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ΟΜΑ∆Α ΚΑΙ ηγεσία

[  Α Ν Α Λ Υ Σ Η   :

Η παγκοσµιοποίηση των αγο-
ρών, η όλο κι αυξανόµενη δια-
θεσιµότητα των πληροφοριών, 
η ταχύτητα και η ένταση του 
ανταγωνισµού έχουν αλλάξει 
τον τρόπο που οι οργανισµοί 
λειτουργούν κι ανταποκρίνο-
νται στις σύγχρονες προκλή-
σεις. Η επιταγή της αυξηµένης 
ευελιξίας, της άµεσης απάντη-
σης, της γοργής και ποιοτικής 

ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε περίπλοκα γεγονότα και κα-
ταστάσεις µε απώτερο σκοπό η οικονοµία χρόνου και η προ-
σωπική ενασχόληση να κατέχουν σηµαντικό ρόλο. Σε αυτό 
το σηµείο ο ηγέτης και το σύστηµα που αυτός εφαρµόζει παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο.

Τα τελευταία χρόνια και ειδικά από το 1980 εισήχθησαν 
νέες κουλτούρες στην άσκηση ηγεσίας που βασίζονται στην 
ευελιξία, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την 
εµψύχωση των εργαζοµένων. 
Συνοπτικά, οι αρµοδιότητες ενός ηγέτη, σύµφωνα µε όλα τα 
εγχειρίδια, είναι να οργανώνει, να διεκπεραιώνει , να διαχει-
ρίζεται τις πληροφορίες και να εµψυχώνει τους εργαζοµέ-
νους έτσι ώστε εκείνοι να πετύχουν το µέγιστο επιδιωκόµε-
νο αποτέλεσµα, ενώ, ταυτόχρονα, ο ίδιος, ως µονοπρόσωπο 
όργανο είναι υπεύθυνος για την δηµιουργία µιας σχέσης-
τύπου «ένας προς έναν» µε κάθε ξεχωριστό µέλος της οµά-
δας του, ακούγοντας και δίνοντας την απαιτούµενη προσο-
χή στις προσωπικές ανάγκες καθενός µέλους, καθιστώντας 
µε αυτόν τον τρόπο την ηγεσία και µια διαπροσωπική δια-
δικασία.

Η ηγεσία λαµβάνει χώρα κι ενεργοποιείται σωστά όταν ο 
ηγέτης δείχνει σεβασµό στους άλλους. Οι κοινωνικές αρετές 
του πρέπει να διακρίνονται από ευφράδεια λόγου, εσωτερι-
κή σταθερότητα, συνεργασία και κοινωνικοποίηση µε απώ-
τερο σκοπό να γίνει κατανοητός και αποδεκτός από τους άλ-
λους. 

Για πολλούς επιστήµονες, η ηγεσία συνδέεται µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: α)την εξωτερικότητα, η οποία χαρακτηρί-
ζεται από δύο βασικά στοιχεία, τον δεσµό και την εργασία
β)το νευρωτισµό, ένα χαρακτηριστικό που εµφανίζεται σε 
µεγάλο βαθµό και δείχνει τον αρνητικό τρόπο µε τον οποίο 

ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε περίπλοκα γεγονότα και κα-

µπορεί να βιώσει κι αξιολογήσει κάποιος µια κατάσταση 
και χαρακτηρίζεται από φόβο, ενοχή, κατάθλιψη, θυµό 
και στρες.
γ)τη δεκτικότητα στην εµπειρία. Σε αυτό το χαρακτηρι-
στικό εµπεριέχονται η κουλτούρα, οι ελεύθερες επιστή-
µες, η κριτική ικανότητα, η δηµιουργικότητα, η προο-
πτική, η φαντασία, η ευρηµατικότητα.
δ) την τερπνότητα που αφορά στο να είναι κανείς συ-
νεργάσιµος, έµπιστος, ευγενικός, πρωτοπόρος, αλτρουι-
στής.
και ε) την ευσυνειδησία που είναι το δυνατό αίσθηµα συ-
γκεκριµένου στόχου και χαρακτηρίζεται από τη σκληρή 
δουλειά προς την επίτευξη των εκάστοτε σκοπών, την 
αφοσίωση, την αυτοπειθαρχία, την τάση προς την κα-
θαρότητα και την καλή οργάνωση η οποία αποτελεί τον 
συνδετικό κρίκο µεταξύ της ευσυνειδησίας και του συ-
στήµατος αµοιβών.

Επιπλέον, χαρακτηριστικά ενός ηγέτη µπορούν να εί-
ναι η ενίσχυση της ικανότητάς του να είναι καλός ακρο-
ατής καθώς και το άνοιγµα του σε καινούριες προτάσεις 
και στην επανατροφοδότηση (feedback).
Από όλα τα είδη ηγεσίας που υφίστανται και υποστηρί-
ζονται από την επιστηµονική κοινότητα τα τελευταία 
χρόνια, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και περισσότερη έρευ-
να διενεργείται ως προς τη µετασχηµατιστική ηγεσία και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, δυο εκ των οποίων 
είναι η εξωτερικότητα και ο νευρωτισµός, στοιχεία που 
έχει ερευνητικά αποδειχθεί ότι συνδέονται µε το χάρισµα 
της συγκεκριµένης ηγεσίας.

Το χάρισµα, ως χαρακτηριστικό της µετασχηµατιστι-
κής ηγεσίας, επηρεάζει τη συνοχή µέσα από την ανάπτυ-
ξη του κοινού οράµατος στην οµάδα.

Η µετασχηµατιστική ηγεσία εµφανίζεται µε τέσσερις 
τύπους: ως εµπνευσµένη µε κίνητρα, ως εξιδανικευµένη 
επιρροή της εµφάνισης, ως εξατοµικευµένη εξέταση κι 
ως πνευµατική διέγερση ενώ συνδέεται και µε την οργα-
νωσιακή δέσµευση. Επιπλέον, δίνει έµφαση στην συµβο-
λική συµπεριφορά, την οραµατικότητα και την ικανότη-
τα έµπνευσης, την επικοινωνία, τις ιδεολογικές αξίες και 
τις ηγετικές προσδοκίες. Σηµαντικό µεταξύ άλλων είναι 
ότι η µετασχηµατιστική ηγεσία, που µπορούµε να δού-
µε να εµφανίζεται και ως ηγεσία µετασχηµατιστικών συ-
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κό πρόσωπο µε σκοπό να δίνει µια απάντηση στη βαθιά συ-
ναισθηµατική διαδικασία, ειδικά στις µάχιµες µονάδες όπου 
η αυξοµείωση της έντασης των συναισθηµάτων είναι σύ-
νηθες φαινόµενο, µε τον ίδιο ταυτόχρονα να εµπλέκεται µε 
τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στη διαδικασία αυτή. Εξάλ-
λου, κινητήρια δύναµη µιας οµάδας είναι το όραµα, χαρα-
κτηριστικό το οποίο προσπαθούν να εκµεταλλευτούν στο 
έπακρο οι ηγέτες. Επιπλέον, οι διαφορές µεταξύ των µάχι-
µων µονάδων και των άλλων επιχειρησιακών οργανισµών 
βρίσκονται στην ανταπόκριση των µελών τους καθώς εί-
ναι σύνηθες ο ηγέτης µιας µάχιµης µονάδας να εµπνέεται 
και να χρησιµοποιεί κατά την άσκηση της ηγεσίας του την 
γνωστή φράση του δολοφονηθέντος προέδρου Kennedy 
κατά την αντιµετώπιση µιας δύσκολης κατάστασης: «Μην 
κοιτάς τι µπορεί να κάνει η χώρα για εσένα, αλλά τι µπορείς 
να κάνεις εσύ για την χώρα».

Τέλος, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, καθί-
σταται σαφές πως η αποτελεσµατικότητα της ηγεσίας εξαρ-
τάται από τη λειτουργία της ηγετικής φήµης και την δρα-
στηριότητες των ηγετών, την επιρροή που ασκείται από 
την εικόνα που σταδιακά χτίζει ο ηγέτης µέσα στον εκά-
στοτε οργανισµό όταν τους δίνονται οδηγίες και το βαθµό 
εξάρτησης των υφιστάµενων από τους ηγέτες τους κατά 
τη διαδικασία της επιτυχούς ολοκλήρωσης των δραστηρι-
οτήτων τους. ]
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ό,  την ικανοποίηση αυτών που  ακολουθούν όταν

ναλλαγών και συµπεριφορών, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό 
στους πέντε παράγοντες προσωπικότητας που αναφέρθη-
καν παραπάνω. Περαιτέρω, σε αντίθεση µε την µη χαρισµα-
τική ηγεσία, παρουσιάζει συγκεκριµένο προσανατολισµό, 
ισχυρή τάση για δηµιουργία, καινοτοµία, όραµα, έµπνευση, 
υψηλά επίπεδα συµµετοχής στην εργασία κι ενθουσιασµό. 

Γεγονός είναι πως η εφαρµογή της µετασχηµατιστικής 
ηγεσίας γίνεται περισσότερο σε οµάδες. ∆ιαφορετικά, πώς 
µπορεί η µετασχηµατιστική ηγεσία να αλληλοεπηρεαστεί 
από παράγοντες της οµάδας, όπως η συνοχή και η διαχείρι-
ση συγκρούσεων χωρίς την ύπαρξη κάποιας δοκιµαζόµενης 
υπόθεσης ή πρόθεσης. Για αυτό το λόγο η διαδικασία δηµι-
ουργίας και λειτουργίας της οµάδας νοείται ως απαραίτητο 
συστατικό για την αποτελεσµατικότητας της. 
Ως προς την άσκηση ηγεσίας σε µια οµάδα χρησιµοποιού-
νται κατά κόρον δύο είδη ηγεσίας. Αφενός, η άσκησή της 
µέσω της ανταµοιβής κι αφετέρου η άσκησή της µέσω της 
διαπραγµάτευσης και της διαχείρισης των εργαζοµένων µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η επιλογή µεθόδων που 
θα οδηγούσαν στο παραδοσιακά αυταρχικό και γραφειο-
κρατικό µοντέλο ηγεσίας. Σηµαντική επίσης για την απο-
τελεσµατικότερη λειτουργία της είναι η συνοχή καθώς και 
η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων 
µέσα στην οµάδα .
Επιπρόσθετα, αξιοσηµείωτο είναι ότι οι οµάδες που έχουν 
το πλεονέκτηµα της δια ζώσης επικοινωνίας, η οποία µε τη 
σειρά της ενισχύει τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα µέλη 
τις ανάγκες και τις προτεραιότητες τόσο του κάθε µέλους 
ξεχωριστά όσο και της οµάδας γενικότερα (διαπροσωπικές 
οµάδες) είναι περισσότερο ικανές να παρουσιάζουν µεγα-
λύτερα επίπεδα αποτελεσµατικής ηγεσίας απ’ ότι οι οµάδες 
των οποίων η επικοινωνία στηρίζεται στη χρησιµοποίηση 
των πιο σύγχρονων µέσων τεχνολογίας (εικονικές οµάδες)
Σηµαντικό είναι ότι οι οµάδες µε µεγάλη συνοχή έχουν την 
τάση να µειώνουν την αποχή, να αυξάνουν την συµµετοχή 
στις οµαδικές δραστηριότητες και να έχουν µεγάλο επίπε-
δο συνεργασίας κατά την διάρκεια τον οµαδικών εργασιών. 
Εξάλλου, η συνοχή συνδέεται άρρηκτα µε την µετασχηµα-
τιστική ηγεσία. 

Περαιτέρω, σε πρακτικό κι ερευνητικό επίπεδο που σχετί-
ζεται µε την αστυνοµία ανά τον κόσµο σε χώρες εκτός της 
Ελλάδας, έχει παρατηρηθεί ότι ο ηγέτης είναι εκεί ως φυσι-
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