫθαΝ πλσ ππκΝ η Ν

δ ξυλάΝπλκ ππδεσ β αΝεαδΝαυ σθκηκΝζσΰκ,ΝπκυΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝ

θαΝπαέλθ δΝπλπ κίκυζέ μΝεαδΝθαΝεδθ έ αδΝπμΝυπ τγυθκμΝΜΪθα α λ  

ΧΣα εΪεβμ , 2001: έΝ βΨέΝ Γδ ’Ν αυ σΝ εαδΝ γαΝ πλΫπ δΝ κΝ Ϊ κηκΝ πκυΝ γαΝ

αθαζΪί δΝ κΝ λσζκΝ κυΝ δ υγυθ άΝ θαΝ δαγΫ δΝ δ ξυλσΝ αεα βηαρεσΝ

υπσίαγλκ,Ν δ δαέ λαΝ σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βΝ δ υγυθ δεάΝ γΫ βΝ Ν

ηέαΝαεα βηαρεάΝίδίζδκγάεβέΝ  

  κΝ ξυλκΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ ΰέθ αδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ

η ΰαζτ λκυΝ ηΫλκυμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ υζδεκτΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ

κθΝ παθ πδ βηδαεσΝ ξυλκέΝ ΟΝ υπ τγυθσμΝ βμΝ ζκδπσθΝ γαΝ πλΫπ δΝ

θαΝαπκ έι δΝ βθΝαιέαΝ βμΝευλέπμΝη Ν κΝΫλΰκΝ κυ,Νη Ν κΝκπκέκΝγαΝ

αθα έι δΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ Ν απαλαέ β βΝ επαδ υ δεάΝ αεα βηαρεάΝ

ηκθΪ αέΝ Άζζπ ,Ν βΝ παλαΰπΰάΝ ΫλΰκυΝ απσΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ γαΝ

ηπκλΫ δΝ θαΝ ια φαζέ δ Ν εαδΝ βθΝ απαλαέ β βΝ ξλβηα κ σ β βΝ

απσΝ κΝ έ λυηαΝ σπκυΝ αθάε δ,Ν υ Ν θαΝ υθ ξέ δ Ν εαδΝ θαΝ

ηπζκυ έ δΝ δμΝυπβλ έ μΝ βμέ  

ΟΝ δ υγυθ άμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ  δα βλ έΝ υθάγπμΝ κθΝ λσζκΝ

κυΝ ΜΪθα α λΝ κυΝ πλκ ππδεκτέΝ Ν βηδκυλΰέαΝ θσμΝ π κτΝ

λΰα δαεκτΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ αιδκελα δευθΝ ελδ βλέπθ,Ν

βΝ τθ βΝ βμΝ αηκδίάμΝ η Ν βθΝ απσ κ β,Ν βΝ παλκξάΝ εδθά λπθΝ εαδΝ

αθ δεδθά λπθΝ κΝ πλκ ππδεσ,Ν βΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ δεαέπθΝ

αδ βηΪ πθΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ,Ν βΝ πέζυ βΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθΝ πκυΝ

βηδκυλΰκτθΝ εαγβη λδθΫμΝ λδίΫμΝ αθΪη αΝ κΝ πλκ ππδεσ,Ν βΝ
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ι τλ βΝ ζ ξυθΝ η Ν υοβζΫμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ απκ ζκτθΝ

εαγβη λδθΫμΝφλκθ έ μΝ κυΝ δ υγυθ ά  (Σα εΪεβμ,Νβίί1μΝ έΝθ).  

ΟΝWill iamΝ ϋέΝ ώannaford,Ν δ υγυθ άμΝ βμΝ ϋliotΝ PrattΝ δibraryΝ

κυΝ ύoddardΝ ωollegeΝ ofΝ USχΝ αθαφΫλ δΝ Ϋθ εαΝ αλξΫμΝ πκυΝ γαΝ

ίκβγά κυθΝ κθΝ δ υγυθ άΝ - ΜΪθα α λΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ θαΝ

δαξ δλδ έ Ν πδ υξυμΝ δμΝ αζζαΰΫμΝ κθΝ παΰΰ ζηα δεσΝ κυΝ ξυλκ  

(Hannaford, 2001: έΝ1θ-18):  

1. ΝαΝ Ϋξ δΝ σλαηαέΝ έθαδΝ κΝ εαζτ λκμΝ λσπκμΝ ΰδαΝ θαΝ ι εδθά δΝ

ηδαΝ δα δεα έαΝξ δλδ ηκτΝ πθΝαζζαΰυθ,Ναλε έΝθαΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝ

κυμΝ π λδκλδ ηκτμΝ εαδΝ θαΝ ηπζΫε δΝ βΝ δα δεα έαΝ σ κΝ

πλκ ππδεσΝηπκλ έέΝ  

2. ΝαΝ έθαδΝ βηκελα δεσμέΝ ΠκζζΫμΝ φκλΫμΝ βΝ ΰθυ βΝ πλκΫλξ αδΝ

απσΝ δμΝπδκΝαπέγαθ μΝεαδΝηβΝαθαη θση θ μΝπβΰΫμέΝ  

3. ΝαΝ ι Ϊα δΝ αΝπΪθ α,ΝθαΝ ζΫΰξ δΝσζ μΝ δμΝ θαζζαε δεΫμέΝ  

4. ΝαΝ πδ δυε δΝ κΝ δΪζκΰκέΝ ΟΝ δΪζκΰκμΝ η Ν κΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ

κυμΝ υθ λΰΪ μΝηπκλ έΝθαΝαπκ υ δΝ ιαδλ δεΫμΝδ Ϋ μέΝ  

5. ΝαΝ ηαγαέθ δΝ απσΝ κυμΝ ΪζζκυμέΝ υ σΝ πλκετπ δΝ εαδΝ πΪζδΝ απσΝ

κθΝαθκδξ σΝ δΪζκΰκέΝ  

6. ΝαΝ ηαγαέθ δΝ απσΝ αΝ ζΪγβΝ κυ,Ν έθαδΝ πλκ δησ λκ,Ν απσΝ κΝ θαΝ

αΝ παθαζαηίΪθ δέ  

7. ΝαΝ παδθ έΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυέΝ υ σΝ γαΝ κυμΝ υ δΝ τθαηβΝ

θαΝπαλΪΰκυθΝ υθ ξυμΝεαζΫμΝδ Ϋ μέΝ  

8. ΝαΝ αθαζαηίΪθ δΝ δμΝ υγτθ μΝ κυ,Ν σ αθΝ εΪ δΝ θΝ πβΰαέθ δΝ

εαζΪέΝ  

9. ΝαΝ ηβθΝ η αγΫ δΝ Ν ΪζζκυμΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυέΝ Οφ έζ δΝ θαΝ

παέλθ δΝαπκφΪ δμΝεαδΝθαΝφλκθ έα δΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ άΝ κυμέΝ  

10. ΝαΝ έθαδΝ απ δθσμ,ΝθαΝηβθΝγ πλ έΝσ δΝΰθπλέα δΝ αΝπΪθ αέΝ  
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11. ΝαΝ Ϋξ δΝ αθκδξ σΝ ηυαζσέΝ ΝαΝ αεκτ δΝ δμΝ αθ έγ μΝ απσο δμΝ εαδΝ

θαΝηαγαέθ δΝαπσΝ δμΝεαζΫμΝδ Ϋ μΝ πθΝΪζζπθέΝ  

 

ΟΝ ΜδξΪζβμΝ Σα εΪεβμ,Ν έΝ δ υγυθ άμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ κυΝ

Παθ πδ βηέκυΝ Κλά βμ,Ν εδαΰλαφ έΝ πέ βμΝ κΝ πλκφέζΝ κυΝ

«δ αθδεκτ»Ν δ υγυθ άΝ ηδαμΝ αεα βηαρεάμΝ ίδίζδκγάεβμ  (2001: έΝ

12) :  

1. ΝαΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ ηδαΝ Ϋθ κθβΝ εαδΝ υθα άΝ

πλκ ππδεσ β αέ  

2. ΝαΝ δαγΫ δΝ υθα σΝ αεα βηαρεσΝ υπσίαγλκΝ εαδΝ δ ξυλΫμΝ

αεα βηαρεΫμΝ δα υθ Ϋ δμέΝ  

3. ΝαΝ έθαδΝεαζσμΝΜΪθα α λέΝ  

4. ΝαΝΰθπλέα δΝεαζΪΝ αΝηυ δεΪΝεαδΝ βθΝ ΫξθβΝ βμΝαΰκλΪμέΝ  

5. ΝαΝ έθαδΝ παλεάμΝ βθΝίδίζδκγβεκθκηέαΝεαδΝ βθΝπζβλκφκλδεάέΝ  

6. ΝαΝ δαγΫ δΝ δ ξυλΫμΝ ίδίζδκγβεκθκηδεΫμΝ δα υθ Ϋ δμΝ βθΝ

ζζΪ αΝεαδΝ κΝ ιπ λδεσέΝ  

7. ΝαΝηπκλ έΝθαΝπαλΪΰ δΝπκζδ δεάέ  

8. ΝαΝ έθαδΝ εΪ κξκμΝ αθγλππδ δεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ παλΪΰκθ αμΝ

πκζδ δ ηκτέΝ  

 

Παλ’Ν σζαΝ αυ ΪΝ έθαδΝ ξ σθΝ α τθα κθΝ θαΝ αθ απ ιΫζγ δΝ

ησθκμΝ κυΝ Ν σζαΝ αΝ αβ άηα αΝ πκυΝ απα ξκζκτθΝ ηέαΝ ίδίζδκγάεβέΝ

έθαδΝ απαλαέ β βΝ βΝ αθΪ διβΝ δεαθυθΝ ζ ξυθΝ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ

ηδαμΝ πδ ζδεάμΝ κηΪ αμ,Ν πκυΝ γαΝ ξαλΪ δΝ βΝ ΰλαηηάΝ πζ τ βμΝ

εαδΝ βΝ λα βΰδεάΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμέΝ ΣκΝ εΪγ Ν ηΫζκμΝ βμΝ κηΪ αμΝ

αυ άμΝ γαΝ βΰ έ αδΝ ηδαμΝ υπκ -κηΪ αμΝ εαδΝ Ϋ δΝ βηδκυλΰ έ αδΝ ΫθαΝ

έε υκΝ πδεκδθπθέαμ,Ν σππμΝ βΝ πζβλκφκλέαΝ δαε δθ έ αδΝ υθ ξυμΝ

αθΪη αΝ αΝηΫλβΝπκυΝ κΝαπκ ζκτθέΝ  
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ΣκΝ ετλδκΝ εαγάεκθΝ κυΝ δ υγυθ άΝ Ν αυ άΝ βθΝ π λέπ π βΝ

γαΝ έθαδΝβΝ πέίζ οβΝεαδΝκΝ υθ κθδ ησμΝ πθΝ δαφσλπθΝκηΪ πθέΝ Ν

υγτθβΝ κυΝ γαΝ έθαδΝ θαΝ Ϋξ δΝ αθκδξ ΪΝ εαθΪζδαΝ πδεκδθπθέαμΝ η Ν αΝ

groupΝ πθΝ ξλβ υθ,Ν πθΝ λΰαακηΫθπθΝ εαδΝ η Ν αΝ δκδεβ δεΪΝ

σλΰαθαΝ κυΝ δ λτηα κμέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ

βμΝ πκζδ δεάμΝ πζβλκφσλβ βμΝ ηΫ αΝ κΝ ξυλκΝ κυΝ δ λτηα κμΝ εαδΝ

αυ σξλκθαΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ Ν γθδεΫμΝ πλκ πΪγ δ μΝ υθ λΰα έαμ  

Χ ατλκυ , 2001: έ Νθκ-69) .   

υηπ λα ηα δεΪΝ γαΝ ζΫΰαη Ν σ δΝ κΝ λσζκμΝ κυΝ δ υγυθ άΝ

ίδίζδκγάεβμΝ έθαδΝ ελέ δηκμΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ αζζαΰάμΝ δμΝ

αεα βηαρεΫμΝ ίδίζδκγάε μέΝ πσΝ αυ σθΝ ιαλ Ϊ αδΝ αθΝ γαΝ

αθαΰθπλέ δΝ ΫΰεαδλαΝ δμΝ Ϊ δμ,Ν γαΝ αφκηκδυ δΝ αΝ θΫαΝ λΰαζ έαΝ

εαδΝ δμΝ θΫ μΝ υθα σ β μ,Ν γαΝ αιδκπκδά δΝ άΝ γαΝ αζζΪι δΝ

υπΪλξκθ μΝγ ηκτμΝΰδαΝ θαΝ ιυπβλ ά κυθΝ δμΝ θΫ μΝαθΪΰε μ,ΝγαΝ

αθαεαζτο δΝ εαδΝ γαΝ ια φαζέ δ Ν πσλκυμΝ ΰδαΝ αθΪπ υιβΝ

υπβλ δυθ,Ν γαΝ πλκπγά δΝ υθ λΰα έ μ,Ν γαΝ θ λΰκπκδά δΝ

ζαθγΪθκυ μΝ υθα σ β μΝ κυΝ πλκ ππδεκτ,Ν γαΝ η α υ δΝ κΝ

σλαηΪΝ κυΝη Ν βΝΰθυ β,Ν δμΝ ηπ δλέ μΝ κυ,Ν κθΝ θγκυ δα ησΝ κυ,Ν

κθΝ ία ησΝ κυ,Ν βθΝ αΰΪπβΝ κυΝ πλκμΝ κΝ αθ δε έη θκΝ εαδΝ πλκμΝ

κυμΝ αθγλυπκυμ,Ν υθ λΰΪ μΝ εαδΝ ξλά μ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ

Ϋηπθ υ βΝ εαδΝ βθΝ π λδεάΝ δΪγ βΝ ΰδαΝ βηδκυλΰέαΝ εαδΝ

πλκ φκλΪ  ΧΣ δηπσΰζκυ , 2001: έΝλβΨ .  
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ΚΕΦ Λ ΙΟ θ  

Ν Μ Ι ΝΣ Ν ΠΙΚΟΙΝΩΝΙ Ν  
  

θέ1ΝΓ θδεΪ  

 κυμΝ ξυλκυμΝ λΰα έαμΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ ε θ λδεΪΝ αβ άηα αΝ βμΝ

δκέεβ βμΝ κΝ κπκέκΝ σηπμΝ Ν υξθΪΝ παλαη λέα αδΝ έθαδΝ βΝ

πδεκδθπθέαέΝ Ι δαέ λαΝ ΰδαΝ βθΝ βΰ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ βΝ

δαπλκ ππδεάΝ πδεκδθπθέαΝ απκ ζ έΝ βηαθ δεσΝ ηΫ κΝ Ϊ εβ άΝ

βμ,Ν αφκτΝ βΝ αζζβζ πέ λα βΝ η αιτΝ πθΝ αθγλυππθΝ

πδ υΰξΪθ αδΝ κυ δα δεΪΝ ηΫ πΝ αυ άμέΝ Ν ί ζ έπ βΝ βμΝ

πδεκδθπθέαμΝ κυμΝ λΰα δαεκτμΝ ξυλκυμΝ κ βΰ έΝ βθΝ

εαζυ Ϋλ υ βΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝεαδΝ δαπλκ ππδευθΝ ξΫ πθέΝ  

 κΝ ε φΪζαδκΝ αυ σ,Ν ζκδπσθ,Ν ΰέθ αδΝ ζσΰκμΝ ΰ δαΝ βΝ βηα έαΝ

βμΝ κλγάμΝ πδεκδθπθέαμΝ Ν σζαΝ αΝ πέπ αΝ λΰα έαμΝ Ν ηδαΝ

δίζδκγάεβΝ εαδΝ εηβλδυθ αδΝ κΝ Ν απαλαέ β κμΝ ξαλαε άλαμΝ βμΝ

δα δεα έαμΝ πδησλφπ βμΝ κυΝ πλκ ππδεκτ,Ν ΰδαΝ θαΝ πδ υξγ έΝ

εΪ δΝ Ϋ κδκέ  

ξκυθΝ δα υππγ έΝ πζάγκμΝ κλδ ηκέΝ ΰδαΝ βθΝ απσ κ βΝ πθΝ

ΫθθκδαμΝ βμΝ πδεκδθπθέαμέΝ δ ,Ν πμΝ πδεοδθωθέα  κλέα αδμΝ βΝ

δα δεα έαΝ πκυΝ πδ υΰξΪθ δΝ βΝ η Ϊ κ βΝ θσμΝ ηβθτηα κμΝ ΧηδαμΝ

πζβλκφκλέαμΨΝ απσΝ ΫθαΝ αθ δε έη θκΝ πκυΝ κθκηΪακυη Ν υθάγπμΝ

«πβΰά»Ν Ν ΫθαΝ ΪζζκΝ κθΝ «πλκκλδ ησ»  ΧΓζαθ αά - α δζ δΪ κυ , 

1999: έΝ 1γΨέΝ τηφπθαΝ η Ν ΪζζκΝ κλδ ησΝ πδεοδθωθέα  έθαδΝ βΝ

δα δεα έαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ ΫθαμΝ πκηπσμΝ Ν ΧΪθγλππκμ,Ν κηΪ αΨΝ

η αίδίΪα δΝ πζβλκφκλέ μ,Ν εΫο δμ,Ν δ Ϋ μ,Ν υθαδ γάηα αΝ εαδΝ

αεσηβΝ θΫλΰ δα,Ν Ν ΫθαθΝ Ϋε βΝ Ν ΧΪθγλππκμ,Ν κηΪ αΨΝ η Ν σξκΝ

θαΝ θ λΰά δΝ πΪθπΝ κυΝ η Ν λσπκΝ υ Ν θαΝ πλκεαζΫ δΝ Ν αυ σθΝ

βθΝ ηφΪθδ βΝ δ υθ,ΝπλΪι πθ,Ν υθαδ γβηΪ πθ,Ν θΫλΰ δαμ,ΝεαδΝ Ν

ζδεάΝ αθΪζυ βΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ βθΝ εα Ϊ α άΝ κυΝ εαδΝ βΝ

υηπ λδφκλΪΝ κυ  ΧΜπκυλαθ Ϊμ , 1992, σέΝ αέΝ κΝ αλ αευ α , 

2001) .  

ΥπλέμΝ κλγάΝ πδεκδθπθέαΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδ υξγ έΝ βΝ

υθ λΰα έαΝ εαδΝ κΝ υθ κθδ ησμΝ πθΝ η ζυθΝ ηδαμΝ κηΪ αμΝ άΝ ηδαμΝ

κλΰΪθπ βμέΝ Ν εαγκ άΰβ β,Ν βΝ βΰ έα,Ν βΝ υπκεέθβ β,Ν κδΝ εαζΫμΝ
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ξΫ δμΝ πλκρ αηΫθκυΝ - υφδ αηΫθκυ,Ν ΰ θδεΪΝ κδΝ αθγλυπδθ μΝ

ξΫ δμΝ εαδΝ κΝ εκδθπθδεσΝ εζέηαΝ κυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ εαδΝ

πδξ δλά δμΝ θΝ έθαδΝ πκ ΫΝ υθα σθΝ θαΝ πδ υξγκτθ  ξπλέμΝ

απκ ζ ηα δεάΝ πδεκδθπθέα  Χ αλ αευ α , 2001).  

ΟδΝ ίδίζδκγβεκθσηκδΝ Ϋλξκθ αδΝ εαγβη λδθΪΝ Ν παφάΝ εαδΝ

πδεκδθπθκτθΝ η Ν πκδεέζ μΝ κηΪ μΝ αθγλυππθ,Ν πκυΝ

π λδζαηίΪθκυθΝΧ αλ αευ α,Νβίί1 ):  

 

αΨΝΣκΝπλκ ππδεσΝΧβΝη αιτΝ κυμΝ πδεκδθπθέα,ΝεαγυμΝεαδΝαυ άΝη Ν

υθα ΫζφκυμΝΪζζπθΝίδίζδκγβευθΨέ  

 

ίΨΝΣκΝ δ υγυθ άήπλκρ Ϊη θκέ  

 

ΰΨΝ ΣκΝ υπσζκδπκΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ δ λτηα κμΝ πκυΝ υπΪΰ αδΝ βΝ

ίδίζδκγάεβέ  

 

ΨΝΣβΝ δκέεβ βΝ κυΝδ λτηα κμέΝ  

 

 ΨΝ ιπ λδεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ δα λαηα έακυθΝ εΪπκδκΝ λσζκΝ

βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝίδίζδκγάεβμΝΧπλκηβγ υ Ϋμ,Ν ξθδεκέΝεέζέπέΨΝ  

  

ΟδΝ ζ δ κυλΰέ μΝ πθΝ ίδίζδκγβευθ,Ν πκηΫθπμ,Ν ηπ λδΫξκυθΝ

εαδΝ πλκςπκγΫ κυθΝ πδεκδθπθέα,Ν εαγυμΝ εαδΝ υθ ξάΝ δαθ έ λα βΝ

πκυΝ πλκΪΰ δΝ εαδΝ ι ζέ δ Ν βθΝ πλσκ κΝ εαδΝ βθΝ πέ κ βΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμΧΚα δλέεκυ , 2001: έΝζίΨέ   

ΣκΝ πλκ ππδεσΝ ηδαμΝ εα βηαρεάμΝ δίζδκγάεβμΝ γαΝ πλΫπ δ  

ε σμΝ πθΝ δεαθκ ά πθΝ κυΝ θαΝ αιδκζκΰ έ,Ν θαΝ πδζΫΰ δ,Ν θαΝ

κλΰαθυθ δ,Ν θαΝ π ι λΰΪα αδΝ εαδΝ θαΝ δαθΫη δΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ

κυμΝξλά μΝ κυ,ΝθαΝ δαγΫ δΝεαδΝαθαπ υΰηΫθ μΝ πδεκδθπθδαεΫμΝ

ιδσ β μ,Ν υ Ν θαΝ πδεκδθπθκτθΝ π ΪΝ σ κΝ η αιτ  κυμΝ σ κΝ

εαδΝη Ν κυμΝξλά μΝ κυμέΝ  

ΓδαΝ κθΝ δ δεσΝ βμΝ πζβλκφσλβ βμΝ κυΝ ηΫζζκθ κμΝ ηδαΝ

ελέ δηβΝ υηίκζάΝ βΝ ίδκηβξαθέαΝ βμΝ πζβλκφκλέαμΝ γαΝ έθαδΝ ΫθαμΝ

δαλεάμΝ δΪζκΰκμΝη Ν κυμΝξλά μ,ΝΰδαΝ κΝππμΝγαΝαθαπ τ δΝ δμΝ
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υπβλ έ μΝπκυΝπαλΫξ δ,Νυ ΝθαΝ ιυπβλ έΝΪλδ αΝ κΝεκδθσΝ βμέΝ

Ν επαέ υ βΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ ξθδεΫμΝ ιυπβλΫ β βμΝ π ζα υθΝ

γαΝ υηίΪζζ δΝ βηαθ δεΪΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ θΫαμΝ ΰ θδΪμΝ

παΰΰ ζηα δυθΝπκυΝγαΝ δαελέθκθ αδΝπμΝΫθαΝκζκεζβλπηΫθκΝηΫλκμΝ

ηδαμΝ υλτ λβμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ κηΪ αμ,Ν παλΪΝ πμΝ ίκβγκέΝ κυΝ

κλΰαθδ ηκτ,Ν πκυΝ ξλ δΪακθ αδΝ ησθκΝ σ αθΝ ηδαΝ πζβλκφκλδαεάΝ

αθΪΰεβΝ ηφαθέα αδ  ΧΚα δλέεκυ , 2002).  

ΟΝίδίζδκγβεΪλδκμΝ θΝ λαΝαπκηκθπηΫθκμ,ΝαζζΪΝ κΝεΫθ λκΝ

ηδαμΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ βΝ πδεκδθπθέαΝ αθ έ Ν βμΝ π λΫφ δαμΝ έθαδΝ βΝ

απαέ β βΝ βμΝ πκξάμέΝ Ν δ γθάμΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ έθαδΝ ΰ ηΪ βΝ απσΝ

πδ βηΪθ δμΝ ΰδαΝ δμΝ ιδσ β μΝ κυΝ ίδίζδκγβεΪλδκυΝ Ν γΫηα αΝ

σππμΝ κδΝ δαπλκ ππδεΫμΝ ξΫ δμ,Ν κΝ ΜΪλε δθΰε,Ν κδΝ

δαπλαΰηα τ δμ,Ν βΝ πδξ δλβηα δεσ β α,Ν βΝ δ τλυθ βΝ βμΝ

δε τπ βμ,Ν κΝ υΫζδε κμΝ παΰΰ ζηα δ ησμ,Ν βΝ φ υλ δεσ β αΝ εα ΪΝ

βΝ δαξ έλδ β,Ν βΝ αθαθΫπ βΝ κυΝ αυ κτΝ κυ,Ν βΝ δΪγ βΝ ΰδαΝ

ηΪγβ βΝεαδΝ ιΫζδιβ  (Κα δλέεκυ,Νβίίβ ).   

Ν τΰξλκθβΝ πκξά,Ν ζκδπσθ,Ν γΫζ δΝ κυμΝ ίδίζδκγβεκθσηκυμΝ

πλπ αΰπθδ ΫμΝ κΝπλκ εάθδκΝ πθΝ ι ζέι πθΝεαδΝυπ υγτθκυμΝ Ν

θ υλαζΰδεΪΝ βη έαΝ κυΝ κηΫαΝ βμΝ πζβλκφσλβ βμέΝ Οφ έζκυθ,Ν

υθ πυμ,Ν θαΝ υ κυθΝ κΝ σλαηαΝ εαδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ κυζ δΪμΝ

κυμΝεαδΝθαΝπλκπγά κυθΝ κΝΫλΰκΝ κυμέΝ  

 

6.2 πδησλφω βΝπλο ωπδεοτ  

ΣκΝ υηπΫλα ηαΝ ηΫξλδΝ υΝ έθαδΝ σ δΝ κΝ πδ άηκθαμΝ βμΝ

πζβλκφσλβ βμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαγΫ δΝ ηδαΝ πζ δΪ αΝ ιδκ ά πθΝ

εαδΝΰθυ πθΝπκυΝγαΝ κθΝίκβγά κυθΝ θαΝαθ απκελδγ έΝ πΪιδαΝ δμΝ

θΫ μΝ απαδ ά δμΝ κυΝ παΰΰΫζηα σμΝ κυέΝ ΟδΝ εκδθπθδεκκδεκθκηδεΫμΝ

ι ζέι δμΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ ξθκζκΰδεΫμΝ η αίκζΫμΝ κ βΰκτθΝ

Ν κηδεΫμΝ αζζαΰΫμΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ εαδΝ κυΝ λσπκυΝ Ϊ εβ βμΝ

πθΝ παΰΰ ζηΪ πθΝ Ν παΰεσ ηδκΝ πέπ κέΝ ΟδΝ αζζα ΰΫμΝ αυ ΫμΝ

ηπκλκτθΝ θαΝ αθ δη ππδ κτθΝ απκ ζ ηα δεΪΝ εαδΝ δμΝ

αεα βηαρεΫμΝ ίδίζδκγάε μΝ η Ν ηδαΝ τΰξλκθβΝ αθ έζβοβΝ δαλεκτμΝ

πδησλφπ βμΝ κυΝπλκ ππδεκτ  ΧΦλαθ αά , 1996) .  
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Ν ία δεάΝ υπκξλΫπ βΝ ΰδαΝ εΪγ Ν έ κυμΝ κλΰαθδ ησΝ κΝ

παλ ζγσθΝυπάλι Ν βΝπαλαΰπΰάΝπλκρσθ κμέΝάη λαΝγαΝ ζΫΰαη Νσ δΝ

πλκ λαδσ β αΝ ΰδ ’Ν αυ κτμΝ έθαδΝ βΝ απκ ζ ηα δεάΝ πδησλφπ βΝ

κυΝ πλκ ππδεκτέΝ ΚδΝ αυ σΝ ΰδα έΝ ξπλέμΝ δαλεάΝ ηΪγβ β,Ν βΝ

παλαΰπΰάΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ υπβλ δυθΝ θΝ γαΝ έθαδΝ φδε άέΝ Ν

ηΪγβ β,Ν ζκδπσθ,Ν έθαδΝ βΝ εαλ δΪΝ βμΝ παλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμ,Ν βΝ

θΫαΝηκλφά  λΰα έαμέΝ  

ΠκζτΝ υξθΪΝ βΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ σλκμΝ « δαλεάμΝ

πδησλφπ β»Ν ΰδαΝ θαΝ εφλΪ δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ υ βηα δευθΝ

λα βλδκ ά πθ,Ν πκυΝ Ϋπκθ αδΝ βμΝ αλξδεάμΝ επαέ υ βμ,Ν

υθ ζκτθΝ κΝ υθ ξάΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ ΰθυ πθΝ εαδΝ πθΝ

ιδκ ά πθΝ ξ δεΪΝ η Ν ΫθαΝ πΪΰΰ ζηαΝ εαδΝ παλΫξκθ αδΝ απσΝ κθΝ

λΰκ σ βΝ κλΰαθδ ησ,Ν άΝ απσΝ ιπ λδεσΝ φκλΫαέΝ Ν ΫθθκδαΝ βμΝ

υθ ξκτμΝ εα Ϊλ δ βμΝ πθΝ παΰΰ ζηα δυθΝ Ϋξ δΝ εφλα έΝ εα ΪΝ

εαδλκτμΝ η Ν ηδαΝ πζβγυλαΝ σλπθμΝ πδησλφπ β,Ν αθΪπ υιβΝ

πλκ ππδεκτ,Ν θ κ λΰα δαεάΝ πδησλφπ β,Ν δαλεάμΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ πλκ ππδεκτ,Ν θ κ λΰα δαεάΝ

πδησλφπ β,Ν δαλεάμΝ παΰΰ ζηα δεάΝ αθΪπ υιβ,Ν δαΝ ίέκυΝ

επαέ υ β,Ναθκδξ άΝηΪγβ β  (Φλαθ αά,Ν1λλθ).  

ε σμΝ απσΝ βθΝ ξθδεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ εα Ϊλ δ βΝ βΝ ΫθθκδαΝ

βμΝ πδησλφπ βμ  άΝ αθΪπ υιβμ  κυΝ πλκ ππδεκτΝ π λδζαηίΪθ δΝ

ηδαΝ υλτ λβΝ δα δεα έαΝ βμΝ ΰευεζκπαδ δεάμΝ ησλφπ βμΝ εαδΝ βμΝ

δεαθσ β αμΝΰδαΝ πδεκδθπθέαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ δμΝίδίζδκγάε μέΝ  

ΓδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ ι εΪγαλβΝ βΝ ΫθθκδαΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ κυΝΝ

πλκ ππδεκτΝ γαΝ φαθ έΝ ξλά δηβΝ βΝ παλαεΪ πΝ ζέ αΝ η Ν αΝ ετλδαΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝΧBaker, 1990): 

1. ξ δα ησμΝ ΰδαΝ κΝ ηαελκπλσγ ηκΝ ηΫζζκθΝ κυΝ α σηκυΝ εαδΝ

βμΝγΫ βμΝ κυΝηΫ αΝ κθΝκλΰαθδ ησ  

2. Καγκλδ ησμΝ εαδΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝ κυΝ α σηκυΝ εαδΝ βμΝ

κηΪ αμ  
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3. Πλκ δκλδ ησμΝ πθΝ ιδκ ά πθΝ εαδΝ πθΝ πσλπθΝ πκυΝ

απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝαπαδ ά πθΝπκυΝ ΫγβεαθΝ αΝ1ΝεαδΝ

2 

4. Πλκ δκλδ ησμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ αθαΰευθΝ πκυΝ

απκλλΫκυθΝαπσΝ αΝ1ΝεαδΝβ  

5. κάγ δαΝ πλκμΝ κΝ πλκ ππδεσΝ ΰδαΝ θαΝ π τξκυθΝ ηΫΰδ βΝ

αιδκπκέβ βΝ κυΝ υθαηδεκτΝ κυμΝηΫ πΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝΧΝ1 -4 ) 

  

ΟδΝ κλΰαθδ ηκέΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν σππμΝ κδΝ ίδίζδκγάε μ,Ν

έθκυθΝ βΝ βη λδθάΝ πκξάΝ θαΝ η αηκλφυθκθ αδΝ Ν

«κλΰαθδ ηκτμΝ ηΪγβ βμ»έΝ ΟδΝ κλΰαθδ ηκέΝ αυ κέ,Ν βζα ά,Ν

υζζΫΰκυθΝ πζβλκφκλέ μΝ αγλκδ δεΪΝ εαδΝ η αηκλφυθκθ αδήΝ

ι ζέ κθ αδΝ υθ ξυμΝ η Ν σξκΝ θαΝ υΰε θ λυθκυθ,Ν δκδεκτθΝ εαδΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝ αυ άΝ βΝ ΰθυ βΝ ΰδαΝ θαΝ π τξκυθΝ βθΝ απκ κζάΝ

κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν παλκ λτθκυθΝ εαδΝ θδ ξτκυθΝ αΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ

λΰΪακθ αδΝ ηΫ αΝ εαδΝ ΫιπΝ απσΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ θαΝ ηαγαέθκυθΝ

εαγυμΝ λΰΪακθ αδ  (Marquardt, 1996).  

ΟΝέ δκμΝκΝκλΰαθδ ησμΝαπκ ζ έΝ υξθΪΝΫθαΝπκζτΝεαζσΝηΫλκμΝ

ΰδαΝ θαΝ θ κπέ δΝ εαθ έμΝ υεαδλέ μΝ ΰδαΝ επαέ υ βέΝ υθάγπμΝ

παλΫξ αδΝ ΰ θδεάΝ επαέ υ β,Ν πκυΝ απ υγτθ αδΝ Ν σζαΝ αΝ ηΫζβΝ

κυΝ πλκ ππδεκτέΝ Μ λδεΪΝ Παθ πδ βηδαεΪΝ Ι λτηα αΝ

υθ λΰΪακθ αδΝ η Ν πλκηβγ υ Ϋμ,Ν ΰδαΝ θαΝ παλΫξκυθΝ επαέ υ βΝ η Ν

βΝ ξλά βΝ υπκζκΰδ υθΝ ΧΝ computer-based training ) (Ingersoll  

and Culshaw, 2004).  

Ν πδησλφπ βΝ πθΝ αεα βηαρευθΝ ίδίζδκγβεαλέπθΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδΝ άη λαΝ α υθ σθδ αΝ απσΝ δΪφκλκυμΝ φκλ έμ,Ν

σππμΝ βθΝ έ έ έ, Ν δμΝ ξκζΫμΝ δίζδκγβεκθκηέαμ,Ν κΝ έΚέΣέ,Ν

η ηκθπηΫθ μΝ ίδίζδκγάε μΝ εζπέΝ Ν θβηΫλπ βΝ ΰδαΝ δμΝ

λα βλδσ β μΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ ζζδπάμ,Ν κδΝ θ δαφ λση θκδΝ υ θάγπμΝ

εαζτπ κυθΝ ησθκδΝ κυμΝ αΝ απαδ κτη θαΝ Ϋικ αΝ εαδΝ βΝ πδζκΰάΝ πθΝ

γ ηΪ πθΝ έθαδΝ π λδ α δαεάέΝ  δμΝ Παθ πδ βηδαεΫμΝ ίδίζδκγάε μ,Ν

πκυΝ υηη ΫξκυθΝ Ν υλππαρεΪΝπλκΰλΪηηα α,Ν έθ αδΝηΫ αΝαπσΝ
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αυ ΪΝ βΝ υθα σ β αΝ παλαεκζκτγβ βμΝ ηδθαλέπθΝ εαδΝ πδ έι πθΝ

απσΝ κΝ πλκ ππδεσέΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ δίζδκγβεκθκηέαΝ κυΝ έΣέ έΙέΘέ,Ν

Ν υθ λΰα έαΝη Ν βΝξκζάΝ δίζδκγβεκθκηέαμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ

κυΝ Aberysrwyth, πλκ Ϋφ λ Ν πλσ φα αΝ Ν απκφκέ κυμΝ κυΝ βΝ

υθα σ β αΝ θαΝ παλαεκζκυγά κυθΝ η απ υξδαεσΝ ετεζκΝ

ηαγβηΪ πθΝ πΪθπΝ βΝ δκέεβ βΝ πθΝ δίζδκγβευθέΝ ΣαΝ ζζβθδεΪΝ

Παθ πδ άηδαΝ υηη ΫξκυθΝ άη λαΝ Ν λα βλδσ β μΝ δαλεκτμΝ

πδησλφπ βμΝ ηΫ πΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ SOCRATES εαδΝ

LEONARDO DA VINCI εαδΝ ηΫ πΝ κυΝ ’Ν Κκδθκ δεκτΝ Πζαδ έκυΝ

 άλδιβμ  ΧΦλαθ αά,Ν1λλθΨέ  

Ν ηΪγβ βΝ έθαδ Ν ηέαΝ δα δεα έαΝ υθ ξση θβ,Ν πκυΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ λα βΰδεάμΝ εαδΝ έθαδΝ παλΪζζβζβΝ η Ν

βθΝ ευλέπμΝ λΰα έαΝ κυΝ πλκ ππδεκτέΝ ΟδΝ λΰααση θκδΝ ΫξκυθΝ

υθ ξάΝ εαδΝ Ϊη βΝ πλσ ία βΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ δμΝ πβΰΫμΝ

κηΫθπθΝ πκυΝ δαξ δλέα αδΝ βΝ ίδίζδκγάεβ,Ν θυΝ αθαπ τ αδΝ

Ϋθ κθαΝ κΝεζέηαΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ πθΝη ζυθ,Ν υ Ν θαΝΰέθ αδΝ

υεκζσ λβΝ βΝ η αφκλΪΝ πθΝ πζβλκφκλδυθέΝ Όζ μΝ αυ ΫμΝ κδΝ

δα δεα έ μΝ εαγκ βΰκτθ αδΝ απσΝ βθΝ πδγυηέαΝ ΰδαΝ πκδσ β αΝ εαδΝ

υθ ξάΝ ί ζ έπ β,Ν ηΫ αΝ απσΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ

υπβλ δυθέΝ πυ λκμΝ εκπσμΝ έθαδΝ πΪθ αΝ βΝ πλκ αληκΰά , 

αθαθΫπ βΝ εαδΝ αθα δκλΰΪθπ βΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν υ Ν θαΝ

αθ απκελδγ έΝ κΝπ λδίΪζζκθΝπκυΝαζζΪα δέΝ  

Ν δα δεα έαΝ πθΝ εηΪγβ βμ,Ν Ν ζδεάΝ αθΪζυ β,Ν έθαδΝ ΫθαΝ

εκδθπθδεσΝ φαδθση θκ  (Marquardt, 1996)έΝ έθαδΝ εκδθάΝ δαπέ π βΝ

σ δΝ κδΝ ΰθυ δμΝ πκυΝ απκε υθ αδΝ εα ΪΝ βθΝ αλξδεάΝ επαέ υ βΝ

δαλεκτθΝ εαδΝ φαλησακθ αδΝ εα ΪΝ αΝ πΫθ Ν πλυ αΝ ξλσθδαΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ απάμέΝ Ν παΰΰ ζηα δεά,Ν ζκδπσθ,Ν α δκ λκηέαΝ

εαδΝ βΝ υθ ξάμΝ πδησλφπ βΝ ΰδαΝ κυμΝ ίδίζδκγβεΪλδκυμΝ πλΫπ δΝ θαΝ

αθ δη ππέα αδΝ πμΝ παλΪζζβζ μΝ εαδΝ αζζβζκ ιαλ υη θ μΝ

δα λκηΫμ  ΧΦλαθ αά , 1996).  

Ν δ γθάμΝ πλαε δεάΝ υΰεζέθ δΝ πμΝ πλκμΝ κυμΝ ία δεκτμΝ

σξκυμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ έθαδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ βμΝ

πκ σ β αμΝ βμΝ ίδίζδκγβεκθκηδεάμΝ λΰα έαμ,Ν βΝ θγΪλλυθ βΝ βμΝ

δεαθκπκέβ βμΝ ξλσθκυΝ ΰδαΝ απκ ζ ηα δεσ λβΝ δκέεβ βΝ απσΝ
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πζ υλΪμΝ δ υγυθ δευθ  ζ ξυθΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ εαδΝ ΫζκμΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝ πλκςπκγΫ πθΝ ΰδαΝ π λδ σ λκΝ υζτΰδ κυμΝ εαδΝ

πλκ αλησ δηκυμΝ κλΰαθδ ηκτμ  (Callahan and Watson, 1995, σέΝ

αέΝ κΝΦλαθ αά  1996) έΝ Ν παΰΰ ζηα δεάΝ πδησλφπ βΝπλΫπ δΝ θαΝ

απ υγτθ αδΝα δαελέ πμΝ ΝσζκΝ κΝπλκ ππδεσΝ βμΝίδίζδκγάεβμέΝΝΝΝΝ ΝΝ  
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ΚΕΦ Λ ΙΟ ι  

Ν ΛΛ ΝΙΚ Ν ΠΡ ΓΜ ΣΙΚΟΣ Σ Ν Σ Ν ΙΟΙΚ  Ν ΣΩΝΝ
Ι ΛΙΟΘ ΚΩΝΝ  

 

 Ν αυ σΝ κΝ ζ υ αέκΝ ε φΪζαδκΝ εδαΰλαφ έ αδΝ βΝ εα Ϊ α βΝ

πκυΝ πδελα έΝ βΝ δκέεβ βΝ πθΝ τΰξλκθπθΝ ζζβθδευθΝ

ίδίζδκγβευθΝεαδΝ ΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝπλκίζάηα α,ΝπκυΝεαζκτθ αδΝθαΝ

αθ δη ππέ κυθέ  

ΟδΝ τΰξλκθβΝ ζζβθδεάΝ ίδίζδκγάεβΝ Ϋξ δΝ πβλ α έΝ αΝ

ηΫΰδ αΝ απσΝ τκΝ βηαθ δεΫμΝ αζζαΰΫμΝ πκυΝ βη δυγβεαθΝ βΝ

εα έαΝ κυΝ ’λίέΝ ΟδΝ αζζαΰΫμΝ αυ ΫμΝ αφκλκτθΝ κθΝ λσπκΝ

σηβ βμΝ πθΝ πλκ φ λκηΫθπθΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ βθΝ κδ εκθκηδεάΝ

υπκ άλδιβΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ ίλαξυπλσγ ηπθΝ εαδΝ

ηαελκπλσγ ηπθΝ σξπθέΝΟδΝαζζαΰΫμΝ κΝ ιπ λδεσΝπ λδίΪζζκθΝ

πΫφ λαθΝ αζζαΰΫμΝ εαδΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμέΝ Ν

φαληκΰάΝ βμΝ ξθκζκΰέαμ,Ν πκυΝ πδ τξγβε Ν εαδΝ η Ν βθΝ παλκξάΝ

κδεκθκηδευθΝ πσλπθ,Ν Ϊζζαι Ν κΝ π λδίΪζζκθΝ λΰα έαμΝ εαδΝ

αθαίΪγηδ Ν δμΝπαλ ξση θ μΝυπβλ έ μΝΧΛ εέ κυ , 2001).  

ΟδΝ αζζαΰΫμΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ βμΝ λΰα έαμΝ κ βΰκτθΝ Ν ηδαΝ

θΫαΝ ηκλφάΝ ΜΪθα αη θ ,Ν αυ σΝ βμΝ «αζζαΰάμ»έΝ Άζζπ ,Ν θΝ έθαδΝ

ησθκΝ κδΝ αζζαΰΫμ,Ν έθαδΝ εαδΝ κδΝ υεαδλέ μ,Ν πκυΝ ΰ θθδσθ αδ  υθ ξυμΝ

κΝ π λδίΪζζκθΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ εαδΝ έθαδΝ πκζζΫμέΝ υθ πυμ,Ν κΝ

ΜΪθα αη θ Ν κφ έζ δΝ θαΝ έθαδΝ πλκ αλησ δηκ,Ν ζα δεσ,Ν

αθα δπζκτη θκΝ εαδΝ αξτλυγηκ,Ν υ Ν θαΝ εη αζζ τ αδΝ δμΝ

υεαδλέ μΝ υ βηα δεΪέΝ Ν παλαΰπΰδεσ β α,Ν βΝ πκδσ β α,Ν βΝ

υ ζδιέαΝ εαδΝ κδΝ εαδθκ κηέ μΝ έθαδΝ αΝ Ϋ λαΝ ελδ άλδαΝ βμ  

απσ κ άμΝ κυΝΧΛ εέ κυ,Νβίί1). 

ΌζαΝ αΝ παλαπΪθπ,Ν δεαδκζκΰκτθΝ εαδΝ βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ

εα ΪζβοβΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ πσ πθΝ δμΝ ίδίζδκγάε μΝ απσΝ

παΰΰ ζηα έ μΝ βμΝ πζβλκφσλβ βμΝ εαδΝ σξδΝ απσΝ αεα βηαρεκτμΝ

η λδεάμΝ απα ξσζβ βμ,Ν σ κΝ εαδΝ αθΝ υπκ βλ έακυθΝ κΝ ΫλΰκΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμέΝ πδπλσ γ α,Ν αθΝ αΝ υοβζΪΝ πσ αΝ

εα αζαηίΪθκθ αθΝ απσΝ παΰΰ ζηα έ μΝ ίδίζδκγβεκθσηκυμΝ η Ν

δεαθκπκδβ δεκτμΝ ηδ γκτμ,Ν γαΝ ά αθΝ η ΰαζτ λκΝ κΝ εέθβ λκΝ ΰδαΝ
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κυμΝ αθγλυπκυμΝ θαΝ δ ΫζγκυθΝ κΝ πΪΰΰ ζηαέΝ  Ν Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ

πκυΝ αεκζκτγβ αθΝ αυ ΫμΝ δμΝ πλαε δεΫμ,Ν βη δυγβεαθΝ

θ υππ δαεΫμΝ ί ζ δυ δμΝ κΝ ξυλκΝ πθΝ ίδίζδκγβευθέΝ θΝ θΝ

υπΪλικυθΝ αθ έ κδξ μΝ εδθά δμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ ίδίζδκγάε μ,Ν βΝ

πλσκ κμΝγαΝπαλαηΫθ δΝπΪθ κ Νπ λδκλδ ηΫθβΝΧΝLine, 1998 ).  

Π λδκλέακθ αμΝ δμΝ αεα βηαρεΫμΝ ίδίζδκγάε μ,Ν ηπκλκτη Ν θα  

δαελέθκυη Ν εΪπκδαΝ ία δεΪΝ αβ άηα α -πλκεζά δμΝ πκυΝ εαζκτθ αδΝ

θαΝαθ δη ππέ κυθΝΧ Ϊξκμ , 1998) :  

 λε ΪΝ δ λτηα αΝ φαλησακυθΝπμΝηκθ ΫζκΝφυ δεάμΝκλΰΪθπ βμΝ

πθΝ ίδίζδκγβευθΝ κυμΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πκζζυθΝ ίδίζδκγβευθ,Ν

πλκ εκζζβηΫθπθΝ Ν πδηΫλκυμΝ αεα βηαρεΫμΝ ηκθΪ μ,Ν σππμΝ

κη έμ,Ν ηάηα αΝάΝ ξκζΫμέΝ  

 ΠκζζΪΝ δ λτηα αΝ αθ δη ππέακυθΝ εαδΝ βθΝ πλσεζβ βΝ βμΝ

βηδκυλΰέαμΝ εαδΝ γ ηκγΫ β βμΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ δκδεβ δευθΝ

κηυθΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν πκυΝ υλαΝ θΝ Ϋξκυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βμΝ

υδκγΫ β βμΝ εκδθυθΝ δα δεα δυθΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ

 πέπ κΝ δ λτηα κμέΝ Κα α Ϊ δμΝ η Ν Ϋ κδ μΝ εελ ησ β μΝ

υθκκτθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ αθαπκ ζ ηα δευθΝ ηκθ ΫζπθΝ δκέεβ βμΝ

ίδίζδκγάεβμΝ η Ν δΪφκλκυμΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ πσπ μ,Ν

υπ υγτθκυμ,Ν δ υγυθ ΫμΝ πκυ α βλέπθΝεέζέπέΝ  

 ΆζζβΝ πλσεζβ βΝ απκ ζ έΝ βΝ πέζυ βΝ κυΝ πλκίζάηα κμ  πκυΝ

βηδκυλΰ έΝ βΝ πκζυηκλφέαΝ πθΝ υπβλ δαευθΝ εα βΰκλδυθΝ εαδΝ

ΰ θδεΪΝ πθΝ ξΫ πθΝ λΰα έαμ,Ν πκυΝ άη λαΝ Ϋξ δΝ κΝ πλκ ππδεσΝ

πκυΝ λΰΪα αδΝ δμΝαεα βηαρεΫμΝίδίζδκγάε μέ  

 Ν υζκπκέβ βΝ κυΝ βκυ  Κκδθκ δεκτΝ Πζαδ έκυΝ  άλδιβμΝ

αθαεκτφδ Ν πκζζΪΝ Ι λτηα αΝ απσΝ δμΝ ζζ έο δμΝ π λκ ππδεκτΝ πκυΝ

έξαθ,Ν αζζΪΝ Ν ζ έπκυθΝ κδΝ π λδπ υ δμΝ Ι λυηΪ πθ,Ν σπκυΝ

βηδκυλΰάγβε Ν ηδαΝ θΫαΝ εα βΰκλέαΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ λΰΪα αδΝ

ε σμΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ κηυθΝ βμΝίδίζδκγάεβμέ  

 ΟΝ αυιαθση θκμΝ λσζκμΝ πθΝ ήΤΝ εαδΝ πθΝ δε τπθΝ βθΝ

πζβλκφσλβ βΝ η α λΫπκυθΝ αΝ υπκζκΰδ δ εΪΝ εΫθ λαΝ Ν
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αθ αΰπθδ ΫμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ παλκξάμΝ

υπβλ δυθΝπζβλκφσλβ βμΝεαδΝ πδ βηκθδεάμΝ εηβλέπ βμέ  

 Ν Ν ηβξαθκλΰΪθπ βΝ εαδΝ βΝ παλκξάΝ θΫπθΝ πζβλκφκλδαευθΝ

υπβλ δυθΝ απκ ζκτθΝ πΫλαΝ απσΝ ξθδεάΝ εαδΝ δκδεβ δεάΝ

πλσεζβ βέ  

 Ν υπκ άλδιβΝ πθΝ αθαΰευθΝ πζβλκφσλβ βμΝ πδ βησθπθΝ

ε σμΝ βμΝ αεα βηαρεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πδξ δλά πθΝ

υθ πΪΰ αδΝ δκδεβ δεΫμΝεαδΝκδεκθκηδεΫμΝ δαφκλκπκδά δμέ  

 Ν υηη κξάΝ Ν έε υαΝ ίδίζδκγβευθΝ εαδΝ Ν consortia ΰδαΝ βθΝ

πλαΰηα κπκέβ βΝ υθ κθδ ηΫθπθΝ αΰκλυθΝ υζδεκτΝ άΝ βθΝ απσΝ

εκδθκτ  εΪζυοβΝ πθΝ απαθυθΝ ξλά βμΝ ίδίζδκΰλαφδευθΝ άΝ

πζβλκφκλδαευθΝ ίΪ πθΝ κηΫθπθΝ απαδ κτθΝ ηδαΝ δλΪΝ απσΝ

δκδεβ δεΫμΝλυγηέ δμέ  

 Ν υζκπκέβ βΝ ΫλΰπθΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝ Π ΚΝ Χ πδξ δλβ δαεσΝ

ΠλσΰλαηηαΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ λξδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

Κα Ϊλ δ βμΨΝ η Ν αΝ δ δαέ λαΝ δαξ δλδ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυμ,Ν

απκ ζ έΝ βη έκΝ εαηπάμΝ ΰδαΝ δμΝ ά βΝ φαληκαση θ μΝ δκδεβ δεΫμΝ

πλαε δεΫμ .  

 θΪζκΰαΝ αβ άηα αΝ πλκετπ κυθΝ εαδΝ απσΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ

ΚέΠέέΝΧΝΚκδθκ δεΪΝΠζαέ δαΝ άλδιβμΝΨέ  

 ΣκΝ αυιβηΫθκΝ εσ κμΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ υζδεκτΝ εαδΝ βθΝ

αθαθΫπ βΝ πθΝ υθ λκηυθΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝ π λδκ δευθ,Ν Ν

υθ υα ησΝ η Ν κυμΝ αθ παλε έμΝ υθάγπμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτμ,Ν

πδΫα δΝ δμΝ ίδίζδκγάε μΝ ΰδαΝ αζζαΰΫμΝ βΝ πκζδ δεάΝ εα αθκηάμΝ πθΝ

πσλπθέ  

 Ν Ϋηφα βΝ βθΝ απκ έηβ βΝ κυΝ παλαΰση θκυΝ επαδ υ δεκτΝ

εαδΝ λ υθβ δεκτΝ ΫλΰκυΝ αΝ δ λτηα αΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ

κ βΰ έΝ ηκδλαέαΝ βθΝ εαγδΫλπ βΝ δε υθΝ απσ κ βμΝ πθΝ

ίδίζδκγβευθέΝ  
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 ΌζαΝ αΝ παλαπΪθπΝ πλκςπκγΫ κυθΝ βθΝ λα βλδκπκέβ βΝ

πλκ ππδεκτΝη Νΰθυ δμ,Νδεαθσ β μΝεαδΝ ιδσ β μέ  

Μ ΪΝ απσΝ Ϋλ υθαΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝ αεα βηαρεΫμΝ

ίδίζδκγάε μΝ βμΝ ξυλαμΝ Χ Ϊξκμ , 1999Ψ,Ν δαπδ υγβε Ν σ δΝ κΝ

π λδίΪζζκθΝ κυμΝ θΝ αθ απκελέθ αδ Ν παλευμΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ

πλκεζά δμέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθαΝ δαπδ υγβε :  

1. ζζ δοβΝαθαΰθυλδ βμΝαπσΝ βθΝευίΫλθβ βΝ βμΝ βηα έαμΝ

πθΝαεα βηαρευθΝίδίζδκγβευθέ  

2. ζζ δοβΝ γθδεκτΝ ξ έκυΝεα δΝπκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ

εαδΝ υθ λΰα έαΝ πθΝίδίζδκγβευθέ  

3. ζζ δοβΝ βΰ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ κηάμΝ πθΝ

ίδίζδκγβευθΝ βθΝ ζζΪ αέ  

4. ΟδΝ επαδ υ δεΫμΝ πλαε δεΫμΝ αΝ Παθ πδ άηδαΝ βμΝ

ξυλαμΝ θΝ υπκ βλέακυθΝ βΝ ξλά βΝ εαδΝ πλσκ κΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ

κυμέ  

5. Ν θκηκγ έαΝ υ ξ λαέθ δΝ βθΝ έ κ κΝ θΫπθΝ

πζβλκφκλδαευθΝυπβλ δυθΝεαδΝ δκδεβ δευθΝη γσ πθέ  

6. ζζδπάμΝξλβηα κ σ β βέ  

7. ΥαηβζσΝ πέπ κΝ κυΝπλκ ππδεκτέ  

8. δα άλβ βΝηδελυθΝ υζζκΰυθέ  

9. Μ ΰαζτ λβΝ δαγ δησ β αΝ πθΝ υζζκΰυθΝ πλκμΝ κΝ

αεα βηαρεσΝπλκ ππδεσΝπαλΪΝπλκμΝ κυμΝφκδ β Ϋμέ  

10. ΜδελάΝ δαγ δησ β αΝξυλκυΝ Ϋΰα βμΝ πθΝΝΝΝΝΝΝίδίζδκγβευθέ  

11. ΟδΝ υζζκΰΫμΝ κυμΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝευλέπμΝαπσΝ κΝ δ αε δεσΝ

πλκ ππδεσέ  

12. ΠαλΫξκυθΝζέΰ μΝεαδ ΝξαηβζκτΝ πδπΫ κυΝυπβλ έ μέ  
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13. ΠκζτΝ ζέΰ μΝ ίδίζδκγάε μΝ παλΫξκυθΝ υθα σ β αΝ δα -

αθ δ ηκτέ  

14. ζζ δοβΝι εΪγαλβμΝπκζδ δεάμΝπλκ ε ά πθέ  

15. πκ υξέαΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ υθ κθδ ηκτΝ η αιτΝ πθΝ

ηβηΪ πθέ  

16. Μ δπηΫθβΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ ζΫΰξκυΝ εαδΝ ζάοβμΝ

απκφΪ πθέ  

17. υ εκζέ μ,Ν κδεκθκηδεΫμΝ εαδΝ ξλά βμ,Ν απσΝ βθΝ τπαλιβΝ

πκζζυθΝηδελυθΝεαδΝ δα παληΫθπθΝΝ υζζκΰυθέΝ  

18. Καγυ λά δμΝ βΝπαλκξάΝ κυΝυζδεκτέ  

19. ΜδελσμΝ ίαγησμΝ αθΪ λα βμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ η Ν κυμΝ

ξλά μΝ βμέ  

20. Μ δπηΫθβΝξλά βΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ βμΝπζβλκφσλβ βμέ  

21. ΜδελάΝ δαγ δησ β αΝίδίζδκΰλαφδευθΝ λΰαζ έπθέ  

22. ζζδπάμΝ δαγ δησ β αΝ δε υθΝαπσ κ βμέ  

23. ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ βΝ αζζαΰάΝ βΝ κηάΝ πθΝ αεα βηαρευθΝ

ίδίζδκγβευθΝ βηδκτλΰβ ΝΫθαΝπδκΝαθ αΰπθδ δεσΝπ λδίΪζζκθέ  

 

ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν αθΝ ζβφγκτθΝ αΝ απαλαέ β αΝ ηΫ λαΝ ,Ν

υπΪλξκυθΝ πκζζΫμΝ υεαδλέ μΝ ΰδαΝ δμΝ αεα βηαρεΫμΝ εαδΝ σξδΝ ησθκΝ

ίδίζδκγάε μ,Ν θαΝ παλΫξκυθΝ π λδ σ λ μΝ υπβλ έ μ,Ν θαΝ

ί ζ δυ κυθΝ βθΝ απκ κ δεσ β ΪΝ κυμ,Ν θαΝ αιδκπκδ ά κυθΝ εαζτ λαΝ

βΝ ξλά βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυμΝ εαδΝ θαΝ απκ έικυθΝ σ δΝ

απκ ζκτθΝ ετλδκΝ σλΰαθκΝ άλδιβμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ βμΝ

Ϋλ υθαμέΝΝ  
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ΤΜΠ Ρ Μ Σ ΝΚ ΙΝΠΡΟΣ  ΙΝΓΙ Ν Ρ ΤΝ  

 

Ν ξθκζκΰδεάΝ ιΫζδιβ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ πδ υξγ έΝ εα ΪΝ δμΝ

ζ υ αέ μΝ εα έ μ,Ν εα δΝ κδΝ αζζαΰΫμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πδφΫλ δΝ δμΝ

ίδίζδκγάε μΝ έθαδ Ν βηαθ δεΫμέΝ  κΝ ηΫζζκθΝ πλκίζΫπ αδΝ κδΝ

αζζαΰΫμΝαυ ΫμΝθαΝ έθαδΝαεσηβΝπδκΝλαΰ αέ μΝεαδΝ υθαηδεΫμΝ ΧΝέ αμΝ

εαδΝΝδεβ Ϊεβμ ,  1999 ).  

ΟδΝ ίδίζδκγάε μΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ πλκ κδηα ηΫθ μ,Ν υ Ν θαΝ

υθ ξέ κυθΝ θαΝ έθαδΝ αθαΰεαέ μΝ εαδΝ κΝ θΫκΝ αθ αΰπθδ δεσΝ

π λδίΪζζκθΝπκυΝ βηδκυλΰ έ αδ,ΝθαΝηπκλΫ κυθΝθαΝπλκ αλησ κυθΝ

βθΝαπκ κζάΝ κυμΝ αΝθΫαΝ κηΫθαέ  

Ν ηκλφάΝ εαδΝ βΝ γΫ βΝ βμΝ παλα κ δαεάμΝ ίδίζδκγάεβμΝ

αζζΪα δΝ εαδΝ η α λΫπ αδΝ Ν κλΰαθδ ησΝ παλκξάμΝ πζβλκφκλδυθΝ

εαδΝ υπβλ δυθέΝ βΝ κΝ ιπ λδεσΝ ζ δ κυλΰκτθΝ δ δπ δεΪΝ ΚΫθ λαΝ

Σ εηβλέπ βμ,Ν αθαΰεΪακθ αμΝ δμΝ ίδίζδκγάε μΝ θαΝ πλκ αληκ κτθΝ

βΝ θΫαΝ πλαΰηα δεσ β αέΝ ΛσΰπΝ εαδΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ θσ β αμΝ

βμΝ πκξάμΝηαμ,Ν Ϋξ δΝ πδελα ά δΝβΝ Ϊ βΝθαΝ αβ έ αδΝαδ δκζσΰβ βΝ

ΰδαΝ βΝξλβ δησ β αΝ πθΝπΪθ πθέΝ  

ΟδΝ ηΫγκ κδΝ απκ έηβ βμΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ αΝ κηΫθαΝ πκυΝ

πλκετπ κυθΝαπσΝ Ϋ κδ μΝ δα δεα έ μΝπαλΫξκυθΝαπκ έι δμΝΰδαΝ βΝ

ξλβ δησ β αΝ βμΝ τπαλιβμΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ εαδΝ κυΝ ΫλΰκυΝ πκυΝ

παλΪΰκυθέΝ ΟδΝ πζβλκφκλέ μΝ αυ ΫμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

βηκ δκπκδκτθ αδΝ εαδΝ κδΝ ηπ δλέ μΝ θαΝ εκδ θκπκδκτθ αδΝ ,Ν υ Ν

κπκδα άπκ Ν ΪζζβΝ ίδίζδκγάεβΝ θα  ηπκλ έΝ θα  υδκγ έΝ δα δεα έ μΝ

εαδΝη γσ κυμ,ΝπκυΝ βμΝαλησακυθέ   

Ν δεαθσ β αΝ θαΝ θ πηα υθκθ αδΝ ΫΰεαδλαΝ αΝ κηΫθαΝ βμΝ

απκ έηβ βμΝ βΝ δα δεα έαΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθΝ φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ

ηδαΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ βΰ έαμέΝ ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ίδίζδκγβευθΝ

πδ τκυθΝ σ δΝ κΝ βηαθ δεσ λκΝ πλΪΰηαΝ πκυΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ

εΪθκυη Ν άη λαΝ έθαδΝ θαΝ ηΪγκυη Ν πυμΝ θαΝ η λκτη Ν βθΝ

πέ λα άή πδλλκάΝΝηαμ  (Beck, 2003).    

ΣκΝ ηαελκπλσγ ηκΝ ηΫζζκθΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ

πλκίζ φγ έΝ εαδΝ αυ σΝ πλκετπ δΝ απσΝ δμΝ αζζαΰΫμΝ βθΝ αΰκλΪΝ εαδΝ

βθΝ ξθκζκΰέα,Ν αζζΪΝ βΝ κηάΝ κυμέΝ ΟδΝ απκ ζ ηα δεκέΝ
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ΜΪθα α λΝ δΪακυθΝ βΝ δαλευμΝ η αίαζζση θβΝ α αΫθ αΝ πθΝ

λα βΰδευθΝγ ηΪ πθ,Ν πθΝπλκεζά πθΝεαδΝ πθΝίζΫο πθέΝ  

ΟδΝ κηΪ μΝ ηΪγβ βμΝ απσΝ ΜΪθα α λΝ πκυΝ θγαλλτθκυθΝ βθΝ

αθκδξ άΝ υαά β β,Ν δ ΪΰκυθΝ κΝ δΪζκΰκΝ εαδΝ κεδηΪακυθΝ βησ δαΝ

δμΝ ί ίαδσ β μ,Ν έθαδΝ απ δεΫμΝ ΰδαΝ κΝ ξ δλδ ησΝ λα βΰδευθΝ

αβ βηΪ πθΝ ΧΚα δλέεκυ , 2001: έΝ βλ).  Ν Ϋηφα βΝ κΝ ηΪθα αη θ Ν

πθΝ ίδίζδκγβευθΝ δμΝ ζ υ αέ μΝ εα έ μΝ βλέα αδΝ πΪθπΝ βθΝ

αθΪπ υιβΝ θσμΝ υηη κξδεκτΝ « υζ»Ν δκέεβ βμΝ εαδΝ ΫθαθΝ

ε βηκελα δ ησΝ βμΝ δα δεα έαμΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθΝ (Davinson, 

1989) 

ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ίδίζδκγβευθ,Ν σππμΝ εαδΝ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ

σζπθΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθ,Ν γαΝ ελδγκτθΝ κΝ ηΫζζκθΝ σ κΝ απσ  δμΝ

παλα κ δαεΫμΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ κυμΝ δεαθσ β μ,Ν σ κΝ εαδΝ απσ  βθΝ

δεαθσ β ΪΝ κυμΝ θαΝ ια φαζέακυθΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ

δ λυηΪ πθΝσπκυΝαθάεκυθέΝ  

ΘαΝ έξ Ν η ΰΪζκΝ θ δαφΫλκθΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ Ϋλ υθ μΝ

ξ δεΪΝ η Ν δμΝ δκδεβ δεΫμΝ πλαε δεΫμΝ πκυΝ φαλησακθ αδΝ άη λαΝ

δμΝ ίδίζδκγάε μΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ Ν πλαΰηα δεάΝ εα Ϊ α βΝ ηπκλ έΝ

θαΝ δαφαθ έΝ ησθκΝ ηΫ αΝ απσΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ

πκθβηΪ πθ,Ν ία δ ηΫθπθΝ βθΝ παλα άλβ β,Ν βΝ ξλά βΝ

λπ βηα κζκΰέπθΝ εαδΝ φυ δεΪΝ βθΝ Ϊη βΝ παφάΝ εαδΝ υθ δαζζαΰάΝ

η Ν κυμΝΜΪθα α λΝεαδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝίδίζδκγβευθέΝ  

ΣαΝ κδξ έαΝ πκυΝ γαΝ πλκετοκυθΝ γαΝ υ κυθΝ βΝ υθα σ β αΝ

κθΝ λ υθβ άΝ κυΝ ηΫζζκθ κμΝ θαΝ η ζ ά δ,Ν θαΝ π λδΰλΪο δ,Ν θαΝ

εα αζάι δΝ Ν υηπ λΪ ηα αΝ εαδΝ θαΝ πλκ έθ δΝ η γσ κυμΝ εαδΝ

εαδθκτλδ μΝ δα δεα έ μ,Ν ΰδαΝ βθΝ ΰεαγέ λυ βΝ θσμΝ

απκ ζ ηα δεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ δκέεβ βμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ

ίδίζδκγβευθέΝ ΣκΝ αδ δσ κικΝ έθαδΝ σ δΝ ίάηα αΝ πλκμΝ αυ άΝ βθΝ

εα τγυθ βΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝά βΝ κΝξυλκΝ πθΝαεα βηαρευθΝ

ίδίζδκγβευθ,Ν γΫ κθ αμΝ ΫθαΝ αλξδεσΝ πζαέ δκΝ ΰδ αΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ

Ϋ κδπθΝ δα δεα δυθ  εαδΝαπσΝΪζζ μΝίδίζδκγάε μέ  

ΣκΝ η ΰαζτ λκΝ ε θσ,Ν Ϊζζπ ,Ν δμΝ ζζβθδεΫμΝ ίδίζδκγάε μΝ

θ κπέα αδΝ βΝ ξλά βΝ υΰε ελδηΫθπθΝ η γσ πθΝ εαδΝ ξθδευθΝ

ΜΪθα αη θ Ν εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ θσμΝ υΰε ελδηΫθκυΝ ηκθ ΫζκυΝ
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δκέεβ άμΝ κυμέΝ υ σΝ Ϋΰδθ Ν φαθ λσΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ πδ εσπβ βΝ

βμΝ ζζβθδεάμΝ ίδίζδκΰλαφέαμΝ εαδΝ ηαμΝ κ βΰ έΝ βΝ δαπέ π βΝ σ δΝ

κΝ βη έκΝ αυ σΝ πλΫπ δΝ θαΝ δΪ κυθΝ κδΝ α εκτθ μΝ δκέεβ βΝ

ηΫ αΝ κΝξυλκΝ πθΝίδίζδκγβευθέ  

ΘαΝπλΫπ δ,Ν βζα ά,ΝθαΝ κγ έΝΫηφα βΝ βθΝ επαέ υ βΝ πθΝ

δκδεκτθ πθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ σζκυΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν

υ ΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ φαλησακυθΝ αΝ λΰαζ έαΝπκυΝπαλΫξ δΝβΝ

πδ άηβΝ κυΝ ΜΪθα αη θ ,Ν πλκμΝ σφ ζκμΝ βμΝ απλσ εκπ βμΝ εαδΝ

κλγάμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝίδίζδκγάεβμέ  

πσΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν Ν η ζζκθ δεΫμΝ λΰα έ μΝγαΝ έξ Ν θ δαφΫλκθΝ

θαΝπαλκυ δα κτθΝ Ϋ κδαΝ λΰαζ έαΝεαδ Ν ξθδεΫμ,Ν θαΝεα αΰλαφκτθΝ  

ηπ δλδεΪΝ υηπ λΪ ηα αΝαπσΝ βθΝαπκ ζα ηα δεσ β ΪΝ κυμΝ δμ  

ζζβθδεΫμΝίδίζδκγάε μΝεαδ,Ν ΰδα έΝσξδ,Ν θαΝπλκ αγκτθΝπλκ αληκΰΫμΝ

κυμΝ αΝ ζζβθδεΪΝ κηΫθαέ  

ΜΫ αΝ απσΝ Ϋ κδ μΝ δα δεα έ μΝ γαΝ ηπκλΫ δΝ ζδεΪΝ θαΝ

βηδκυλΰβγ έΝ κΝεα ΪζζβζκΝΫ αφκμΝΰδαΝ βθΝπλσκ κ  βμΝ

πδ άηβμΝ βμΝ Πζβλκφσλβ βμΝ εαδΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ ηΫΰδ βμΝ

απκ κ δεσ β ΪμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ πλκμΝ κΝ εκδθσΝ βμέΝ Ν ζζβθδεάΝ

αεα βηαρεάΝ ΧΝ εαδΝ σξδΝ ησθκΝ ΨΝ ίδίζδκγάεβΝ κφ έζ δΝ θαΝ πλκίΪζ δΝ κΝ

βηαθ δεσΝ βμΝΫλΰκΝεδΝαυ σΝηπκλ έΝθαΝ κΝπ τξ δΝαπκ ζ ηα δεΪΝ

ησθκΝ ηΫ αΝ απσΝ ΫθαθΝ υΰε ελδηΫθκΝ λα βΰδεσΝ ξ δα ησ,Ν κυΝ

κπκέκυΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ θΝγαΝφκίΪ αδΝθαΝη λά δ  
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