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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                  Ο Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει και να αποδείξει τη 

σχέση ανάμεσα στις προσωπικές ικανότητες (αυτοέλεγχο  και αυτορρύθμιση 

συναισθημάτων) και τις συναισθηματικές συνιστώσες της συναισθηματικής 

νοημοσύνης (κοινωνικές δεξιότητες, κίνητρο και εν-συναίσθημα) και της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας όταν και όπως εκφράζονται από τους καθηγητές – τριες 

στα ελληνικά σχολεία –οργανώσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την 

ακρίβεια εξετάζει τις απόψεις των μαθητών στις τάξεις ( ομάδες εργασίας ) για τον αν 

και σε ποιο βαθμό οι καθηγητές τους εκφράζουν συνδυαστικά τις παραπάνω 

συμπεριφορές. Η μελέτη στηρίζεται στην υπόθεση ότι,  αν κατά τις αντιλήψεις των 

μαθητών, οι εκπαιδευτικοί στο οργανωτικό πλαίσιο της διδασκαλίας – μάθησης στο 

Λύκειο, εκδηλώνουν στην τάξη προσωπικές δεξιότητες δηλαδή αυτορρύθμιση και 

αυτοέλεγχο και αναπτύσσουν τις τρεις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης  

(κοινωνικές δεξιότητες,  κίνητρο και εν-συναίσθηση,)  τότε αναπτύσσουν  χάρισμα, 

διανοητική υποκίνηση και εξατομικευμένη εκτίμηση δηλαδή ασκούν 

μετασχηματιστική ηγεσία. Με βάση τα παραπάνω υποθέτουμε ότι οι κοινωνικές 

δεξιότητες, το κίνητρο και το εν-συναίσθημα ( διαστάσεις της συναισθηματικής 

νοημοσύνης ) συνδέονται θετικά με τη μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του 

καθηγητή- ηγέτη στην ομάδα- τάξη. Οι μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα για το 

συγκεκριμένο θέμα είναι ελάχιστες, χωρίς ιδιαίτερη εμβάθυνση  και κυρίως αφορούν  

στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην παρούσα έρευνα όπου συμμετέχουν μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν αξιόπιστα οι 

αντιλήψεις και οι συνθήκες για το συγκεκριμένο θέμα στην Ελλάδα.           

           Ο καθορισμός του ερευνητικού προβλήματος και επομένως του σκοπού της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας,  ορίζεται από τις παρακάτω πέντε υποθέσεις :

1. Η αυτορρύθμιση των συναισθημάτων του καθηγητή – καθηγήτριας, 

συσχετίζονται θετικά με τη μετασχηματιστική ηγεσία  στην ομάδα – τάξη 

μαθητών που διδάσκει.

2. Ο αυτοέλεγχος των συναισθημάτων  του καθηγητή – καθηγήτριας  

συσχετίζονται θετικά με τη μετασχηματιστική ηγεσία  στην ομάδα – τάξη 

μαθητών που διδάσκει.
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3. Οι κοινωνικές δεξιότητες που κατέχει – εκφράζει ο καθηγητής- καθηγήτρια  

συσχετίζονται θετικά με τη μετασχηματιστική ηγεσία  στην ομάδα – τάξη 

μαθητών που διδάσκει.

4. Το κίνητρο που παρέχει ο καθηγητής – καθηγήτρια συσχετίζονται θετικά με τη   

μετασχηματιστική ηγεσία  στην ομάδα – τάξη μαθητών που διδάσκει.

5. Η εν-συναίσθηση του καθηγητή – καθηγήτριας συσχετίζονται θετικά   

με τη μετασχηματιστική ηγεσία  στην ομάδα – τάξη μαθητών που διδάσκει.

                    Μετά τη διατύπωση των υποθέσεων ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου τους 

με εφαρμογή των πρακτικών της έρευνας με ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο 

διαρθρώνεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις 

όπου οι μαθητές – μαθήτριες καλούνται να κρίνουν σε ποιο βαθμό  οι καθηγητές –

καθηγήτριες τους εκφράζουν τα προσωπικά ( αυτοέλεγχος, αυτορρύθμιση)   και τα 

συναισθηματικά ( κίνητρο, εν-συναίσθηση, κοινωνικές ικανότητες) χαρακτηριστικά 

της νοημοσύνης. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από  ερωτήσεις, όπου οι μαθητές –

μαθήτριες καλούνται να κρίνουν σε ποιο βαθμό  οι καθηγητές – καθηγήτριες τους 

εκφράζουν χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής ηγεσίας (χάρισμα, διανοητική 

υποκίνηση και εξατομικευμένη εκτίμηση). Ακολουθεί μια τρίτη ενότητα που 

αναφέρεται στα απαραίτητα δημογραφικά στοιχεία.

                Τα πρωτογενή στοιχεία αντλήθηκαν από προσωπικές συνεντεύξεις μέσω 

ερωτηματολογίου από  226  μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικά Λύκεια της 

Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα και Ναύπακτος). Τα ερωτηματολόγια 

κωδικοποιήθηκαν και ακολούθησε η επεξεργασία τους με το στατιστικό πακέτο 

SPSS 17.0. Επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος των υποθέσεων που είχαν τεθεί, μέσω 

της ανάλυσης παραγόντων που ανέδειξαν νέες μεταβλητές οι οποίες μετά από την 

υψηλή αξιοπιστία και συνοχή τους ( α-Crombach > 0.8 ), συσχετίσθηκαν με τους 

συντελεστές συσχέτισης (Pearson, Kendall, Spearman)  και την πολλαπλή 

παλινδρόμηση.

             Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι κοινωνικές δεξιότητες, το 

κίνητρο και το εν-συναίσθημα ( διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης ) 

συνδέονται έντονα θετικά με τη μετασχηματιστική ηγεσία του καθηγητή- τριας στην 

ομάδα- τάξη που διδάσκει. Δηλαδή από τις συσχετίσεις και οι πέντε υποθέσεις της 

έρευνας που διατυπώθηκαν παραπάνω, επαληθεύονται, αφού οι έλεγχοι 
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αλληλεξάρτησης των μεταβλητών της υπόθεσης δείχνουν ότι υπάρχει η υποτιθέμενη 

κάθε φορά συσχέτιση και μάλιστα σε έντονο βαθμό.

            Οι επιπτώσεις αυτής της μελέτης είναι σημαντικές για τη Διοίκηση 

εκπαιδευτικών οργανισμών και τους εκπαιδευτικούς γενικότερα.  Δείχνει την ανάγκη 

οι εκπαιδευτικοί να προσανατολιστούν σε ανθρωποκεντρικές συμπεριφορές με 

ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγετικών συμπεριφορών αλλαγής -

μετασχηματισμού. Εξ άλλου με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και το διαδραστικό 

μοντέλο μάθησης θα πρέπει η σχέση μαθητών - καθηγητών να ξεφύγει από την 

παραδοσιακή αντίληψη και πλέον να συζητάμε για διοίκηση της γνώσης ακόμη και 

στο βασικό επίπεδο εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εμπνέουν, να είναι 

σεβαστοί για τον τρόπο δουλειάς τους, να επιβραβεύουν, να προσαρμόζονται στην 

τάξη τους και να διαχειρίζονται όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται το εύπλαστο 

ανθρώπινο υλικό που πρέπει να αποκτήσει εφόδια για να ανταγωνιστεί στις σπουδές 

και στην αγορά εργασίας.   

                  Βέβαια η αποτελεσματικότητα στην μάθηση μέσα από την έκφραση 

συναισθηματικής νοημοσύνης και μετασχηματιστικής ηγεσίας αποτελεί πεδίο άλλης 

έρευνας που προτείνεται να γίνει και τέλος εκφράζονται κάποιες προτάσεις του 

ερευνητή για περεταίρω έρευνα πάνω σε θέματα όπως, η επίδραση και ο ρόλος  και 

άλλων παραγόντων (τρόπος διοίκησης σχολικής μονάδας, συμπεριφορά στελεχών 

εκπαίδευσης, επαγγελματική ικανοποίηση και οργανωτική υποχρέωση καθηγητών,

ανάπτυξη δεξιοτήτων, επιμερισμός στόχων, και εκμάθηση ομάδας) συνδέονται με 

την έκφραση συναισθημάτων  και τη μετασχηματιστική ηγεσία από την πλευρά των 

καθηγητών και συνεπώς για το αν και πως επιτυγχάνουν την αποτελεσματικότητα 

των ομάδων που αυτές οι σχέσεις εκφράζονται. Τέλος, η διαχρονικότητα των 

απαντήσεων που δόθηκαν είναι ένα ακόμη θέμα που μπορεί να μελετηθεί.

                  Η πρωτοτυπία αυτής της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι αγγίζει ένα 

αρκετά ευαίσθητο και πολυπολιτισμικό χώρο, την Ελληνική Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση μέσα από την κριτική στάση και την αξιολόγηση των καθηγητών –

ηγετών από τους μαθητές τους στην τάξη – ομάδα στην οποία ηγούνται.                 

Λέξεις κλειδιά :  Συναισθηματική νοημοσύνη,  μετασχηματιστική ηγεσία,    

                             Εκπαίδευση, διαχείριση ομάδας,   οργανώσεις,   Ελλάδα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

                     Στη σημερινή εποχή η ανάγκη των οργανισμών- επιχειρήσεων να 

προσαρμόζονται συνεχώς στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η  

διαχείριση πληροφοριών, η ανταγωνιστικότητα καθώς και οι μεταγενέστερες 

διαστάσεις της διοίκησης των επιχειρήσεων (Total Quality Management , Learning

Organization, Management by objectives, κλπ ), οδηγούν τον παραγωγικό ιστό πέρα  

από την εξασφάλιση ποιότητας προϊόντων, ή την απλή εξυπηρέτηση πελατών, στην 

ανάπτυξη ποιότητας τόσο των προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και του ανθρώπινου 

δυναμικού που διαθέτουν.  Σήμερα η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του πελάτη, οι 

διαρκείς πελατειακές σχέσεις, η δημιουργία και ανάπτυξη «έξυπνης» τεχνολογίας κλπ 

απαιτούν συναισθηματική νοημοσύνη. Έτσι η οργανωσιακή συμπεριφορά 

περιλαμβάνει πλέον σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας και  ανάπτυξη  κουλτούρας με στόχο 

τη δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που παρέχει κίνητρα στους 

εργαζόμενους, αποτελεσματική υλοποίηση στόχων και ικανοποίηση πελατών σε 

μακροχρόνια βάση.

Ο Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στις 

προσωπικές ικανότητες (αυτοέλεγχο, αυτορρύθμιση συναισθημάτων) και τις 

συναισθηματικές συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης (κοινωνικές 

δεξιότητες, κίνητρο και εν-συναίσθημα) και της μετασχηματιστικής ηγεσίας όταν και 

όπως εκφράζονται από τους καθηγητές – τριες στα ελληνικά σχολεία –οργανώσεις της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται  ως εξής:

Στην πρώτη ενότητα  γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της παρούσας ανάλυσης και  η

εισαγωγή που αναφέρεται στη δομή κα το περιεχόμενο της εργασίας.

Στην δεύτερη ενότητα, ακολουθεί η θεωρητική επισκόπηση της βιβλιογραφίας –

αρθρογραφίας για την συναισθηματική νοημοσύνη  και την ηγεσία και 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα των διάφορων ερευνητών.

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της ενότητας  περιγράφεται  η 

συναισθηματική νοημοσύνη, (ορισμοί,  μοντέλα  μέτρησης)  και ο τρόπος που  

αναπτύσσεται συναισθηματική νοημοσύνη στο πλαίσιο του ατόμου και στο 

πλαίσιο  της οργάνωσης.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια της  ηγεσίας και αφού διακριθεί από 

την έννοια του μάνατζμεντ, περιγράφονται διαχρονικά τα στυλ και οι θεωρίες 

ηγεσίας με έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις  και εμβάθυνση στην 

μετασχηματιστική ηγεσία.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της ενότητας παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα  διάφορων ερευνών πάνω στην σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης 

και μετασχηματιστικής ηγεσίας στους εργασιακούς χώρους και στην εκπαίδευση.   

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται η ερευνητική προσέγγιση του θέματος με την εξής 

διάρθρωση :    

Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της ενότητας  προσδιορίζονται οι στόχοι της 

έρευνας και διατυπώνονται οι υποθέσεις εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η ακολουθούμενη μεθοδολογία για την 

πραγματοποίηση της έρευνας. Πιο αναλυτικά γίνεται αναφορά στην υιοθετούμενη 

μέθοδο έρευνας, στον τρόπο συλλογής στοιχείων και στην διαδικασία ανάπτυξης του 

ερωτηματολογίου. Επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προ-έρευνας που 

κρίθηκε σκόπιμο να γίνει, καθώς και η διαδικασία επιλογής του τελικού δείγματος.

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα ευρήματα της έρευνας, ξεκινώντας από την 

παράθεση των δημογραφικών στοιχείων, μελετώντας τις συσχετίσεις των μεταβλητών 

της συναισθηματικής νοημοσύνης με την μετασχηματιστική ηγεσία, καταλήγουμε 

στον έλεγχο των υποθέσεων που έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενη ενότητα.

Το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας ενότητας  αποτελεί μια συμπερασματική 

παράθεση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η κατανόηση και η 

εμπέδωση των ευρημάτων της.

10.  Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί που παρατηρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της έρευνας και της συγγραφής της εργασίας, οι προβληματισμοί του 

ερευνητή που προέκυψαν από την εργασία αυτή, και οι  πιθανές επιπτώσεις για τη 

διοίκηση γενικά.

11.  Στο έκτο κεφάλαιο ο ερευνητής επισημαίνει ποιά στοιχεία της έρευνας που θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής διερεύνησης για άλλους 

ερευνητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με το θέμα.

13. Στο έβδομο κεφάλαιο αυτής της ενότητας και τελευταίο της παρούσας εργασίας 

αναφέρεται η βιβλιογραφία πάνω στην οποία βασίστηκε η συγγραφή της εργασίας.
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1. Η συναισθηματική νοημοσύνη

1.1 Από την γνωστική στη συναισθηματική νοημοσύνη 

Η νοημοσύνη γενικά σαν έννοια αποτέλεσε πεδίο επιστημονικής μελέτης και έρευνας 

από πλευράς ψυχολογίας αλλά και διοίκησης – οργανωσιακής συμπεριφοράς,  από τις 

αρχές του 20ου αιώνα.  Ως νοημοσύνη ορίζεται “η βιοψυχολογική ικανότητα να 

επεξεργαζόμαστε πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα 

πολιτισμικό χώρο. ώστε να λυθούν προβλήματα ή να δημιουργηθούν προϊόντα τα οποία 

έχουν αξία σε μια κουλτούρα” Goleman(1998) και ως “η ικανότητα προσαρμογής σε ένα 

περιβάλλον”.  Στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι με βάση τον Gardner (1983):  

 Η διανόηση, αφού αφορά στην ψυχική διεργασία του νου και όχι στην φυσική 

λειτουργία.

 Η μάθηση, όπου μέσω της νοημοσύνης υπάρχει ανεπτυγμένη ικανότητα για 

μάθηση.

 Η συγκέντρωση, αφού η αφοσίωση και η προσοχή σε προβλήματα και

λεπτομέρειες αποτελούν παράγοντες για την ανεύρεση λύσεων και επιθυμητών 

αποτελεσμάτων.

 Η προσαρμογή, σε νέες άγνωστες καταστάσεις και σε πρωτότυπες συνθέσεις 

γνωστών στοιχείων, που ήδη κατέχει το   άτομο.

 Η ικανότητα αφηρημένης σκέψης μέσω της οποίας το άτομο είναι σε θέση να 

αποκρυπτογραφεί στοιχεία και να αναλύει συνθέσεις.

            Ένα είδος νοημοσύνης, για να γίνει αποδεκτό και να ενταχθεί στα μέχρι 

τώρα γνωστά είδη νοημοσύνης, θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια κατά 

τους Mayer, Caruso, and Salovey (2000). Τα κριτήρια κατατάσσονται σε τρεις ομάδες :                             

1) Θεμελιώδη κριτήρια (conceptual criteria)  αυτά δηλαδή που διαμορφώνουν τις αρχές 

της νοημοσύνης   δηλαδή  τα συγκεκριμένα πνευματικά χαρακτηριστικά από τα οποία η 

προτεινόμενη νοημοσύνη θα πρέπει να διακατέχεται.

2) Συσχετιζόμενα κριτήρια (correlational criteria) θα πρέπει να υπάρχει σύγκριση με 

εμπειρικά δεδομένα και                                                                                          

 3) «Εξελίξιμα»  κριτήρια (development criteria). να είναι αναπτυσσόμενη.    

                    

Οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τον ορισμό και τη μέτρηση της νοημοσύνης, 

σύνδεσαν αρχικά, τη νοημοσύνη με την ικανότητα του ανθρώπου για μάθηση και 

αφηρημένη σκέψη Μόττη-Στεφανίδη (1999). Έτσι από τα μέσα του 20ου αιώνα, 
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διαμορφώθηκε ο δείκτης γνωστικής νοημοσύνης (IQ) πάνω στον οποίο στηρίχτηκαν τα 

μεταγενέστερα τεστ ευφυΐας τα οποία χρησιμοποιούνται και σήμερα (Binet-

Simon,1905;1908;1911; Stern,1912; Terman,1916; Wechsler,1939). Ανάλυση των 

αποτελεσμάτων αποκαλύπτει ότι κάθε επιμέρους νοητική διεργασία εξαρτάται από έναν 

κοινό παράγοντα, το g, το οποίο αντιστοιχεί στον ευρέως κατανοητό ορισμό της λέξης 

ευφυΐα. Κατά μέσο όρο, το IQ και το g σχετίζονται κατά 90% και συχνά 

χρησιμοποιούνται αντιστρόφως.   (Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org/wiki)                                                                  

Τις τελευταίες δεκαετίες θεμελιώθηκε η άποψη περί πολλαπλής νοημοσύνης που 

πέρα από το γνωστικό εισάγει και το συναισθηματικό στοιχείο στη νοημοσύνη 

Gardner,(1983). Έτσι αναγνωρίζεται πλέον ότι το συναίσθημα μπορεί να λειτουργήσει 

ως πολύτιμη πηγή πληροφοριών που, μπορεί να οδηγήσει σε θεαματικά 

αποτελέσματα. Cooper and Sawaf (1997). Πολλοί και διάφοροι λόγοι οδήγησαν σ' 

αυτή τη μεταστροφή, με κυριότερους, σύμφωνα με τον Goleman (1998) :

1) Την ευρεία εφαρμογή του μοντέλου εργασίας σε ομάδες. Είναι εύκολο ν' 

αγνοήσει κάποιος το συναίσθημα του, όταν δουλεύει μόνος, είναι όμως αδύνατο να 

το κάνει, όταν δουλεύει ως μέλος μιας ομάδας όπου είναι φυσικό να δημιουργούνται 

συγκρούσεις, διαξιφισμοί, ιδιαίτεροι δεσμοί, συμπάθειες και συμμαχίες.      Και

2)  την παγκοσμιοποίηση Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα άλλο λόγο 

αναγνώρισης της σπουδαιότητας του συναισθήματος για επιτυχημένη εξάπλωση της 

επιχειρηματικής δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα  αναδεικνύεται η εν-

συναίσθηση (empathy), δηλαδή η προσπάθεια να μπει κάποιος στη θέση του άλλου, 

έτσι ώστε να κατανοεί τη διαφορετικότητα και να προσπαθεί να νιώσει τα 

συναισθήματα που βιώνει.

              Στη σημερινή εποχή η ανάγκη των οργανισμών- επιχειρήσεων να 

προσαρμόζονται συνεχώς στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η 

ανάπτυξη της διαχείρισης πληροφοριών και της ανταγωνιστικότητας καθώς και οι 

μεταγενέστερες διαστάσεις της διοίκησης των επιχειρήσεων (Total Quality

Management , Learning Organization, Management by objectives, κλπ ), οδηγούν τον 

παραγωγικό ιστό πέρα  από την εξασφάλιση ποιότητας των προϊόντων, ή την απλή 

εξυπηρέτηση των πελατών, στην ανάπτυξη ποιότητας τόσο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών όσο και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν.  Σήμερα η 

μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του πελάτη, οι διαρκείς πελατειακές σχέσεις, η 

http://el.wikipedia.org/wiki/1905
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δημιουργία και ανάπτυξη «έξυπνης» τεχνολογίας κλπ απαιτούν συναισθηματική 

νοημοσύνη. Έτσι η οργανωσιακή συμπεριφορά περιλαμβάνει πλέον σύγχρονα 

μοντέλα ηγεσίας και  ανάπτυξη  κουλτούρας με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς 

εργασιακού περιβάλλοντος που παρέχει κίνητρα στους εργαζόμενους, 

αποτελεσματική υλοποίηση στόχων και ικανοποίηση πελατών σε μακροχρόνια 

βάση. Ο επιχειρηματικός κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται  ότι το συναίσθημα  στον 

εργασιακό χώρο δεν ήταν κάτι το αρνητικό. Η βίωση, αναγνώριση και εκδήλωση 

συναισθημάτων ( που εθεωρείτο παλαιότερα σημάδι αδυναμίας, φορέας σύγχυσης και 

απομάκρυνσης από το δρόμο του ορθολογισμού και άρα των σωστών επιχειρηματικών 

αποφάσεων), μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμη   πηγή πληροφοριών που, αν 

αναγνωρισθεί και αξιοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε θεαματικά 

αποτελέσματα. Έτσι φτάσαμε τα τελευταία χρόνια να μιλάμε για συναισθηματική 

νοημοσύνη, η οποία περιγράφει ικανότητες διαφορετικές από τη γνωστική νοημοσύνη, 

αλλά  συμπληρωματικές σε αυτήν.  Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα  στους τομείς της 

Ψυχολογίας , της Νευρολογίας και της Γνωστικής έχει οδηγήσει στο πεδίο ανάπτυξης και 

θεμελίωσης του όρου  πνευματική νοημοσύνη (SQ).  

1.2 Ορισμοί συναισθηματικής νοημοσύνης

            Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι πλέον ιδιαίτερα γνωστή και 

αποτελεί πεδίο πολλών συζητήσεων- ερευνών. Είναι δύσκολο όμως να οριστεί με 

ακρίβεια εφόσον διαπραγματεύεται συναισθηματικό χώρο.  Οι περισσότεροι ορισμοί 

που επικρατούν στη σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία ενώ οι 

διαφορές τους εστιάζονται στην οπτική γωνία όπου κάθε ερευνητής τον εξετάζει.

 Σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Μπαμπινιώτης (1998), 

συναισθηματική νοημοσύνη είναι «η ικανότητα κάποιου να ελέγχει τα 

συναισθήματα του, να αντεπεξέρχεται στη συναισθηματική πίεση, να αναπτύσσει 

τις ικανότητες του σε τομείς όπως η φαντασία, η καλλιτεχνία και η ανθρώπινη 

επικοινωνία» 

 Οι Mayer and Salovey (1997) θεωρούν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την 

ικανότητα επακριβούς και αποτελεσματικής επεξεργασίας των συναισθηματικών 

πληροφοριών που σχετίζονται με την αναγνώριση, την ανάπλαση και τη ρύθμιση του 

συναισθήματος στους ίδιους μας τους εαυτούς αλλά και στους άλλους» , δηλαδή 

θεωρούν ότι συναισθηματική νοημοσύνη είναι «η ικανότητα της αντίληψης, της 
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έκφρασης και της αποτίμησης του συναισθήματος, της υπενθύμισης συναισθημάτων, 

όταν αυτά διευκολύνουν τη σκέψη, της κατανόησης και της χρήσης της συναισθημα-

τικής γνώσης και της διαχείρισης των συναισθημάτων, ώστε να προαχθεί η

συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη». Σε συνεργασία τους με τον Caruso(2000)

την αποτυπώνουν σαν «την ικανότητα του ατόμου να αποτιμά επακριβώς και να 

ξεχωρίζει τα συναισθήματα τα δικά του και των άλλων, να τα κατανοεί, να τα 

αφομοιώνει στο μυαλό του και να ρυθμίζει τόσο τα αρνητικά, όσο και τα θετικά 

συναισθήματα, στον εαυτό του και στους άλλους»

 Μια άλλη αναφορά στην συναισθηματική νοημοσύνη και στον τρόπο που την 

αντιλήφθηκε έγινε από τον Bar-on (2000). Συγκεκριμένα, τη θεωρεί «ως ένα πεδίο 

προσωπικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που 

επηρεάζει τη δυνατότητα του κάθε ατόμου να επιτύχει στις απαιτήσεις και τις πιέσεις 

του περιβάλλοντος του».

 Ο Hardley θεωρεί τη συναισθηματική νοημοσύνη ως «την ικανότητα να 

κατευθύνεις σωστά τις συναισθηματικές αντιδράσεις του άλλου στα διάφορα 

γεγονότα και να μπορείς να παρεμβαίνεις στα συναισθήματα του αυτά με τον πιο 

κατάλληλο τρόπο».  Ο Sparrow πιστεύει για το συγκεκριμένο όρο ότι είναι «η πρακτική 

του να παρατηρείς τα συναισθήματα τα δικά σου, αλλά και των άλλων, να τους δίνεις 

σημασία και νόημα, να τα επεξεργάζεσαι και να τα λαμβάνεις υπόψη, σου, όταν είναι 

να πάρεις αποφάσεις». Ο Orioli τη θεωρεί «ως ένα είδος έξυπνων τακτικών που 

περιέχουν θέματα όπως η ικανότητα να παραμένεις ήρεμος κάτω από πίεση, να 

αναπτύσσεις κλίμα εμπιστοσύνης στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, να είσαι 

δημιουργικός και να προσπαθείς να αναπτύσσεις τους άλλους».  Ο Martinez (1997) 

διατύπωσε ότι «η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα πεδίο μη γνωστικών 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειριών που επηρεάζουν τη δυνατότητα ενός ατόμου 

να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες, τις πιέσεις και τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος του». Μπρίνια (2008)

 Ο Goleman (1995) αρχικά αποτυπώνει τη συναισθηματική νοημοσύνη «ως μια 

ομάδα από ικανότητες που αναφέρονται στον αυτοέλεγχο, το ζήλο, την επιμονή, την 

ελπίδα, την ενθάρρυνση και την αποφυγή της επιρροής των συναισθημάτων από τη 

διαδικασία της σκέψης» και μεταγενέστερα (1998) την ορίζει  «ως την ικανότητα να 

γνωρίζει κάποιος τι αισθάνεται και να είναι ικανός να διαχειριστεί αυτά τα συναισθήματα, 

πριν αφήσει σε  αυτά τον έλεγχο και αποτελέσει έρμαιο τους, να είναι κάποιος ικανός να 
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παρακινεί τον εαυτό του, ώστε να ολοκληρώνει τους στόχους του, να είναι 

δημιουργικός και να καταβάλλει το μέγιστο δυνατό των  ικανοτήτων του και, τέλος,

να κατανοεί κάποιος το τι αισθάνονται οι άλλοι και να  μπορεί να χειρίζεται

αποτελεσματικά τις σχέσεις μαζί τους».

1.2 Η Θεωρητική θεμελίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης

Το μικρό παρελθόν των ερευνητών σε θέματα σχετικά με τη συναισθηματική 

νοημοσύνη έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία διαμόρφωσης ενός μοντέλου που να 

περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν τη συναισθηματική 

νοημοσύνη. Ωστόσο αρκετοί ερευνητές αναπτύσσοντας διάφορες θεωρίες προσπαθούν 

να διαμορφώσουν τη δική τους οπτική γωνία για τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις 

επιπτώσεις της. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται οι θεωρίες που κατά καιρούς 

διαμορφώθηκαν και οι δεξιότητες που χαρακτηρίζουν την έννοια αυτή.

 Το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε αρχικά στη  γνωστική πλευρά της 

νοημοσύνης. 

‘Όσο όμως οι μελετητές εμβάθυναν στο θέμα δεν έλειψε και  ένας περιθωριακός 

προβληματισμός για τη συναισθηματική της διάσταση. Οι ρίζες της διάκρισης 

ανάμεσα στη γνωστική και τη συναισθηματική νοημοσύνη ανάγονται στον ψυχολόγο 

Thorndike (1937) ο οποίος μίλησε για «κοινωνική νοημοσύνη», τονίζοντας την 

ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τους άλλους και να αντιδρά στο πλαίσιο αυτής 

της κατανόησης. Ο Wechsler (1943) αναφέρθηκε στην έννοια της μη διανοητικής 

ικανότητας η οποία ορίζεται από παράγοντες συναισθηματικούς, προσωπικούς και 

κοινωνικούς και αποτελεί προϋπόθεση για μια επιτυχημένη ζωή. Ο  Maslow(1970)

μίλησε, εκτός από φυσικές και πνευματικές και για συναισθηματικές ικανότητες.

(Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org/wiki)

Στα μέσα του 20ου αιώνα αποδείχθηκε πως η επαγγελματική επιτυχία δεν συμβάδιζε 

αναγκαστικά με το δείκτη γνωστικής νοημοσύνης (IQ). Έτσι εμφανίζεται μια νέα 

διάσταση νοημοσύνης αυτή της συναισθηματικής νοημοσύνης,(EI) που αφορά στην 

ικανότητα του ατόμου να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του, στην 

αισιοδοξία και την επιμονή, Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε σταθμό για την 
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επιστημονική σκέψη στο πεδίο μελέτης της συναισθηματικής διάστασης της 

νοημοσύνης . Στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στον αντίποδα των παραδοσιακών 

περί τη νοημοσύνη θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες η νοημοσύνη αξιολογείται 

μέσα από ψυχομετρικά τεστ στη βάση γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων, ο 

Gardner (1983) στο βιβλίο του Frames of Mind, πρότεινε τη θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης. Σύμφωνα με αυτή, η νοημοσύνη δεν είναι μια ενιαία ολότητα αλλά 

αποτελείται από 8 διαφορετικά και ανεξάρτητα είδη: 

1. Τη Γλωσσική Νοημοσύνη,  η οποία επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει 

ακριβώς τη σωστή λέξη και να συλλάβει εύκολα τα νέα νοήματα

2. Τη Μουσική Νοημοσύνη, η οποία επιτρέπει σε κάποιον να ανιχνεύσει και να 

αναπαραγάγει μουσικές δομές.

3. Τη Λογικο - Μαθηματική Νοημοσύνη, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα για 

αφηρημένους συλλογισμούς.

4. Τη Χωρική Νοημοσύνη, η οποία αφορά στην ικανότητα να αντιλαμβάνεται 

κανείς τις σχέσεις των αντικειμένων και να αναπαράγει από μνήμης οπτικές εικόνες.

5. Τη Σωματική - Κιναισθητική Νοημοσύνη, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε 

κάποιον να αναπαριστά σκέψεις και ιδέες με την κίνηση.

6. Την Ενδο-προσωπική Νοημοσύνη, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα

κάποιου να αποκτά πρόσβαση στα δικά του αισθήματα, η ικανότητα να τα διακρίνει 

μεταξύ τους και να  αντλεί από αυτά στοιχεία για να προσδιορίζει τη συμπεριφορά 

του.

7. Τη Διαπροσωπική Νοημοσύνη, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα να

καταλαβαίνει κάποιος τα κίνητρα, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των άλλων 

και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται κατάλληλα σε αυτές τις διαθέσεις, τις επιθυμίες 

και τα κίνητρα.

8. Τη Νατουραλιστική Νοημοσύνη,  η  οποία αναφέρεται στην ικανότητα 

κάποιου να αναγνωρίζει τις φυσικές μορφές, τα όντα, τα γεγονότα και τα φαινόμενα 

της φύσης.

Ο Gardner εκτός από τα παραπάνω είδη νοημοσύνης, πρότεινε και ένα ένατο είδος, 

την υπαρξιακή νοημοσύνη, η οποία όμως ακόμη δεν έχει αποδειχθεί. Η υπαρξιακή   

νοημοσύνη   συνδέεται   με   την   ικανότητα   ορισμένων   ατόμων   να

συλλογίζονται υπαρξιακά ερωτήματα  (Gardner, 1983; 1999; Goleman,1995; 

Mόττη-Στεφανίδη, 1999). Στο πλαίσιο αυτής της θεωρίας, οι διάφορες δεξιότητες 
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που αποτελούν το περιεχόμενο της νοημοσύνης, έχουν τα εξής βασικά 

χαρακτηριστικά:

-    Η καθεμιά λειτουργεί ανεξάρτητα από την άλλη.

-  Κάθε άτομο παρουσιάζει διαφορετικές επιδόσεις σε διαφορετικούς τομείς λόγω 

γενετικών ή  και περιβαλλοντικών αιτίων.

- Η μακροχρόνια ενδυνάμωση μιας ικανότητας μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη, εξέλιξη και ωρίμανσή της.

‘Ως εκ τούτου, η ενδο-προσωπική και δια-προσωπική νοημοσύνη είναι εξίσου 

σημαντική με τη νοητική ικανότητα. Άρα επισημάνθηκε η σπουδαιότητα των δύο 

διαφορετικών τύπων νοημοσύνης: Της γνωστικής, της γνώσης δηλαδή του 

εσωτερικού κόσμου του εαυτού (knowing one’ s inner world), και της κοινωνικής 

προσαρμοστικότητας (social ad aptness).

             O Bar-οn (1987) εισάγει τον όρο συναισθηματικό πηλίκο ή Δείκτης

Συναισθηματικότητας  (Emotional Quotient: ΕQ) σε αναλογία με το Δείκτη 

Νοημοσύνης (Intelligence Quotient: ΙQ) για την εκτίμηση της ενδο-προσωπικής και 

της διαπροσωπικής νοημοσύνης και έκανε μια πρώτη προσπάθεια να μετρήσει τη 

συναισθηματική νοημοσύνη.  Το μοντέλο του Bar-on προέκυψε από την αξιοποίηση 

των μελετών του Gardner (1983) και της Saarni (1990) που περιέγραφαν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ως το αποτέλεσμα εννέα ενδο-συσχετιζόμενων 

κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Αυτές είναι : 

1) συναισθηματική αυτοεπίγνωση, 

2) Ικανότητα διάκρισης των συναισθημάτων των άλλων 

3) Ικανότητα γλωσσικής περιγραφής των συναισθημάτων 

4) Ενσυναίσθηση 

5) Ικανότητα συνειδητοποίησης ότι μια συναισθηματική κατάσταση μπορεί να μην 

αντιστοιχεί στην εξωτερική της έκφραση 

6) Επίγνωση των πολιτισμικών κανόνων έκφρασης 

7) Ικανότητα να «μαθαίνει» κανείς τους άλλους όταν συμπεραίνει την 

συναισθηματική τους κατάσταση 

8) Ικανότητα να κατανοεί ότι η δική του συναισθηματική έκφραση μπορεί να 

επηρεάσει ένα άλλο πρόσωπο, και 

9) Ικανότητα να χρησιμοποιεί αυτορρυθμιστικές  στρατηγικές προκειμένου να 

τροποποιεί συναισθηματικές καταστάσεις.
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Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία του Bar-on (1987; 2005) εισάγεται ό όρος  

συναισθηματική κοινωνική νοημοσύνη που είναι ένας τομέας διασταυρούμενων και 

ενδο-συσχετιζόμενων συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων που καθορίζουν το πόσο   αποτελεσματικά   καταλαβαίνουμε   και   

εκφράζουμε   τους   εαυτούς   μας, καταλαβαίνουμε τους άλλους και σχετιζόμαστε 

με αυτούς και αντιμετωπίζουμε τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Το να διαθέτει 

κανείς συναισθηματική κοινωνική νοημοσύνη (Emotional Social Intelligence) έχει  

πέντε διαστάσεις  : 

■ Ενδο-προσωπικές δεξιότητες (intrapersonal skills),  Σε ενδοπροσωπικό 

επίπεδο, την ικανότητα να γνωρίζει τον εαυτό του, να καταλαβαίνει τα δυνατά 

και τα αδύνατα σημεία του, να εκφράζει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του 

εποικοδομητικά

■ Διαπροσωπικές δεξιότητες (interpersonal skills),   Σε διαπροσωπικό επίπεδο 

σημαίνει την ικανότητα να γνωρίζει τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων, 

να δημιουργεί και να διατηρεί συνεργατικές, εποικοδομητικές και αμοιβαία 

αποδεκτές σχέσεις. Τέλος σημαίνει να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά 

τις αλλαγές στο προσωπικό και κοινωνικό του περιβάλλον, να αντιμετωπίζει με 

ρεαλισμό και ευελιξία την άμεση κατάσταση, λύνοντας προβλήματα και παίρνοντας 

αποφάσεις Bar-on (2005).

■ Προσαρμοστικότητα (adaptability), 

■ Έλεγχο στρες (stress management) και

■ Γενική διάθεση (general mood). 

Στην πραγματικότητα, η Συναισθηματική Κοινωνική Νοημοσύνη, αναφέρεται σε 

δεξιότητες που οδηγούν το άτομο σε κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια και, 

υπό αυτή την έννοια, πρόκειται για ένα όρο ευρύτερο σε σχέση με τον όρο 

«συναισθηματική νοημοσύνη».

Η πρώτη ολοκληρωμένη θεωρία συναισθηματικής νοημοσύνης προτάθηκε από τους 

ψυχολόγους στο Πανεπιστήμιο του Yale Salovey and Mayer (1990), οι οποίοι 

μελετώντας και εμβαθύνοντας στην ενδο-προσωπική και διαπροσωπική νοημοσύνη 

ανέδειξαν το θεμελιώδη ρόλο των συναισθημάτων και εξέφρασαν τα δύο αυτά είδη 

νοημοσύνης με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται από δύο 

διαστάσεις: 
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Την εμπειρική διάσταση που αφορά στην αντίληψη και έκφραση των συναισθημάτων 

και στη συναισθηματική ολοκλήρωση. 

Τη στρατηγική διάσταση που αφορά στην κατανόηση και τη διαχείριση των 

συναισθημάτων Mayer and Salovey (1997). Στη λογική των τεσσάρων αυτών 

παραγόντων εντάσσουν τις ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης σε πέντε 

βασικούς τομείς Goleman (1998):

1. Γνώση  και  έκφραση     των συναισθημάτων:   αφορά     στις ικανότητες 

αναγνώρισης και κατονομασίας των συναισθημάτων, κατανόησης των αιτίων τους 

και αναγνώρισης των διαφορών ανάμεσα στα συναισθήματα και τις πράξεις.

2. Δημιουργική χαλιναγώγηση των συναισθημάτων-εξεύρεση κινήτρων για τον 

εαυτό: αφορά στην ικανότητα αυτοελέγχου και προσήλωσης σε συγκεκριμένους 

στόχους.

3. Έλεγχος των συναισθημάτων: αφορά στην ικανότητα χειρισμού και ελέγχου 

των συναισθημάτων. Συμβάλλει θετικά στο χειρισμό του άγχους, στον έλεγχο του 

θυμού, στη μεγαλύτερη αντοχή μπροστά στην απογοήτευση.

4. Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων:  αφορά στην ικανότητα 

κατανόησης της οπτικής των άλλων, στην ευαισθησία στα συναισθήματα των άλλων.

5. Χειρισμός των σχέσεων: αφορά στην ικανότητα ανάλυσης και κατανόησης 

των σχέσεων, επίλυσης διαφωνιών και προβλημάτων, ικανότητα που οδηγεί σε 

καλύτερες και αποτελεσματικότερες συνεργασίες.

Στο πλαίσιο της θεωρίας του Gardner, oι τομείς 1,2,3 αντιστοιχούν στην 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη ενώ οι τομείς 4,5 αντιστοιχούν στη διαπροσωπική 

νοημοσύνη

Ο Goleman (1995; 1998; 2002)  διδάκτορας του πανεπιστημίου του Harvard είναι 

εκείνος που  με τα best seller πλέον  βιβλία του. ανέπτυξε τη σπουδαιότητα της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, τη δυνατότητά της να αναπτύσσεται διαρκώς και 

πρότεινε τη διδασκαλία της στο θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και 

έκανε την κατανόηση της έννοιας «συναισθηματική νοημοσύνη» εφικτή στο πλατύ 

κοινό. Ο Goleman (1995) θεωρούσε αρχικά ως βασικά χαρακτηριστικά της, τις 

παρακάτω δεξιότητες:

* Αυτεπίγνωση (Self- Awareness)

* Συναισθηματική διαχείριση (Εmotional Management)

* Αυτοπαρακίνηση (Self -Motivation)
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* Ενσυναίσθηση (Empathy)

* Διαπροσωπικές σχέσεις (Relationships)   

* Επικοινωνία (Communication)      ,

* Προσωπικό στυλ (Ρersonal Style)

Πρόκειται για χαρακτηριστικά που αφορούν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Έτσι η αυτεπίγνωση, η αυτοπαρακίνηση και το προσωπικό στυλ αφορούν την 

οντότητα του ατόμου ως μεμονωμένης ύπαρξης, ενώ οι διαπροσωπικές σχέσεις, η 

Ενσυναίσθηση και η επικοινωνία σχετίζονται με τις κοινωνικές συναναστροφές του 

ατόμου.

Το μοντέλο που ανέπτυξε στη συνέχεια απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και 

ενσωματώνει τις συναισθηματικές δεξιότητες σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες έχουν 

ως εξής:

* Αυτεπίγνωση (Self- Awareness)

*  Αυτοέλεγχος (Self - Regulation)

* Παρακίνηση (Μοtivation)

* Ενσυναίσθηση (Εmpathy)

* Κοινωνικές δεξιότητες (Sosial skills)

Οι συναισθηματικές ικανότητες χωρίζονται σε δυο βασικούς άξονες, τις προσωπικές 

ικανότητες και τις κοινωνικές ικανότητες: 

Οι Προσωπικές ικανότητες: καθορίζουν το πόσο καλά χειρίζεται κάποιος τον εαυτό 

του. Απαρτίζονται από τις παρακάτω κατηγορίες:

Αυτεπίγνωση: το να γνωρίζει κανείς την εσωτερική του κατάσταση, τις προτιμήσεις, 

τα προσωπικά του αποθέματα και  να έχει επαφή με τη διαίσθηση του.

-   Επίγνωση συναισθημάτων: να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματα του, τις 

     επιπτώσεις και τα αποτελέσματα που  φέρουν αυτά.

-  Ακριβής αυτό-αξιολόγηση: να γνωρίζει κανείς τα ισχυρά σημεία και τα όριά του.

-  Αυτοπεποίθηση: η σιγουριά που επιδεικνύει κάποιος στην αξία & τις ικανότητες του.

Αυτοέλεγχος: το να μπορεί κανείς να διαχειρίζεται την εσωτερική του κατάσταση, 

τις παρορμήσεις του και τα προσωπικά του αποθέματα.

- Αυτοέλεγχος: ο χειρισμός διασπαστικών συναισθημάτων και παρορμήσεων.

- Αξιοπιστία: διατήρηση τιμιότητας και ακεραιότητας.  

-  Ευσυνειδησία: το να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη για την προσωπική  του επίδοση.

- Προσαρμοστικότητα: ευελιξία στο χειρισμό αλλαγών.
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- Καινοτομία: το να αισθάνεται κανείς άνετα και να είναι ανοιχτός σε 

πρωτοποριακές ιδέες, προσεγγίσεις και νέες πληροφορίες.  

Παρακίνηση (Κίνητρα συμπεριφοράς): συναισθηματικές τάσεις που οδηγούν στην 

επίτευξη των στόχων ή τη διευκολύνουν.

- Τάση προς επίτευξη: προσπάθεια για βελτίωση ή ανταπόκριση σε κάποια 

δεδομένα τελειότητας.

-  Δέσμευση: ευθυγράμμιση με τους στόχους της ομάδας ή του οργανισμού.

-  Πρωτοβουλία: ετοιμότητα για δράση μόλις παρουσιαστεί η ευκαιρία.

-  Αισιοδοξία.; επιμονή στην επιδίωξη των στόχων παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες.

Ενσυναίσθηση: επίγνωση συναισθημάτων, αναγκών και  ανησυχιών των άλλων.

-   Κατανόηση των άλλων: κατανόηση των συναισθημάτων και της άποψης των άλλων 

και ενεργό    ενδιαφέρον για τις ανησυχίες τους.

- Προσανατολισμός στην παροχή υπηρεσιών: πρόβλεψη, αναγνώριση των αναγκών 

των πελατών και ικανοποίηση τους.

- Ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων: αίσθηση του τι έχουν οι άλλοι ανάγκη για 

να αναπτυχθούν και ενίσχυση των δυνατοτήτων τους.

- Σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας: δημιουργία και καλλιέργεια ευκαιριών 

σε διαφορετικά είδη ανθρώπων.

- Πολιτική αντίληψη; αναγνώριση των συναισθηματικών τάσεων μιας ομάδας και 

ενδυνάμωση των σχέσεων μέσα  στην ομάδα.

•   Κοινωνικές δεξιότητες: Καθορίζουν  το πόσο καλά χειρίζεται κάποιος τις σχέσεις 

του και έχει την ικανότητα να προκαλεί στους άλλους τις αντιδράσεις που θέλει.

- Επιρροή: άσκηση αποτελεσματικών μεθόδων πειθούς.

- Επικοινωνία: έκφραση σαφών και πειστικών μηνυμάτων.

- Ηγεσία: έμπνευση και καθοδήγηση ομάδων και ανθρώπων.

- Καταλυτική δράση όσον αφορά την αλλαγή: καθιέρωση ή χειρισμός αλλαγών.

- Χειρισμός διαφωνιών:  διαπραγμάτευση και επίλυση διαφωνιών.

- Καλλιέργεια δεσμών: καλλιέργεια λειτουργικών σχέσεων που συμβάλλουν στην 

επίτευξη στόχων.

- Σύμπραξη και συνεργασία: συνεργασία με άλλους προς επίτευξη κοινών στόχων.

-    Ομαδικές ικανότητες: δημιουργία συνοχής στην ομάδα προς επίτευξη συλλογικών 

στόχων.
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Ο Goleman μελετώντας τη διαπροσωπική και ενδοπροσωπική νοημοσύνη 

χρησιμοποιεί τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη ή νοημοσύνη της καρδιάς.

Η βασική διαφορά της θεωρίας του Goleman απ' αυτές του Βar-οn και των Salovey

and Mayer είναι ότι, ενώ ο Βar-οη βλέπει τη συναισθηματική· νοημοσύνη από την 

οπτική μιας θεωρίας προσωπικότητας και οι Salovey and Μayer ως μια θεωρία 

νοημοσύνης, ο Goleman  την προτάσσει ως θεωρία απόδοσης (performance). Εκεί 

ακριβώς οφείλεται και η επιτυχία της θεωρίας του και το γεγονός ότι έγινε τόσο 

δημοφιλής σε τόσο σύντομο διάστημα: Στο ότι δηλαδή δίνεται έμφαση σε 

ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα 

εκμάθησης και βελτίωσης.

Oι Goleman-Boyatzis-Rhee (1998) σε συνεργασία, διαμόρφωσαν μια θεωρία 

βασισμένη στην προηγούμενη μελέτη του Goleman η οποία ονομάστηκε «θεωρία 

της απόδοσης». Στο νέο πλέον μοντέλο οι πέντε συναισθηματικές δεξιότητες 

ενσωματώθηκαν σε τέσσερις. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις συναισθηματικές 

δεξιότητες είναι της:

• Αυτεπίγνωσης  (Self- Awareness)

• Αυτοδιαχείρισης (Self - Regulation)

• Κοινωνικής επίγνωσης (Social Skills)

• Διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων (Relationships)                                                                

Ο όρος  αυτεπίγνωση ικανοποιεί την ικανότητα του ανθρώπου να γνωρίζει την 

εσωτερική του κατάσταση, τις προτιμήσεις του, τα προσωπικά του όρια και να έχει 

επαφή με τη διαίσθηση του.                                                                               

Χαρακτηριστικά που συνθέτουν την έννοια της αυτεπίγνωσης. είναι :

η συναισθηματική αυτεπίγνωση ( Εmotional self-awareness), το να αναγνωρίζει κάποιος 

τα συναισθήματα του, τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα τους,

• η ακριβής αυτοαξιολόγηση (Accurate confidence), το να γνωρίζει κάποιος τα 

ισχυρά σημεία του και τα όρια του,

• η αυτοπεποίθηση (Self-confidence ), η σιγουριά για την αξία και τις ικα-

νότητες κάποιου, 

Αυτοδιαχείριση καλείται η ικανότητα του ατόμου να μπορεί να διαχειρίζεται την 

εσωτερική του κατάσταση, τις παρορμήσεις του και τα προσωπικά του αποθέματα.

Χαρακτηριστικά που συνθέτουν την έννοια της αυτοδιαχείρισης :
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- ο αυτοέλεγχος (Emotional self-control); η ικανότητα δηλαδή να διαχειρίζεται 

κάποιος τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις του,                                                      

- η τάση προς επίτευξη (Achievement orientation), προσπάθεια για βελτίωση & 

ολοκλήρωση των στόχων,

-    η πρωτοβουλία (initiative), ετοιμότητα για δράση μόλις εμφανιστεί η ευκαιρία,

- η αξιοπιστία (Trustworthiness), διατήρηση τιμιότητας και ακεραιότητας,

-  η ευσυνειδησία (Conscientiousness), η ικανότητα να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη 

για τις προσωπικές του επιδόσεις,

-   η προσαρμοστικότητα (Adaptability), ευελιξία στο χειρισμό των αλλαγών,

-   η αισιοδοξία (Optimism), η επιμονή στην πραγματοποίηση των στόχων, ακόμα και 

όταν προκύπτουν δυσκολίες, 

Κοινωνική επίγνωση καλείται η επίγνωση των συναισθημάτων, των αναγκών και των 

ανησυχιών-των άλλων. 

Χαρακτηριστικά που συνθέτουν την έννοια της κοινωνικής επίγνωσης είναι :

- η εν-συναίσθηση  (Empathy), κατανόηση των συναισθημάτων, των απόψεων των 

άλλων ανθρώπων, συνεργατών καθώς και έμπρακτο ενδιαφέρον για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν,

- ο προσανατολισμός προς την εξυπηρέτηση (Service orientation), η ικανότητα 

κάποιου να προβλέπει, να αναγνωρίζει τις ανάγκες των πελατών και να ικανοποιεί τις 

επιθυμίες τους.

- η επιχειρησιακή επίγνωση (Organizational awareness), η ικανότητα κάποιου να 

αντιλαμβάνεται τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα σε μια επιχείρηση,

- η πολιτική αντίληψη (Cultural awareness), αναγνώριση των συναισθηματικών 

επιλογών-τάσεων της ομάδας που συμμετέχει κάποιος,                                                          

Η διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων εστιάζεται στις ικανότητες του ατόμου 

να δημιουργεί, στους άλλους τις αντιδράσεις που θέλει.                                                 

Χαρακτηριστικά που συνθέτουν το φάσμα του ατόμου που διαχειρίζεται επιτυχημένα 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι :                                                                                                                                                

     - η ηγεσία (Inspirational leadership), έμπνευση και καθοδήγηση ομάδων και 

ανθρώπων,

- η επικοινωνία (Communication), έκφραση σαφών και πειστικών μηνυμάτων,

- η διαχείριση συγκρούσεων (Conflict management), διαπραγμάτευση και επίλυση  

      διαφωνιών,



24

- η διευκόλυνση των αλλαγών (Change catalist), η ικανότητα κάποιου να  προκαλεί και 

να χειρίζεται κατάλληλα τις  αλλαγές,

- η επιρροή (influence), άσκηση αποτελεσματικών μεθόδων πειθούς,

- η ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων (Developing others), η ικανότητα κάποιου να 

αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των  συναδέλφων του, των συνανθρώπων του, προκειμένου  

να βελτιωθούν και να αναπτύξουν τις  ικανότητες τους.

- η ανάπτυξη δεσμών (Building bonds), η καλλιέργεια λειτουργικών-δημιουργικών  

σχέσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων,

- η ομαδικότητα και συνεργασία (Teamwork & collaboration) συνεργασία με άλλους 

προς επίτευξη κοινών στόχων, 

Τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά που σύμφωνα με τον Goleman οδηγούν το άτομο να 

πετύχει στον εργασιακό χώρο. Οι δύο θεωρίες που ανέπτυξε ο Goleman δε διαφέρουν 

πολύ μεταξύ τους. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι η δεύτερη θεωρία επικεντρώνεται 

περισσότερο στους υπο-παράγοντες των συναισθηματικών δεξιοτήτων. Κατά τον 

Goleman  κάθε εργαζόμενος οφείλει να διαθέτει το χαρακτηριστικό της 

αυτοαξιολόγησης, αφού πρόκειται για χαρακτηριστικό που προσδιορίζει τους 

χαρισματικούς, εργαζομένους. Επίσης οφείλουν να είναι αξιόπιστοι, καθώς και να 

προσαρμόζονται ομαλά και γρήγορα στις νέες εξελίξεις. Τέλος, οφείλουν να 

γνωρίζουν τους στόχους που θέτει η επιχείρηση και να προβαίνουν σε ενέργειες που 

θα οδηγούν στην ολοκλήρωση τους.

1.4.         Μοντέλα  μέτρησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 Τα παραπάνω κυρίαρχα μοντέλα στη μελέτη της συναισθηματικής νοημοσύνης 

οδήγησαν και στη δημιουργία αντίστοιχων εργαλείων μέτρησής της. Το πρόβλημα 

της μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης έγκειται τόσο στο συναισθηματικό 

της υπόβαθρο όσο και στη σχετικά πρόσφατα ανακάλυψη και μελέτη της. Ωστόσο, οι 

προσπάθειες αυτές αποτυπώνονται στα παρακάτω εργαλεία:

  EQ-I Bar-on (1997): Αξιολογεί 15 παράγοντες, συναισθηματικούς & κοινωνικούς, 

ομαδοποιημένους στις  κλίμακες:  Ενδοπροσωπική,  Διαπροσωπική, 

Προσαρμοστικότητας, Διαχείρισης άγχους, Θετικής εντύπωσης, Γενικής διάθεσης & 

Συνολικής Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
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  EQ-I YV Bar-on (2000): Στηρίζεται στη λογική του EQ-I  με τη διαφορά ότι έχει 

προσαρμοστεί για να μετρά τη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη παιδιών 

και εφήβων, ηλικίας 7-18 ετών.

  Multifactor Emotional Intelligence scale Mayer, Caruso, Salovey (1998): 

Αποτελείται από 12 κλίμακες που αφορούν σε θέματα αναγνώρισης, έκφρασης και 

χειρισμού των συναισθημάτων, οι οποίες αντιστοιχούν στο μοντέλο των τεσσάρων 

παραγόντων των Mayer & Salovey.

  MSCEIT V2 Mayer, Salovey, Caruso, Sitarenios (2003): Εξέλιξη του παραπάνω 

εργαλείου αξιολόγησης βασισμένο στη θεωρία των τεσσάρων παραγόντων των 

Mayer & Salovey.

  Emotional Competence Inventory (ECI) Goleman (1998): Αξιολογεί κατά βάση 

τις οργανωτικές ικανότητες των ατόμων στο επαγγελματικό τους πλαίσιο.

   EQ Index Rahim et al (2002; 2006) Το οποίο μετράει τις απόψεις των 

υφισταμένων για τις κοινωνικές δεξιότητες, το κίνητρο και την εν-συναίσθηση των 

προϊσταμένων τους.

1.5   Η συναισθηματική νοημοσύνη σε ατομικό πλαίσιο.

1. 5. 1.  Εισαγωγή

Νοημοσύνη ενός οργανισμού είναι η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανταπόκρισης 

σε προκλήσεις ή δημιουργίας πολύτιμων προϊόντων, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την 

πολύπλοκη αλληλεπίδραση ανθρώπων και σχέσεων, κουλτούρας και ρόλων μέσα στον 

οργανισμό Goleman  (2000). Συναισθηματικά νοήμων οργανισμός είναι ο οργανισμός 

εκείνος που συμβιβάζει την ασυμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις αξίες που διακηρύσσει 

και σε εκείνες που κάνει πράξη, έχει μια εκφρασμένη αποστολή και διαθέτει ένα βαθμό 

επίγνωσης ως προς το σύνολο των δυνατών και αδύνατων σημείων του σε όλα τα επίπεδα 

(σε κάθε διαφορετικό τμήμα, κάθε μικρότερη μονάδα, ομάδα εργασίας) Goleman (2002)

1.5.2 Ανθρώπινες ικανότητες και  νοημοσύνη                                                                        

Η αποτελεσματική επίτευξη των στόχων και η ουσιαστική προσαρμογή στις αλλαγές 

απαιτούν μορφές  συμπεριφοράς που ονομάζονται ικανότητες είτε σε ατομικό είτε σε 

ομαδικό επίπεδο. Αν ξεπεράσουμε την αντίληψη της στατικής κατοχής ικανοτήτων θα 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι  η ανάπτυξη τους θεωρείται επίπονη διαδικασία και 
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προϋποθέτει αυτογνωσία, ζήλο και διαρκή προσπάθεια. Κατά τον Goleman (1998) στην 

προσπάθεια βελτίωσης της συμπεριφοράς μέσα από την ανάπτυξη των ικανοτήτων, 

πολλοί γρήγορα απογοητεύονται, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν τη συμπεριφορά 

τους ιδανική και δεν προβαίνουν σε αντίστοιχες προσπάθειες.    Γενικά, οι 

ανθρώπινες ικανότητες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες Jacobs, (2001 ):

•   Συμβουλευτικές ικανότητες Το άτομο που διαθέτει αυτές τις ικανότητες:

1.  Βοηθά τους άλλους να επιλύουν προβλήματα.

2. Δημιουργεί εμπιστοσύνη & είναι ανοικτό με τους συνεργάτες ή με τους συνανθρώπους του.

3   Δίνει συμβουλές με αποτελεσματικό τρόπο.

4 Βοηθά τους άλλους να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους.

• Επικοινωνιακές ικανότητες. Το άτομο που διαθέτει αυτές τις ικανότητες:

1. Παρουσιάζει ιδέες με αντικειμενικό σκοπό και τρόπο.

2. Εκθέτει ιδέες & πληροφορίες περιεκτικά και κατάλληλα, ώστε να πείσει τους 

συνεργάτες του.

3. Διαχειρίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια το λόγο.

• Ηγετικές ικανότητες. Το άτομο που διαθέτει αυτές τις ικανότητες:

1. Εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμός στους άλλους.

2. Οργανώνει αποτελεσματικές ομάδες.

3. Μπορεί και συνεργάζεται με «δύσκολους» ανθρώπους.

• Εκπαιδευτικές ικανότητες. Το άτομο που διαθέτει αυτές τις ικανότητες:

1. Βοηθά τους άλλους να κερδίζουν γνώσεις και δεξιότητες.

2. Ενεργοποιεί τους άλλους να μαθαίνουν πράγματα και να τα παρουσιάζουν με   

    αποτελεσματικό τρόπο.

3. Δημιουργεί το περιβάλλον, που απαιτείται για την εκμάθηση των συνεργατών του.       

Η διαδικασία ανάπτυξης των ικανοτήτων και βελτίωσης της συμπεριφοράς

συντελείται μέσω της νοημοσύνης που διαθέτει μέρος της οποίας αποτελεί η 

συναισθηματική νοημοσύνη.

1.5.3 Χαρακτηριστικά συναισθηματικά νοήμονος ατόμου

Ένας συναισθηματικά έξυπνος άνθρωπος στην ιδανική του μορφή   : 

Διακρίνεται από υψηλή αυτογνωσία, γνωρίζει τις δυνατότητες και τα όρια του 

και διαθέτει αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμό. 

 Εξισορροπεί το ρεαλισμό-ορθολογισμό με την ηθική και την ακεραιότητα 

και δεν ακολουθεί τυφλά κανονισμούς, όταν αυτοί παραβιάζουν τις αξίες του. 
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     Έχει φιλοδοξίες και υψηλούς στόχους, επιδιώκει με ενθουσιασμό την επιτυχία, 

χωρίς όμως ν' αφήνει την αυτοπεποίθηση του να καταρρακωθεί από την αποτυχία. 

 Παίρνει πρωτοβουλίες και αντιμετωπίζει τα προβλήματα με αισιοδοξία, 

έχοντας πάντα στο νου του τον τελικό στόχο.

 Έχει διορατικότητα και ελέγχει την παρόρμηση του να υποκύψει στις 

στιγμιαίες κρίσεις. 

 Καταβάλλει προσπάθεια να καταλάβει τις απόψεις των άλλων και να δει τα 

πράγματα από τη  δική τους οπτική γωνία. 

 Χρησιμοποιεί το συναίσθημα ως ραντάρ για να οξύνει τη διαίσθηση του και να 

«διαβάζει πίσω από τις γραμμές».

 Είναι ανοιχτός στο διάλογο και την κριτική και δεν μπαίνει σε θέση άμυνας, 

όταν του γίνονται επικριτικά σχόλια.

 Μπορεί και ελέγχει τις προσωπικές του προκαταλήψεις και δεν τις αφήνει να 

επηρεάζουν την κρίση του και την εκτίμηση του για τις ικανότητες των άλλων. 

  Λειτουργεί ως καταλύτης, αλλαγής κι έχει την ικανότητα να συσπειρώνει -  

δραστηριοποιεί τους ανθρώπους γύρω του προς την υλοποίηση ενός κοινού 

οράματος -στόχου.

1.6   Η συναισθηματική νοημοσύνη στο πλαίσιο της οργάνωσης 

1.6.1. Χαρακτηριστικά ενός συναισθηματικά Νοήμονος Οργανισμού Goleman (2002):

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συναισθηματικά νοήμονα οργανισμού είναι : 

Συναισθηματική αυτεπίγνωση: το να μπορεί κανείς να διαβάσει το συναισθηματικό κλίμα 

και με ποιο τρόπο αυτό επηρεάζει την επίδοση.

Επίτευξη: έρευνα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε να βρεθούν σημαντικά 

δεδομένα και ευκαιρίες για επιχειρηματική δράση.

Προσαρμοστικότητα: ευελιξία απέναντι στις προκλήσεις ή τα εμπόδια.

Αυτοέλεγχος: το να λειτουργεί κανείς αποτελεσματικά υπό συνθήκες πίεσης αντί να 

αντιδρά με πανικό, θυμό ή αγωνία.

Ακεραιότητα: η αξιοπιστία που καλλιεργεί την εμπιστοσύνη.

Αισιοδοξία: το να είναι κανείς ανθεκτικός στις δυσκολίες.

Ενσυναίσθηση: κατανόηση των συναισθημάτων και της άποψης των άλλων, είτε 

πρόκειται για πελάτες είτε για ανθρώπους του οργανισμού.

Σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας: το να χρησιμοποιούνται οι διαφορές ως 

ευκαιρίες.
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Πολιτική αντίληψη: κατανόηση σημαντικών οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών τάσεων.

Επιρροή: το να είναι κανείς ικανός στο χειρισμό μεθόδων πειθούς.

Δημιουργία δεσμών: η δύναμη του να έχει κανείς προσωπικούς δεσμούς με άτομα σε 

διάφορα τμήματα ενός οργανισμού.

Συμφωνία μεταξύ αξιών που διακηρύσσει ο οργανισμός και αυτών που κάνει πράξη:

Μια τέτοια σαφήνεια γεννά σημαντική επιχειρηματική αυτοπεποίθηση.

1.6.2 Αδυναμίες Οργανισμών

Οι κυριότερες αδυναμίες των οργανισμών στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον 

μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν ύστερα 

από έρευνες του σε μεγάλες εταιρείες  Goleman (1998): 

Έλλειψη ομαδικότητας, συνεργασίας και εντιμότητας μεταξύ των στελεχών.

Δημιουργία συνωμοσιών μεταξύ ανώτατων στελεχών για προσωπικό όφελος και 

αποποίηση ευθυνών.

Απόκρυψη αδυναμιών του οργανισμού λόγω του φόβου για αποβολή από αυτόν 

και διακύβευση της καριέρας (άμεση συνέπεια η ομαδική προσποίηση και η 

σύγχυση).

Έλλειψη εσωτερικής επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και ελαττωματικό δίκτυο 

πληροφόρησης σε ζητήματα του οργανισμού (π.χ. η πορεία και λειτουργία του 

οργανισμού).

Η φιλοσοφία που βασίζεται στην ιεραρχία και την εξουσία.

Προσανατολισμός στα κέρδη με κόστος στην ψυχοσωματική κατάσταση των 

εργαζομένων, η οποία πλήττεται από υπερβολικό φόρτο εργασίας, παρεμπόδιση 

λήψης πρωτοβουλιών, έλλειψη σχέσεων,

πενιχρές ανταμοιβές, έλλειψη δικαιοσύνης και συγκρούσεις αξιών.

Μειωμένος προσανατολισμός στους ανθρώπους.

Η αδιαφορία δε των επιχειρήσεων απέναντι στα συναισθήματα των εργαζομένων έχει 

ως αποτέλεσμα:

- τη μείωση κατανόησης και αντίδραση-παθητικότητα,

- να λαμβάνονται αποφάσεις που ρίχνουν το ηθικό των ανθρώπων,

- να υπάρχει δυσκολία στο χειρισμό της δημιουργικότητας και στη λήψη 

αποφάσεων,

- να αγνοείται η σημαντική αξία της κοινωνικής δεξιότητας,

- να μην υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας κινήτρων και να υπάρχει έλλειψη 

έμπνευσης,
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- οι δηλώσεις περί της αποστολής του οργανισμού να είναι κενές 

περιεχομένου,

- η ηγεσία να δρα με τυπολατρία, να μη διαθέτει ζήλο ή ενεργητικότητα, 

- να υπάρχει δουλοπρέπεια αντί για αυθορμητισμός,

- να απουσιάζει το μαχητικό πνεύμα και τέλος οι ομάδες εργασίας να μην 

αποδίδουν.

Το αποτέλεσμα από όλα τα παραπάνω είναι: 

1) η καλλιέργεια χρονιάς εξάντλησης στους εργαζομένους, 

2) η ανάπτυξη κυνισμού, 

3) η απώλεια κινήτρων παρακίνησης των εργαζομένων και 

4) η ανυπαρξία καινοτομίας & ενθουσιασμού με συνέπεια την πτώση της

παραγωγικότητας της επιχείρησης και τη διακύβευση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας.

1.5.3  Τρόποι αντιμετώπισης των αδυναμιών των οργανισμών

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες των 

οργανισμών είναι οι παρακάτω με βάση τους Cherniss and Goleman (2001):

 Οργάνωση σεμιναρίων (ενδο-επιχειρησιακών ή εξω-επιχειρησιακών) για 

σωστό χειρισμό των συναισθημάτων των εργαζομένων μέσα από ομάδες.

 Εφαρμογή μεθόδων «οργανισμών μάθησης». Αλλαγή στις σχέσεις εργασίας και 

όχι μόνο στην τεχνολογία και τη δομή του οργανισμού.

 Σύμφωνα με τη Θεωρία Συστημάτων είναι απαραίτητη η έγκυρη, έγκαιρη και 

ακριβή μετάδοση πληροφοριών προς τους εργαζομένους από την ανώτατη διοίκηση

  Ύπαρξη «υπευθύνου μάθησης», που-.ενισχύει την επικοινωνία, τη συνεργασία 

και την αλληλεπίδραση.

 Ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης, ελεύθερη και ειλικρινής έκφραση συναι-

σθημάτων, προώθηση συγκαταβατικού και όχι αμυντικού διαλόγου.

 Η επιχείρηση να εμπνέει ασφάλεια στους εργαζομένους προκειμένου να 

ενταθεί η αφοσίωση στην εργασία.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη μαθαίνεται, ώστε να 

βελτιώνεται η επίδοση και να επιτυγχάνεται η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της 

επιχείρησης Goleman (1998). Συνεπώς, μια επιχείρηση μπορεί να δώσει έμφαση στα 

παρακάτω:

Σε προσωπικό επίπεδο:  Προσδιορισμός, αξιολόγηση και βελτίωση των στοιχείων της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. 
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Σε ομαδικό επίπεδο: Συντονισμός των διαπροσωπικών σχέσεων. 

Σε επίπεδο οργανισμού: Αναθεώρηση της ιεραρχίας των αξιών με απώτερο σκοπό η 

Συναισθηματική Νοημοσύνη να είναι προτεραιότητα:   Στην πρόσληψη, στην 

εκπαίδευση, στην ανάπτυξη,  στην αξιολόγηση της επίδοσης και  στις προαγωγές.

2.  Ηγεσία

2.1 Έννοια, ορισμός και φύση της ηγεσίας

            Είναι γενικά πλέον αποδεκτό ότι  Ηγεσία και Οργάνωση & Διοίκηση 

συνδέονται άρρηκτα.  Η ηγεσία και η επιτυχής άσκηση της αποτελεί βασικό 

παράγοντα για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων των κοινωνικών 

οργανώσεων.  Η ηγεσία και η αναζήτηση των τρόπων αποτελεσματικής άσκησής της, 

απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική έρευνα, τις 

επιχειρήσεις και γενικά τις οργανώσεις κάθε μορφής. Σε κάθε οργάνωση, η ηγεσία 

αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο που προσδιορίζει τη φυσιογνωμία, τη 

λειτουργία και την εξέλιξή της. Για τις επιχειρήσεις, η ηγεσία αποτελεί παράγοντα-

κλειδί, αφού προσδιορίζει το βαθμό αξιοποίησης της δυναμικότητας των 

εργαζομένων και κατά συνέπεια την ανάπτυξή τους, καθώς και  τη συνολική 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Πέρα από τον στενό χώρο των επιχειρήσεων 

υπάρχει δραστηριοποίηση σε θέματα ηγεσίας και στο δημόσιο τομέα, στην 

κατεύθυνση δημιουργίας ηγετών σε τοπικό και ευρύτερο κυβερνητικό επίπεδο.

Από πολύ νωρίς αυτό το ζήτημα απασχόλησε ένα σημαντικό αριθμό επιστημών, 

μεταξύ των οποίων οι πιο σημαντικές είναι η Διοικητική Επιστήμη, η Κοινωνιολογία, 

η Ψυχολογία και η Φιλοσοφία. Στη βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλος αριθμός ορισμών 

της έννοιας, οι οποίοι συγκλίνουν ως προς τον στόχο της, που είναι η επιρροή της 

συμπεριφοράς των μελών μιας κοινωνικής οργάνωσης προς την αποτελεσματική 

υλοποίηση των στόχων της.

Ορισμοί, της ηγεσίας είναι :

«Ηγεσία είναι η διαδικασία επηρεασμού των δράσεων μιας οργανωμένης ομάδας 

ατόμων, έτσι ώστε να εργαστούν πρόθυμα για την επίτευξη των ομαδικών στόχων» 

(Stogdill, 1950; 
. 
Koontz and O’Donnell, 1982). 
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«Αποτελεσματική ηγεσία είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ μελών μιας ομάδας, η οποία 

δημιουργεί και συντηρεί αυξημένες προσδοκίες και την ικανότητα της ομάδας για την 

επίλυση προβλημάτων ή την επιτυχία σκοπών», (Bass,1990)           

 Ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης , των 

συναισθημάτων των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής η μεγάλης τυπικής η 

άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη) με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και 

πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να 

υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας 

και τη φιλοδοξία της για πρόοδο η ένα καλύτερο μέλλον. ( Μπουραντάς, 2005).    

              Ανεξάρτητα όμως από τις διάφορες  απόψεις για τον όρο  ηγεσία, σε 

πολλούς ορισμούς, (Bryman,1996; Θεοφανίδης,1999; Μπουραντάς,2005)

εμφανίζονται  ορισμένα, κοινά συστατικά στοιχεία του φαινομένου της ηγεσίας σαν 

μια διαδικασία επιρροής : 

- ο ηγέτης, (leader) το πρόσωπο ή την ομάδα προσώπων που ασκούν την ηγεσία και 

παρακινούν άλλους να συμπεριφερθούν με συγκεκριμένο τρόπο. 

- η ομάδα και τα μέλη της- υφιστάμενοι, συνεργάτες, οπαδοί - (followers), δηλαδή τα 

άτομα που θα υλοποιήσουν τους στόχους της οργάνωσης . Μέσα από τις, εμπειρικές 

μελέτες και την παρατήρηση  ο ρόλος του υφισταμένου σταδιακά λαμβάνεται υπόψη 

όλο και περισσότερο.» (Rosenbach and Taylor,1998)

- το έργο (task), που επιδιώκει τελικά ο ηγέτης

- η πηγή ισχύος (source of power) του ηγέτη (Weber, 1979)

- η κουλτούρα της οργάνωσης, όπου ενσωματώνονται οι παραδοχές, οι αξίες και τα 

οράματα, που συνδέουν τον ηγέτη με τους συνεργάτες του και τον ωθούν στην 

καθημερινή του δράση, για να επιτύχει το έργο του 

-  το περιβάλλον, (situation)μέσα στο οποίο δρα ο ηγέτης. 

Έτσι, ηγεσία είναι η φυσική έκφραση ενός ανθρώπου ολοκληρωμένου (Bennis and

Nanus, 1985), η αυθεντική αυτοέκφραση που δημιουργεί αξία (Cashman,1998). 

2.2 Μάνατζμεντ και ηγεσία

              Προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητή η έννοια της ηγεσίας, αξίζει να 

αναφερθεί ότι δεν ταυτίζεται με το μάνατζμεντ.  Ένας αποτελεσματικός manager είναι 

και ηγέτης. Παράλληλα, οι καλύτεροι ηγέτες δεν έχουν εκπαιδευτεί και δεν έχουν 

δεξιότητες γύρω από τις αποχρώσεις του μάνατζμεντ με βάση τους Duncan and
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Pinegar (2002).  Με αυτή την έννοια η ηγεσία αποτελεί μια απαραίτητη λειτουργία του 

αποτελεσματικού μάνατζμεντ. Άλλοι μελετητές εντοπίζουν την ειδοποιό διαφορά 

διοίκησης και ηγεσίας στη στάση απέναντι στην αλλαγή. Σύμφωνα με αυτούς η 

διοίκηση ασχολείται με το παρόν της οργάνωσης, ενώ η ηγεσία «μεταβάλλει τον τρόπο 

που σκέπτονται οι άνθρωποι για το τι είναι επιθυμητό, δυνατό και αναγκαίο» 

(Zaleznick, 1977; Μπουραντάς, 2005). 

            Κατά τον Bennis (1990) «ο μάνατζερ κάνει τα πράγματα σωστά ενώ ο ηγέτης 

κάνει τα σωστά πράγματα». Το μάνατζμεντ λοιπόν, δεν μπορεί να δημιουργήσει ηγέτες, 

αλλά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ηγετικές ικανότητες μπορούν να αναδειχθούν 

και να οδηγήσουν στην  αποτελεσματικότητα. Ο παραπάνω πίνακας 1 παρουσιάζει 

συνοπτικά τις διαφορές  ενός μάνατζερ και ενός ηγέτη :

ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΗΓΕΤΗΣ
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1. Διορίζεται.

2. Πρέπει να τον υπακούουν.

3. Χρησιμοποιεί νόμιμη δύναμη.

4. Δίνει οδηγίες, ανταμοιβές, τιμωρίες, επιτάσσει,.

5. Ελέγχει.

6. Δίνει έμφαση στις διαδικασίες, στα συστήματα 

και στη λογική.

7. Κινείται σε προκαθορισμένα-τυπικά πλαίσια.

8. Δέχεται και διαχειρίζεται την κατεστημένη 

κατάσταση.

9. Αποδέχεται την πραγματικότητα.

10. Ασχολείται με την καθημερινότητα, με την ορθή 

εφαρμογή και αλληλουχία των διαδικασιών, με τη 

διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης ( status 

quo).

11. Προχωρά σε σχεδιασμό, προϋπολογισμό, 

στοχοθεσία με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

12. Κάνει τα πράγματα σωστά.

13. Για την υλοποίηση του έργου εξετάζει 

εναλλακτικές λύσεις και επιλέγει την πιο 

ικανοποιητική.

14. Βλέπει τους συνεργάτες του ως υφισταμένους.

15. Επιδιώκει τη σταθερότητα στον οργανισμό.

16. Γι’ αυτόν οι στόχοι είναι αντικειμενικοί, 

αναγκαίοι.

17. Σκέφτεται βελτιωτικά.

18. Ακολουθεί την πολιτική της εταιρίας.

1.  Αναδεικνύεται.

2. Ακολουθείται αυθόρμητα.

3. Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη.

4. Περνά όραμα, εμπνέει, πείθει, εκμαιεύει και επικοινωνεί.

5. Κερδίζει εμπιστοσύνη, πρόθυμη συμμετοχή, 

ενθουσιασμό, αφοσίωση.

6. Δίνει έμφαση στους ανθρώπους και τα συναισθήματα 

- καρδιά.

7. Ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει τα πλαίσια.

8. Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές, 

καινοτομεί.

9. Ερευνά την πραγματικότητα.

10. Έχει να κάνει με το όραμα, τη δημιουργικότητα, την 

πρόκληση και τη διαχείριση της αλλαγής, την έμπνευση.

11. Προχωρά σε σύλληψη μακροχρόνιου οράματος και 

ανάπτυξη απαραίτητων στρατηγικών αλλαγών για την 

επίτευξή του.

12. Κάνει τα σωστά πράγματα.

13. Βρίσκει νέους, καινοτόμους τρόπους επίλυσης των 

προβλημάτων, αναλαμβάνει ρίσκα.

14. Αναπτύσσει με τους συνεργάτες του και 

συναισθηματικές σχέσεις, μέσω της δημιουργίας οράματος.

15. Δεν έχει τίποτα σαν δεδομένο. Αναζητά το 

διαφορετικό και το καινούργιο. Έχει ριζοσπαστικό πνεύμα.

16. Έχει προσωπική αντίληψη για τους στόχους, οι οποίοι 

εκφράζουν και δικά του οράματα, ιδανικά, επιθυμίες.

17. Σκέφτεται ριζοσπαστικά.

18. Ακολουθεί τη διαίσθησή του.

Πίνακας 1:  Διαφορές Μάνατζερ και ηγέτη

2.3 Προσεγγίσεις στην ηγεσία - Μοντέλα και θεωρίες

Στη Διοικητική Επιστήμη έχουν αναπτυχθεί αρκετές προσεγγίσεις του

φαινομένου της ηγεσίας, οι οποίες είναι αρκετά συμπληρωματικές μεταξύ τους.   

Παλαιότερες θεωρήσεις της ηγεσίας ως κληρονομικού χαρίσματος ή χαρίσματος για 

την ηγεσία, όπως η «γενετική» ή η «θεωρία των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων»  είχαν 
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να κάνουν περισσότερο με καταναγκασμό και παραδοσιακά μοντέλα παρακίνησης. 

(Κουτούζης, 1992).                        

1) Προσέγγιση δύναμης-επιρροής

            Η αρχική αυτή προσέγγιση προσπαθεί να ερευνήσει τα ζητήματα που αφορούν 

το μέγεθος, τις πηγές δύναμης που διαθέτει ο ηγέτης και πώς αυτός τις ασκεί, ώστε να 

είναι αποτελεσματικός. Σημαντικό ζήτημα αυτής της προσέγγισης είναι το πώς τα 

χαρακτηριστικά του ατόμου σε συνδυασμό με την κατάσταση μέσα στην οποία 

ασκείται η ηγεσία προσδιορίζουν τη δύναμη που διαθέτει.  Όμως η έννοια της ηγεσίας 

δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες  της δύναμης, (η δυνατότητα κάποιου να επιβάλλει 

τις επιθυμίες του στους άλλους, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά τους), της εξουσίας (το 

νόμιμο δικαίωμα που έχει κανείς να ασκεί τη δύναμη που διαθέτει και της επιρροής ( η 

αλλαγή της σκέψης και της συμπεριφοράς ενός ατόμου, που προκύπτει από την 

επίδραση της δύναμης που ασκείται σε αυτό από άλλο άτομο). Η ηγεσία αποτελεί

λειτουργία, ενώ η δύναμη η επιρροή και η εξουσία αποτελούν μέσα άσκησης της. 

2) Προσέγγιση χαρακτηριστικών  της προσωπικότητας – Χαρίσματα

            Αυτή η επίσης αρχική προσέγγιση του φαινομένου της ηγεσίας βασίστηκε 

στην πεποίθηση ότι οι ηγέτες διαθέτουν κληρονομικό χάρισμα . 

Σύμφωνα με τη «θεωρία των χαρακτηριστικών», ο ηγέτης αναμενόταν να είναι 

εξαιρετικά ευφυής, ενεργητικός, ικανός ρήτορας και ακόμα ψηλός, εμφανίσιμος κ.λπ. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα αυτό που αμφισβητήθηκε ήταν η κληρονομικότητα του 

χαρίσματος και η προσέγγιση έπαψε να είναι «γενετική». Η προσέγγιση αυτή, αρκετά  

δημοφιλής , απασχολεί ακόμα στις μέρες μας τα βιβλία του μάνατζμεντ, αν και ο 

επιστημονικός έλεγχος των υποθέσεών της, δεν οδήγησε σε  επαλήθευσή τους.  Δεν 

αμφισβητήθηκε η ανάγκη ύπαρξης ηγετικού χαρίσματος, αλλά αναζητήθηκαν τα 

συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά των ηγετών. Έτσι αναδείχθηκαν αντιφάσεις και 

προβλήματα στην ικανότητα ερμηνείας του φαινομένου. Για παράδειγμα πολλοί 

μεγάλοι ηγέτες δεν διέθεταν ύψος, ενώ από άποψη ευφυΐας αποδείχτηκε ότι δεν 

υπήρχε σημαντική διαφορά από τον μέσο όρο. Ο Stodgill (1950) τονίζει ότι η ύπαρξη 

ορισμένων χαρακτηριστικών αυξάνει την πιθανότητα να είναι ο ηγέτης 

αποτελεσματικός, χωρίς να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η επιτυχία του.

Μια πρώτη προσπάθεια απομάκρυνσης από αυτές τις προσεγγίσεις, στις αρχές του 

20ού αιώνα, αποτελεί η κοινωνιολογική προσέγγιση των οργανώσεων από τον Weber

(1979), ο οποίος θεωρεί ότι το χάρισμα προσδιορίζεται από το κοινωνικό και 
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οργανωτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ο ηγέτης, που μπορεί να είναι η 

παράδοση ή η ορθολογική οργανωτική δομή, και όχι ότι απορρέει από τις προσωπικές 

ικανότητες του ηγέτη. Η διάκριση αυτή οδηγεί στις νέες προσεγγίσεις της ηγεσίας, 

που μετατόπισαν το ενδιαφέρον τους από την προσωπικότητα του ηγέτη σε 

παραμέτρους κοινωνικής φύσης, και σε θέματα όπως η δομή, η ιεραρχία και η κατοχή 

ενός συγκεκριμένου οργανωτικού ρόλου, που αφορούν και καθορίζουν τη δράση 

τόσο του ηγέτη όσο και του υφιστάμενου. 

3) Οι προσεγγίσεις των προτύπων ηγετικής συμπεριφοράς

          Η μετατόπιση της εστίασης από το ερώτημα «ποιοι είναι;» στο ερώτημα «τι 

κάνουν;» οι ηγέτες, οδήγησε σε νέες προσεγγίσεις πάνω στην ηγεσία. Πρόκειται για 

λειτουργικές – συστημικές προσεγγίσεις, οι οποίες μελετούν την αλληλεξάρτηση και 

αμοιβαία συσχέτιση των ηγετών και των ομάδων στο πλαίσιο των οργανώσεων, που 

γίνονται αντιληπτές ως συστήματα ανοικτά ή κλειστά. Από αυτές τις προσεγγίσεις 

προέκυψαν μια σειρά προτάσεις ταξινομήσεων των χαρακτηριστικών τύπων ηγετικής 

συμπεριφοράς και των τρόπων που αυτοί συμβάλλουν στην αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία του συστήματος. 

3.1. Στυλ Ηγεσίας σύμφωνα με τους Lewin, Lippit and White (1939)                                       

          Με τη μέθοδο του κοινωνικού πειράματος διερευνήθηκε η στάση του ηγέτη 

απέναντι στην ομάδα και καταβλήθηκε προσπάθεια να προσδιοριστεί το 

αποτελεσματικότερο ανάμεσα στα βασικά στυλ ηγετικής συμπεριφοράς. Ως κριτήριο 

για την διάκριση των τρόπων ηγετικής συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκε ο βαθμός 

συμμετοχής της ομάδας στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων και ορίστηκαν 

τρία βασικά στυλ ηγεσίας:

Το αυταρχικό, (The autocrat) στο οποίο ο ηγέτης κυριαρχεί επί των μελών των 

ομάδων, δε χαίρει της εμπιστοσύνης τους, αντλεί τη δύναμή του από τη θέση που 

κατέχει και μεταβιβάζει διαταγές χωρίς να προχωρεί σε επεξηγήσεις. Η αυταρχική 

προσέγγιση συχνά φαντάζει ο κατάλληλος τρόπος σε καταστάσεις που απαιτούν 

επείγουσα δράση.

Το εξουσιοδοτικό (laissez fair) : Ο ηγέτης ασκεί έλεγχο στην ομάδα, αφήνοντάς της 

περιθώρια αυτενέργειας. Υιοθετεί κανείς το στυλ αυτό όταν δεν έχει εμπιστοσύνη 

στις ικανότητες του και όταν στην ομάδα υπάρχουν άλλα άτομα με υψηλά προσόντα. 

Το δημοκρατικό(The democrat): ο ηγέτης ενώ διατηρεί τον έλεγχο της ομάδας, της 

δίνει κίνητρο να αυτενεργήσει, επιτρέπει στα μέλη να συμμετέχουν στη λήψη 
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αποφάσεων και όταν αναγκάζεται να πάρει μόνος μία απόφαση, εξηγεί τους λόγους 

στην ομάδα, τα μέλη της οποίας δέχονται τις αλλαγές.

          Επηρεασμένοι από την ενασχόλησή τους με τα πολιτικά πράγματα στο τέλος 

της δεκαετίας του ’30 οι ερευνητές αναζήτησαν την επαλήθευση της υπόθεσης ότι το 

δημοκρατικό στυλ είναι το πιο κατάλληλο και το πιο αποτελεσματικό για την 

εξασφάλιση κλίματος συνεργασίας και για την ικανοποίηση των μελών της ομάδας. Τα 

στοιχεία των ερευνών έδειξαν ότι η υπόθεση επαληθεύτηκε, όταν ως κριτήριο 

αποτελεσματικότητας χρησιμοποιήθηκε η ανάπτυξη ηθικών αξιών και ιδανικών

(Smith and Peterson, 1988). Στο βαθμό που αυτό αποτελεί βασικό σκοπό της 

παιδείας, ενισχύεται η άποψη ότι το πιο αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας στο σχολείο 

είναι το δημοκρατικό – συμμετοχικό. 

          Σε παρόμοια κατεύθυνση και εκφράζοντας συγκεκριμένες αντιλήψεις και 

ιδεολογίες για τον άνθρωπο, κινήθηκαν οι θεωρίες των Mc Gregor (1960) και Argyris 

(1957). Ο Mc Gregor μίλησε για τη «θεωρία Χ», που υιοθετούν οι αυταρχικοί ηγέτες, 

σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι γενικά δεν αγαπούν την εργασία και λειτουργούν 

ως μάζα που χρειάζεται καθοδήγηση από χαρισματικούς ηγέτες. Την αντιδιέστειλε 

από τη «θεωρία Υ», που υιοθετούν οι δημοκρατικοί ηγέτες, σύμφωνα με την οποία οι 

άνθρωποι αγαπούν και χαίρονται την εργασία, λειτουργούν υπεύθυνα, έχουν 

δημιουργικές ικανότητες και αρέσκονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και 

επομένως λειτουργούν πιο αποτελεσματικά με μια δημοκρατική ηγεσία. 

          Ο Argyris στη θέση της θεωρίας Χ έβαλε την έννοια της «ανωριμότητας» και 

στη θέση της θεωρίας Υ την έννοια της «ωριμότητας», αντιστοιχίζοντάς τες με το 

αυταρχικό «πρότυπο συμπεριφοράς Α», και το ανθρωπιστικό «πρότυπο συμπεριφοράς 

Β». Και οι δύο υποστήριξαν την εξέλιξη από το αυταρχικό στυλ ηγεσίας στο 

δημοκρατικό, σαν αναγκαία προϋπόθεση αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης των 

ανθρώπων στο χώρο των κοινωνικών οργανώσεων. Ο Argyris  μάλιστα υποστήριξε 

την άποψη, ότι η εφαρμογή ενός συμμετοχικού μοντέλου μάνατζμεντ, δίνει τη 

δυνατότητα στους εργαζόμενους μέσα από τη συμμετοχή τους στον προγραμματισμό 

και στη λήψη των αποφάσεων να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και να βελτιώσουν 

την αποδοτικότητά τους. 

3.2. Τα στυλ ηγετικής συμπεριφοράς του Likert.

          Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξε και ο Likert (1961; 1969) με τους 

συνεργάτες του στο πανεπιστήμιο του Michigan, ύστερα από μακροχρόνιες έρευνες και 

πειραματισμούς. Υποστήριξε ότι το «δημοκρατικό - συμμετοχικό σύστημα ηγεσίας» είναι 
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το πιο αποτελεσματικό και η συμμετοχή των εργαζομένων στον προγραμματισμό και τη 

λήψη των αποφάσεων, μπορεί να επιτύχει επίδοση κατά 20-40% υψηλότερη από μια 

μέση κατάσταση. 

Ο Likert με βασικό κριτήριο τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των 

αποφάσεων, διέκρινε τέσσερα στυλ ηγεσίας: 

- το «αυταρχικό εκμεταλλευτικό», όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται στις ανώτατες 

ιεραρχικές βαθμίδες και επιβάλλονται στους εργαζόμενους, 

- το «καλοπροαίρετο αυταρχικό», όπου ο ηγέτης λαμβάνει τις αποφάσεις, αλλά 

προσπαθεί να πείσει τους εργαζόμενους ότι είναι για το συμφέρον όλων 

- το «συμβουλευτικό», όπου ο ηγέτης λαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις αλλά 

συμβουλεύεται τους εργαζόμενους και αφήνει γι’ αυτούς τις μικρότερες αποφάσεις 

- το «συμμετοχικό», όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από όλους όσους εμπλέκονται  

στην υλοποίησή τους. 

3.3. Οι δύο διαστάσεις της ηγεσίας

          Στο συμπέρασμα ότι το στυλ ηγεσίας μπορεί να περιγραφεί καλύτερα ως 

κυμαινόμενο ανάμεσα σε δυο διαστάσεις, κατέληξαν τόσο οι έρευνες του Ohio State 

University (Stodgil and Coons, 1957), όσο και αυτές του University of Michigan 

(Katz and Kahn, 1968), οι οποίες έγιναν τις δεκαετίες ’50 και ’60. Η διαφορά σε

σχέση με τις προηγούμενες προσεγγίσεις εντοπίζεται στο ότι κριτήριο χαρακτηρισμού 

της ηγετικής συμπεριφοράς δεν ήταν πλέον ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, αλλά η 

σπουδαιότητα που αποδίδει ο ηγέτης και ο γενικός προσανατολισμός του προς δύο 

μεταβλητές: τις ανθρώπινες σχέσεις και την απόδοση της εργασίας. 

Τα δύο στυλ ηγεσίας που προέκυψαν ήταν αντίστοιχα, το «προσανατολισμένο στους 

ανθρώπους ή τις ανθρώπινες σχέσεις» (employee orientation, Michigan) ή 

(consideration, Ohio) και αυτό που είναι «προσανατολισμένο στην παραγωγή ή στη 

δόμηση των καθηκόντων» (production orientation, Michigan) ή (initiating structure, 

Ohio). Η διαφορά μεταξύ των προσεγγίσεων του Michigan και του Ohio ήταν ότι 

σύμφωνα με την πρώτη ένας ηγέτης που δείχνει ενδιαφέρον για την παραγωγή δεν 

μπορεί να έχει ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους, ενώ η δεύτερη υιοθετούσε την 

άποψη ότι ένας ηγέτης μπορεί να είναι προσανατολισμένος και στις δύο 

κατευθύνσεις. 

          Τα αρχικά πορίσματα της έρευνας του Michigan, ότι μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα έχουν οι «ανθρωποκεντρικοί» ηγέτες, αμφισβητήθηκαν στη 

συνέχεια από άλλες έρευνες. Το ίδιο συνέβη και με τα συμπεράσματα της έρευνας 
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του Ohio, που έδειχναν ότι ηγέτες με αμφίπλευρο προσανατολισμό επιτύγχαναν 

μεγαλύτερη απόδοση και ικανοποίηση των εργαζομένων. Αντίθετα οι νέες έρευνες 

εδραίωσαν την άποψη ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τύπος αποτελεσματικού 

ηγέτη, αλλά διαφορετικοί τύποι για διαφορετικές περιπτώσεις. 

3.4. Το διοικητικό πλέγμα των Blake and Mouton. (1964)

          Τον προσδιορισμό του ηγετικού στυλ από δύο διαστάσεις – ενδιαφέρον για 

ανθρώπους και ενδιαφέρον για παραγωγή – υιοθετούσαν και οι Robert Blake και Jane 

Mouton. 

1/9 Μάνατζμεντ
Σοβαρή προσοχή στις ανθρώπινες 
ανάγκες για ικανοποιητικές 
σχέσεις οδηγεί σε μια άνετη 
φιλική, οργανωσιακή ατμόσφαιρα 
και ρυθμό εργασίας

9/9 Μάνατζμεντ
Αποπεράτωση εργασίας 
επιτυγχάνεται από συναινούντες 
ανθρώπους. Αλληλεξάρτηση δια 
"κοινής υποστήριξης" πάνω στο 
στόχο της επιχείρησης οδηγεί σε 
σχέσεις εμπιστοσύνης και 
σεβασμού

5/5 Μάνατζμεντ
Ικανοποιητική απόδοση του 
οργανισμού είναι δυνατή αν η 
ανάγκη για εκτέλεση έργου και 
η ανάγκη για υψηλό ηθικό των 
εργαζομένων ικανοποιηθούν σε 
ένα σχετικά καλό επίπεδο

Υψηλό
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Χαμηλό

1/1 Μάνατζμεντ
Καταβολή ελάχιστης 
προσπάθειας για να γίνει η 
απαιτούμενη εργασία είναι 
κατάλληλη, για τη διατήρηση της 
αποδοτικότητας του οργανισμού

9/1 Μάνατζμεντ
Η επάρκεια των λειτουργιών είναι 
αποτέλεσμα τακτοποίησης· των 
συνθηκών εργασίας με τέτοιο 
τρόπο, ώστε η επέμβαση του 
ανθρώπινου στοιχείου να γίνεται σε 
ελάχιστο βαθμό

Χαμηλό                              Ενδιαφέρον για παραγωγή / αποτελέσματα                                     Υψηλό

Διάγραμμα 1:  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΠΛΕΓΜΑ (Managerial Grid), ( Blake and Mouton).

Πηγή : Χυτήρης, Λ. (2006) ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ  ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΘΗΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ INTERBOOKS

           Αλλά, ενώ οι ερευνητές του Ohio μεταχειρίζονταν τις δύο διαστάσεις ως 

ανεξάρτητες μεταξύ τους και ανέπτυξαν διαφορετικές κλίμακες μέτρησης για την 

καθεμιά, οι Blake and Mouton (1964) διαφώνησαν και υποστήριξαν ότι η αντίδραση 

των υφισταμένων σε μια κατεύθυνση ή καθήκον που τους θέτει ο ηγέτης, 

χρωματίζεται από το σεβασμό με τον οποίο αυτή η ανάθεση, και άλλες προηγούμενες, 

έχουν εκφραστεί. Υποστήριξαν ότι οι δύο διαστάσεις είναι αναπόσπαστα 

συνδεδεμένες και επομένως πρέπει να διερευνώνται από κλίμακες μέτρησης με 

απόψεις που ενσωματώνουν τις αλληλεπιδράσεις τους. Τις απόψεις τους για την 

τυπολογία των στυλ ηγεσίας αποκρυστάλλωσαν στο «διοικητικό πλέγμα» (Managerial 



39

Grid), ένα πλέγμα 9 Χ 9 σημείων με άξονες τις δύο διαστάσεις της ηγετικής 

συμπεριφοράς, το οποίο τους επιτρέπει να αναπτύξουν 81 δυνατούς συνδυασμούς 

ηγετικών προσανατολισμών. Στο παραπάνω διάγραμμα (πίνακας 2) απεικονίζεται το 

πλέγμα του ηγέτη με τα πέντε κύρια πρότυπα διοίκησης. Στο ίδιο συμπέρασμα είχαν 

καταλήξει νωρίτερα και άλλοι ερευνητές, όπως ο Halpin (1957), μετά από έρευνά του 

σε διοικητές αεροσκαφών, η οποία έδειξε ότι οι ηγέτες με υψηλή βαθμολογία και στις 

δύο διαστάσεις, αναφέρονται από τους ανωτέρους τους ως πιο αποδοτικοί, ενώ οι 

υφιστάμενοί τους είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Εκκινώντας από τις 

ιδέες των Blake και Mouton, ο Reddin (1967) ανέπτυξε την έννοια του «τρισδιάστατου 

πλέγματος», προσθέτοντας τη διάσταση της αποτελεσματικότητας σε αυτές του 

ενδιαφέροντος για το καθήκον και του ενδιαφέροντος για τα άτομα. Από τη θεωρία 

των τριών διαστάσεων (3-D), ανάλογα με τον προσανατολισμό προκύπτουν οκτώ 

στυλ διοικητικής συμπεριφοράς, τα οποία, κατά τον Reddin, μπορεί να αξιοποιεί ο 

ηγέτης κρίνοντας την αποτελεσματικότητά τους μέσα στα πλαίσια της κατάστασης, 

δηλαδή των συνθηκών όπου εφαρμόζεται η ηγεσία. 

3.5 Το μοντέλο ανταλλαγής ηγέτη-υφισταμένων (Dansereau F., Graen G., Haga W

LMX-Leader Member Exchange Model, 1975):

          Διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ως προς το γεγονός ότι εξηγεί πώς οι σχέσεις 

του ηγέτη με τα μέλη είναι μοναδικές. Έτσι οι ηγέτες μπορούν να αναπτύσσουν 

υψηλής ποιότητας σχέσεις με μέλη στα οποία δίνονται ευθύνες και προνόμια (εσω-

ομάδα), σε αντίθεση με άλλα μέλη με τα οποία διατηρείται μια λιγότερο στενή και 

πιο τυπική σχέση (εξω-ομάδα). 

3.6 Η Προσέγγιση των 4 πλαισίων δράσης των  Bolman and Deal (1991)

(The Four Framework Approach):

          Όσον αφορά το δομικό πλαίσιο δράσης, πρέπει να τονιστεί ότι σε μια 

πετυχημένη κατάσταση ο ηγέτης είναι κοινωνικός αρχιτέκτονας, που αναλύει και 

σχεδιάζει, ενώ σε μια αποτυχημένη ένας τύραννος που εμμένει στην λεπτομέρεια. Σε 

σχέση με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αξίζει να αναφερθεί ότι σε μια 

πετυχημένη κατάσταση ο ηγέτης είναι υπηρέτης που ενδυναμώνει, ενώ σε μια 

αποτυχημένη είναι ανατροπέας και απατεώνας. Αναφορικά με το πολιτικό πλαίσιο 

δράσης, ο επιτυχημένος ηγέτης είναι δικηγόρος που συμφιλιώνει. Τέλος, όσον αφορά 

το συμβολικό πλαίσιο δράσης, σκόπιμο είναι να ειπωθεί ότι σε μια πετυχημένη 

ηγεσία ο ηγέτης είναι προφήτης που εμπνέει, ενώ σε μια αποτυχημένη ένας 
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φανατικός ή τρελός. Οι ηγέτες μπορούν να μπουν σε μια από αυτές τις τέσσερις 

κατηγορίες, ανάλογα με την κατάσταση και την καταλληλότητα της καθεμιάς. 

4) Ενδεχομενικές προσεγγίσεις της ηγεσίας

          Οι ενδεχομενικές προσεγγίσεις εντάσσονται στις λειτουργικές – συστημικές 

προσεγγίσεις, αλλά διαφέρουν από τις προηγούμενες στο ότι η έμφαση δεν δίνεται 

στην αλληλεξάρτηση των στοιχείων του συστήματος, αλλά στην ικανότητα 

προσαρμογής και αναπροσαρμογής του στις μεταβολές του περιβάλλοντος (Lawrence 

and Lorsch, 1967;
. 
Burrell, 1996). Απηχούν τη σταδιακή επικράτηση στα τέλη της 

δεκαετίας του ’60, ενός τρόπου σκέψης που συνοψίζεται στη φράση «τα πάντα 

εξαρτώνται». Σύμφωνα με τις ενδεχομενικές προσεγγίσεις της ηγεσίας η ανάπτυξη 

ενός συγκεκριμένου στυλ ηγεσίας ή η αποτελεσματικότητά του συνδέεται με τα 

«ενδεχόμενα» ή τις συγκεκριμένες αντικειμενικές περιστάσεις εντός των οποίων 

λειτουργεί ο ηγέτης. Οι περιστάσεις αυτές, η «κατάσταση» λαμβάνονται υπόψη σαν 

ανεξάρτητες προσδιοριστικές μεταβλητές της ηγετικής συμπεριφοράς. Οι 

προσεγγίσεις αυτές επηρεάστηκαν από τις θεωρίες των προτύπων της ηγετικής 

συμπεριφοράς και συνέχισαν να αναλύουν την ηγεσία με βάση τη δράση ηγετών, με 

συγκεκριμένο στυλ ηγετικής συμπεριφοράς, πάνω στους υφισταμένους. 

4.1. Η ενδεχομενική θεωρία του Fiedler

          Η «Ενδεχομενική Θεωρία της Ηγεσίας» του Fiedler (1976;
. 
1993) θεωρείται η 

πιο αντιπροσωπευτική ενδεχομενική προσέγγιση της ηγεσίας και ανήκει στις 

«κλασικές ενδεχομενικές προσεγγίσεις», στις οποίες η έμφαση δίδεται στον εντοπισμό 

των σχέσεων αλληλεξάρτησης της ηγεσίας με το εξωτερικό περιβάλλον. Παρά τις 

κριτικές που δέχτηκε σε επίπεδο μεθοδολογίας για σύγχυση σχετικά με τη σημασία 

των κύριων εργαλείων μέτρησης, παραμένει σημαντική η συμβολή της στην 

κατανόηση της ηγεσίας. Αποτελεί μια προσπάθεια σύνδεσης της 

αποτελεσματικότητας της ηγεσίας, με την κατάσταση μέσα στην οποία λειτουργεί ο 

ηγέτης που συνοψίζεται στη φράση «μπορούμε μόνο να μιλάμε για έναν ηγέτη ο 

οποίος είναι αποτελεσματικός σε μια κατάσταση, και μη αποτελεσματικός σε μια άλλη» 

(Fiedler,1976). Πρακτική συνέπειά της είναι η άποψη ότι στο βαθμό που ο 

χαρακτήρας ενός ηγέτη είναι δύσκολο να αλλάξει, είναι αναγκαία η αλλαγή της 

κατάστασης, ώστε να ταιριάζει στον ηγέτη. Η θεωρία του Fiedler βασίστηκε σε τρεις 

προϋποθέσεις: 
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- ότι η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας μπορεί να θεωρηθεί ως ταυτόσημη με την 

απόδοση της ομάδας και να μετρηθεί μέσω αυτής 

- ότι το βασικό στυλ ηγεσίας ενός ηγέτη μπορεί να οριστεί με το κριτήριο «των 

ελάχιστα επιθυμητών συνεργατών», δηλαδή ότι αντανακλάται στην περιγραφή από τον 

ηγέτη του προσώπου με το οποίο είχε τη μεγαλύτερη δυσκολία στη συνεργασία (στην 

προϋπόθεση αυτή βασίστηκε η κλίμακα μέτρησης του ηγετικού προσανατολισμού 

(least preferred coworker scale του Fiedler) 

- ότι ο προσανατολισμός της ηγετικής συμπεριφοράς προς το έργο ή τους ανθρώπους, 

ο οποίος επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της ομάδας, εξαρτάται από την 

«ευνοϊκότητα της κατάστασης», δηλαδή από το βαθμό στον οποίο η κατάσταση 

επιτρέπει στον ηγέτη να ασκήσει επιρροή. Η ευνοϊκότητα της κατάστασης εξαρτάται 

από τρεις παράγοντες: 

1) Την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ ηγέτη και μελών ομάδας, που σημαίνει το βαθμό 

εμπιστοσύνης, σεβασμού και αποδοχής του ηγέτη από την ομάδα.

2) Τη δύναμη που προκύπτει από την τυπική θέση του ηγέτη, δηλαδή τη δικαιοδοσία 

του ηγέτη για ανταμοιβές ή τιμωρίες. 

3) Τον βαθμό συγκρότησης του συνολικού έργου, δηλαδή την ύπαρξη σαφών οδηγιών, 

διαδικασιών και στόχων για τα καθήκοντα των εργαζομένων. 

          Με βάση τα αποτελέσματα μεγάλου αριθμού ερευνών ο Fiedler κατέληξε στο 

συμπέρασμα, ότι οι προσανατολισμένοι στο καθήκον ηγέτες είναι πιο αποτελεσματικοί 

σε πολύ ευνοϊκές ή πολύ δυσμενείς καταστάσεις, ενώ οι προσανατολισμένοι στις 

ανθρώπινες σχέσεις ηγέτες είναι πιο αποτελεσματικοί στις ενδιάμεσες καταστάσεις. Το 

τελευταίο συμπέρασμα μας ενδιαφέρει, δεδομένου ότι στα σχολεία επικρατεί μια 

ενδιάμεση κατάσταση, αφού σύμφωνα και με τα πορίσματα σχετικών ερευνών στο 

ελληνικό σχολείο η δύναμη της τυπικής θέσης του διευθυντή είναι σχετικά 

περιορισμένη, ενώ τα καθήκοντα είναι μεν σαφώς προσδιορισμένα, όχι όμως και ο 

τρόπος εκτέλεσής τους που συναρτάται με την αυτονομία στην παιδαγωγική και 

διδακτική πρακτική των διδασκόντων ( Σιάνου – Κύργιου, 1992). Προκύπτει λοιπόν 

ότι ο πιο αποτελεσματικός τύπος ηγετικής συμπεριφοράς στο ελληνικό σχολείο είναι 

ο προσανατολισμένος στις ανθρώπινες σχέσεις, στον οποίο ο Fiedler αποδίδει τα 

χαρακτηριστικά του δημοκρατικού – συμμετοχικού στυλ.

4.2 Η θεωρία του κύκλου ζωής (Hersey and Blanchard, 1993):

          Η αποτελεσματικότητα του στυλ ηγεσίας εξαρτάται από την προσωπική 

ωριμότητα των εργαζομένων, ενώ οι διαστάσεις ηγεσίας είναι η συμπεριφορά έργου 
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και η συμπεριφορά σχέσεων. Ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας και το επίπεδο 

ανάπτυξης, αντιστοιχεί και κάποιο στυλ ηγεσίας, όπως το διευθυντικό για 

υπαλλήλους με ελάχιστο βαθμό ωριμότητας, το συμβουλευτικό, το υποστηρικτικό και 

το εξουσιοδοτικό για υπαλλήλους με βαθιά ωριμότητα. 

4.3 Η Θεωρία «Πορείας – Στόχου» (Path Goal Theory) (Evans, 1970; House, 1974):
          Προκειμένου να αποφύγουν την κριτική που δέχτηκε η θεωρία του Fiedler για 

υποκειμενικότητα και αμφίβολη εγκυρότητα, άλλοι ερευνητές απέφυγαν τον 

προσδιορισμό του ηγετικού στυλ με κλίμακες βασισμένες στην προσωπικότητα. Σε 

αυτές ανήκει η θεωρία «Πορείας – Στόχου», την οποία ανέπτυξε κυρίως ο House 

(1971). Η προσέγγιση αυτή, όπως και εκείνη των Vroom and Yetton που ακολουθεί, 

έδωσαν έμφαση στη διερεύνηση των μηχανισμών προσαρμογής των σχέσεων και των 

τρόπων συμπεριφοράς στις περιβαλλοντικές μεταβολές. Σημείο εκκίνησης της 

θεωρίας «Πορείας – Στόχου» αποτελεί μια από τις δημοφιλείς κατά τη δεκαετία του 

’60 θεωρία υποκίνησης, η «θεωρία της οργανικότητας ή προσδοκίας» του Vroom 

(1964). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η υποκίνηση των εργαζομένων είναι συνάρτηση 

της έντασης της επιθυμίας τους να αποκτήσουν ορισμένες ανταμοιβές και των 

προσδοκιών τους για την πιθανότητα επίτευξης επίδοσης και για την πιθανότητα η 

επίδοση να οδηγήσει στις επιθυμητές ανταμοιβές. Η θεωρία «πορείας – στόχου» 

προσπαθεί να δημιουργήσει ένα εξηγητικό πρότυπο, για το πώς η συμπεριφορά του 

ηγέτη μπορεί να προσαρμοστεί στην κατάσταση και να επιδράσει στη μέγιστη 

παρακίνηση των εργαζομένων για την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης και 

επομένως στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κατά την θεωρία «Πορείας –

Στόχου» οι εργαζόμενοι θα κάνουν αυτό που επιθυμεί ο ηγέτης αν αυτός μπορεί: Nα 

συμβάλλει στο ξεκαθάρισμα της ενδεδειγμένης πορείας υλοποίησης που αυξάνει τις 

πιθανότητες επίτευξης των στόχων και να επηρεάσει τους στόχους των εργαζομένων, 

ώστε να συνδεθούν οι προσωπικοί στόχοι τους ή οι ανταμοιβές τους με τους στόχους 

της οργάνωσης. 

            Σε νεότερη εκδοχή της θεωρίας διακρίνονται τέσσερα στυλ ηγεσίας (House 

and Mitchell, 1974): 

- το καθοδηγητικό (instrumental), όπου ο ηγέτης πληροφορεί τους υφιστάμενους για 

το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις για την επίτευξή του 

- το υποστηρικτικό (supportive), που χαρακτηρίζεται από τον φιλικό και προσιτό 

ηγέτη, ο οποίος ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των εργαζομένων 
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- το συμμετοχικό (participative), όπου ο ηγέτης εκτιμά τις απόψεις των εργαζομένων 

και τους συμβουλεύεται πριν λάβει κάποια απόφαση 

- προσανατολισμένο σε επιτεύγματα (achievement – oriented), όπου ο ηγέτης 

συμφωνεί με τους εργαζόμενους στην επιδίωξη προκλητικών στόχων και τους 

εμπιστεύεται για την επίτευξή τους. 

          Η επιλογή του πιο αποτελεσματικού στυλ εξαρτάται από παράγοντες που 

αφορούν την προσωπικότητα των εργαζομένων, δηλαδή αξίες, αντιλήψεις, ανάγκες, 

ικανότητες και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, όπως η φύση των 

καθηκόντων, το σύστημα εξουσίας και η φύση της ομάδας. Λαμβάνοντας υπόψη 

αυτούς τους παράγοντες ο ηγέτης επηρεάζει τις προσδοκίες και υποκινεί τους 

εργαζόμενους για την υλοποίηση των στόχων και των προσδοκιών. 

Εμπειρικές έρευνες πάνω στη θεωρία «πορείας – στόχου» αν και δεν μπόρεσαν να 

παράσχουν ισχυρή επαλήθευσή της, έχουν όμως καταλήξει σε ενδιαφέρουσες 

διαπιστώσεις με ιδιαίτερη πρακτική αξία. Για παράδειγμα, βρέθηκε ότι το 

καθοδηγητικό στυλ ηγεσίας παράγει μεγαλύτερη απόλαυση εργασίας για τους 

υφιστάμενους, καθώς και ικανοποίηση με τον ηγέτη και ενδογενή υποκίνηση, όταν η 

δόμηση των καθηκόντων είναι περιορισμένη (Indvik, 1986). Βρέθηκε ακόμα ότι το 

προσανατολισμένο σε επιτεύγματα στυλ ηγεσίας δεν έχει επίδραση σε υφιστάμενους 

με χαμηλό επίπεδο αναγκών για επιτεύγματα, ενώ όταν η ανάγκη για επιτεύγματα και 

η δόμηση των καθηκόντων είναι σε υψηλό επίπεδο, τότε το ίδιο στυλ εντείνει την 

ενδογενή ικανοποίηση, αλλά έχει αντίθετη επίδραση στην εξωγενή ικανοποίηση και 

στην απόδοση (Indvik, 1988). Ένα συμπέρασμα που μας ενδιαφέρει  είναι ότι 

εργαζόμενοι που έχουν ανάγκη αυτονομίας στην εργασία τους και εργάζονται για την 

υλοποίηση στόχων που δεν έχουν επαναληπτικό χαρακτήρα, επιτυγχάνουν μεγαλύτερη 

απόδοση και ικανοποίηση όταν η ηγετική συμπεριφορά προσανατολίζεται στο 

συμμετοχικό και το προσανατολισμένο σε επιτεύγματα στυλ ηγεσίας (Abdel-Halim, 

1983). Το συμπέρασμα αυτό  αφορά το ελληνικό σχολείο, όπου οι εκπαιδευτικοί 

διαθέτουν και επιδιώκουν αυτονομία, ιδιαίτερα όσον αφορά την παιδαγωγική και 

διδακτική πρακτική τους (Φρειδερίκου και Φολερού – Τσερούλη, 1991).

4.4 .Το μοντέλο των Vroom-Yetton (1973)
          Oι Vroom and Yetton  ανέπτυξαν ένα μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η επιλογή 

της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς του ηγέτη, προκύπτει σαν αποτέλεσμα διαδοχικών 



44

αποφάσεων, πάνω σε επτά διλήμματα που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες 

διαστάσεις της πραγματικότητας, στην οποία βρίσκεται: 

Τη σπουδαιότητα της απόφασης,

 τις πληροφορίες που διαθέτει ο ηγέτης για το πρόβλημα,

 τον ορισμό του προβλήματος, 

 τη σπουδαιότητα της συναίνεσης των υφισταμένων που απαιτεί η αποτελεσματική 

υλοποίηση της απόφασης, 

 το βαθμό αποδοχής από τους υφισταμένους των αποφάσεων που λαμβάνει μόνος 

του ο ηγέτης, 

 το βαθμό αποδοχής των στόχων της οργάνωσης από τους υφισταμένους που 

σχετίζονται με το πρόβλημα και 

 την ύπαρξη μεταξύ των μελών της ομάδας σύγκρουσης, που πηγάζει από τις 

διάφορες λύσεις που προτιμούν για το πρόβλημα. 

Σύμφωνα με τους Vroom and Yetton, ένας ηγέτης μπορεί να ακολουθήσει 

εναλλακτικά, πέντε στυλ ηγεσίας 

1) το πρώτο αυταρχικό στυλ, 

2) το δεύτερο αυταρχικό στυλ, 

3) το πρώτο συμβουλευτικό στυλ, 

4) το δεύτερο συμβουλευτικό στυλ και

5) το δημοκρατικό ή συμμετοχικό στυλ, 

με βασικό κριτήριο το βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής των υφισταμένων στη λήψη 

αποφάσεων. Προϋπόθεση για τη σωστή εκτίμηση του στυλ ηγεσίας είναι η καλή 

πληροφόρηση για στοιχεία που αφορούν την προσωπικότητα του ηγέτη, τις σχέσεις 

μεταξύ των εργαζομένων, το κλίμα συνεργασίας, το επίπεδο ενημέρωσης των 

εργαζομένων και γενικά για την κατάσταση, ώστε να γίνεται ορθή επιλογή 

απάντησης σε κάθε ερώτηση. Βασική συμβολή του μοντέλου των Vroom and Yetton

είναι ότι ανέδειξε ως σημαντική παράμετρο την πιθανότητα σύγκρουσης, η οποία 

διαφοροποιείται αναλόγως της έμφασης στην ποιότητα της απόφασης και την 

αποδοχή της από τους εργαζόμενους, επηρεάζοντας ουσιαστικά τις αποφάσεις. Οι 

απόψεις των Vroom and Yetton ενισχύθηκαν μέσα από πολλές εμπειρικές έρευνες. 

Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη εργασία του ο Vroom (Vroom and Jaco, 

1998) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο δημοκρατικό ή συμμετοχικό στυλ και υποστηρίζει ότι 

αποτελεί το αποτελεσματικότερο στυλ διοίκησης μετά από κατάλληλο χειρισμό και

διαμόρφωση της κατάστασης. 
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4.5 Το συνεχές της ηγετικής συμπεριφοράς των Tannembaum and

Schmidt(1958)

          Οι ανωτέρω παρουσίασαν διάφορες μορφές ηγετικής συμπεριφοράς, οι οποίες 

άλλοτε αποδεικνύονται περισσότερο και άλλοτε λιγότερο αποτελεσματικές. Βασικά 

στοιχεία που πιθανόν επηρεάζουν την καταλληλότητα των μορφών αυτών 

θεωρούνται παράγοντες που έχουν σχέση με τον ηγέτη, τον υφιστάμενο και την 

κατάσταση. Έτσι ορίστηκαν τα εξής στυλ ηγεσίας: ηγέτης που διατάσσει, που πείθει, 

που συζητά, που δοκιμάζει, που συμβουλεύεται, που ζητά συμμετοχή και που 

εξουσιοδοτεί.

4.6 Προσέγγιση από τη σκοπιά της οργανωσιακής κουλτούρας:

          Οι Peters and Waterman (1984)

υποστηρίζουν ότι στη διαμόρφωση της 

ηγετικής συμπεριφοράς σημαντικό ρόλο 

παίζει η οργανωσιακή κουλτούρα. Η 

κουλτούρα μειώνει τη χρήση οργανο-

γραμμάτων, γιατί οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τι 

αναμένεται από αυτούς και πώς πρέπει να 

ενεργήσουν για να είναι μέσα στα πλαίσια της 

φιλοσοφίας της  επιχείρησης.                   Διάγραμμα 2: Οργανωσιακή Κουλτούρα & ηγεσία

Ο Schein (1985) στο έργο του «Ηγεσία και κουλτούρα» θεωρεί ότι «η μοναδική και 

θεμελιώδης λειτουργία της ηγεσίας είναι η επιδέξια διαχείριση της οργανωσιακής 

κουλτούρας». Έδωσε στον όρο κουλτούρα τη σημασία ενός «σχήματος από βασικές 

παραδοχές – οι οποίες έχουν επινοηθεί, ανακαλυφθεί ή αναπτυχθεί από μια 

συγκεκριμένη ομάδα καθώς αυτή μαθαίνει να αντεπεξέρχεται στα προβλήματα με την 

εξωτερική προσαρμογή και την εσωτερική ολοκλήρωση – και οι οποίες είναι 

επαρκώς επεξεργασμένες, ώστε να θεωρούνται έγκυρες, και ως εκ τούτου 

κατάλληλες για να διδαχθούν σε νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος να αντιλαμβάνονται, 

σκέπτονται και αισθάνονται σε σχέση με αυτά τα προβλήματα». Μέσα από μια 

δυναμική ανάλυση, προσπάθησε να δείξει ότι η ηγεσία είναι συνυφασμένη με τη 

διαμόρφωση, εξέλιξη, μετασχηματισμό και καταστροφή της οργανωσιακής 

κουλτούρας και έχει διαφορετική λειτουργία σε κάθε ένα από τα κύρια στάδια 

εξέλιξης μιας οργάνωσης. 

- Στο στάδιο της ανάπτυξης η ηγεσία συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και 

βαθμιαία εμπέδωση των αρχών στις οποίες βασίζονται η αποστολή, οι σκοποί, η 
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δομή, και η λειτουργία της οργάνωσης. Στο στάδιο αυτό ο ηγέτης πρέπει να διαθέτει 

όραμα αλλά και ικανότητα διαμόρφωσής του και επιβολής του. 

- Στο μέσο στάδιο, που η οργάνωση έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, και η 

κουλτούρα επηρεάζει καθοριστικά τη λειτουργία της, αλλά και τις σχέσεις των 

μελών, ο ηγέτης πρέπει να διαθέτει τη διορατικότητα, ώστε να εντοπίζει τους τρόπους 

με τους οποίους η κουλτούρα μπορεί να βοηθήσει ή να παρεμποδίσει την εκπλήρωση 

των σκοπών της οργάνωσης και τις απαιτούμενες ικανότητες που θα βοηθήσουν την 

υλοποίηση των επιθυμητών αλλαγών. 

- Στην ώριμη οργάνωση, όπου έχει αναπτυχθεί μια ισχυρή κουλτούρα, ο ηγέτης θα 

πρέπει να έχει τις ικανότητες που απαιτούνται για να κατευθύνει την οργάνωση στις 

απαραίτητες προσαρμογές στο περιβάλλον ( προσαρμογές που πιθανόν απαιτούν την 

αλλαγή της κουλτούρας και στο σπάσιμο της τυραννίας της παλιάς κουλτούρας). 

Ο Schein πρότεινε την άποψη ότι οι ηγέτες στηρίζουν &  μεταδίδουν την οργανωσιακή 

κουλτούρα με πέντε μηχανισμούς :

 την κατεύθυνση της προσοχής, 

 την αντίδρασή τους σε κρίσιμες καταστάσεις, 

 την παραδειγματική συμπεριφορά, 

 την επιλογή κριτηρίων καταμερισμού αμοιβών και θέσεων,

 την επιλογή κριτηρίων πρόσληψης, εξέλιξης, εξόδου των εργαζομένων.

 Έτσι δημιουργεί μια πιο στέρεα και μετρήσιμη βάση προσέγγισης της κουλτούρας 

και αποφεύγει τη χρήση της έννοιας του χαρίσματος. Οι ηγέτες μπορούν να κριθούν 

μόνο στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και οι κουλτούρες είναι καλές ή κακές 

μόνο σε σχέση με συγκεκριμένες αξίες. Ο Schein αποφεύγει επίσης τη διάκριση 

μεταξύ της ηγεσίας, ως πηγής αλλαγών, και του μάνατζμεντ, ως πηγής της 

καθημερινής διοίκησης, υιοθετώντας την άποψη, ότι όσα συμβαίνουν στην οργάνωση 

αποκτούν νόημα μέσα από τη δράση - αντίδραση του ηγέτη και την προσοχή που 

δίνει σε αυτά. Ο Bryman (1996), θεωρεί την προσέγγιση της ηγεσίας «ταυτόχρονα 

αιτία, σύμπτωμα και συνέπεια» της κατάστασης που επικρατεί με την έμφαση που 

δίδεται στο όραμα και την αποστολή στις διαφημιστικές καταχωρήσεις και τις 

αναφορές των εταιριών. 

4. Σύγχρονες προσεγγίσεις της ηγεσίας
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Οι  συστημικές και οι ενδεχομενικές προσεγγίσεις, τα ορθολογικά μοντέλα λήψης 

αποφάσεων, και η θετικιστική – αντικειμενική θεώρηση της επιστήμης, επικράτησε 

έως και τη δεκαετία του ’80, από όπου η έρευνα πάνω στην ηγεσία απέκτησε νέα

δυναμική. Ένας σημαντικός αριθμός μελετών πάνω στην ηγεσία, που αναπτύχθηκαν 

μετά το 1980, επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την εργασία του Burns (1978),

πάνω στην ηγεσία που εστίασε στη διάκριση μεταξύ ηγέτη και μάνατζερ, την οποία 

εικονοποίησε μέσα από παραδείγματα, όπως αυτά των Gandhi και Roosevelt και 

προχώρησε στη διάκριση της «συναλλακτικής ηγεσίας» (transactional ή management) 

από τη «μετασχηματιστική ηγεσία» (transformational), σύμφωνα με την οποία ο 

ηγέτης με τη δράση του ορίζει την οργανωσιακή πραγματικότητα μέσα από την 

επεξεργασία ενός οράματος, που αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται 

και  ορίζει την αποστολή της οργάνωσης και τις αξίες που μπορούν να την 

προωθήσουν (Rosenbach and Taylor, 1998). Γύρω από αυτά τα ζητήματα 

αναπτύχθηκε η τάση της «νέας ηγεσίας» (Bryman, 1992) στην οποία 

περιλαμβάνονται προσεγγίσεις, όπως αυτές της «οραματικής ηγεσίας» (visionary), 

της «μετασχηματιστικής ηγεσίας» ( transformational) ή της «χαρισματικής ηγεσίας» 

(charismatic). Οι προσεγγίσεις αυτές εμφανίζουν ορισμένα κοινά στοιχεία στη 

θεματολογία, στη μεθοδολογία, στην οπτική που υιοθετούν απέναντι στην ηγεσία. 

Σύμφωνα με τον Bryman (1992) κοινά θέματά τους – στην ουσία παράγοντες που 

μπορούν να συμβάλλουν στην ικανότητα των ηγετών να πραγματοποιήσουν το όραμά 

τους - αποτελούν: 

- το «όραμα» (vision) με την έννοια της έμπνευσης, είτε με την έννοια της αποστολής 

- η «επικοινωνία του οράματος», ώστε να είναι πλήρως κατανοητό 

- η σύνδεση του οράματος με την «ενδυνάμωση των μελών της οργάνωσης» 

- ο ρόλος του ηγέτη σε σχέση με την οργανωσιακή κουλτούρα 

- η «εμπιστοσύνη» των μελών προς τον ηγέτη ως προϋπόθεση για την επίτευξη του 

οράματος. 

Οι προσεγγίσεις αυτές σηματοδοτούν μια μεταβολή του προσανατολισμού προς τη 

θεώρηση του ηγέτη ως «μάνατζερ του νοήματος» (management of meaning) 

(Smircich and Morgan, 1982;
. 

Smith and Peterson, 1988) και επομένως προς μια 

περισσότερο ατομοκεντρική θεώρηση της ηγεσίας, αφού σε κάποιο βαθμό θεωρούν 

την ηγεσία μια συμβολική δράση και διαδικασία, κατά την οποία ο ηγέτης ορίζει για 

λογαριασμό των υφισταμένων όλες τις σημαντικές έννοιες, δημιουργώντας όρους 
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συναίνεσης και αποτελεσματικότητας. Αυτό εξάλλου συνδέεται και με την 

κατεύθυνση των ερευνών, στο πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων, προς τα ανώτατα 

ηγετικά στελέχη. 

2.3.5.1. Η «χαρισματική ηγεσία»
Έννοια και ορισμός της χαρισματικής ηγεσίας

          Το χάρισμα του ηγέτη δεν είναι παρά φαινόμενο απόδοσης από την πλευρά των 

οπαδών (Conger and Kanungo, 1988). Χαρισματικός ηγέτης, δηλαδή, είναι αυτός που 

έτσι τον βλέπουν οι οπαδοί του. Ακόμη, οι ομάδες κουλτούρας μπορούν να 

ποικίλλουν στη σύλληψη των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών αποτελεσματικής 

ηγεσίας. Σε μερικές κουλτούρες κάποιος χρειάζεται να αναλάβει αποφασιστικές 

δράσεις ώστε να ιδωθεί ως ηγέτης, ενώ σε άλλες η συμβουλευτική, δημοκρατική 

προσέγγιση είναι προαπαιτούμενο. Σε μια κουλτούρα που εμπεριέχει το αυταρχικό 

στυλ η ευαισθησία του ηγέτη μπορεί να εκληφθεί ως αδυναμία. Υποστηρίζεται ότι οι 

χαρισματικοί ηγέτες παρουσιάζονται σε κοινωνίες με παράδοση στην υποστήριξη 

αυτών και προσμονή για την εμφάνισή τους, όμως μπορεί ν’ αντιμετωπίζονται και 

αρνητικά σε κοινωνίες με παρελθόντες δεσποτικούς ηγέτες (Bass, 1990).

         Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί ότι η χαρισματική ηγεσία έρχεται σε 

αντιδιαστολή με τη συναλλακτική, που δεν είναι παρά μια αμοιβαία δοσοληψία 

μεταξύ ηγέτη και υφισταμένου (Burns, 1978). Ο ηγέτης ζητά από τον υφιστάμενο να 

κάνει κάτι και στη συνέχεια του παρέχει μια επιθυμητή για εκείνον ανταμοιβή. Τέλος, 

και για να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια, σκόπιμο κρίνεται να γίνει σύγκριση 

και  με την μετασχηματιστική ηγεσία, η οποία εμφανίζεται όταν ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα σχετίζονται με άλλα με τέτοιο τρόπο, ώστε ηγέτες και υφιστάμενοι να 

ανυψώνουν ο ένας τον άλλο σε ανώτερα επίπεδα κινήτρων και ηθικής (Burns, 1978).

Οι ηγέτες, δηλαδή, μεταμορφώνουν τους υφισταμένους, ανεβάζοντας τους σε 

υψηλότερα επίπεδα και αυτό το επιτυγχάνουν με το να τους βοηθούν στην επίτευξη 

των στόχων τους. Έτσι, η μετασχηματιστική ηγεσία δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη 

χαρισματική. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι ο ηγέτης κάνει τους οπαδούς του 

να υπερβούν το προσωπικό τους συμφέρον, χάριν των συμφερόντων της οργάνωσης.      

          Το χάρισμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει μετασχηματιστική 

ηγεσία, αλλά δεν αρκεί, καθώς υπάρχουν παραδείγματα χαρισματικών ατόμων που 

δεν καταφέρνουν να μεταμορφώσουν τους οπαδούς τους (Yukl, 1989).
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          Η «χαρισματική ηγεσία» είναι ένα θέμα που απασχόλησε πολύ νωρίς τον 

Weber, ο οποίος δεχόταν την ύπαρξη χαρισματικών ηγετών που διαθέτουν κάποια 

ιδιαίτερη χάρη (sanctity), ηρωισμό ή εξαιρετικό χαρακτήρα, παράγοντες που 

ταιριάζουν με ανάγκες, πιστεύω, αντιλήψεις και πρότυπα των οπαδών, με 

αποτέλεσμα ο πρώτος να ελκύει και να εμπνέει τους δεύτερους. Παράλληλα, ο 

χαρισματικός ηγέτης αποκτά μια ειδική δύναμη (δύναμη αναφοράς), την οποία 

μπορεί να ασκήσει και να επηρεάσει τους οπαδούς του, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει 

να τους περνά ιδανικά, οράματα, στόχους και κατευθύνσεις δράσης. (Weber, 1968). 

Καθοριστική στην ανανέωση του ενδιαφέροντος για τη χαρισματική ηγεσία υπήρξε η 

εργασία του House (1977) που εντόπισε τη διαφορά των χαρισματικών ηγετών από 

τους άλλους στην ικανότητά τους να επιτυγχάνουν πίστη των μελών στην ορθότητα 

των απόψεών τους, ομοιότητα απόψεων, αναντίρρητη αποδοχή τους, συμπάθεια και 

υπακοή, συναισθηματική εμπλοκή των μελών στην αποστολή τους, αύξηση της 

απόδοσης των εργαζομένων και πίστη των μελών στη δυνατότητά τους να 

συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση της αποστολής. 

          Η έμφαση στο όραμα ή στην αποστολή αποτελεί κεντρικό σημείο και σε άλλες 

προσεγγίσεις της χαρισματικής ηγεσίας, όπως αυτή των Bennis and Nanus (1985),

αλλά και του Conger (1989), o οποίος διέκρινε τέσσερις στρατηγικές ή στάδια στη 

δράση της χαρισματικής ηγεσίας: 

(1) τη διαμόρφωση ενός οράματος που ανταποκρίνεται στις συνθήκες και τις 

ανάγκες, όπου γίνεται μία εκτίμηση των δυνάμεων και των αδυναμιών του 

οργανισμού, καθώς επίσης και των ευκαιριών, απειλών που εγκυμονεί γι’ αυτόν το 

εξωτερικό του περιβάλλον. Όλα αυτά μεταφράζονται σε προϊόντα, υπηρεσίες και 

ριζικές αλλαγές, με βασικό χαρακτηριστικό την επίδειξη ευαισθησίας για τις ανάγκες 

των ενδιαφερόμενων, ενώ καθορίζεται και το στρατηγικό όραμα για την επιχείρηση, 

το οποίο αποτελεί οδηγό για τις καθημερινές αποφάσεις και είναι δυνατόν να 

εστιάζει: στο προϊόν-υπηρεσία, στην αλλαγή, στην κοινωνία ή στους υπαλλήλους

 (2)τη χρήση μιας ρητορικής που εντοπίζει το απαράδεκτο της υπάρχουσας 

κατάστασης και την αναγκαιότητα της υλοποίησης του οράματος, όπου επιχειρείται 

έκφραση και επικοινωνία του οράματος ως την πιο ελκυστική εναλλακτική, τονίζεται 

το απαράδεκτο της κατεστημένης κατάστασης και η σημαντικότητα του 

καθορισθέντος οράματος, ενώ δίνεται έμφαση στην παρακίνηση των συνεργατών. 

Στην ορθή επικοινωνία του οράματος συμβάλλουν τα ρητορικά σχήματα, οι 

κατάλληλες λέξεις και η γλώσσα του σώματος.
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 (3)την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εμπιστοσύνης στο όραμα, όπου ο 

ηγέτης προσπαθεί να επιτύχει δέσμευση και να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης, 

μέσω της απαραίτητης αυτοθυσίας, επιτυχιών, αντισυμβατικής συμπεριφοράς και 

ανάληψης προσωπικού κινδύνου.

(4)την υποβοήθηση και την ενδυνάμωση των μελών στην υλοποίηση του οράματος 

μέσα από την παραδειγματική συμπεριφορά του ηγέτη (role modeling), όπου ο 

ηγέτης οφείλει να δείχνει τα μέσα για την επίτευξη του οράματος, μέσω σχεδιασμού, 

ενδυνάμωσης των συνεργατών του, αντισυμβατικών τακτικών και δημιουργίας 

συστήματος ηθικών αξιών και κανόνων (Conger, 1989).

Τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες του χαρισματικού ηγέτη

          Καθοριστικό θεωρούμε τον  εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας των χαρισματικών ηγετών, των ικανοτήτων που διαθέτουν, καθώς 

επίσης και των συμπεριφορών που επιδεικνύουν στα πλαίσια άσκησης του ρόλου 

τους. Έτσι ένας χαρισματικός ηγέτης:

 Έχει αυτοπεποίθηση για τα πιστεύω, τις κρίσεις και τις ικανότητες του. Δεν 

είναι ανασφαλής, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, επειδή έχει επίγνωση των 

ικανοτήτων, των δυνάμεών του, αλλά και των αδυναμιών του (αυτογνωσία). 

 Βλέπει πιο μπροστά, διαμορφώνει έναν σπουδαίο στόχο, σύμφωνα με τα 

προσωπικά οράματα και στόχους των οπαδών του, δείχνει ισχυρή αφοσίωση, πίστη 

στο όραμα και φροντίζει για την ορθή επικοινωνία του. Παρακινεί στη γεφύρωση του 

status quo με τις προοπτικές που εκπηγάζουν από το συλλογικό όραμα.

 Έχει άνεση στο να εισαγάγει, να συντηρεί και να διαχειρίζεται σωστά τις 

αλλαγές και έτσι γίνεται αντιληπτός από τους άλλους ως φορέας ριζικών αλλαγών 

του κατεστημένου. Επιδεικνύει ριζοσπαστική, μη συμβατική συμπεριφορά, επιζητά 

καινοτομίες και «ενάρετο» πειραματισμό.

 Διακρίνεται για την ικανότητα επικοινωνίας, τόσο να ακούει, όσο και να 

μεταδίδει μηνύματα.  Αντιλαμβάνεται τι ακριβώς εννοεί η άλλη πλευρά. Επίσης, οι 

απαραίτητες για την επίτευξη του έργου πληροφορίες παρέχονται ελεύθερα και 

άπλετα, υπάρχουν ανοικτοί, αμφίδρομοι δίαυλοι επικοινωνίας, οριζόντιοι και κάθετοι. 

 Έχει επιδεξιότητα στο να υιοθετεί ίδιες αξίες, συμπεριφορές και στάσεις ζωής 

με τους υφισταμένους του.

 Έχει προσωπική αρμονία, συναισθηματική σταθερότητα (ξεκάθαροι 

προσωπικοί στόχοι, αίσθηση προσωπικής αποστολής και προσωπικού οράματος).

 Έχει αυτοέλεγχο, ψυχραιμία.
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 Διαθέτει κίνητρα επιτυχίας (ενδιαφέρον για επίτευξη δύσκολων στόχων, 

φιλοδοξία).

 Διακρίνεται από ακεραιότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια, δικαιοσύνη, είναι 

αξιόπιστος, συνεπής στις υποσχέσεις του, έχει ηθικές αξίες και τις σέβεται. 

 Επιδεικνύει ενδιαφέρον και ευαισθησία για τους γύρω του, μπαίνει στη θέση 

τους, κατανοεί τα συναισθήματα τους, δέχεται τη διαφορετικότητά τους, δημιουργεί 

μία ατμόσφαιρα όπου όλοι εκφράζονται χωρίς φόβο.

 Έχει ψυχική αντοχή (εργασία κάτω από δύσκολες συνθήκες, σκληρή, επίπονη 

δουλειά, επιμονή, υπομονή). Δεν απογοητεύεται εύκολα, συνεχίζει όταν οι άλλοι 

εγκαταλείπουν.

 Αποδέχεται την κριτική και επιζητά την ανατροφοδότηση. Αναζητά και 

αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του, παραδέχεται τα λάθη του.

 Διαθέτει συστηματική, στρατηγική σκέψη, συνθετική και αναλυτική 

ικανότητα. Επίσης, αξιοποιεί στο μέγιστο το μυαλό του, διαθέτει πειθώ και λογικά 

επιχειρήματα, ενώ μπορεί να εστιάζει στα σημαντικά.

 Διαθέτει ετοιμότητα στο να καταστέλλει και να μειώνει το στρες.

 Έχει ποιότητα, γενική καλλιέργεια.

 Αναλαμβάνει κινδύνους, έχει αποφασιστικότητα. Δοκιμάζει, ριψοκινδυνεύει 

και διδάσκεται από τις εμπειρίες.

 Διαθέτει ευελιξία, προσαρμοστικότητα. Καταλαβαίνει έγκαιρα αξίες και 

νόρμες συμπεριφοράς των ανθρώπων και προσαρμόζεται σ’ αυτές.

 Διανέμει στους συνεργάτες του πληροφορίες, εξουσίες και αναγνώριση, 

ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους. Έτσι τους ενδυναμώνει, χρησιμοποιώντας τα εξής 

μέσα: λεκτική πειθώ, συναισθηματική διέγερση, εμπειρία του ηγέτη. Υποστηρίζει 

τους ανθρώπους του, γιατί διατηρώντας αυτοί τη θέση τους, διατηρεί κι αυτός τη δική 

του. Δεν τους εκμεταλλεύεται με σκοπό την προβολή του.

 Καθοδηγεί, βοηθά τους συνεργάτες του και έχει θετική επίδραση πάνω τους. 

Είναι διαθέσιμος σε όλους, δίνει συμβουλές. 

 Όταν η αλλαγή και η αβεβαιότητα είναι συνεχείς, ο ηγέτης δεν είναι μόνο 

αυτός που παροτρύνει τους συνεργάτες του να μαθαίνουν και ν’ αλλάζουν, αλλά, 

συγχρόνως, τους παρέχει ένα ψυχολογικό δίχτυ ασφαλείας. 

 Αναγνωρίζει κάθε καλή επίδοση και επιβραβεύει τους γύρω του.

 Διαμορφώνει την κουλτούρα της επιχείρησης.

 Αποτελεί ο ίδιος και οι πράξεις του παράδειγμα για τους άλλους.
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 Εξισορροπεί τις ανάγκες του ατόμου και της κοινότητας.

 Υπερασπίζεται τις θεμελιώδεις αξίες της κοινότητας.

 Ενσταλάζει στα άτομα αίσθηση πρωτοβουλίας και ευθύνης.

 Ενθαρρύνει τη συνεργασία για την επίτευξη στόχων.

 Διδάσκεται από τα λάθη του και προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς. 

 Έχει φαντασία, έμπνευση, αλλά και νεύρο, ενεργητικότητα. 

 Προσελκύει κοντά του (στην επιχείρηση) και περιβάλλεται από σπουδαία και 

άξια στελέχη. Άτομα που να τα παραδέχονται όλοι οι συνεργάτες τους. Παράλληλα, 

είναι υπερήφανος γι’ αυτά.

 Μπορεί να επιλέγει, να αξιοποιεί, να εμψυχώνει και να εμπνέει τους 

κατάλληλους ανθρώπους. 

 Επιδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τη συμπεριφορά και 

αποτελεσματικότητα των συνεργατών του, ενώ συμβάλλει στην ανάπτυξη τους.

 Δε θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο και ασχολείται ενσυνείδητα με την 

ανάδειξη στελεχών που είναι ικανοί να τον διαδεχθούν. Δημιουργεί γύρω του 

πολλούς μικρούς ηγέτες.

 Δεν είναι εσωστρεφής. 

 Βλέπει και αντιλαμβάνεται πράγματα, τάσεις, εξελίξεις, ανάγκες, προοπτικές, 

ρίσκα κ.τ.λ., πριν τα αντιληφθούν οι άλλοι. 

 Έχει ικανότητα να ανακαλύπτει ευκαιρίες, να βρίσκει λύσεις σε σύνθετα 

προβλήματα, να παίρνει γρήγορες και δύσκολες αποφάσεις όποτε απαιτείται, ενώ 

είναι ιδιαίτερα αποφασιστικός και αντιμετωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις.

 Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα όταν δημιουργούνται και επεμβαίνει για τη 

λύση τους, διοικεί σωστά τις συγκρούσεις.

 Είναι «ανατρεπτικός», δεν τον φοβίζουν τα δύσκολα. 

 Μπορεί να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους πελάτες, τους προμηθευτές, 

τους τραπεζίτες, την τοπική κοινωνία (social skills). 

 Έχει υψηλό αίσθημα της προσωπικής του ευθύνης και αποστολής, κύρος, 

ωριμότητα. Διαθέτει αίσθημα καθήκοντος και επιθυμία να συμβάλλει στην ευημερία 

του συνόλου.

 Έχει προσωπική δύναμη, δύναμη σεβασμού και θαυμασμού και προβάλει 

κατάλληλα τον εαυτό του.

 Είναι αγαπητός, ένας ήρωας για ταύτιση και μίμηση.



53

 Διαθέτει ικανότητα παρακίνησης (υποκίνησης) των μελών της ομάδας του. 

Διαθέτει μια αστείρευτη πηγή σύλληψης προκλητικών κινήτρων.

 Είναι δημιουργικός, συνδυάζει έννοιες και ιδέες φαινομενικά άσχετες μεταξύ 

τους με μοναδικούς, πρωτότυπους τρόπους, ξεφεύγοντας από τα στερεότυπα και τον 

πειρασμό των εύκολων συνειρμών.

 Είναι απόλυτα γνώστης του αντικειμένου εργασίας, εξασφαλίζει ότι το 

αντικείμενο δουλειάς είναι κατανοητό, επιβλέπεται και εκτελείται.

 Κρατά τους εργαζόμενους του ενημερωμένους.

 Απελευθερώνει τη διανοητική δύναμη των οργανώσεών του. Αναπτύσσει μία 

κοινωνική αρχιτεκτονική, η οποία ενθαρρύνει τους ευφυείς ανθρώπους, παρόλο τον 

εγωισμό τους, να συνεργάζονται με επιτυχία και ν’ αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά 

τους. 

 Οικοδομεί κλίμα εμπιστοσύνης με απευθείας επαφές δια ζώσης. Επιδεικνύει 

δεξιότητα στον χειρισμό των διαπροσωπικών σχέσεων, αισθάνεται άνετα με όλο το 

προσωπικό και είναι προσιτός σε όλους.

 Είναι αισιόδοξος και δημιουργεί ελπίδα, διότι χωρίς ελπίδα μπορεί να είναι 

δύσκολο να συνεχίσει, όταν όλα φαίνονται να πηγαίνουν λάθος. 

 Επιδιώκει την τελειότητα, ανεβάζοντας συνεχώς τα όρια.

 Διαχέει την εξουσία, είναι αποκεντρωτικός, εκχωρεί αρμοδιότητες.

Τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές ενός μη χαρισματικού ηγέτη

Αφού, λοιπόν, έγινε λόγος για τις ικανότητες και τα ιδιαίτερα προσόντα του 

χαρισματικού ηγέτη, σκόπιμη κρίνεται μία παράθεση των πιο σημαντικών 

χαρακτηριστικών και συμπεριφορών ενός ηγέτη μη χαρισματικού, προκειμένου να 

ξεκαθαριστεί η ειδοποιός διαφορά τους και να γίνει πλήρως κατανοητή η υπό 

εξέταση έννοια (Bass, 1990). 

Καταρχήν, ο μη χαρισματικός ηγέτης συμφωνεί με το κατεστημένο, επιδιώκει 

τη διατήρησή του και φυσικά οι στόχοι που θέτει δεν είναι διαφορετικοί από την 

κατεστημένη κατάσταση. Η συμπεριφορά του, δηλαδή, είναι συμβατική, συμφωνεί με 

τους υφιστάμενους κανόνες, δεν είναι δημιουργικός και ριψοκίνδυνος. Επίσης, 

αποφεύγει τις δύσκολες καταστάσεις με δεξιότητα, καθώς δεν έχει τις ικανότητες να 

τις αντιμετωπίσει, ενώ δεν ανέχεται διαφωνίες, αφού δεν μπορεί να τις χειριστεί.

Εν συνεχεία, ο μη χαρισματικός ηγέτης διαθέτει δύναμη που υφίσταται μόνο 

λόγω θέσης ανταμοιβής και ειδικού, αφού δεν καταφέρνει να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των συνεργατών του και δεν πείθει. Είναι ματαιόδοξος και αριβίστας, 
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δεν τηρεί τις υποσχέσεις του, δεν είναι ειλικρινής και δίκαιος, ενώ παράλληλα δεν 

εμπνέει τους γύρω του και δεν έχει όραμα.

Επιπρόσθετα, ο ηγέτης αυτού του είδους επιδεικνύει ευαισθησία για το 

περιβάλλον μόνο με σκοπό τη διατήρηση του status quo, δίνει απλά εντολές στο 

προσωπικό και περιμένει να τις εκτελέσουν, ενώ είναι απρόσιτος στους υφισταμένους 

του. Δεν ενδιαφέρεται, λοιπόν, για τους συνεργάτες του, δεν τους καθοδηγεί, δεν τους 

βοηθά, ώστε να αναπτύσσονται, ενώ αντίθετα τους ανταγωνίζεται. Έπειτα, δεν 

αισθάνεται άνετα όταν βρίσκεται με άλλους, είναι κακός ομιλητής και ακροατής και 

είναι δίκαιος στους ανωτέρους του, ενώ εκμεταλλεύεται τους υπόλοιπους. Τέλος, δεν 

αναλαμβάνει τις ευθύνες του και βρίσκει εξιλαστήρια θύματα.

Συμπεριφορά υφισταμένων χαρισματικού ηγέτη

          Πίσω από κάθε σπουδαίο ηγέτη βρίσκεται μια εξίσου σπουδαία κοινότητα - το 

ατομικό και το συλλογικό αλληλοπροσδιορίζονται. Έτσι, αναγκαία προϋπόθεση για 

την ανάδειξη ενός ατόμου σε χαρισματικό και αποτελεσματικό ηγέτη, είναι η ύπαρξη 

υφισταμένων ικανών να δεχτούν την αναγκαιότητα να ηγηθεί ο πρώτος. Σκόπιμο 

κρίνεται να σημειωθεί, παράλληλα, πως οι υφιστάμενοι του χαρισματικού ηγέτη 

επιδεικνύουν συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία πηγάζει και είναι αποτέλεσμα της 

συμπεριφοράς του ηγέτη τους και της σχέσης που φροντίζει, ώστε να οικοδομεί μαζί 

τους (Conger & Kanungo, 1988; Conger, 1989).

           Έτσι, αρχικά πρέπει να αναφερθεί πως η ουσία της ηγεσίας υποθέτει ότι κάθε 

άνθρωπος που εργάζεται για τον ηγέτη βρίσκεται εκεί επειδή το επιθυμεί. 

Προσελκύεται από τις ικανότητες, το δυναμισμό, τα προσόντα και γενικά τον 

εκθαμβωτικό χαρακτήρα του ηγέτη και φυσικό αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη 

θαυμασμού και η προσκόλληση πάνω του. Τον θεωρεί ιδανική προσωπικότητα, του 

χαρίζει την υποταγή του και επιδιώκει τη συναναστροφή μαζί του, τόσο σε 

επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Επιπλέον, ο υφιστάμενος ενός 

χαρισματικού ηγέτη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σχέση και σύνδεση μαζί του, όταν το 

όραμα, οι αξίες, οι στόχοι, τα πιστεύω και οι ανάγκες τους  ταυτίζονται.

Επιπροσθέτως, ο οπαδός ενός ηγέτη με χάρισμα αισθάνεται μεγάλη δέσμευση, δίνει 

μεγάλη σημασία στη δουλειά του, βάζει στον εαυτό του υψηλούς στόχους όσον 

αφορά την επίδοσή του και προσπαθεί πάντοτε ώστε να επιτυγχάνει τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα, αφού το τελευταίο που επιθυμεί είναι να απογοητεύει τον 

ηγέτη. Ακόμη υποκινείται έντονα από τη συμπεριφορά και τη στάση του ηγέτη και 
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δουλεύει σκληρά για τους κοινούς στόχους, ενώ έντονη είναι και η ανάγκη του για 

απόκτηση του σεβασμού και της αποδοχής του ατόμου που θαυμάζει. 

         Επίσης, αισθάνεται ενδυναμωμένος και συναισθηματικά καλυμμένος, αφού 

ξέρει ότι έχει κάποιον να τον βοηθά και να τον καθοδηγεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν 

αισθάνεται ότι δρα μέσα σε κλίμα εκφοβισμού, δεν ανησυχεί για πιθανή τιμωρία, 

αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και γίνεται όλο και περισσότερο αποτελεσματικός. 

Ακόμη, αποκτά την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση και φτάνει στο σημείο να πιστεύει 

πως μπορεί να συνεισφέρει και αυτός στην επίτευξη της αποστολής της ομάδας

Από την άλλη πλευρά, αξίζει να ειπωθεί πως συχνά οι υφιστάμενοι προσκολλώνται 

πάνω σε έναν χαρισματικό ηγέτη, εξαιτίας του γεγονότος ότι διαθέτουν χαρακτήρα 

ευάλωτο, αδύναμο και εξαρτημένο. Πρόκειται για άτομα που δεν έχουν εμπιστοσύνη 

στον εαυτό τους, φοβούνται την αποτυχία και ψάχνουν κάποιον, ώστε να πιαστούν 

πάνω του.

           Εν κατακλείδι, οι προκλήσεις της επιχειρηματικής ζωής είναι τόσο σύνθετες 

που ο σημερινός ηγέτης χρήσιμο είναι να αποδεχτεί την εξάρτησή του από τους 

συνεργάτες του και να αναγνωρίζει τα όριά του. Γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη ψυχική 

ωριμότητα, ώστε να αναγνωρίσουν οι ηγέτες ότι δεν τα ξέρουν όλα και ότι 

εξαρτώνται ουσιωδώς από τους υφισταμένους τους.

Ανάπτυξη χαρισματικών ηγετών

          Το ερώτημα που αναφύεται έπειτα από όλα όσα ειπώθηκαν, είναι αν ο ηγέτης 

γεννιέται ή γίνεται. Για την ανάπτυξη των ικανοτήτων ηγεσίας αναπτύχθηκαν δύο 

κύριες προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση (the born-leader school) υποστηρίζει ότι 

οι ηγετικές ικανότητες είναι έμφυτες, κληρονομικές. Στα πλαίσια αυτής της σχολής 

αρκετοί ψυχολόγοι (π.χ.Gardner) υποστηρίζουν ότι, εκτός της γενετικής 

κληρονομικότητας, τα ηγετικά στοιχεία διαμορφώνονται στην παιδική ηλικία κυρίως. 

Δεν υπάρχει βεβαίως αμφιβολία ότι ορισμένα άτομα από τη φύση τους διαθέτουν 

ικανότητες και δεξιότητες που άλλοι δεν έχουν. Εντούτοις, η δεύτερη σχολή που 

συγκεντρώνει και τη μεγάλη πλειοψηφία των θεωρητικών της ηγεσίας (leadership is

learned school) υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν κληρονομούμενα ηγετικά γονίδια, 

αλλά ότι ο ηγέτης πλάθεται, μέσω του συνδυασμού εργασιακής εμπειρίας και 

εκπαίδευσης. Πρόκειται για την άποψη ότι η ηγεσία είναι ένα σύνολο αφομοιώσιμων 

ικανοτήτων και ως τέτοια μπορεί να διδαχθεί, πράγμα πολύ παρήγορο για τη μεγάλη 

πλειοψηφία των ανθρώπων που δε γεννήθηκαν χαρισματικοί ηγέτες. Η εκπαίδευση 

και η κατάρτιση μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 



56

          Όσον αφορά τα προταθέντα κατά καιρούς εκπαιδευτικά προγράμματα, 

κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες (Conger, 1989). Καταρχήν υπάρχουν 

προγράμματα «προσωπικής ανάπτυξης», στα οποία δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων. Έπειτα γίνεται αναφορά 

σε προγράμματα «εννοιολογικής προσέγγισης», που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη 

του εννοιολογικού υπόβαθρου των εκπαιδευόμενων σε σχέση με την ηγεσία και 

προγράμματα «ανάπτυξης μέσω αναπληροφόρησης», που στηρίζονται σε μεθόδους 

διάγνωσης των ηγετικών συμπεριφορών, στυλ και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων. 

Τέλος, γίνεται λόγος για προγράμματα «ανάπτυξης ικανοτήτων», που έχουν ως σκοπό 

να αναπτύξουν συγκεκριμένες επιμέρους ηγετικές ικανότητες.

          Συγκεκριμένα, τα προγράμματα της τελευταίας κατηγορίας, στοχεύουν στην 

ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και προσόντων. Πρόκειται για όλα εκείνα τα στοιχεία 

που σχετίζονται με τη στάση και τη συμπεριφορά του ατόμου απέναντι στους 

συνεργάτες-υφισταμένους του στα πλαίσια του οργανισμού και τα οποία τον 

καθιστούν χαρισματικό ηγέτη.

          Παρόλα αυτά η εκπαίδευση από μόνη της είναι ανεπαρκής. Τις περισσότερες 

ικανότητες ο ηγέτης τις αποκτά από την εμπειρία και από τη σχέση του με τους 

άλλους ανθρώπους. Προσπαθεί, επιτυγχάνει, αποτυγχάνει, μαθαίνει από τα λάθη του, 

είναι ενθουσιώδης και συμμετέχει στην αλλαγή. Η ηγεσία είναι μια τέχνη και ως 

τέτοια έχει περιθώρια για καλλιέργεια και εξέλιξη. Πιο απλά, η μοναδική εκπαίδευση 

για την ηγεσία είναι η ίδια η ηγεσία. 

Η σκοτεινή πλευρά του χαρισματικού ηγέτη

           Σαν επιστέγασμα όσον ειπώθηκαν σκόπιμη είναι μία αναφορά στη σκοτεινή 

πλευρά του χαρισματικού ηγέτη, ώστε να ολοκληρωθεί  η ανάλυση του 

συγκεκριμένου τύπου ηγεσίας. Πρόκειται για το αρνητικό φαινόμενο κατά το οποίο 

ηγέτες με χάρισμα αποτυγχάνουν να επιτελέσουν τον απώτερο προορισμό τους. Αυτό 

συμβαίνει γιατί κάθε δυνατότητα–ιδιαίτερη ικανότητα που διαθέτουν μπορεί να 

γυρίσει μπούμερανγκ και να αποτελέσει ισχυρή αδυναμία, αν δεν γίνει σωστή χρήση 

τους. Έτσι:

♦ Η ύπαρξη έντονων διανοητικών, και όχι μόνο, χαρισμάτων μπορεί να οδηγήσει 

σε αλαζονεία, υποτίμηση των άλλων και φυσικά αγνόηση της γνώμης τους. Βέβαια 

όλοι οι καλοί ηγέτες διαθέτουν μια δόση υγιούς ναρκισσισμού, η οποία όμως όταν 

είναι ισχυρή προκαλεί προβλήματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κλονίζονται οι σχέσεις με 

τους υπόλοιπους εργαζόμενους και δημιουργούνται συγκρούσεις.
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♦ Όσον αφορά τις επικοινωνιακές του ικανότητες, συμβαίνει κάποιες φορές να 

χρησιμοποιούνται με τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα τη χειραγώγηση των 

υφισταμένων και των συνεργατών του, π.χ. αποσιώπηση αρνητικών πληροφοριών και 

δημοσίευση θετικών, έμφαση στα θετικά γεγονότα και απόσπαση προσοχής από τα 

αρνητικά.

♦ Η μεγάλη αποφασιστικότητα και τάση για ανάληψη πρωτοβουλιών, είναι 

πιθανό να οδηγήσει το άτομο στην υιοθέτηση ενός αυταρχικού στυλ διοίκησης, σε 

ολοκληρωτική, εκμεταλλευτική χαρισματική ηγεσία (π.χ. Χίτλερ). 

♦ Η φανερή αφοσίωση στον οργανισμό και στους στόχους προκαλεί φανατισμό 

και δογματισμό. 

♦ Η τάση του χαρισματικού ηγέτη να επιδεικνύει ασυμβίβαστη συμπεριφορά, έχει 

κάποιες φορές σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση του οργανισμού εναντίον του. 

♦ Όσον αφορά το όραμα που προσπαθεί να επικοινωνήσει στους γύρω του, συχνά 

αυτό προβάλει στόχους προσωπικούς και όχι του οργανισμού. Επίσης, πιθανόν είναι 

να μην έχει γίνει ρεαλιστική εκτίμηση των απαραίτητων για την υλοποίηση του 

πόρους, όπως και να υπάρχει διαστρεβλωμένη αντίληψη για τη ζήτηση και τις 

ανάγκες της αγοράς.

3.3.5.2. Η «οραματική ηγεσία»

          Ο Sashkin (1986; 1988) πρότεινε τη «Θεωρία Οραματικής Ηγεσίας» που 

φιλοδοξεί να συμπεριλάβει και τους τρεις παράγοντες διαμόρφωσης της ηγεσίας: 

συμπεριφορά, προσωπικά χαρακτηριστικά, και το γενικό πλαίσιο – την κουλτούρα -

της οργάνωσης. Κατά τον Sashkin η πρωταρχική ενασχόληση του «οραματικού 

ηγέτη» (visionary leader), είναι ο μετασχηματισμός της οργανωσιακής κουλτούρας, 

ώστε να αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την υλοποίηση του οράματος στο οποίο 

έχει προσδιορίσει ότι προσβλέπει η οργάνωση. Ο οραματικός ηγέτης «αξιοποιεί τη 

συναλλακτική ηγεσία όχι απλά για να ορίσει, να οργανώσει και να υλοποιήσει 

στόχους και να επιτύχει σκοπούς, αλλά και για να εκπαιδεύσει, να ενδυναμώσει και 

τελικά να μετασχηματίσει τους εργαζόμενους, γεγονός που οδηγεί σε 

μετασχηματισμό της οργάνωσης»( Sashkin and Rosenbach, 1998).

Ο Sashkin αξιοποίησε τα συμπεράσματα εργασίας των Bennis and Nanus (1985)

πάνω σε ενενήντα διακεκριμένους ηγέτες, για να κατασκευάσει μια κλίμακα με πέντε 

κατηγορίες που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά μετασχηματιστικών ηγετών:           

(1) σαφήνεια, (2) επικοινωνία, (3) συνέπεια, (4) ενδιαφέρον, (5) δημιουργία 

ευκαιριών. Στην εξέλιξη της έρευνάς του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πέραν αυτών 
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των συμπεριφορών υπάρχουν τρία προσωπικά χαρακτηριστικά – χαρακτηριστικά που 

διδάσκονται και αλλάζουν - που διαφοροποιούν τους μετασχηματιστικούς ηγέτες:   

(1) αυτοπεποίθηση, (2) ανάγκη για εξουσία, (3) όραμα βασισμένο στη σωστή 

εκτίμηση των αναγκών και των δυνατοτήτων. 

3.3.5.3. Η «μετασχηματιστική ηγεσία»

          Την έννοια της «μετασχηματιστικής ηγεσίας» εισήγαγε ο Burns (1978) ο οποίος 

όρισε πως μπορούμε να μιλάμε για τέτοιο τύπο ηγεσίας, «όταν ηγέτες και μέλη 

συνδέονται με τρόπο, ώστε να εξυψώνουν ο ένας τον άλλο σε ανώτερα επίπεδα 

δραστηριοποίησης και ηθικής» αλλά δεν προχώρησε στην ανάπτυξη μιας πλήρους 

θεωρίας και αντίστοιχων τεχνικών μέτρησης. Στη σύνδεση της ηγεσίας με τη 

μετασχηματιστική δράση του ηγέτη και με την έννοια του οράματος συνέβαλε 

καθοριστικά η εργασία του Bass (1985), ο οποίος ανέπτυξε ένα πολυπαραγοντικό 

ερωτηματολόγιο μέτρησης της ηγετικής στάσης (Multifactor Leadership 

Questionnaire, MLQ). Ο Bass προχώρησε σε διόρθωση της αρχικής σύλληψης του 

Burns, ο οποίος υιοθετούσε την άποψη ότι η «συναλλακτική» και η 

«μετασχηματιστική» ηγεσία αποτελούν τα αντίθετα άκρα ενός συνεχούς και πρόβαλε 

την άποψη ότι αποτελούν δυο διαφορετικές διαστάσεις της ηγετικής συμπεριφοράς.     

         Επομένως ένας ηγέτης μπορεί να είναι συναλλακτικός (transactional) ή 

μετασχηματιστικός (transformational) ή και τα δύο. Ο Bass θεωρούσε ότι το 

ερωτηματολόγιο μέτρησης μπορούσε να μετρήσει τους δύο τύπους ηγεσίας και 

αρκετές συνιστώσες του κάθε τύπου. 

Για τον παλαιό συναλλακτικό ή διαχειριστικό τύπο ηγεσίας είχε καταλήξει σε τρεις 

συνιστώσες: 

- Laissez faire: Ο ηγέτης αποποιείται ευθυνών και αποφεύγει να λάβει αποφάσεις.   

                         Ουσιαστικά πρόκειται για απουσία ηγεσίας.

- Εξαρτημένη ανταμοιβή (contingent reward): ο ηγέτης ανταμείβει τους 

εργαζόμενους ανάλογα με την προσπάθεια  για την επίτευξη των επιπέδων απόδοσης 

που έχει ορίσει ως στόχο 

- Μάνατζμεντ των εξαιρέσεων ( management by exception active or passive): ο 

ηγέτης αναλαμβάνει δράση και δίνει οδηγίες μόνο όταν υπάρχουν στοιχεία ότι κάτι 

δεν πάει σύμφωνα με το πλάνο. Στο ενεργητικό μέρος παρακολουθεί, εντοπίζει και 

διορθώνει αποκλίσεις , ενώ στο παθητικό επεμβαίνει μόνο όταν δεν τηρούνται οι 

προδιαγραφές (standards).
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         Στον μετασχηματιστικό τύπο ηγεσίας εντόπιζε τέσσερις συνιστώσες (Bass, 

1990), που διαφέρουν γενικά από αυτές του συναλλακτικού τύπου στο ότι δεν 

προβλέπουν αμοιβή από τον ηγέτη σε αντάλλαγμα των προσπαθειών του 

εργαζόμενου: 

Α) Χάρισμα (charisma): θεωρείται η σημαντικότερη διάσταση και συνδέεται με την 

ικανότητα του ηγέτη να διεγείρει συναισθηματικά τους εργαζόμενους, να τους 

«παρέχει όραμα και αίσθηση αποστολής, να τους εμπνεύσει σεβασμό και 

εμπιστοσύνη» 

Β) Έμπνευση (inspiration): στοιχείο της χαρισματικής ηγεσίας, που μπορεί να 

υπάρχει και χωρίς αυτήν. Ο ηγέτης που εμπνέει έχει την ικανότητα να μεταδίδει το 

όραμα, να λειτουργεί ως παράδειγμα για τους εργαζόμενους, «διαμορφώνει υψηλές 

προσδοκίες, χρησιμοποιεί σύμβολα για να εστιάσει τις προσπάθειες, εκφράζει 

σημαντικούς στόχους με απλούς τρόπους» 

Γ) Εξατομικευμένη εκτίμηση (individualized consideration): ο ηγέτης εκτιμά, 

εμπιστεύεται, βοηθά, ενθαρρύνει και δίνει προσοχή στις ανάγκες του κάθε 

εργαζόμενου 

Δ)  Διανοητική υποκίνηση (intellectual stimulation): ο ηγέτης λειτουργεί ως πηγή 

νέων προκλητικών για τους εργαζόμενους ιδεών, που κινητοποιούν τον αναστοχασμό 

παλαιών τρόπων δράσης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων. 

              Στο μοντέλο μετασχηματιστικής ηγεσίας ή ηγεσίας αλλαγής έμφαση 

αποδίδεται στην διάθεση και την ικανότητα του ηγέτη να συλλάβει, να σχεδιάσει και 

να υλοποιήσει σημαντικές αλλαγές – τομές στους στόχους, στη στρατηγική, στη 

κουλτούρα, στις δομές, στις δραστηριότητες, στις σχέσεις με το περιβάλλον κλπ της 

οργάνωσης, πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για τη δυναμική ανάπτυξη και 

προσαρμογή της οργάνωσης στις εξελίξεις.   

         Έρευνες που βασίστηκαν στο ερωτηματολόγιο μέτρησης του Bass έχουν γενικά 

δείξει ότι εργαζόμενοι που δίνουν στους ηγέτες τους υψηλή βαθμολογία στις 

μετασχηματιστικές συνιστώσες και ιδιαίτερα στο χάρισμα και την έμπνευση, τους 

βαθμολογούν επίσης ως εξαιρετικά αποτελεσματικούς, ενώ αυτοί που 

βαθμολογούνται υψηλά στις συναλλακτικές συνιστώσες θεωρούνται λιγότερο 

αποτελεσματικοί (Bass,1985; 
. 
Avolio and Bass, 1988 ;

. 
Bryman, 1992). 
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Χαρισματική Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη

Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, όπου το τοπίο του επιχειρηματικού κόσμου 

μεταβάλλεται συνεχώς, ένας ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει μια ευρεία γκάμα 

ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης, για να είναι ικανός να επιτελέσει το χρέος 

του: να μπορεί να φέρει αποτελέσματα, να επιτύχει το όραμα, να δημιουργεί γόνιμο 

κλίμα με εργαζόμενους ευχαριστημένους και παραγωγικούς και γενικά να οδηγεί τον 

οργανισμό στην πολύπλευρη επιτυχία. Η νέα ανταγωνιστική πραγματικότητα θέτει τη 

συναισθηματική νοημοσύνη στο επίκεντρο του εργασιακού χώρου και της αγοράς.

         Έτσι, όσο βέβαιο είναι ότι ο ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει ένα δείκτη 

νοημοσύνης μεγαλύτερο του μέσου όρου, άλλο τόσο βέβαιο είναι ότι αυτός δεν 

αποτελεί καταλυτικό παράγοντα χαρισματικής ηγεσίας, καθώς ιδιαίτερα σημαντική 

είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Κατά μέσο όρο το 90% της επιτυχίας στην 

ηγεσία μπορεί να αποδοθεί σ’ αυτή. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως η 

σπουδαιότητα της αυξάνεται όσο πιο ψηλά ανεβαίνει κανείς στην ιεραρχία, ενώ οι 

γνωστικές ικανότητες και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω εκπαίδευσης 

γίνονται λιγότερο σημαντικές. Εξάλλου, τα ανεξέλεγκτα συναισθήματα μπορούν να 

μετατρέψουν τους έξυπνους ανθρώπους σε ανόητους (Goleman, 2002).

         Ο Goleman (2000) έκανε λόγο για έξι διαφορετικoύς τύπους ηγεσίας, που 

συνδέονται άμεσα με τις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης και έχουν 

διαφορετικές επιδράσεις στην εργασιακή απόδοση και το κλίμα του οργανισμού. Οι 

τύποι αυτοί είναι: ο καταπιεστικός (coercive), ο οραματιστικός (visionary), ο 

ανθρωπιστικός (affiliative), ο δημοκρατικός (democratic), ο καθοδηγητικός 

(pacesetting) και ο συμβουλευτικός (coaching). 

          Οι ηγέτες με καταπιεστικό στυλ απαιτούν άμεση υπακοή, στηρίζονται στη 

δύναμη της θέσης τους και γενικά διακρίνονται από έλλειψη εν-συναίσθησης. To 

στυλ είναι κατά βάση αποτελεσματικό σε περιόδους κρίσης, στα πολύ αρχικά στάδια 

μιας οργανωσιακής αλλαγής ή όταν υπάρχουν προβληματικοί εργαζόμενοι. Το γενικό 

αποτέλεσμα αυτού του στυλ ηγεσίας στο οργανωσιακό κλίμα είναι αρνητικό.

         Από την άλλη πλευρά, ο τύπος του οραματιστή ηγέτη κινητοποιεί τα άτομα προς 

ένα κοινό όραμα και διακρίνεται από τις ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης 

της αυτοπεποίθησης, της εν-συναίσθησης και του καταλύτη αλλαγής. Με μια λέξη θα 

μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «Ακολουθήστε με» και είναι αποτελεσματικός 
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όταν απαιτείται ένα νέο όραμα ή όταν χρειάζεται να δοθεί μια ξεκάθαρη γραμμή 

πορείας για τον οργανισμό. Η γενική του επίπτωση στο οργανωσιακό κλίμα είναι 

θετική.

Το ανθρωπιστικό στυλ ηγεσίας δημιουργεί αρμονία και συναισθηματικούς δεσμούς 

ανάμεσα στα άτομα της ομάδας. Διακρίνεται από τις ικανότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης της ενσυναίσθησης, του χτισίματος δεσμών και της επικοινωνίας ενώ 

υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι πάνω απ' όλα. Το στυλ αυτό είναι αποτελεσματικό

όταν χρειάζεται να ενδυναμωθεί η συνοχή της ομάδας ή για την εμψύχωση των 

ατόμων σε περιόδους κρίσης.

Το δημοκρατικό στυλ οδηγεί σε συναίνεση μέσω συμμετοχικών διαδικασιών και 

διακρίνεται από τις συναισθηματικές ικανότητες της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας. Ο δημοκρατικός ηγέτης ζητά πάντα τη γνώμη των άλλων και είναι 

αποτελεσματικός όταν χρειάζεται να υπάρξει κοινή συναίνεση ή να εισακουστεί η 

γνώμη της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Η επίδραση στο οργανωσιακό κλίμα είναι 

θετική .

          Στη συνέχεια, το καθοδηγητικό στυλ θέτει υψηλά κριτήρια απόδοσης και 

διακρίνεται από τις συναισθηματικές ικανότητες της ευσυνειδησίας, των κινήτρων 

επιτυχίας και της πρωτοβουλίας. Το στυλ συνοψίζεται στη φράση «Κάντε ό,τι κάνω, 

τώρα» και δουλεύει καλύτερα όταν υπάρχει η ανάγκη για γρήγορα αποτελέσματα από 

μια ενθουσιώδη και ικανή ομάδα. Όμως το οργανωσιακό κλίμα επηρεάζεται αρνητικά 

γιατί καταπιέζεται η δημιουργικότητα και δημιουργείται μια ατμόσφαιρα ασφυξίας .

Τέλος, το συμβουλευτικό στυλ δίνει έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των 

εργαζομένων και διακρίνεται από τις ικανότητες της ανάπτυξης άλλων, της 

ενσυναίσθησης και της αυτεπίγνωσης. Συνοψίζεται στο «Δοκιμάστε αυτό» και είναι 

αποτελεσματικό για τη βελτίωση και ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων του (Goleman, 2000).

          Οι πραγματικά επιτυχημένοι και χαρισματικοί ηγέτες δεν χρησιμοποιούν μόνο 

ένα απ' αυτά τα στυλ, αλλά διαθέτουν ευλυγισία και εναλλάσσουν στυλ ανάλογα με 

τις ανάγκες που βλέπουν ότι δημιουργούνται στην επιχείρηση. Οι ηγέτες που 

επιδεικνύουν τέσσερα από τα έξι στυλ και κυρίως το οραματιστικό, το δημοκρατικό, 

το ανθρωπιστικό και το συμβουλευτικό, δημιουργούν το καλύτερο οργανωσιακό 

κλίμα στις επιχειρήσεις τους και επιτυγχάνουν τις μεγαλύτερες επιδόσεις (Goleman, 

2002).
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3.4   Η Μετασχηματιστική ηγεσία και  η σχέση της με τη συναισθηματική 

νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο και στην εκπαίδευση.

          H σχέση ανάμεσα στην ηγεσία μετασχηματισμού και στη συναισθηματική 

νοημοσύνη αποτελεί πεδίο της σύγχρονης  επιστημονικής  έρευνας  για την 

αποτελεσματικότητα  στις εργασιακές  αλλά και τις  εκπαιδευτικές  σχέσεις . Κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η πλειοψηφία της έρευνας για την ηγεσία έχει 

κυριαρχηθεί από τις θεωρίες μετασχηματιστικής και χαρισματικής ηγεσίας .  Η 

ηγετική συμπεριφορά μέσα από αυτές τις έρευνες, εκφράζεται μέσα από διάφορα 

χαρακτηριστικά με κυριότερα μεταξύ των άλλων : 

α)  Ορισμένες διανοητικές δυνατότητες ηγεσίας (Atwater, Dionne, Avolio, 

Camobreco, and Lau, 1999; Atwater and Yammarino, 1993),

β)  Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας  (Hoogh, Hartog, and Koopman, 2005; 

Houghton, Bonham, Neck, and Singh, 2004),

γ)  Ηγετικές  συμπεριφορές (Mackenzie, Podsakoff, and Rich, 2001)και

δ)  Ο βαθμός της φυσικής ελκυστικότητας ενός προσώπου (Weierter ,1997) .

          Το μετασχηματιστικό ύφος ηγεσίας όπως είπαμε παραπάνω, θεμελιώθηκε 

αρχικά από τον Burns (1978) και αναπτύχθηκε περαιτέρω σε ένα ευρύ φάσμα έρευνας 

από τον Bass  και τους συναδέλφους του (Avolio,1999; Avolio and Yammarino, 2002;  

Bass, 1997; Avolio and Bass, 1988;  Avolio, Bass, and Jung,1999). Κατά τον 

Bass(1985; 1998) το μετασχηματιστικό ύφος ηγεσίας περιλαμβάνει την καθιέρωση 

ενός ηγετικού  πρότυπου που κερδίζει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των  

οπαδών.   Η μετασχηματιστική ηγεσία έχει οριστεί παραδοσιακά ως η επίδειξη των 

ακόλουθων συστατικών: Χάρισμα, διανοητική υποκίνηση, και εξατομικευμένη  

εκτίμηση (Avolio, et al,1999). Αναλυτικότερα :

Χάρισμα :  Η διάσταση χαρίσματος συνδέεται με το αν ο ηγέτης ενσταλάζει την 

υπερηφάνεια, την πίστη, και το σεβασμό στους υφισταμένους του και παρέχει ένα 

όραμα και μια αίσθηση της αποστολής σε μια ομάδα μέσω των άριστων δεξιοτήτων 

επικοινωνίας. 

Διανοητική υποκίνηση  : Χαρακτηρίζει τον ηγέτη που προωθεί τη νοημοσύνη, την 

ορθολογιστική ικανότητα, την προσεκτική επίλυση προβλήματος, και ενθαρρύνει τους 

υφισταμένους για να ακολουθήσουν τις καινοτόμες λύσεις  στα προβλήματα.                     

Εξατομικευμένη εκτίμηση :  Εκφράζει τον ηγέτη που δείχνει την προσωπική προσοχή 
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στους υφισταμένους, θεραπεύει κάθε υπάλληλο ατομικά, και δείχνει ένα ενδιαφέρον 

για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κάθε υφισταμένου .

          Η πρόσφατη έρευνα πάνω στην ηγετική συμπεριφορά  έχει επικεντρωθεί προς 

την διερεύνηση των πολυδιάστατων απόψεων της νοημοσύνης ως καρποφόρο χώρο 

για την άσκηση ηγεσίας μετασχηματισμού.   Αυτές οι θεωρήσεις της  ηγεσίας  

προϋποθέτουν  ότι η ηγεσία είναι αποτελεσματικότερη όταν ο ηγέτης χρησιμοποιεί τη 

συναισθηματική και εμπνευσμένη τακτική επιρροής για να ηγηθεί στην οργάνωση και 

τα μέλη της (Βass, 1985).  Μεταγενέστερα ο Bass, (2002)  που συσχέτισε τα 

γνωστικά, κοινωνικά, και συναισθηματικά συστατικά της νοημοσύνης με τις 

μετασχηματιστικές διαστάσεις της ηγεσίας,  διαπίστωσε ότι τα γνωστικά, κοινωνικά, 

και συναισθηματικά συστατικά της νοημοσύνης είναι χρήσιμα στην 

αποτελεσματικότητα  της μετασχηματιστικής ηγεσίας.  Με λίγα λόγια, διαπιστώθηκε 

ότι εκείνοι που καθιερώνονται ως πετυχημένοι και συνεπείς ηγέτες είναι αυτοί που 

διαθέτουν βασικές κοινωνικές, συναισθηματικές, συμπεριφοριστικές, και γνωστικές 

ικανότητες,  στην ερμηνεία των διαφορετικών περιστασιακά καταστάσεων διότι 

διαθέτουν εκτενές συμπεριφοριστικό ρεπερτόριο, άρα  δύνανται να επιλέξουν και να 

θεμελιώσουν κατάλληλες συμπεριφοριστικές απαντήσεις (Bass, 2002; Zaccaro, 2002).

Ουσιαστικά, αυτά τα άτομα έχουν την εμπειρία να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά 

τους και να ανεβάσουν την επιρροή τους για να επηρεαστούν οι αντιλήψεις άλλων για 

τις ικανότητές τους και την οργανωτική τους επιτυχία. Μια μεταγενέστερη ανάλυση 

έδειξε ότι η μετασχηματιστική ηγεσία είναι ένας σημαντικός και καθοριστικός 

παράγοντας για την έκβαση μιας ποικιλίας μεταβλητών όπως : υπευθυνότητα, 

ικανοποίηση  και  αποτελεσματικότητα της ομάδας εργασίας του ηγέτη ( Judge and 

Piccolo, 2004).  

          Μια σύντομη ανάλυση των ερευνών πάνω σε αυτό το ζήτημα δείχνει ότι :

A) Οι γνωστικές ικανότητες της νοημοσύνης περιλαμβάνουν  διαδικασίες  όπως η 

εξέταση των αφηρημένων εννοιών και η σύνθετη επίλυση προβλήματος. Η 

αξιολόγησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω παραδοσιακών τεστ του 

δείκτη νοημοσύνης  IQ είτε μέσω επίλυσης προβλημάτων - στόχων με χαρτί και 

μολύβι  ή με παρόμοιους τρόπους.  Στις διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας, η 

γνωστική νοημοσύνη δείχνει ως ο πλέον πιθανός τρόπος εξήγησης της δυνατότητας 

ενός ηγέτη να υποκινήσει διανοητικά τους οπαδούς. Αρχικά ο ηγέτης θα πρέπει ο ίδιος 

να κατέχει τη γνωστική νοημοσύνη , δηλαδή θα πρέπει να κατέχει τις  δεξιότητες 

επίλυσης ενός προβλήματος, για να ενθαρρύνει προσεκτικά τη δημιουργικότητα  των 
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υφισταμένων του για την επίλυση του προβλήματος. Χωρίς ισχυρές γνωστικές 

δεξιότητες από την πλευρά του ηγέτη,  θα ήταν δύσκολο να προκληθούν και να 

υποκινηθούν οι γνωστικές ικανότητες της ομάδας.

B) Η κοινωνική νοημοσύνη έχει οριστεί ως η δυνατότητα αναγνώρισης και 

προσαρμογής ενός ατόμου στις διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις  (Bass, 2001;  

Zaccaro, 2002). Οι κοινωνικά ευφυείς ηγέτες πρέπει να μπορούν να ανιχνεύσουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες για το στόχο, να προσαρμόζονται στα περίπλοκα κοινωνικά 

ζητήματα, και να κατορθώνουν με τις συμπεριφορές τους να επηρεάσουν κατάλληλα 

τις σχετικές αντιλήψεις των μελών της ομάδας. Ο Stogdill (1950) έχει σημειώσει ότι 

«η επαγρύπνηση στο περιβάλλον  και η κατανόηση των καταστάσεων συνδέονται 

στενά με τη δυνατότητα ηγεσίας ". Οι περισσότεροι ερευνητές σε αυτήν την περιοχή 

έχουν συμφωνήσει σχετικά με την έννοια ότι ένας αληθινά επιτυχής ηγέτης κατέχει τα 

χαρακτηριστικά και της κοινωνικής αντιληπτικής ικανότητας και της 

συμπεριφοριστικής ευελιξίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των διάφορων κοινωνικών 

καταστάσεων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων με την ισχυρή κοινωνική 

νοημοσύνη περιλαμβάνουν καλές προφορικές  δεξιότητες επικοινωνίας, 

αυτοπεποίθηση, κοινωνικότητα, ικανότητα για τη θέση, αντοχή πίεσης, και μια 

κατανόηση της κοινωνικής δυναμικής της οργανωτικής επίλυσης προβλήματος (Bass, 

2001). Επιπλέον, το πρώτο στάδιο του  συμπεριφοριστικού προτύπου της 

χαρισματικής ηγεσίας των Conger and Kanungo (1988) περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

καθεστώτος του ηγέτη στην υπάρχουσα κατάσταση. Στο πρότυπό του, ένας 

χαρισματικός ηγέτης πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να αξιολογήσει ακριβώς τις 

«κλίσεις, τις δυνατότητες, τις ανάγκες, και το επίπεδο ικανοποίησης που 

αντιμετωπίζεται από τους οπαδούς» (Conger, 1989). Η ακρίβεια αυτής της εκτίμησης 

του περιβάλλοντος, καθορίζει την ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα των ενεργειών του 

ηγέτη στο επόμενο στάδιο στο οποίο ο ηγέτης ενεργεί για να δημιουργήσει  μια 

στρατηγική διορατικότητα και να εμφυσήσει τους στόχους της ομάδας. Η κοινωνική 

μορφή νοημοσύνης εμφανίζεται  ιδιαίτερα σημαντική για τη χαρισματική ηγεσία στη 

δυνατότητα να ενσταλαχτεί μια αίσθηση της αποστολής της ομάδας. 

Γ) Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αναλυθεί στο πρώτο μέρος της παρούσας 

εργασίας. Οι  Salovey and Mayer (1990) εισήγαγαν την έννοια της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Εντούτοις, ο Daniel Goleman προήγαγε το θέμα σε μια σειρά βιβλίων με 

τον τίτλο Συναισθηματική Νοημοσύνη (Goleman, 1995 - ). και συνοπτικά ορίζεται ως 

η συνειδητοποίηση και η δυνατότητα ενός ηγέτη  να αντιληφθεί, να σταχυολογεί τις 
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πληροφορίες  και να ελέγχει να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα είτε τα 

δικά του είτε και των μελών της ομάδας , για να διευκολύνει τις ενέργειες, για να 

καταλάβει την έννοια των συναισθηματικών καταστάσεων, και για να είναι 

αποτελεσματικός. 

          Διάφοροι ερευνητές  ασχολήθηκαν με την έννοια της συναισθηματικής 

νοημοσύνης (Bar-On & Parker, 2000; Ciarrochi, Forgas, & Mayer, 2001; Mayer & 

Salovey, 1997;  Parker, Taylor, & Bagby, 2001).  Η συναισθηματική νοημοσύνη, 

σχετίζεται θετικά με τη μετασχηματιστική ηγεσία.  Αυτό το ύφος ηγεσίας έχει  κέρδος 

την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των οπαδών (Bass, 1985; 1998) και οδηγεί στην 

ικανοποίηση και στην αποδοτικότητα της ομάδας  (De-Groot, Kiker, and Cross, 2000; 

Lowe, Kroeck, and Sivasubramanian, 1996; Srivastava and Bharamanaikar, 2004). 

         Δύο κύριες προσεγγίσεις προέκυψαν: 

Α) Ένα μικτό πρότυπο, το οποίο συνδυάζει τις συναισθηματικές δεξιότητες  με τις 

διαστάσεις προσωπικότητας όπως η αισιοδοξία και το ατομικό κίνητρο (Bar-On, 

1997; 2006; Goleman, 1998) και 

Β) Ένα πρότυπο δυνατοτήτων , το οποίο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 

επεξεργάζονται και αναλύουν τις συναισθηματικές πληροφορίες και των ικανοτήτων 

που απαιτούνται  για τέτοια επεξεργασία (Brackett and Salovey, 2006;  Mayer and

Salovey, 1997;  Mayer, Caruso, and Salovey, 2000).  Το μοντέλο των Mayer and

Salovey  (1997) στρέφεται στις συναισθηματικές δεξιότητες των ηγετών όπως  τη 

δυνατότητα να αντιληφθούν καταστάσεις, να αξιολογούν  πληροφορίες, και να 

διαχειρίζονται συναισθήματα είτε δικά τους  (self) είτε και των μελών της ομάδας 

τους( others) . Οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι το συναίσθημα διαδραματίζει επίσης 

έναν κρίσιμο ρόλο στην αντίληψη και την εμφάνιση των ηγετών στις ομάδες 

(Pescosolido, 2002). Για παράδειγμα, το χάρισμα ενός ατόμου και η ενσυναίσθηση 

επηρεάζουν τη θεώρησή του ως ηγέτη (Conger and Kanungo,1988; Conger, 1989; 

Kellet, Humphrey, and Sleeth, 2002)   όπως και την αποτελεσματικότητα  της  ηγεσίας 

(Cooper and Sawaf, 1997).

          Εκτός από θεωρητικές προσεγγίσεις (π.χ. Bass, 2002; Brown and Moshavi, 

2005) που έχουν εστιάσει στη μετασχηματιστική ηγεσία και στη σχέση της με την 

συναισθηματική νοημοσύνη, εμπειρικές μελέτες μέχρι σήμερα (π.χ. Barbuto and

Burbach, 2006;  Barling, Slater, and Kelloway, 2000;  Mandell and Pherwani, 2003;  

Sosik and Megerian, 1999) δείχνουν ότι αυτές οι έννοιες συσχετίζονται θετικά. 

Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι άτομα που έχουν υψηλή συναισθηματική 
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νοημοσύνη διαμορφώνουν μετασχηματιστικό  ύφος ηγεσίας σε μεγαλύτερο βαθμό  

από εκείνους που παρουσιάζουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Εντούτοις, 

από την έρευνα προκύπτει ότι το άτομο, η ομάδα και η συνεκτικότητά της  μπορούν 

να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο σε τέτοιες σχέσεις.   Τέλος, διάφοροι ερευνητές 

(π.χ., Caruso,  Mayer,  Salovey, 2002) εστίασαν στη δυνατότητα των ηγετών να 

αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των άλλων , στο πώς οι ηγέτες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τα συναισθήματα  για να εποπτεύσουν τους οπαδούς τους στις 

ομάδες εργασίας, και πώς τα συναισθήματα  θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

να αναπτύξουν τις δεξιότητες ηγεσίας.  Αυτές οι δυνατότητες και οι ικανότητες είναι 

κρίσιμες στις διαδικασίες ηγεσίας επειδή γίνονται θετικά αντιληπτές από τους 

οπαδούς των ηγετών. Η σχέση λοιπόν που προκύπτει μεταξύ των 

μετασχηματιστικών ηγετών και των οπαδών τους είναι έντονα συναισθηματική .  Για 

παράδειγμα, οι μετασχηματιστικοί ηγέτες χρησιμοποιούν γενικά τη συναισθηματική 

υποστήριξη και είναι σε θέση να διαδώσουν τις συγκινήσεις τους σχετικά με τις 

προσδοκίες τους στους  οπαδούς τους ( Avolio and Bass, 1988; Bass, 1997). Είναι 

επίσης ικανοί να ωφεληθούν από τη συναισθηματική δέσμευση των οπαδών τους

(Dionne, Yammarino, Atwater, and Spangler, 2004).  Επιπλέον, οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες παρουσιάζουν διάφορα μη λεκτικά συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά (π.χ., ο τρόπος που εξετάζουν άλλους ανθρώπους και τη λεκτική 

άνεσή τους ) για τα οποία θεωρούνται αποτελεσματικοί και χαρισματικοί ηγέτες  

(Weierter, 1997). Ακολούθησε ένα εντυπωσιακά ευρύ σώμα έρευνας, εμπνευσμένο  

από την επιθυμία να γίνει κατανοητή η υψηλή αποδοτικότητα των 

μετασχηματιστικών ηγετών (Bass, 1997; 1998; 2002; Hunt and Conger, 1999; Eagly

and Johannesen-Schmidt, 2001; Kirkpatrick and Locke, 1996) και τη δυνατότητά 

τους να παρακινήσουν  τους οπαδούς  τους για να βελτιώσουν  την απόδοσή τους

(Conger and Kanungo, 1988; House, 1977; Lowe et al., 1996). Οι περισσότερες από 

αυτές τις μελέτες έχουν καταδείξει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη έχει  

σημαντική θετική σχέση και αναδεικνύει το μετασχηματιστικό ύφος ηγεσίας, 

(Mandell and Pherwani, 2003; Ashkanasy and Tse, 2000; Sosik and Megerian, 

1999).  

         Οι αποτελεσματικοί μετασχηματιστικοί ηγέτες πρέπει να κατέχουν τη 

δυνατότητα - διαισθητική διορατικότητα να προσδιορίσουν όσα αφορούν 

συναισθηματικά άλλους και να παρέχουν καθοδήγηση όπου είναι απαραίτητο.  
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         Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μιας εμπειρικής εξέτασης των σχέσεων 

μεταξύ γνωστικών, κοινωνικών, και συναισθηματικών συστατικών της νοημοσύνης 

και των απόψεων περί της μετασχηματιστικής ηγεσίας, (Hoffman B.J. and Frost B.C., 

2006)   έδειξαν ότι το πλαίσιο πολλαπλής νοημοσύνης ( συναισθηματική, γνωστική, 

και κοινωνική )  προϋποθέτει  μετασχηματιστική ηγεσία. Το δείγμα για αυτήν την 

μελέτη αποτέλεσαν  86 παθολόγοι με μέση ηλικία 38.4 έτη , εγγραμμένοι σε ένα 

πρόγραμμα MBA μεγάλου πανεπιστήμιου. οι συμμετέχοντες εργάζονταν ταυτόχρονα 

ως παθολόγοι.  Πιο συγκεκριμένα, σημαντικές σχέσεις βρέθηκαν μεταξύ γνωστικής 

κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης με τη διανοητική υποκίνηση, τη 

χαρισματική ηγεσία και την εξατομικευμένη εκτίμηση αντίστοιχα. 

          Άλλη έρευνα με ερωτηματολόγιο  που έγινε ανάμεσα σε 43 διοικητικά στελέχη 

έδειξε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη  συσχετίζεται με διάφορα συστατικά της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας αφού αποτελεσματικοί αναδείχθηκαν εκείνοι οι ηγέτες 

που επέδειξαν μετασχηματιστικό παρά συναλλακτικό ύφος  ηγεσίας. (Palmer B, Walls

Μ., Burgess Ζ., Stough C., 2001)

         Μια ερευνητική μελέτη στο χώρο της οργανωσιακής συμπεριφοράς, αφού 

απέδειξε ότι ο ηγέτης για να μπορεί να επηρεάσει θετικά τα συναισθήματα  των 

ατόμων της ομάδας που ηγείται, πρέπει πρώτα αυτός,  να προσαρμόζει - ρυθμίζει τα 

δικά του (self- ) συναισθήματα , πρότεινε τρόπους για να συμβεί αυτό έτσι ώστε η 

ηγεσία  να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά  στις προκλήσεις του διαρκώς 

μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ( Schyns, Meindl, Croon, 2007)

          Στην ‘Ελλάδα σε μια σύγχρονη έρευνα  πάνω στη σχέση συναισθηματικής 

νοημοσύνης και μετασχηματιστικής ηγεσίας, στην οποία συμμετείχαν 267 στελέχη 

διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων από διάφορους οργανισμούς εμφανίστηκε απόλυτη 

θετική σχέση ανάμεσα στις δύο έννοιες  η οποία οδηγεί στην αποτελεσματικότητα της 

ομάδας . (Polychroniou, 2009)

         Η εκπαίδευση είναι ένα κοινωνικό πλαίσιο κεντρικής σπουδαιότητας για το 

μέλλον της κοινωνίας. Τα σχολεία του 21ου αιώνα πρέπει να προσαρμοστούν  

αποτελεσματικά σε έναν μεταβαλλόμενο με γρήγορους ρυθμούς κόσμο.Oι μεταβολές 

που πραγματοποιούνται στο παγκόσμιο περιβάλλον θεωρούν κρίσιμο  το ρόλο του 

διδάσκοντα - ηγέτη σε οποιαδήποτε επιτυχή αλλαγή (Bezzina, 2000; Daresh, 1998;  

Davies, 2002;   Portin, 1998;  Wong, 2003). Οι δάσκαλοι ως ηγέτες και διαχειριστές 

της αλλαγής πρέπει να κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τις δυνατότητες   για 

να εκπαιδεύσουν τους πολίτες του μέλλοντος, με επιτυχία, αναπτύσσοντας  όχι μόνο 
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το διανοητικό, αλλά και το συναισθηματικό και το κοινωνικό κεφάλαιο των 

εκπαιδευομένων σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι οι 

συναισθηματικά ευφυείς εκπαιδευτικοί μπορούν να λειτουργήσουν  αποτελεσματικά 

ως ηγέτες με την αντίληψη και διαχείρισή των δικών τους συναισθημάτων αλλά και 

των αντίστοιχων των σπουδαστών τους,  όπως πχ. τα συναισθήματα του θυμού ή  

απογοήτευσης, και αναλόγως να προσαρμοστεί η συμπεριφορά τους στις διαφορετικές 

καταστάσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα στοιχεία υποστηρίζουν το αυξανόμενο  

άγχος, και την ψυχολογική κούραση σαν παράγοντες  που οδηγούν στην πρόθεση 

παραίτησης του διδάσκοντα από την αποτελεσματική διαχείριση – μετάδοση της 

γνώσης (Borg and Riding, 1991; Tsiplitaris, 2004), η έρευνα της επιρροής της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των δασκάλων δείχνει αξιόλογη για την επιτυχία . 

         Επίσης η έρευνα που πραγματοποιήθηκε  από την επιχείρηση Hay/ McBer 

(2000) μεταξύ των δασκάλων στη Μεγάλη Βρετανία υποστηρίζει την θετική επίδραση 

της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία. Επεξηγηματικά, τα συναισθηματικά 

συστατικά : Αυτοεπίγνωση, αυτοσεβασμός, ενσυναίσθηση, ευελιξία, και 

διαπροσωπικές σχέσεις φάνηκαν να συμβάλλουν θετικά στην αποτελεσματικότητα 

ηγεσίας. Η σημασία της ενσυναίσθησης και των διαπροσωπικών σχέσεων ήταν επίσης 

προφανής στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους  Chan and Hui (1998) μεταξύ 

καθηγητών δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης στο Χογκ Κογκ. Τα συμπεράσματα έδειξαν 

ότι αυτές οι δύο παράμετροι της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για την εργασία των δασκάλων και όσον αφορά την άμεση διδασκαλία  

και την καθοδήγηση που προσέφεραν . 

          O Chan (2004), στην έρευνά του μεταξύ των δασκάλων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στο  Χογκ Κογκ. , βρήκε επίσης μια θετική σχέση μεταξύ εν-

συναισθήματος, αυτοεπίγνωσης, αυτοδιαχείρισης και απoδοτικής διδασκαλίας.  

Στην ίδια κατεύθυνση, οι  Lees and Barnard (1999) διαπίστωσαν ότι οι δάσκαλοι με 

την υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη είχαν τους σπουδαστές με τους 

καλύτερους βαθμούς, ενώ οι δάσκαλοι με τις περιορισμένες συναισθηματικές 

ειδικότητες είχαν τους σπουδαστές με τους χαμηλότερους βαθμούς. 

          Σε άλλη έρευνα πάνω σε εκπαιδευτικούς, οι Raju and Srivastava (1994)

διαπίστωσαν ότι μεταβλητές που αφορούσαν την ενδοατομική διάσταση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως το αυτοκίνητρο και ο εσωτερικός έλεγχος, 

διακρίνει τους δασκάλους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σαν περισσότερο 

υπεύθυνους στο επάγγελμα.
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           Μια έρευνα πάνω στη σχέση συναισθηματικής  νοημοσύνης και 

μετασχηματιστικής ηγεσίας  που  πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια  σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα ΜΒΑ , σε 5 χώρες  ( ΗΠΑ, Πορτογαλία, Ελλάδα, Νότια 

Κορέα & Μπαγκλαντές ) έδειξε σχεδόν απόλυτη ταύτιση  των δύο εννοιών. Οι 

κοινωνικές ικανότητες συσχετίστηκαν απόλυτα θετικά με την  ηγεσία 

μετασχηματισμού σε όλες τις  χώρες εκτός της Πορτογαλίας.  (Rahim M. A., Psenica 

C., Polychroniou P,. S.-Y. Oh,,  Ferdausy S.,  Dias  J.F., 2006)

          Η μελέτη  της  Ιορδάνογλου (2007)  που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα,

εξέτασε τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την αποτελεσματικότητα 

ηγεσίας, την υπευθυνότητα  και την ικανοποίηση στην εκπαίδευση. Στη μελέτη

συμμετείχαν 332 δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η συναισθηματική νοημοσύνη έχει θετική επίδραση στους ηγετικούς  ρόλους, ειδικά 

στις  ενδοατομικές και διαπροσωπικές διαστάσεις,. Μια ισχυρή θετική επίδραση ήταν 

επίσης προφανής στην υπευθυνότητα  και αποτελεσματικότητα των δασκάλων, όπως 

μετριέται από την αντίληψη των δασκάλων. Ρόλοι ηγεσίας όπως η αξιολόγηση 

απόδοσης, η υποστήριξη κινήτρου, και η βελτίωση ανάπτυξης είχαν μια ισχυρή 

επιρροή στην αποτελεσματικότητα. 

          Όπως παρατηρούμε από την θεωρητική επισκόπηση των μέχρι σήμερα ερευνών, 

με βάση της απόψεις των υφισταμένων τους, οι ηγέτες – προϊστάμενοι που εκφράζουν 

τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης, εμφανίζουν  θετική συσχέτιση 

και εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό και τα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας.
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7   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

7.1 Οι στόχοι της έρευνας

          Μετά από το θεωρητικό υπόβαθρο, δηλαδή την πραγματοποίηση ερευνητικής 

μελέτης με σκοπό τη συγκέντρωση και παράθεση δευτερογενών στοιχείων από τη 

σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, στα οποία στηρίζεται αυτή η 

μελέτη, κρίθηκε σημαντική η πραγματοποίηση εμπειρικής έρευνας. Η περιγραφική 

αυτή έρευνα διεξάγεται με στόχο την ακριβή περιγραφή εκείνων των μεταβλητών οι 

οποίες αποτελούν μέρος του ερευνητικού προβλήματος. Τέλος κρίθηκε αναγκαία και 

η πραγματοποίηση αιτιολογικής μελέτης, έτσι ώστε να εντοπιστούν μη σχετικές, 

ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές και να καθοριστεί το είδος της εξάρτησης 

που υπάρχει μεταξύ τους. Η περιγραφική και η αιτιολογική έρευνα βασίστηκε στη 

συλλογή πρωτογενών δεδομένων.

          Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την διεξαγωγή της έρευνας.  Η επιλογή της  μεθοδολογίας η οποία θα χρησιμοποιηθεί 

τελικά, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο το πρόβλημα μελετάται. Σύμφωνα με 

τον Ghauri, ο σχεδιασμός της έρευνας είναι μια στρατηγική επιλογή που γίνεται με 

σκοπό τον εντοπισμό μιας προσέγγισης, η οποία θα επιτρέψει την επίλυση του 

ερευνητικού προβλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σύμφωνα με τον Pallant, ο 

κατάλληλος σχεδιασμός της έρευνας διασφαλίζει ότι η συλλεγόμενη πληροφορία είναι 

ακριβής και σχετική με τους τεθέντες σκοπούς και στόχους της. Αντιθέτως, ένας 

ελλιπής και μη κατάλληλος για την περίσταση σχεδιασμός, καταλήγει στη συλλογή 

πληροφόρησης, που δεν  ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ερευνητικού προβλήματος.

          Γεγονός είναι πως υπάρχει μία κοινά αποδεκτή σειρά βημάτων ή σταδίων, τα 

οποία συνήθως ακολουθούνται για τη διεξαγωγή μιας επιτυχούς έρευνας. Στην 

πραγματικότητα τα στάδια αυτά πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και επιπλέον 

αλληλοεπηρεάζονται. Τα απαραίτητα αυτά κομμάτια είναι τα εξής: 1) Καθορισμός 

του προβλήματος (δηλ. των υποθέσεων), 2) Επιλογή μεθόδου – σχεδίου έρευνας, 3) 

Επιλογή μεθόδου συλλογής στοιχείων / δεδομένων και μεθόδου μέτρησης, 4) Επιλογή 

δείγματος, 5) Ανάλυση των στοιχείων και 6) Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας.

          Η εργασία αυτή στοχεύει στη καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις έννοιες 

που διαπραγματεύεται η μελέτη και στη κοινοποίηση του τελικού αποτελέσματος, 

έτσι ώστε  να προετοιμαστεί το έδαφος για καλύτερη επεξεργασία του θέματος.
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7.2 Υποθέσεις της Έρευνας

          Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ερευνητές και οι θεωρητικοί της διοίκησης 

διαπιστώνουν ότι οι μετασχηματιστικοί ηγέτες που κατέχουν συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι πολύ πιθανό να εκφράζουν αποτελεσματικές συμπεριφορές στη 

διαχείριση των σχέσεων - συγκρούσεων με τους υφισταμένους τους έτσι ώστε η 

ομαδική εργασία να είναι αποτελεσματική. (Sternberg, 1985; Bass and Avolino, 1993 

; Bernet, 1996;  Megerian and Sosik, 1996;  Morris and Feldman, 1996;  Goleman,

1998;  2001; Bass, 2002; Rahim et al., 2002; 2006). Ο Goleman (2001) δείχνει ότι 

στον εργασιακό χώρο η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται με ικανότητες, όπως οι 

κοινωνικές δεξιότητες, το κίνητρο και το εν-συναίσθημα. (δείτε επίσης Rahim et al

2002).  Το εν-συναίσθημα και οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τη δυνατότητά 

του ηγέτη να αντιληφθεί τις συγκινήσεις, τα συναισθήματα, και τις ανάγκες και με τη 

βοήθεια του να ρυθμίσουν οι άλλοι τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους για 

να επιτύχουν τους επιθυμητούς στόχους. Το κίνητρο απαιτείται για να βοηθήσει ένα 

άτομο ώστε να παραμείνει ενεργό και θετικό για την επίτευξη των στόχων (Church, 

1997;  Sosik and Megerian, 1999;  Druskat and Wolf, 2001).

          Ο στόχος της παρούσας μελέτης στηρίζεται στην υπόθεση ότι,  αν κατά τις 

αντιλήψεις των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί στο οργανωτικό πλαίσιο της διδασκαλίας –

μάθησης στο Λύκειο, εκδηλώνουν στην τάξη προσωπικές δεξιότητες δηλαδή 

αυτορρύθμιση και αυτοέλεγχο και αναπτύσσουν τις τρεις διαστάσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης  (κοινωνικές δεξιότητες,  κίνητρο και εν-συναίσθηση,)  

τότε αναπτύσσουν  χάρισμα, διανοητική υποκίνηση και εξατομικευμένη εκτίμηση 

δηλαδή ασκούν μετασχηματιστική ηγεσία.  Θεωρούμε λοιπόν ότι οι καθηγητές-

ηγέτες που κατέχουν και εκφράζουν  συναισθηματική νοημοσύνη  μπορούν να 

συνδεθούν με το μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας για διάφορους λόγους. Για 

παράδειγμα  οι κοινωνικές δεξιότητες που συνδέονται με τη διευκόλυνση των 

μαθητών για να συμμετέχουν στις επιθυμητές συμπεριφορές είναι πιθανό να 

συνδεθούν με τη διανοητική υποκίνηση. Οι μαθητές είναι πιθανό να σεβαστούν και να 

δεθούν συναισθηματικά με έναν μετασχηματιστικό ηγέτη - καθηγητή ο οποίος  

επιβραβεύει τις προσπάθειες τους, είναι διακριτικός, και πρόθυμος να τους βοηθήσει 

στο να βελτιώσουν την απόδοση της εργασίας τους έτσι ώστε να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν την εν-

συναίσθηση, είναι πιθανό να αναγνωρίσουν αλλά και να δείξουν ενεργό ενδιαφέρον 
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για τις ανάγκες των μαθητών, έτσι ώστε να ανταποκριθούν συναισθηματικά στις 

αλλαγές τους χωριστά για κάθε ένα . Έτσι το εν-συναίσθημα είναι πιθανό να συνδεθεί 

με την εξατομικευμένη εκτίμηση. Το κίνητρο θα μπορούσε να είναι χρήσιμη 

παράμετρος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της σύγκρουσης καθηγητή –

μαθητών (στο στάδιο της επίτευξης των στόχων) για να προκύψει  το συντομότερο, 

θετικό αποτέλεσμα. Επομένως, οι τρεις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης  

είναι πιθανό να συνδεθούν με την εξιδανικευμένη επιρροή των ηγετών ή το χάρισμα. 

Με βάση τα παραπάνω υποθέτουμε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες, το κίνητρο και το εν-

συναίσθημα ( διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης ) συνδέονται θετικά με τη 

μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του καθηγητή- ηγέτη στην ομάδα- τάξη. Οι 

μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο θέμα είναι ελάχιστες, χωρίς 

ιδιαίτερη εμβάθυνση  και κυρίως αφορούν  στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην 

παρούσα έρευνα όπου συμμετέχουν μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , 

γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν αξιόπιστα οι αντιλήψεις και οι συνθήκες για το 

συγκεκριμένο θέμα στην Ελλάδα.           

            Ο καθορισμός του ερευνητικού προβλήματος και επομένως του σκοπού της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας,  ορίζεται από τις παρακάτω υποθέσεις :

Υπόθεση 1η . Η αυτορρύθμιση των συναισθημάτων του καθηγητή – καθηγήτριας  

συσχετίζονται θετικά με τη μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του στην ομάδα –

τάξη μαθητών που ηγείται.

Υπόθεση 2η . Ο αυτοέλεγχος των συναισθημάτων του καθηγητή – καθηγήτριας  

συσχετίζονται θετικά με τη μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του στην ομάδα –

τάξη μαθητών που ηγείται.

Υπόθεση 3η .  Οι κοινωνικές δεξιότητες που κατέχει – εκφράζει ο καθηγητής-

καθηγήτρια  συσχετίζονται θετικά με τη μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του 

στην ομάδα – τάξη μαθητών που ηγείται.

Υπόθεση 4η. Το κίνητρο που παρέχει ο καθηγητής – καθηγήτρια συσχετίζεται θετικά 

με τη μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του στην ομάδα – τάξη που ηγείται.

Υπόθεση 5η . Η εν-συναίσθηση του καθηγητή – καθηγήτριας βρίσκεται σε θετική 

σχέση με τη μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του στην  ομάδα – τάξη που 

ηγείται.  
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8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

8.1 Η μέθοδος της έρευνας- συλλογή στοιχείων

      Υπάρχουν διάφορα σχέδια έρευνας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

ερευνητής. Εν τούτοις, τα σχέδια αυτά ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες, 

οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με τον αντικειμενικό στόχο της μελέτης. Έτσι έχουμε 

ερευνητικές (exploratory research), περιγραφικές (descriptive research) και 

αιτιολογικές έρευνες (casual research). Τα τρία αυτά είδη δεν είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιούνται ξεχωριστά το ένα από το άλλο, αλλά μπορεί να αποτελέσουν 

διαδοχικά στάδια σε μία συνεχή διαδικασία.                                                                             

          Αφού καθορίστηκε επακριβώς το αντικείμενο διαπραγμάτευσης και οι 

απαιτήσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας, το πρώτο βήμα ήταν η 

συγκέντρωση πληροφόρησης σχετικά με τις μεταβλητές που συμπεριλήφθηκαν στις 

υποθέσεις, δηλαδή σχετικά με τις συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης και 

της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Έτσι, στη βιβλιογραφική επισκόπηση 

παρουσιάστηκαν όλα εκείνα τα δευτερογενή στοιχεία που συλλέχθηκαν και είναι 

διαθέσιμα σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά. Παρόλα αυτά, τα δευτερογενή 

στοιχεία δηλαδή τα δεδομένα, στα οποία ο κάθε ερευνητής μπορεί να έχει άμεση 

πρόσβαση και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης τους αφορά το πολύ μικρό 

τους κόστος και το σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συλλογή τους, 

δεν μπορούσαν από μόνα τους να δώσουν απάντηση στο ερευνητικό πρόβλημα της 

διπλωματικής, καθώς δεν ήταν επαρκή για τη διεξαγωγή ολόκληρης της έρευνας.

Για το λόγο αυτό, η συλλογή πρωτογενών στοιχείων κρίθηκε θεμελιώδης, 

τόσο για τη διεξαγωγή της έρευνας, όσο και για την επίλυση του ερευνητικού 

προβλήματος που καθορίστηκε. Η συλλογή αυτή μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες 

μεθόδους. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου συλλογής πρωτογενών δεδομένων 

επηρεάζεται από δύο παραμέτρους.  Η μία παράμετρος είναι ο βαθμός δόμησης, ενώ η 

άλλη είναι ο βαθμός αμεσότητας ή συγκάλυψης.

          Η παρούσα μελέτη ερεύνησε πώς η αυτορρύθμιση και ο αυτοέλεγχος των 

συναισθημάτων καθώς και οι τρεις συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης 

δηλαδή οι κοινωνικές δεξιότητες, το κίνητρο, και η εν-συναίσθηση συνδέονται με τη 

μετασχηματιστική συμπεριφορά του καθηγητή - ηγέτη.  Ειδικότερα  ερευνά τις 

αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη  καθώς επίσης 
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και τη μετασχηματιστική ηγεσία του καθηγητή τους  στο ελληνικό σχολείο –

οργάνωση στη μέση εκπαίδευση.

           Χαρακτηριστικά δείγματος : Μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 14 – 17  ετών που 

φοιτούν το σχολικό έτος 2009 -10 σε γενικά Λύκεια της Δυτικής Ελλάδας.

           Μέθοδος συλλογής δεδομένων : Η μέθοδος που τελικά επιλέχθηκε είναι η 

δομημένη – άμεση μέθοδος συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων. Κύριο 

πλεονέκτημα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής αποτελεί το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι 

μπορούν εύκολα να απαντήσουν στις ερωτήσεις, όπως επίσης το γεγονός ότι η 

επεξεργασία των στοιχείων είναι εύκολη.

     Η δημοσκόπηση (survey research), η οποία  αποτελεί την πιο δημοφιλή μέθοδο 

συλλογής πρωτογενών στοιχείων, ανήκει στην κατηγορία των δομημένων – άμεσων 

μεθόδων και είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη. Οι 

δημοσκοπήσεις επιτρέπουν τη συστηματική συλλογή μεγάλης ποσότητας 

πληροφόρησης ποικίλων μορφών από ερωτώμενους και σχετίζονται με τη 

συμπλήρωση κάποιας μορφής ερωτηματολογίου (questionnaire).

   Τα ερωτηματολόγια αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές συλλογής 

δεδομένων, διότι κάθε άτομο καλείται να απαντήσει στο ίδιο σύνολο ερωτήσεων, οι 

οποίες βρίσκονται σε μια προκαθορισμένη σειρά. Επίσης, είναι πρακτικά και 

παρέχουν έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο συγκέντρωσης απαντήσεων από ένα 

δείγμα ερωτώμενων πολύ ευρύτερο από αυτό που επιτρέπει οποιαδήποτε άλλη τεχνική 

(Jankowicz).

        Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε τυχαία επιλεγμένους μαθητές και μαθήτριες από 

σχολικές μονάδες της περιοχής.  Οι μαθητές κάθε τάξης απάντησαν στα 

ερωτηματολόγια εμπιστευτικά για να εξασφαλιστεί η προστασία των απόψεών τους. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο μέγιστος τελικός βαθμός ανταπόκρισης (response

rate) στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων με την 

φυσική παρουσία του ερευνητή. Με αυτό τον τρόπο, ο ερευνητής και οι ερωτώμενοι 

βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο και ο ερωτώμενος συμπληρώνει το 

ερωτηματολόγιο, αφού του δοθούν από τον ερευνητή οι απαραίτητες επεξηγήσεις και 

η απαιτούμενη καθοδήγηση. Η μέθοδος αυτή διαθέτει τα εξής σημαντικά  

πλεονεκτήματα :  Προϋποθέτει λιγότερο κόπο από πλευράς του ερευνητή, εξασφαλίζει 

ανωνυμία, δεν υπάρχει επιρροή του ερευνητή στις απαντήσεις και οι ερωτώμενοι δεν 
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πιέζονται χρονικά για τις απαντήσεις. Η συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα έγινε 

στην τάξη τους, σε διδακτική ώρα, με τη σύμφωνη γνώμη τους και με την άδεια του 

διδάσκοντα καθηγητή. Τονίστηκε η εχεμύθεια πάνω στις δηλώσεις των μαθητών. 

Σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί πως η συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων με 

βάση τα ερωτηματολόγια ολοκληρώθηκε σε μία χρονική περίοδο περίπου 4  μηνών  

δηλαδή από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 2010 η προ-έρευνα και τον Απρίλιο- Μάιο 2010 

η συλλογή και επεξεργασία των λοιπών στοιχείων.

8.2 Το ερωτηματολόγιο

      Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει εξώφυλλο, το οποίο παρέχει τις 

διευκρινιστικές πληροφορίες προς όλους όσους απευθύνεται σχετικά με το λόγο για 

τον οποίο διεξάγεται η έρευνα. Έτσι, το εξώφυλλο δίνει τα στοιχεία του ερευνητή και 

επεξηγεί στους συμμετέχοντες ότι το ερωτηματολόγιο είναι μέρος διπλωματικής 

εργασίας που διεξήχθη στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Νέες Αρχές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Πατρών, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παναγιώτη 

Πολυχρονίου. Παράλληλα, το εξώφυλλο εξηγεί ποιο είναι το θέμα και ποιος ο σκοπός 

της εργασίας αυτής. Ξεκαθαρίζεται ότι όλη η συλλεγόμενη πληροφόρηση θα 

χρησιμοποιηθεί με τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα αποκλειστικά και μόνο για τους 

σκοπούς της μελέτης, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των απαντήσεων και 

δίνονται και κάποιες εκ των προτέρων ευχαριστίες.

         Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, στην τελική του μορφή είναι 

χωρισμένο σε δύο  ενότητες.   

          Η πρώτη ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις των 

μαθητών για τα στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης που εκφράζει η 

συμπεριφορά του της καθηγητή –τριας .  Η αυτορρύθμιση και ο αυτοέλεγχος καθώς 

και  τα επιλεγμένα συστατικά της συναισθηματικής νοημοσύνης  (κοινωνικές 

δεξιότητες, κίνητρο και εν-συναίσθημα) μετρήθηκαν με τα στοιχεία που υιοθετήθηκαν 

από το δείκτη EQ (EQI) με τη χρησιμοποίηση του ερωτηματολόγιου  (Rahim et al,

2002; 2006) το οποίο μετά από την προσαρμογή των ερωτήσεών του στο αντιληπτικό 

επίπεδο των μαθητών, ζητά από τους μαθητές ( μέλη της ομάδας εργασίας)  να 

αξιολογήσουν την συναισθηματική νοημοσύνη του καθηγητή τους όπως και όταν 

αυτή εκφράζεται από την συμπεριφορά του στην τάξη . Το EQI μετρά τις αντιλήψεις 

των υφισταμένων για τον αυτοέλεγχο, την αυτορρύθμιση , το κίνητρο, τις κοινωνικές 
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δεξιότητες, και το εν-συναίσθημα των αντίστοιχων εποπτών τους. Το υπόδειγμα 

σχεδιάστηκε με βάση τις επαναλαμβανόμενες ανατροφοδοτήσεις,  την ικανότητα των  

συμμετεχόντων και μια επαναληπτική διαδικασία των διερευνητικών και 

επικυρωτικών παραγοντικών αναλύσεων  (factor analysis) των διάφορων συνόλων 

στοιχείων. Το ερωτηματολόγιο αναπτύσσεται σε 30 ερωτήσεις των οποίων οι 

απαντήσεις δομούνται με βάση μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert  (5= συμβαίνει πάντα 

ή σχεδόν πάντα … 1= δεν συμβαίνει ποτέ) για την ταξινόμηση κάθε ενός από τα 

στοιχεία που εκφράζονται. Όσο υψηλότερο είναι το αποτέλεσμα τόσο πιο έντονα 

εμφανίζεται η έκφραση ενός υψηλότερου επιπέδου του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 

της συναισθηματικής νοημοσύνης στην συμπεριφορά του καθηγητή – ηγέτη. Για 

παράδειγμα  στην προ-έρευνα,  ο μέσος όρος για τη μεταβλητή «Έχει πάθος με την 

δουλειά του-της & προσηλώνεται σε αυτή» είναι ίσος με 4.46 πολύ κοντά στο 5 

πράγμα που σημαίνει ότι οι καθηγητές που αξιολογήθηκαν εκφράζουν σχεδόν πάντα 

αυτό το χαρακτηριστικό. Στοιχεία δειγμάτων για τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

που εκφράζει ο καθηγητής – ηγέτης  είναι:  «Ο καθηγητής μου αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα χωρίς να μειώνει τους συνεργάτες του » (κοινωνικές δεξιότητες), «ο 

καθηγητής μου επιθυμεί να θέτει και να επιτυγχάνει υψηλούς στόχους», (κίνητρο), «ο 

καθηγητής μου αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα που διαβιβάζονται μέσω μη 

λεκτικών μηνυμάτων», (εν- συναίσθηση ) , « ο καθηγητής μου έχει πλήρη έλεγχο των 

συναισθηματικών του παρορμήσεων » (αυτοέλεγχος ) , « ο καθηγητής μου παραμένει 

ήρεμος σε περίπλοκες καταστάσεις  » ( αυτορρύθμιση ).

             Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις, σχετικά με τις αντιλήψεις των 

μαθητών για τα στοιχεία μετασχηματιστικής ηγεσίας που εκφράζει η συμπεριφορά 

του καθηγητή.  Αναπτυγμένο από τον Bass (1985), το πολύ-παραγοντικό 

ερωτηματολόγιο ηγεσίας (MLQ) χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως όργανο για την 

αξιολόγηση των τριών πτυχών της μετασχηματιστικής ηγεσίας (χάρισμα, διανοητική 

υποκίνηση, και εξατομικευμένη εκτίμηση). Στην παρούσα μελέτη, αντιλαμβανόμαστε 

τη μετασχηματιστική ηγεσία ως κατασκεύασμα μονής κατεύθυνσης που αποτελείται 

από τους τρεις τύπους αλληλένδετων συμπεριφορών. Η μετασχηματιστική ηγεσία 

μετρήθηκε με 12 στοιχεία που προσαρμόστηκαν από το MLQ (Βass, 1985). Οι 

ερωτώμενοι κλήθηκαν να ταξινομήσουν κάθε στοιχείο σε μια κλίμακα Likert πέντε 

σημείων (5 = συμβαίνει πάντα ή σχεδόν πάντα … 1= δεν συμβαίνει ποτέ). Η κλίμακα 

υπολογίστηκε με την  εύρεση του μέσου όρου των απαντήσεων στα στοιχεία. Ένα 

υψηλότερο αποτέλεσμα δείχνει τη μεγαλύτερη μετασχηματιστική ηγεσία. Τα στοιχεία 
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δειγμάτων για αυτήν την κλίμακα είναι: «Στο μυαλό μου, είναι ένα σύμβολο της 

επιτυχίας και της ολοκλήρωσης,» (χάρισμα) «ο καθηγητής μου δίνει ουσιαστικές 

λύσεις ξεπερνώντας τις τυπικές διαδικασίες» (διανοητική υποκίνηση) «ο καθηγητής 

μου, μου εμπνέει εμπιστοσύνη για να υπερνικήσω οποιοδήποτε εμπόδιο» 

(εξατομικευμένη εκτίμηση).

8.3 Αποτελέσματα προ-έρευνας

         Αρχικά, λόγω της έλλειψης παρόμοιων ερευνών στο χώρο της εκπαίδευσης, και 

λόγω της ηλικίας και της απειρίας του δείγματος, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει δοκιμαστική 

προ-έρευνα. Ιδιαίτερη προσοχή αφιερώθηκε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από 

τους μαθητές με την φυσική παρουσία του υπευθύνου της έρευνας για την παροχή 

διευκρινήσεων και την επίλυση πιθανών αποριών. Τα στοιχεία   που αναφέρθηκαν σαν 

δυσνόητα, διφορούμενα, ή ασυμβίβαστα είτε τροποποιήθηκαν, είτε αναθεωρήθηκαν είτε 

αντικαταστάθηκαν με την προσθήκη νέων που μετά από συζήτηση, θεωρήθηκαν ότι 

ικανοποιούν τον στόχο του αρχικού στοιχείου που αντικατέστησαν και ήταν πλέον 

κατανοητά από το διανοητικό επίπεδο του μέσου μαθητή.  Κατά την επεξεργασία των 

στοιχείων έγιναν πρόσθετες προσπάθειες για να απαλλαγούν τα στοιχεία από πιθανή 

αναξιοπιστία,  και να είναι ρεαλιστικά. Το δείγμα της προ-έρευνας αποτέλεσαν 69 

μαθητές ( 32 Αγόρια & 37 κορίτσια ) των τάξεων Α, Γ, των σχολείων :   

Σχολείο Συχνότητα % Αθροιστικό %

Πειραματικό Λύκειο Πατρών 53 76,8 76,8

Πειραματικό ΑΕΙ Πατρών 3 4,3 81,2

Λύκειο Καστριτσίου 5 7,2 88,4

Άλλο 8 11,6 100,0

Σύνολο 69 100,0

Πίνακας 2

Οι μαθητές αξιολόγησαν την συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά καθηγητών – τριών 

τους με πλειοψηφία τους άνδρες καθηγητές  ( 54 άνδρες- 78%).Οι  ειδικότητες των 

καθηγητών που αξιολογήθηκαν στην προ- έρευνα ήταν : Μαθηματικοί 25( 36%), 

Φιλόλογοι 14(20%), Φυσικοί 12 ( 18 %), Οικονομολόγοι 9 (13%) και λοιπές 

ειδικότητες (Πληροφορικής, Χημικοί, κλπ) 9 (13%).
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Σχολείο Συχνότητα % Αθροιστικό %

Πειραματικό Λύκειο Πατρών 53 76,8 76,8

Πειραματικό ΑΕΙ Πατρών 3 4,3 81,2

Λύκειο Καστριτσίου 5 7,2 88,4

Άλλο 8 11,6 100,0

          O υπολογισμός των συντελεστών Α- Cronbach για τις μεταβλητές μας ήταν σε 

κάθε περίπτωση > 0.7 άρα δείχνει την πολύ μεγάλη εσωτερική συνέπεια και την 

αξιοπιστία των μετρήσεων που προέκυψαν από την προ-έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι το 

ερωτηματολόγιο μετράει αυτό που πραγματικά θέλει να μετρήσει. 

Παράγοντας A- Cronbach

Αυτοέλεγχος : 0,765

Αυτορρύθμιση : 0,757

Κίνητρο : 0,806

Εν-συναίσθηση : 0,794,

Κοινωνικές δεξιότητες : 0,708,

Ηγεσία: 0,838.

Πίνακας 3 

          Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών (factor analysis), είναι μία 

ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος που επιτρέπει την ομαδοποίηση ενός μεγάλου αριθμού 

μεταβλητών σε ένα μικρότερο αριθμό σημαντικών κατηγοριών (factors), με βάση τις 

κλίμακες (scales) όπως προσδιορίζονται από τους δημιουργούς του ερωτηματολογίου. 

Βασίζεται στην μήτρα συσχέτισης (correlation matrix) που δείχνει όλες τις συσχετίσεις 

μεταξύ των μεταβλητών. Έγιναν δεκτές εκείνες οι ερωτήσεις των οποίων η ανάλυση 

παραγόντων (factor analysis) έδωσαν στατιστικό βαθμό  σημαντικότητας >=0,5.  Αφού 

με βάση τις κλίμακες ( scales)  κατασκευάσαμε τους παράγοντες – μεταβλητές, δίνουμε 

τα περιγραφικά τους στοιχεία όπως μετρήθηκαν από την προ-έρευνα με την βοήθεια 

του SPSS®:  

Μεταβλητή Μέση τιμή Τυπική απόκλιση

Αυτοέλεγχος 3,7255 0,74523
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Αυτορρύθμιση 3,5493 0,78265

Κίνητρο 4,0567 0,71114

Εν-συναίσθηση 3,8348 0,83803

Κοινωνικές δεξιότητες 3,7143 0,68133

Ηγεσία 3,6616 0,74491

Πίνακας 4

8.4 Το τελικό δείγμα 

         Είναι σαφές ότι το μέγεθος του δείγματος είναι κρίσιμο για την επιτυχία μίας 

έρευνας. Έτσι, όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα, α) τόσο πιο ακριβή και αξιόπιστα 

είναι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν και β) τόσο μικρότερο είναι και το σφάλμα 

του δείγματος (sampling error), εφόσον η ύπαρξη αυτού του σφάλματος είναι επόμενη 

κάθε φορά που επιλέγεται η μελέτη ενός δείγματος μέσα από έναν πληθυσμό.  Ο 

ερευνητής επιδίωξε να θέσει ένα αποδεκτό μέγεθος για το δείγμα της μελέτης, το 

οποίο θα ήταν εφικτό και δε θα διακρινόταν από υψηλό σφάλμα δείγματος. Κρίθηκε 

και αποφασίστηκε πως έπρεπε να τεθούν ως στόχος πλήρως και ορθώς 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων τα 200 τουλάχιστον.

   Επιπλέον, με την προσωπική παρουσία του ερευνητή στην κάθε τάξη και τη 

διαμόρφωση κλίματος συμμετοχής και ενεργοποίησης των ερωτώμενων, ξεπεράσαμε 

ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντά κανείς στις έρευνες δηλαδή  το 

σφάλμα άρνησης απάντησης (nonresponse error). 

       Οι συμμετέχοντες τελικά ήταν 226 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 14- 17 ετών, 

που φοιτούν στις τρεις τάξεις Α,Β,Γ,  Δημοσίων Λυκείων της περιοχής της Δυτικής 

Ελλάδας ( Πατρών και Ναυπάκτου). Το  δείγμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρκετά 

ικανοποιητικό, από την άποψη ότι περιλαμβάνει μαθητές και μαθήτριες από 

διαφορετικά Λύκεια της περιοχής. Συνεπώς, θα επιτρέψει την εξαγωγή γενικότερων 

και πιο αντικειμενικών συμπερασμάτων.   
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9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΕΥΡΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

9.1 Περιγραφικές στατιστικές δημογραφικές πληροφορίες συνολικού δείγματος :

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Συχνότητα % Αθροιστικό %

Πειραματικό Λύκειο Πατρών 103 45,6 45,6

1o Λύκειο  Ναυπάκτου 36 15,9 61,5

Πειραματικό Λύκειο ΑΕΙ Πατρών 27 11,9 73,4

2ο Λύκειο Πατρών 25 11,1 84,5

7ο Λύκειο Πατρών 22 9,7 94,2

Λύκειο Καστριτσίου Πατρών 5 2,2 96,4

Άλλο 8 3,6 100,0

ΣΥΝΟΛΟ 226 100,0

Πίνακας 5 Τα σχολεία που συμμετείχαν

Τάξη Συχνότητα % Αθροιστικό %

137 60,6 60,6

72 31,9 92,5

17 * 7,5

Α'

Β'

Γ'

ΣΥΝΟΛΟ 226 100,0

100,0
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Συχνότητα % Αθροιστικό %

Πειραματικό Λύκειο Πατρών 103 45,6 45,6

1o Λύκειο  Ναυπάκτου 36 15,9 61,5

Πειραματικό Λύκειο ΑΕΙ Πατρών 27 11,9 73,4

2ο Λύκειο Πατρών 25 11,1 84,5

7ο Λύκειο Πατρών 22 9,7 94,2

Λύκειο Καστριτσίου Πατρών 5 2,2 96,4

Άλλο 8 3,6 100,0

ΣΥΝΟΛΟ 226 100,0

Πίνακας 5 Τα σχολεία που συμμετείχαν

Τάξη Συχνότητα % Αθροιστικό %

137 60,6 60,6

72 31,9 92,5

17 * 7,5

Πίνακας 6 : Οι μαθητές / τάξη

*Η μικρή συμμετοχή από την Γ τάξη οφείλεται στις χρονικές δυσκολίες 

(προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις ) αλλά και στην διαφοροποίηση των 

στάσεων – αντιλήψεων των φοιτώντων αυτής της τάξης απέναντι στους καθηγητές 

των κατευθύνσεων. ( βλ σελ 80-81)

Φύλο Μαθητή Συχνότητα % Αθροιστικό %

98 43,4 43,4

128 56,6

Αγόρι

Κορίτσι

             Σύνολο 226 100,0

100,0

                      Πίνακας 7 : Το φύλο των μαθητών – μαθητριών                
Φύλο εκπαιδευτικού Συχνότητα % Αθροιστικό %

Άνδρας 166 73,5 73,5

Γυναίκα 60 26,5 100,0
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Φύλο εκπαιδευτικού Συχνότητα % Αθροιστικό %

Άνδρας 166 73,5 73,5

Γυναίκα 60 26,5 100,0

Σύνολο 226 100,0

            Πίνακας 8 : Το φύλο των εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι και στο συνολικό δείγμα 166 μαθητές-τριες ( 73.6% 

του συνόλου)  επέλεξαν να αξιολογήσουν άντρες καθηγητές. 

Ειδικότητα εκπαιδευτικού Συχνότητα % Αθροιστικό %

Μαθηματικός 103 45,6 45,6

Φιλόλογος 58 25,7 71,2

Φυσικός 37 16,4 87,6

Οικονομολόγος 11 4,9 92,5

Άλλη ειδικότητα 17 7,5 100,0

Σύνολο 226 100,0

             Πίνακας 9 : Οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν 

Από την επεξεργασία προέκυψε  ότι  σχεδόν οι μισοί  (103 μαθητές-τριες , 45.6%) 

αξιολόγησαν καθηγητές –τριες  μαθηματικούς.

          Ακολουθεί έρευνα πιθανού επηρεασμού των απαντήσεων των μαθητών από τους 

παράγοντες:   Φύλο μαθητών , φύλο καθηγητών  και τάξη στην οποία ανήκουν.  Ο μη 

παραμετρικός έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov – Smirnov έδειξε ότι τα 

περισσότερα p –value είναι μικρότερα από 0.05 άρα απορρίψαμε  την μηδενική 

υπόθεση (δηλαδή την κανονικότητα των δεδομένων μας) και καταφύγαμε  σε μη 

παραμετρικούς ελέγχους σε όλες τις περιπτώσεις.  Η στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων μας έδειξε ότι  όλα τα p – value αυτών των ελέγχων είναι μεγαλύτερα από 

0.05 άρα δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά στους μέσους 

των παραπάνω μεταβλητών ως προς το φύλο των μαθητών και  ως προς το φύλο των 

καθηγητών.  Ως προς την τάξη υπήρξε διαφορά σε όλες τις μεταβλητές εκτός από τη 

μεταβλητή Κίνητρο και τη μεταβλητή Κοινωνική δεξιότητα. Ο έλεγχος των τάξεων ανά 

δυο έδειξε ότι :   Η Α και η Β τάξη δε διαφέρουν.   Η Β σε σχέση με τη Γ διαφέρει στον 

αυτοέλεγχο και στη εν -συναίσθηση ενώ δεν διαφέρει ως προς την αυτορρύθμιση και 
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την ηγεσία.  Η Α διαφέρει από την Γ σε όλες τις μεταβλητές.  Στη συνέχεια δίνονται οι 

μέσοι των παραπάνω μεταβλητών ανά τάξη.

Τάξη Α Β Γ

Ν Mean Std. 
Deviation

Ν Mean Std. 
Deviation

Ν Mean Std. 
Deviation

Αυτοέλεγχος 3,5944 ,90624 3,7230 ,77815 4,1275 ,51391

Αυτορρύθμιση 3,3941 ,97275 3,6167 ,93372 3,8941 ,59956

Κίνητρο 3,8813 ,82232 4,1247 ,63793 4,1765 ,91684

Ενσυναίσθηση 3,6263 ,90580 3,7833 ,78847 4,1176 ,84870

Κοινωνικές 
δεξιότητες

3,5462 ,90683 3,6567 ,87001 4,0625 ,54453

Ηγεσία

137

3,3741 1,0657

72

3,6285 ,96404

17

4,0990 ,51749

Πίνακας 10 : Μέσοι όροι – τυπικές αποκλίσεις  μεταβλητών /τάξη

Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι οι μαθητές τις τρίτης τάξης δίνουν μεγαλύτερή 

μέση τιμή στις παραπάνω μεταβλητές σε σχέση με τα παιδιά των μικρότερων τάξεων. 

Διάγραμμα 3 : Μέσοι όροι μεταβλητών / τάξη 
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9.2  Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων

Το τελευταίο μέρος αυτής της έρευνας αφορά στην επεξεργασία και στην ανάλυση 

των δεδομένων που αποκτήθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων. Αρχικά τα 

ερωτηματολόγια εξετάστηκαν προσεκτικά, ούτως ώστε να ανιχνευτούν λάθη ή τιμές 

που είχαν παραληφθεί. Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια δε χρησιμοποιήθηκαν στην 

ανάλυση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια των απαντήσεων που δόθηκαν.

Εν συνεχεία, τα επιστραφέντα ορθά και πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 

κωδικοποιήθηκαν (encoding), δηλαδή ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες. Αφού 

ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων, ακολούθησε η επεξεργασία 

τους με το στατιστικό πακέτο SPSS 17.0 ®( Statistical Package for Social Sciences), 

έτσι ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω ανάλυση των απαντήσεων και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Το SPSS είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης 

δεδομένων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το οποίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο 

του Σικάγο των Η.Π.Α.

 9.2.1  Η μέτρηση της αξιοπιστίας – εσωτερικής συνέπειας των δεδομένων 

Προκειμένου να ελεγχθούν στατιστικά οι υποθέσεις που τέθηκαν, ελέγξαμε την  

αξιοπιστία και την εσωτερική συνέπεια των στοιχείων του ερωτηματολογίου και κατά 

συνέπεια της μελέτης , δηλαδή αν τα στοιχεία έχουν την τάση να καταμετρούν το ίδιο 

πράγμα, υπολογίζοντας την αξιοπιστία άλφα  (reliability alpha). 

Παράγοντας A- Cronbach

Αυτοέλεγχος : 0,817

Αυτορρύθμιση : 0,848

Κίνητρο : 0,810

Εν-συναίσθηση : 0,803

Κοινωνικές δεξιότητες : 0,832

Ηγεσία: 0,927

Πίνακας 11 : Συντελεστές αξιοπιστίας A- Cronbach

Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές Alpha-Cronbach είναι αρκετά μεγαλύτεροι από 0.7,

άρα τα στοιχεία του ερωτηματολογίου και της μελέτης μας είναι  αξιόπιστα και έχουν 

εσωτερική συνέπεια δηλαδή έχουν την τάση να καταμετρούν το ίδιο πράγμα. 
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9.2.2 Η ανάλυση παραγόντων ( factor analysis) 

Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών (factor analysis), είναι μία ιδιαίτερα 

χρήσιμη μέθοδος που επιτρέπει την ομαδοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μεταβλητών 

σε ένα μικρότερο αριθμό σημαντικών κατηγοριών (factors), με βάση τις κλίμακες 

(scales) όπως προσδιορίζονται από τους δημιουργούς του ερωτηματολογίου. Βασίζεται 

στην μήτρα συσχέτισης (correlation matrix) που δείχνει όλες τις συσχετίσεις μεταξύ 

των μεταβλητών. Έγιναν δεκτές εκείνες οι ερωτήσεις των οποίων η ανάλυση 

παραγόντων (factor analysis) έδωσαν βαθμό στατιστικής  σημαντικότητας ≥ 0,5. 

Κατασκευάζουμε τις καινούριες μεταβλητές με βάση τις κλίμακες που ικανοποιούν τα 

δεδομένα μας. ΟΙ  περιγραφικές στατιστικές πληροφορίες  των νέων μεταβλητών σε 

γράφημα και πίνακα είναι :

Διάγραμμα 4 : Μέση τιμή & τυπική απόκλιση Μεταβλητών

Μεταβλητή Μέση τιμή Τυπική απόκλιση
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Αυτοέλεγχος 3,6756 0,85636
Αυτορρύθμιση 3,5036 0,96410

Κίνητρο 3,9809 0,75605

Ενσυναίσθηση 3,7133 0,87285

Κοινωνική δεξιότητα 3,6186 0,88123

Ηγεσία 3,5082 1,02062

      Πίνακας 12 : Μέση τιμή & τυπική απόκλιση Μεταβλητών

Στο παραπάνω γράφημα απεικονίζονται οι μέσες τιμές των νέων μεταβλητών σε  95% 

διαστήματα εμπιστοσύνης. Συμπεραίνουμε από τα αποτελέσματα των μετρήσεων ότι οι 

μαθητές θεωρούν πως οι καθηγητές που επέλεξαν να αξιολογήσουν εκφράζουν τα  

συναισθηματικά χαρακτηριστικά σε αρκετά μεγάλο βαθμό, με το κίνητρο να έχει το 

μεγαλύτερο μέσο όρο (κοντά στο 4) και όλα τα άλλα να είναι ανάμεσα στο 3,5 – 3,7. 

9.2.3  Υπολογισμός συσχετίσεων ( Correlations ) – Επαλήθευση υποθέσεων 

Τέλος για τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών & για να επαληθεύσουμε τις 

υποθέσεις της έρευνας δηλαδή για το αν :

1)  Η αυτορρύθμιση των συναισθημάτων του καθηγητή – καθηγήτριας  συσχετίζονται 

θετικά με τη μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του στην ομάδα – τάξη μαθητών 

που ηγείται.

2)  Ο αυτοέλεγχος των συναισθημάτων του καθηγητή – καθηγήτριας  συσχετίζονται 

θετικά με τη μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του στην ομάδα – τάξη μαθητών 

που ηγείται.                                        

3)  Οι κοινωνικές δεξιότητες που κατέχει – εκφράζει ο καθηγητής – η καθηγήτρια 

συσχετίζονται θετικά με τη μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του στην ομάδα –

τάξη μαθητών που ηγείται.                               

4) Το κίνητρο που παρέχει ο καθηγητής –η καθηγήτρια  συσχετίζεται θετικά με τη 

μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του στην ομάδα – τάξη που ηγείται. 

   5) Η εν-συναίσθηση του καθηγητή – της καθηγήτριας  βρίσκεται σε θετική εξάρτηση

με τη  μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του στην  ομάδα – τάξη που ηγείται.  

 Υπολογίσαμε :  
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α)  τους συντελεστές συσχέτισης  1) του Pearson  επειδή είναι ο πιο γνωστός όμως 

επειδή δεν έχουμε κανονικότητα δεδομένων ( βλ παράρτημα ΙΙ), καλύτεροι είναι οι 

συντελεστές συσχέτισης 2) του Kendall και 3)  του Spearman  

Α)  ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

                           ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ                                      

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

Αυτό-

έλεγχος

Αυτό-

ρύθμιση

Κίνητρο Εν

συναίσθηση

Κοινωνική

δεξιότητα

1) Pearson  Correlation ,742* ,627* ,713* ,720* ,850*

Nonparametric 

Correlations

2) Kendall's tau

,534* ,415* ,548* ,530* ,622*

3) Spearman's  rho

ΗΓΕ

ΣΙΑ

,699* ,558* ,706* ,693* ,786*

      *. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Πίνακας 13 : Συντελεστές συσχέτισης μεταβλητών ( correlations)

Ήδη με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων όλοι οι συντελεστές 

συσχέτισης είναι θετικοί. και μεγάλοι.  Άρα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 

επαληθεύονται όλες οι υποθέσεις μας δηλαδή ότι μεταξύ  αυτοέλεγχου, 

αυτορρύθμισης, κινήτρου, εν-συναίσθησης, και κοινωνικών δεξιοτήτων από την μια 

και της ηγεσίας  από την άλλη υπάρχει μεγάλη θετική συσχέτιση. 

β) την παλινδρόμηση (regression)  για τις μεταβλητές μας  (επαλήθευση υποθέσεων). 

Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η Ηγεσία, οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι : 

Αυτοέλεγχος, Αυτορρύθμιση, Κίνητρο, Ενσυναίσθηση & Κοινωνικές δεξιότητες. 

Άρα η εξίσωση παλινδρόμησης μας θα έχει τη μορφή : Ηγεσία  = β0 + β1 

Αυτοέλεγχος + β2 Αυτορρύθμιση + β3 Κίνητρο + β4 Ενσυναίσθηση + β5 

Κοινωνική δεξιότητα. Με τη βοήθεια της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων 

εκτιμήσαμε  τους συντελεστές της ευθείας παλινδρόμησης.  Το R2 (R Square: 

συντελεστής προσδιορισμού) αυτού του μοντέλου είναι 0.767, πράγμα που σημαίνει 

ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ερμηνεύει το 76,7% της συνολικής μεταβλητότητας των 

δεδομένων μας.
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Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0,876 a 0,767 0,762 0,49966

Πίνακας 14 Α

Στον παρακάτω πίνακα, ελέγχεται η σημαντικότητα της παλινδρόμησης, δηλαδή 

ελέγχεται η υπόθεση αν όλοι οι συντελεστές του μοντέλου μας μπορούν να πάρουν 

την τιμή μηδέν ταυτόχρονα, έναντι της εναλλακτικής τουλάχιστον ένας να είναι 

διαφορετικός από το μηδέν. Δηλαδή  Η0: β1 = β2 = .. = β5 κατά Η1: τουλάχιστον 

ένας από αυτούς τους συντελεστές να είναι ≠ 0.

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 173,777 5 34,755 139,211 ,000a

Residual 52,678 211 ,250

1

Total 226,456 216

Πίνακας 14 Β

Το p – value = 0.000 < 0.005 άρα απορρίπτω τη μηδενική υπόθεση πράγμα που

σημαίνει ότι η παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική. 

Στον επόμενο πίνακά παίρνουμε τις εκτιμήσεις των συντελεστών και τους ελέγχους 

αν κάθε ένας από αυτούς του συντελεστές μπορεί να πάρει τη τιμή μηδέν ή όχι. 

Δηλαδή  Η0: βi  = 0 κατά Η1: βi ≠ 0 όπου i = 1, … 5.    

Coefficientsa
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Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

Model

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) -,784 ,188 -4,176 ,000

Αυτοέλεγχος ,088 ,073 ,074 1,209 ,228

Αυτορρύθμιση -,034 ,055 -,032 -,628 ,531

Κίνητρο ,261 ,068 ,194 3,842 ,000

Ενσυναίσθηση ,188 ,060 ,162 3,122 ,002

1

Κοινωνικές δεξιότητες ,650 ,078 ,560 8,381 ,000

                                                           Πίνακας 14 Γ        

Στον έλεγχο που γίνεται για την σημαντικότητα των συντελεστών της κάθε μίας από 

τις ανεξάρτητές μεταβλητές βλέπουμε ότι τα p–values των ελέγχων για τους 

συντελεστές των μεταβλητών Αυτοέλεγχος και  Αυτορρύθμιση είναι μεγαλύτερα από 

0.05 άρα οι συντελεστές αυτοί δεν είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετικοί από 0.  

Οπότε θα πρέπει να τους εξαιρέσουμε από το μοντέλο μας. 

Αρχικά προσδιορίζουμε την εξίσωση παλινδρόμησης χωρίς τη μεταβλητή 

«αυτορρύθμιση» που έχει  μεγαλύτερη τιμή (model 2).

                                                      Model 2  Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

2 ,876a ,768 ,763 ,49788

a. Predictors: (Constant), Κοινωνικές δεξιότητες, Κίνητρο, Ενσυναίσθηση, Αυτοέλεγχος.

Πίνακας 15 Α
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Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

2 ,876a ,768 ,763 ,49788

a. Predictors: (Constant), Κοινωνικές δεξιότητες, Κίνητρο, Ενσυναίσθηση, Αυτοέλεγχος.

Ελέγχουμε τη σημαντικότητα της παλινδρόμησης, δηλαδή ελέγχεται η υπόθεση αν όλοι οι 

συντελεστές του μοντέλου μας μπορούν να πάρουν την τιμή μηδέν ταυτόχρονα, έναντι της 

εναλλακτικής τουλάχιστον ένας να είναι διαφορετικός από το μηδέν.  Δηλαδή   Η0: β1 = 

β2 = .. = β5 κατά Η1: τουλάχιστον ένας από αυτούς τους συντελεστές να είναι ≠ 0.   

                                                           ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 174,631 4 43,658 176,119 ,000a

Residual 52,800 213 ,248

2

Total 227,431 217

a. Predictors: (Constant) , Κοινωνικές δεξιότητες, Κίνητρο, Ενσυναίσθηση, Αυτοέλεγχος. b. Dependent Variable: Ηγεσία

Πίνακας 15 Β

Το p – value = 0.000 < 0.005 άρα απορρίπτω τη μηδενική υπόθεση πράγμα που 

σημαίνει ότι η παλινδρόμηση μου είναι στατιστικά σημαντική. O Προσδιορισμός 

των συντελεστών δίνει :

Coefficientsa

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

Model

B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) -,789 ,187 -4,223 ,0002

Αυτοέλεγχος ,074 ,070 ,062 1,063 ,289
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Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

2 ,876a ,768 ,763 ,49788

a. Predictors: (Constant), Κοινωνικές δεξιότητες, Κίνητρο, Ενσυναίσθηση, Αυτοέλεγχος.

Κίνητρο ,253 ,066 ,188 3,844 ,000

Ενσυναίσθηση ,194 ,059 ,167 3,288 ,001

Κοινωνικές δεξιότητες ,634 ,073 ,547 8,731 ,000

b. Dependent  Variable: Ηγεσία

Πίνακας 15 Γ

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι και σε αυτό το μοντέλο δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός ο συντελεστής της μεταβλητής αυτοέλεγχος οπότε θα πρέπει να 

αφαιρεθεί . Η παλινδρόμηση χωρίς την μεταβλητή « αυτοέλεγχος » δίνει : (Model 3)

Model 3 Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

3 ,877a ,769 ,766 ,49713

Πίνακας 16 Α

Eλέγχουμε τη σημαντικότητα της παλινδρόμησης, δηλαδή ελέγχεται η υπόθεση αν όλοι 

οι συντελεστές του μοντέλου μας μπορούν να πάρουν την τιμή μηδέν ταυτόχρονα, έναντι 

της εναλλακτικής τουλάχιστον ένας να είναι διαφορετικός από το μηδέν. 

Δηλαδή  Η0: β1 = β2 = .. = β5 κατά Η1: τουλάχιστον ένας από αυτούς τους συντελεστές 

να είναι ≠ 0.                                            

      

                                                                       ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
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Regression 177,110 3 59,037 238,877 ,000a

Residual 53,136 215 ,247

3

Total 230,245 218

a. Predictors: (Constant), Κοινωνική_δεξιότητα, Κίνητρο, Ευσυναίσθηση              b. Dependent Variable: Ηγεσία

Πίνακας 16 Β

Τα p – value = 0.000 < 0.005 άρα απορρίπτω τη μηδενική υπόθεση πράγμα που σημαίνει 

ότι η παλινδρόμηση μου είναι στατιστικά σημαντική.                  Προσδιορισμός των 

συντελεστών : 

Coefficientsa

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

Model

B
Std. 
Error Beta t Sig.

(Constant) -,783 ,186 -4,209 ,000

Κίνητρο ,273 ,063 ,202 4,365 ,000

Ευσυναίσθηση ,205 ,057 ,175 3,572 ,000

3

Κοινωνική_δεξιότητα ,674 ,064 ,583 10,551 ,000

a. Dependent Variable: Ηγεσία

Πίνακας 16 Γ

Παρατηρούμε ότι στο μοντέλο αυτό (model 3)  όλοι οι συντελεστές μας είναι 

στατιστικά σημαντικά διαφορετικοί από το μηδέν. Άρα το τελικό μοντέλο της 

εξίσωσης παλινδρόμησης είναι :                  

Ηγεσία  = -0.783 + 0.273 Κίνητρο + 0.205 Ενσυναίσθηση + 0.674 Κοινωνικές 

δεξιότητες.                                   
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   Το μοντέλο αυτό ερμηνεύει το 76.9% της συνολικής μεταβλητότητας των 

δεδομένων μας.  Αυτό που μας λέει η παραπάνω εξίσωση είναι ότι η ηγεσία 

εξαρτάται γραμμικά από το κίνητρο, την εν-συναίσθηση και από τις κοινωνικές 

δεξιότητες. Οι μεταβλητές αυτοέλεγχος και αυτορρύθμιση δεν προσφέρουν 

περισσότερες πληροφορίες για αυτό τις εξαιρούμε από το μοντέλο μας. Επίσης αυτό 

που μπορούμε να πούμε από το παραπάνω μοντέλο είναι ότι για κάθε μια μονάδα που 

αυξάνεται το κίνητρο και παραμένοντας σταθερές οι άλλες μεταβλητές η ηγεσία 

αυξάνεται κατά 0.273. Επίσης για κάθε μία μονάδα αύξησης της εν-συναίσθησης και 

παραμένοντας οι άλλες σταθερές η ηγεσία αυξάνεται κατά 0.205 και αντίστοιχα για 

μια μονάδα αύξησης της κοινωνικής δεξιότητας έχουμε 0.674 αύξηση στην ηγεσία. 

Τέλος για μία μονάδα αύξησης σε όλες τις ανεξάρτητές μεταβλητές μας (κίνητρο, εν -

συναίσθηση και κοινωνική δεξιότητα) έχουμε περίπου 1 μονάδα (1.152 μονάδες) 

αύξηση της ηγεσίας. Συμπερασματικά αποδεικνύεται και από την ανάλυση της 

παλινδρόμησης  η μεγάλη θετική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές μας άρα και η 

επαλήθευση των υποθέσεων μας .-   

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

              Στα μηνύματα των υπουργών παιδείας της χώρας μας, που απευθύνονται 

στους εκπαιδευτικούς και στο έργο τους, τονίζεται ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας 

της σύγχρονης εκπαίδευσης καθώς και η αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών να 

εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα μάθησης και να προσαρμόζονται στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

              Από την άλλη πλευρά γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο που λειτουργεί 

το σημερινό σχολείο το οποίο χαρακτηρίζεται ανταγωνιστικό, χωρίς όραμα και με 

μοναδικό στόχο να διαμορφώσει μαθητές – μηχανές που να μπορούν να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στο συνεχές και σκληρό εξεταστικό σύστημα. Όμως όλοι 

αντιλαμβάνονται ότι αυτό πλέον δεν είναι σχολείο.  Όπως αναφέρει ο Χρυσαφίδης 

στον πρόλογό του στο Βιβλίο « Μάνατζμεντ και συναισθηματική νοημοσύνη» ( 

Μπρίνια, 2008), η σχολική ομάδα δεν πρέπει να αποτελεί σύνολο εγωπαθών ατόμων 

ούτε μάζα άβουλων όντων. Η σχολική ομάδα θα πρέπει να αποτελεί πεδίο έντιμου 

αγώνα, όπου επιχειρείται η άρση της αντινομίας « ατομικό – ομαδικό».   
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             Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν αρκετές αλλαγές για να μπορεί η σχολική 

μονάδα , η τάξη , ο μαθητής να ανταποκριθούν στην σημερινή πολυπλοκότητα.  Οι 

αλλαγές όμως αυτές προϋποθέτουν από την μια πλευρά τα απαραίτητα εφόδια 

στήριξης( επιμόρφωση, οικονομικούς κλπ πόρους ) προς τους εκπαιδευτικούς και από 

την άλλη, την εμπιστοσύνη των εκπαιδευομένων στους άμεσους φορείς υλοποίησης 

των αλλαγών αυτών που είναι οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί στις τάξεις.

              Η μεγάλη θετική συσχέτιση των συνιστωσών της συναισθηματικής 

νοημοσύνης με την μετασχηματιστική ηγεσία  έχουν καταδειχθεί, όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει από παρόμοιες μελέτες – έρευνες, στους διάφορους χώρους  εργασίας. Από 

την επεξεργασία των ερωτηματολογίων της παρούσας  έρευνας προέκυψε η 

επαλήθευση των υποθέσεων που τέθηκαν δηλαδή ότι : Οι προσωπικές δεξιότητες 

δηλαδή η αυτορρύθμιση και ο αυτοέλεγχος των συναισθημάτων καθώς και οι 

συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης, (οι κοινωνικές δεξιότητες, το κίνητρο 

και η  εν-συναίσθηση) του καθηγητή – καθηγήτριας, συσχετίζονται έντονα θετικά με 

τη μετασχηματιστική αποτελεσματικότητα του στην ομάδα – τάξη μαθητών που 

ηγείται. Με άλλα λόγια αν κατά τις αντιλήψεις των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί στο 

οργανωτικό πλαίσιο της διδασκαλίας – μάθησης στο Λύκειο, εκδηλώνουν στην τάξη 

προσωπικές δεξιότητες δηλαδή αυτορρύθμιση και αυτοέλεγχο συναισθημάτων και 

αναπτύσσουν τις τρεις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης  (κοινωνικές 

δεξιότητες,  κίνητρο και εν-συναίσθηση,)  τότε αναπτύσσουν  χάρισμα, διανοητική 

υποκίνηση και εξατομικευμένη εκτίμηση δηλαδή ασκούν μετασχηματιστική ηγεσία.     

                Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι καθηγητές-ηγέτες που κατέχουν και 

εκφράζουν  συναισθηματική νοημοσύνη είναι και εκφραστές του μετασχηματιστικού

μοντέλου ηγεσίας, του μοντέλου ηγεσίας της αλλαγής, με σκοπό την μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα της ομάδας- τάξης που διδάσκουν. Οι μαθητές διψούν για θετική 

ενέργεια, για κίνητρα, για ατομική προσοχή, για τη διευκόλυνση τους να συμμετέχουν 

στις επιθυμητές συμπεριφορές. Οι μαθητές είναι πιθανό και λογικό πλέον ότι θα 

σεβαστούν και θα δεθούν συναισθηματικά με έναν μετασχηματιστικό ηγέτη -

καθηγητή ο οποίος  επιβραβεύει τις προσπάθειες τους, είναι διακριτικός, και πρόθυμος 

να τους βοηθήσει στο να βελτιώσουν την απόδοση της εργασίας τους έτσι ώστε να 

αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που 

κατέχουν την εν-συναίσθηση, είναι πιθανό να αναγνωρίσουν αλλά και να δείξουν 

ενεργό ενδιαφέρον για τις ανάγκες των μαθητών, έτσι ώστε να ανταποκριθούν 

συναισθηματικά στις αλλαγές τους χωριστά για κάθε ένα. Το κίνητρο θα μπορούσε να 
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είναι χρήσιμη παράμετρος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της σύγκρουσης 

καθηγητή – μαθητών (στο στάδιο της επίτευξης των στόχων) για να προκύψει  το 

συντομότερο, θετικό αποτέλεσμα. 

              Οι μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο θέμα είναι 

ελάχιστες, χωρίς ιδιαίτερη εμβάθυνση  και κυρίως αφορούν  στη πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Στην παρούσα έρευνα όπου συμμετείχαν μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν αξιόπιστα οι αντιλήψεις και οι 

συνθήκες για το συγκεκριμένο θέμα στην Ελλάδα.

          Τι όμως μπορεί να προσφέρει αυτή η μελέτη σε πρακτικό επίπεδο;    Η 

εφαρμογή αυτής της μελέτης συνίσταται στο ότι η Διοίκηση των εκπαιδευτικών 

οργανισμών και γενικότερα οι εμπλεκόμενοι φορείς ( Σχολικοί σύμβουλοι, 

επιμορφωτές κλπ)  πρέπει να ενθαρρύνουν στις επιμορφώσεις των ήδη υπηρετούντων 

εκπαιδευτικών αλλά και στα αρχικά προγράμματα ένταξης των νεοδιορισμένων 

καθηγητών την θεωρητική ανάπτυξη αλλά και την πρακτική της εφαρμογής τέτοιων 

συμπεριφορών στις τάξεις.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

     Έχοντας ολοκληρώσει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση 

των πρωτογενών δεδομένων, στη συνέχεια εξετάζονται οι περιορισμοί της έρευνας. 

Αναμφισβήτητα, υπάρχει μία σειρά περιορισμών που εντοπίστηκαν τόσο κατά τη 

διεξαγωγή, όσο και κατά τη συγγραφή, αλλά και μετά την ολοκλήρωση της 

παρούσας μελέτης.

     Να σημειωθεί πως η έρευνα για τα υπό εξέταση θέματα από τους ερευνητές 

και τους θεωρητικούς του χώρου χρειάζεται περισσότερο χρονικό διάστημα 

ενασχόλησης. 

           Επίσης, η ανάλυση πάσχει από το μικρό και τοπικής εμβέλειας μέγεθος του 

δείγματος. Απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα για να ερευνηθεί αντιπροσωπευτικά η 

περαιτέρω σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης  και μετασχηματιστικής

ηγεσίας στις ελληνικές οργανώσεις που δίνουν την έμφαση στην ομαδική εργασία 

όπως το σχολείο ( καθηγητής – τάξη δηλαδή ομαδική αποτελεσματικότητα) .
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         Συγχρόνως, στην παρούσα μελέτη, ερευνήθηκαν συγκεκριμένες πτυχές του 

θέματος, ενώ άλλες διαστάσεις του όπως ο ρόλος που παίζει η συναισθηματική 

νοημοσύνη και η χαρισματική- μετασχηματιστική ηγεσία των στελεχών της 

εκπαίδευσης σε μια σχολική μονάδα δεν μελετήθηκαν καθόλου. Αυτό έγινε γιατί 

κρίθηκε ότι απαιτούσαν μελέτη ,αναλύσεις, όχι   αναγκαίες  από τους σκοπούς αυτής 

της προσπάθειας. Επιπλέον το ότι βρισκόμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης και 

κυρίως το ότι  ζητείται από το εύπλαστο υλικό των μαθητών να σταθούν κριτικά, 

έστω και απρόσωπα, απέναντι στην αντιπροσωπευτική συμπεριφορά των καθηγητών 

τους, δημιουργεί ποικίλες πιέσεις , δεσμεύσεις και περιορισμούς.

          Σαν περιοριστικό παράγοντα θα πρέπει να μνημονεύσουμε και το χρονικό 

ορίζοντα διεξαγωγής της μελέτης  λόγω του ότι η σχολική χρονιά έβαινε προς τη 

λήξη της και δεν ήταν δυνατό να έχουμε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών της τελευταίας 

τάξης του Λυκείου η οποία έδωσε και διαφορετική άποψη στις μετρήσεις μας ( βλ 

παράρτημα II)

          Τέλος από τις μετρήσεις και τα συμπεράσματα εκφράζεται ο περιορισμός ότι οι 

προσωπικές δεξιότητες (αυτοέλεγχος και αυτορρύθμιση) δεν έχουν στατιστική 

σημαντικότητα στην παλινδρόμηση σε σχέση με τη μετασχηματιστική ηγεσία του 

επόπτη.

12. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

     Οι εμπλεκόμενοι με τη σχολική κοινότητα και γενικότερα την εκπαίδευση 

παρατηρούμε την απαξίωση και την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζουν σήμερα 

οι μαθητές τη σχολική ζωή. Το παραδοσιακό μοντέλο σχολείου, τα αδιέξοδα και η 

ανασφάλεια μετά τις σπουδές, η επίπεδη πανταχόθεν πληροφόρηση που δεν 

δημιουργεί κανένα ενδιαφέρον και προβληματισμούς, η θεώρηση της γνώσης σαν 

υποχρέωση, σαν αυτοσκοπό και όχι σαν εργαλείο μάθησης κλπ αποτελούν μερικούς 

λόγους που αυτό συμβαίνει. Όμως σε πείσμα των αντίξοων αυτών συνθηκών και 

παραγόντων η φλόγα της υγιούς μάθησης σιγοκαίει και θέλει αφορμές για να 

φουντώσει.  Ανάμεσα στους λόγους που θα οδηγήσουν στη επιτυχή έκβαση αυτής 

της μάχης είναι και το θέμα που ερευνήσαμε στην παρούσα εργασία. Θέμα που δεν 

περιορίζεται στον εκπαιδευτικό χώρο αλλά αφορά κάθε εργασιακό περιβάλλον κάθε 

ομαδική δράση που ζητά αποτελεσματικά να πετύχει τους στόχους της. Η έκφραση 

συναισθηματικής νοημοσύνης και η έντονη θετική της σχέση με την ηγεσία αλλαγής 
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και μετασχηματισμού έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς μελετητές σε 

παγκόσμιο επίπεδο και η διερεύνησή του φαινομένου αυτού, έχει προκαλέσει 

πολλούς προβληματισμούς. 

   Η τάση των επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, είναι να στρέφουν ολοένα και πιο έντονα το ενδιαφέρον τους στην 

αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και στη βελτίωση της παραγωγικότητας 

των ανθρώπινων πόρων τους, που αναμφισβήτητα, αποτελούν σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον κάθε οργανισμό. Τα τελευταία χρόνια 

αναπτύσσεται η έννοια των συναισθηματικά νοημόνων οργανισμών, επιχειρήσεων, 

σχολείων.  Οι ψυχολόγοι και οι μελετητές του διοικητικού φαινομένου, τονίζουν ότι 

η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει συνολικά την επιχείρηση ή τον οργανισμό. 

Γίνεται συζήτηση για το κατά πόσο και πιο ρόλο παίζει η συναισθηματική 

νοημοσύνη για το ηγετικό μοντέλο έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματική επίτευξη 

των διδακτικών και ευρύτερων στόχων στην εκπαίδευση. Ο τρόπος που σχετίζονται 

οι παράμετροι της συναισθηματικής νοημοσύνης (Αυτεπίγνωση, Αυτορρύθμιση, 

Παρακίνηση, Ενσυναίσθηση, Κοινωνικές δεξιότητες) με τις συνιστώσες της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας (χάρισμα, διανοητική υποκίνηση, εξατομικευμένη 

εκτίμηση) στη σχολική μονάδα, πρέπει να ερευνηθεί πλέον βαθύτερα.

    Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο 

έδαφος και για μελλοντική έρευνα. Έχοντας, λοιπόν, εξετάσει τους περιορισμούς της 

παρούσας έρευνας, εκφράζονται εν συνεχεία, κάποιες σκέψεις  για τα σημεία στα 

οποία θα μπορούσαν να επικεντρωθούν μελλοντικές προσεγγίσεις του θέματος.

        Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων 

μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και μετασχηματιστικής ηγεσίας των 

καθηγητών και γενικότερα των προϊσταμένων και του  αντίκτυπού τους στην 

αποτελεσματικότητα των ομάδων που ηγούνται. 

        Επιπλέον, οι μελλοντικές μελέτες πρέπει να στραφούν και στην έρευνα  για το 

πώς άλλες έννοιες- παράγοντες  (τρόπος διοίκησης σχολικής μονάδας, συμπεριφορά 

στελεχών εκπαίδευσης, επαγγελματική ικανοποίηση και οργανωτική υποχρέωση 

καθηγητών, ανάπτυξη δεξιοτήτων, επιμερισμός στόχων, και εκμάθηση ομάδας)

συνδέονται με την έκφραση συναισθημάτων  και τη μετασχηματιστική ηγεσία από 
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την πλευρά των καθηγητών και συνεπώς για το αν και πως επιτυγχάνουν την 

αποτελεσματικότητα  των ομάδων που αυτές οι σχέσεις εκφράζονται.

    Εξάλλου, σημαντικό θα ήταν να διασταυρωθεί η εγκυρότητα και η 

διαχρονικότητα των απαντήσεων που δόθηκαν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον 

το ίδιο ακριβώς ερωτηματολόγιο συμπληρωθεί και δεύτερη φορά από τον κάθε 

συμμετέχοντα και αντιπαρατεθούν οι απαντήσεις τους με αυτές της πρώτης φοράς.

   Τέλος, στα πλαίσια μίας μελλοντικής έρευνας, υπάρχει ανάγκη για μία μελέτη 

βασισμένη σε σενάρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να επιτευχθεί έλεγχος 

κάποιων από τις εξωτερικές μεταβλητές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε 

καλύτερα την επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης  στη χαρισματική-

μετασχηματιστική  ηγεσία.
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