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Κοινφνική υστολογία: Πώς κανοσμε 

ηην ομάδα μας αποηελεζμαηική 

 

 

Κεληξηθό δήηεκα ζηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε εληόο νπνηαζδήπνηε θνηλσληθήο 

νκάδαο απνηειεί ν ηξόπνο πνπ αληηιακβαλόκαζηε ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν είλαη 

εμνξηζκνύ θνηλσληθό. Απηόο είλαη ν βαζηθόο πξνβιεκαηηζκόο ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ 

πνπ αλαπηύζζνληαη πην θάησ. 

 

Εμείς και ηο περιβάλλον μας 

Η αλζξώπηλε εκπεηξία δελ είλαη αληηθεηκεληθή. Γελ πξνζιακβάλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο 

από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ παζεηηθά. Αληίζεηα, ηηο επηιέγνπκε, ηηο πξνζιακβάλνπκε, 

ηηο επεμεξγαδόκαζηε, ηηο απνκλεκνλεύνπκε ν θαζέλαο κε ην δηθό ηνπ κνλαδηθό ηξόπν 

θαη θπξίσο ηηο αλαθαινύκε θαη ηηο ζπλδπάδνπκε ην ίδην κνλαδηθά θαη δηαθνξεηηθά ν 

θαζέλαο. Με δπν ιόγηα γηλόκαζηε νη αξρηηέθηνλεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληόο καο.  

Αληηιακβαλόκαζηε ηα αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο ηα νπνία είλαη εμνξηζκνύ 

θνηλσληθά. Αληηιακβαλόκαζηε αλζξώπνπο, νκάδεο θαη γεγνλόηα. Η αληίιεςε δειαδή 

έρεη θνηλσληθέο θαηαβνιέο. Η ίδηα ε δνκή ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο επηδξά πάλσ 

ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο άιινπο. 

Δληόο κηα πνιηηηζκηθήο νκάδαο κνηξαδόκαζηε απηέο ηηο αληηιήςεηο κε άιινπο (θνηλέο 

πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο). 

 

Διαδικαζία ζσναγφγής ζσμπεραζμάηφν και οι παγίδες ηης 

Τα ζηάδηα δηαδηθαζίαο ζπλαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ είλαη: Σπιινγή πιεξνθνξηώλ, 

επηινγή πιεξνθνξηώλ, ζπλδπαζκόο πιεξνθνξηώλ 
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Σηηο πηζαλέο παγίδεο ζηε δηαδηθαζία ζπλαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ πεξηιακβάλνληαη: 

Πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο θαη αλίρλεπζε πιεξνθνξηώλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηώλ. 

Τν ζηάδην ηεο επηινγήο πιεξνθνξηώλ επεξεάδνπλ: ε δηάζεζε θαη ε κλήκε, νη 

πξνεγνύκελεο πξνζδνθίεο θαη ε ζρεηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, ε άγλνηα 

πξνθαηάιεςεο θαη επηινγήο πιεξνθνξηώλ, νη πξνζσπηθνί ζηόρνη θαη ηα θίλεηξα ζηελ 

επηινγή ησλ πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη ν ππεξηνληζκόο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηζηνξηθνύ 

κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο. 

Τν ζηάδην ηνπ ζπλδπαζκνύ ησλ πιεξνθνξηώλ επεξεάδνπλ: ν ιαλζαζκέλνο 

ζπλδπαζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ, ε ρξήζε ιαλζαζκέλσλ πιεξνθνξηώλ, ε ρξήζε ησλ 

ειαρίζησλ πιεξνθνξηώλ, ε εύξεζε ηνπ επηζπκεηνύ. 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε δηαηύπσζε θξίζεσλ δελ βαζηδόκαζηε ζηα 

θνηλσληθά δεδνκέλα πάληνηε. Σηελ πεξίπησζε ηεο απηόκαηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνηνύληαη αζπλείδεηα θαη ιεηηνπξγνύλ νη δηαδηθαζίεο 

«από πάλσ πξνο ηα θάησ». Απηή είλαη ε γλσζηηθή επεμεξγαζία πνπ θαζνξίδεηαη από ηα 

ζρήκαηα πνπ έρεη θαλείο, από ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο. Όηαλ ππάξρεη 

πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ αηόκνπ θαη επάξθεηα ρξνληθή κπνξεί λα ελεξγνπνηεζνύλ νη 

δηαδηθαζίεο «από θάησ πξνο ηα πάλσ», δειαδή ε γλσζηηθή επεμεξγαζία πνπ 

θαζνξίδεηαη από ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξεζηζκάησλ 

 

Ένα μεγάλο μέρος ηφν κοινφνικών-γνφζηικών διεργαζιών αθορούν ασηόμαηες 

διαδικαζίες 

Μπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε έλα πεξηνξηζκέλν κέγεζνο πιεξνθνξηώλ. Οη γλσζηηθέο 

καο δπλαηόηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο (π.ρ. ηα απνηειέζκαηα ηνπ λα κηιάκε ζην θηλεηό 

ελώ νδεγνύκε).  

Γηα ηνλ ιόγν όηη δελ έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηνύκε κεγάιν αξηζκό 

πιεξνθνξηώλ πξέπεη λα εμνηθνλνκνύκε ελέξγεηα από ηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηώλ κε ηελ ρξήζε θαηεγνξηώλ (ζρεκάησλ) θαη ‘λνεηηθώλ παξαθακπηεξίσλ’ 

(επξεηηθώλ θαλόλσλ heuristics).  

Η ρξήζε ζρεκάησλ θαη επξεηηθώλ κεζόδσλ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε ιάζε ζηελ 

θνηλσληθή αληίιεςε (π.ρ. ην ζεκειηώδεο ιάζνο απόδνζεο, λα απνδίδνπκε δειαδή 

ζπκπεξηθνξέο ζε αηνκηθνύο παξάγνληεο θαη όρη ζηελ θαηάζηαζε) 
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Κοινφνική ανηίληυη 

Η αληίιεςε γηα ηνπο άιινπο μεθηλάεη κε θάπνηα εκθαλή ζηνηρεία όπσο γηα παξάδεηγκα 

είλαη ε εκθάληζε, ε κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ. 

Σρεδόλ άκεζα έρνπκε ήδε θάπνηεο πξνζδνθίεο από ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. 

Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένπλ απηά ηα δύν; 

Η ζθέςε απνηειεί ζπλεηδεηή δηαδηθαζία, είλαη ε εζσηεξηθή γιώζζα πνπ ζπρλά 

πξνεγείηαη κηαο κνξθήο ζπκπεξηθνξάο. Η λόεζε, απνηειεί ηνλ ηξόπν πνπ 

αληηιακβαλόκαζηε ηα δηάθνξα εξεζίζκαηα θαη ελ πξνθεηκέλσ ηα θνηλσληθά, π.ρ. 

πξόζσπα θαη ξόινπο. Δίλαη απηόκαηε θαη δελ έρνπκε ζπλαίζζεζε ηεο ύπαξμή ηεο. 

Απνηειεί θάηη ζαλ ην ινγηζκηθό ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, έλα θαθό κέζσ ηνπ 

νπνίνπ αληηιακβαλόκαζηε ηνλ θόζκν. Μέζσ ηεο ζθέςεο θαη ηεο λόεζεο 

αληηιακβαλόκαζηε, πξνζιακβάλνπκε, επεμεξγαδόκαζηε θαη νξγαλώλνπκε ηα εμσηεξηθά 

θνηλσληθά εξεζίζκαηα κεηαηξέπνληάο ηα ζε εζσηεξηθή γλώζε. Με ηνλ ηξόπν απηό 

νηθνδνκνύκε ηε δηθή καο πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη πξνθαλέο, όηη νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

ηνπ θάζε αηόκνπ επζύλνληαη γηα ηελ νηθνδόκεζε ηνπ «εζσηεξηθνύ» θόζκνπ ηνπ 

θαζελόο. Η θνηλσληθή λόεζε επζύλεηαη γηα ην πώο επεμεξγαδόκαζηε θαη απνζεθεύνπκε 

ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αλζξώπνπο θαη πώο απηό επηδξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλόκαζηε θαη αιιειεπηδξνύκε κε ηνπο αλζξώπνπο. 

Η αληίιεςε γηα ηα πξόζσπα απνηειεί κηα άκεζε εθαξκνγή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Απνδίδνπκε θάπνηα γλσξίζκαηα ζε πξόζσπα, όπσο θνηλσληθό, δεκνθηιέο, 

εγσθεληξηθό, επεξέζηζην, δξαζηήξην θιπ. Ψζηόζν, ζε θάπνηα γλσξίζκαηα νη άλζξσπνη 

γηα θάπνην ιόγν απνδίδνπλ κεγαιύηεξε ζεκαζία θαη θεληξηθόηεηα όπσο θξύνο 

(άλζξσπνο) ή δεζηόο. Απηά ηα γλσξίζκαηα κε θάπνην ηξόπν ζπλδένληαη θαη 

επεξεάδνπλ ηελ θξίζε θαη ηηο πξνζδνθίεο καο γηα ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ έλα από απηά 

ηα γλσξίζκαηα. 

Τα άηνκα ηείλνπλ λα αλαπηύζζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ηδηνζπγθξαζηαθνύο ηξόπνπο λα 

ραξαθηεξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο. Γηακνξθώλνπλ δειαδή δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο 

ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ πξνζαξκνζηηθά ζηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ αλζξώπσλ. Κάπνηεο από απηέο ηηο ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο είλαη γεληθεπκέλεο θαη 

ζπλήζσο γηα παξάδεηγκα πεξηκέλνπκε όηη νη έμππλνη καζεηέο λα είλαη θαη θηιηθνί θαη 

θνηλσληθνί. Ή πξνζδνθνύκε νη ειθπζηηθνί άλζξσπνη λα είλαη θαη θαινί. Σε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο θαη κόλνλ κε βάζε όηη έλα άηνκν αλήθεη ζε θάπνηα θαηεγνξία 

δηακνξθώλνπκε άπνςε γηα ην άηνκν απηό θαη έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο. 

Δμαηηίαο ηνπ όηη απηά ηα ζρήκαηα απνηεινύλ ην απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο καο ζηνλ 

θόζκν, ζπλήζσο νη πην πάλσ εληππώζεηο θαη πξνζδνθίεο επηβεβαηώλνληαη. Ψζηόζν, 

ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ δελ επηβεβαηώλνληαη θαζηζηώληαο ηηο θξίζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ςεπδή. 
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Σρήκα ινηπόλ είλαη θάπνηα γλσζηηθή δνκή πνπ πεξηιακβάλεη γλσξίζκαηα αιιά θαη ηηο 

ζρέζεηο πνπ ηα δηέπνπλ όζν αθνξά, πξόζσπα κεκνλσκέλα νη ζε νκάδεο, πξάγκαηα, 

ξόινπο, γεγνλόηα, θαηαζηάζεηο αιιά θαη ζηνλ εαπηό – πνπ όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

απνηειεί ίζσο ην πην ιεπηνκεξέο θαη δαηδαιώδεο ζρήκα ζηνλ άλζξσπν. Γηα 

παξάδεηγκα ν θαζέλαο δηαζέηεη θάπνην ζρήκα πνπ αθνξά ζηελ έλλνηα ησλ δηαθνπώλ 

ζηε Φαβάε παξόιν πνπ πνηέ δελ έρεη θάλεη δηαθνπέο εθεί θαη σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη 

δπλαηόλ λα γλσξίδεη πώο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη δηαθνπέο εθεί. 

Τα ζρήκαηα βνεζνύλ ηε κλήκε. Καηεπζύλνπλ ηελ πξνζνρή ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Απνκαθξύλνπλ ηελ πξνζνρή από άζρεηεο θαηεγνξίεο. Βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε λέσλ 

εξεζηζκάησλ, κέζσ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο λέσλ εκπεηξηώλ, ζηελ ζπλαγσγή λέσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ζηελ θαζνδήγεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο αληίιεςεο. 

Καηεγνξηνπνηνύκε λέεο εκπεηξίεο ζηηο ππάξρνπζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηα θνηλά ζηνηρεία 

ηεο θάζε θαηεγνξίαο, ηνπ θάζε ζρήκαηνο. 

Μεηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ππνζέηνπκε λέα ραξαθηεξηζηηθά, ζπλδένπκε απηά πνπ 

αληηιακβαλόκαζηε κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηα έρνπκε ήδε δνκήζεη ζε ζπγγελή 

γλσζηηθά ζρήκαηα. Τα ζρήκαηα καο θαζνδεγνύλ λα εξκελεύζνπκε δηάθνξα θαηλόκελα. 

Απηέο νη λνεηηθέο δνκέο  είλαη εζσηεξηθέο γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνπο αλζξώπνπο λα θηιηξάξνπλ άζρεηεο πιεξνθνξίεο από ηνλ ζσξό ησλ δεδνκέλσλ 

γύξσ ηνπο θαη λα θαηαζθεπάδνπλ αλαπαξαζηάζεηο πνπ λνεκαηνδνηνύλ ηνλ θνηλσληθό 

θόζκν. 

Γίλεηαη θαλεξό όηη ηα ζρήκαηα βνεζνύλ έρνπκε κηα αίζζεζε ηάμεο γηα ηα πξάγκαηα. 

Μαο θαηεπζύλνπλ ηελ πξνζνρή κε απνηέιεζκα ηελ επηινγή εθείλσλ ησλ θνηλσληθώλ 

ζηνηρείσλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηα νπνία επηβεβαηώλνπλ ηα ήδε δηακνξθσκέλα 

ζρήκαηα. Η δε άληιεζε λέσλ ζηνηρείσλ από ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ζπκβάιιεη 

ζηνλ εκπινπηηζκό ζησλ ζηνηρείσλ ησλ ζρεκάησλ θαζηζηώληαο ηα κεγαιύηεξα θαη 

πνιππινθόηεξα έσο λα γίλνπλ δύζρξεζηα, νπόηε θαη ε δηάζπαζή ηνπο – ζπλήζσο 

ηεξαξρηθή – ζε ππνζρήκαηα είλαη επηβεβιεκέλε ώζηε λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ 

πεξαηηέξσ. Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε δηαξθήο αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ζρεκάησλ θαη 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο – ζηελ νπνία αλαπόζπαζην κέξνο απνηειεί ε ελαζρόιεζε 

ηνπ αλζξώπνπ κε άιινπο αλζξώπνπο – είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη πνιύπινθε, θαζώο 

θαη ηα δηάθνξα θνηλσληθά εξεζίζκαηα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θέξλνπλ 

ζηελ επηθάλεηα ηα ζρήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά 

εξεζίζκαηα. 

Δάλ ιάβνπκε ππόςε καο όηη ν θαζέλαο από όζνπο γλσξίδνπκε δηαζέηεη έλα γλσζηηθό 

ζρήκα γηα ην πξόζσπό καο θαη ην ξόιν καο π.ρ. ζηελ επαγγεικαηηθή καο νκάδα, έρεη 

θάπνηεο πξνζδνθίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ην ζρήκα απηό ηηο νπνίεο αζπλείδεηα εθπέκπεη 
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θαη ηηο νπνίεο εκείο αζπλείδεηα ηείλνπκε λα επηβεβαηώζνπκε (θαηλόκελν 

απηνεθπιεξνύκελεο πξνθεηείαο). 

 

Τα ζηεξεόηππα είλαη γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ αθνξνύλ νιόθιεξεο νκάδεο αηόκσλ θαη 

δηακνξθώλνληαη κε βάζε ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά, θάπνηε είλαη ιαλζαζκέλα, ελώ 

αιιάδνπλ δύζθνια. Δγείξνληαη θπξίσο ζε πεξηόδνπο θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ.  

 

Παράγονηες αποηελεζμαηικόηηηας ηης ομάδας 

 Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νκάδαο σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο έξγνπ 
εμαξηάηαη από: 

 Τν έξγν 

 Τε δνκή ηεο νκάδαο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κειώλ θαη 

 Τον ηγεηικό ρόλο  

 

Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ ξόινπ ηνπ εγέηε, όπσο απηόο 
νξίδεηαη από ηελ Κνηλσληθή Χπρνινγία, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηα 
νπνία ζρεηίδνληαη ή δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά σο πξνο ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε νκάδα ηεο νπνίαο εγείηαη. 

 

Τι είναι ηγεηικός ρόλος 

Σύκθσλα κε ηελ Κνηλσληθή Χπρνινγία, ε εγεζία απνηειεί έλα θαηλόκελν θαη κηα 
δηαδηθαζία θνηλσληθήο επηξξνήο (όρη αξέζθεηαο πξνο ην πξόζσπν ελόο εγέηε, 
ελδνηηθόηεηαο ή ζπκκόξθσζεο ησλ κειώλ πξνο θάπνην εγέηε) όπνπ ην άηνκν ζέηεη 
θάπνηνπο ζηόρνπο γηα ηελ νκάδα ηεο νπνίαο εγείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξαηεύεη θαη 
θηλεηνπνηεί ηνπο άιινπο δειαδή ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 
ζπιινγηθνύ ζηόρνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ απνηειεζκαηηθώλ θαη 
θαιώλ εγεηώλ. Γειαδή: απνηειεζκαηηθόο ραξαθηεξίδεηαη έλαο εγέηεο όηαλ κπνξεί λα 
γίλεη αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ έρεη ζέζεη ν 
εγέηεο γηα ηελ νκάδα. Αληίζεηα, θαινί εγέηεο θαινύληαη εθείλνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ 
κπνξεί λα ηζρύζεη ην πην πάλσ. Μόλνλ ε ππνθεηκεληθή αμηνιόγεζε ραξαθηεξηζηηθώλ 
πνπ έρνπλ, ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη ησλ ζηόρσλ πνπ ζέηνπλ νη εγέηεο 
κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηελ θξίζε γηα ην εάλ έλαο εγέηεο είλαη θαιόο ή όρη. 

 

Υπάξρεη ν πξνβιεκαηηζκόο γηα ην εάλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο είλαη εθείλα 
ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαηά πόζνλ απνηειεζκαηηθόο είλαη έλαο εγέηεο. Έρεη επηθξαηήζεη 
ε ζεσξία ζπνπδαίνπ πξνζώπνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο 
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θνηλσληθήο λόεζεο θαζώο θαη ηνπ ζεκειηώδνπο ζθάικαηνο απόδνζεο. Γειαδή ππάξρεη 
ε ηάζε λα πξνζσπνπνηνύληαη ηα δηάθνξα γεγνλόηα, επηηπρίεο ή απνηπρίεο. Υπάξρεη ε 
ηάζε δειαδή λα απνδίδεηαη ζην πξόζσπν ηνπ εγέηε ηάδε ή ε δείλα επηηπρία ή απνηπρία 
ηεο νκάδαο ηεο νπνίαο εγείηαη. 

 

Αποηελεζμαηική ηγεζία 

Σύκθσλα κε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ζηελ Κνηλσληθή Χπρνινγία, ε απνηειεζκαηηθή 
εγεζία δελ απνηειεί εγγελέο γλώξηζκα πξνζσπηθόηεηαο πνπ θαζηζηά έλαλ εγέηε 
απνηειεζκαηηθό. Σπγθεθξηκέλα, ε απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη απνηέιεζκα κηαο 
πξώηκεο απόθηεζεο ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο ηα νπνία πξνδηαζέηνπλ γηα 
εγεζία. Αληίζεηα, ραξαθηεξηζηηθά  όπσο ε δηάπιαζε, ε πγεία, ε ειθπζηηθόηεηα, ε 
απηνπεπνίζεζε, ε αλάγθε γηα θπξηαξρία θαη ε λνεκνζύλε έρνπλ ρακειή ζπζρέηηζε κε 
απνηειεζκαηηθή εγεζία.  

Απηό πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπκβαίλεη είλαη όηη θαηάζηαζε εληόο ηεο νπνίαο δξα ε 

νκάδα θαη ν εγέηεο ηεο θαη ην ύθνο εγεζίαο βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε. 

Σπγθεθξηκέλα, παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηάζηαζε θαζαπηή θαζώο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο ηνπ εγέηε αιιειεπηδξνύλ. Η απνηειεζκαηηθή εγεζία 

είλαη δήηεκα ζσζηνύ ζπλδπαζκνύ ησλ δύν. Απηό πνπ νλνκάδνπκε ύθνο εγεζίαο 

εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Μία βαζηθή δηάθξηζε έρεη γίλεη από ηνλ Bales ε 

νπνία νξίδεη όηη ππάξρεη ζπκπεξηθνξά ε νπνία νξίδεη ηελ ύπαξμε ελόο εγέηε 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζην έξγν πξνο δηεθπεξαίσζε θαη ζπκπεξηθνξά πνπ ππνδειώλεη 

ηελ ύπαξμε εγέηε ν νπνίνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα ηεο 

νκάδαο, δειαδή ζηε δηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ. Τν δύν είδε ύθνπο 

ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξά είλαη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθά αλάινγα ηε 

δεδνκέλε θάζε θνξά θαηάζηαζε. 

 

Ύθος ηγεζίας και επιπηώζεις  

Γεληθά, ζύκθσλα κε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ην απηαξρηθό ύθνο εγεζίαο πξνθαιεί 

ιηγόηεξε ζπκπάζεηα ησλ κειώλ ηεο νκάδαο πξνο ην πξόζσπν ηνπ εγέηε, δηακνξθώλεη 

κηα αηκόζθαηξα ζηελ νκάδα πνπ ραξαθηεξίδεηαη επηζεηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ 

εαπηό, ελώ ε παξαγσγηθόηεηα είλαη πςειή όηαλ ν εγέηεο είλαη παξώλ θαη ρακειή όηαλ 

απηόο απνπζηάδεη. Τν δεκνθξαηηθό ύθνο ζηνλ εγεηηθό ξόιν πξνθαιεί πεξηζζόηεξε 

ζπκπάζεηα, δηακνξθώλεη κηα θηιηθή αηκόζθαηξα κέζα ζηελ νκάδα, επηθεληξσκέλε ζηελ 

νκάδα θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην έξγν, ελώ ε παξαγσγηθόηεηα παξακέλεη ζρεηηθά 

πςειή θαη αλεπεξέαζηε από ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ηνπ εγέηε. Τέινο, ν εγέηεο 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο laissez-faire πξνθαιεί ιηγόηεξε ζπκπάζεηα από ηα κέιε ηεο 

νκάδαο, ε αηκόζθαηξα παξακέλεη θηιηθή, επηθεληξσκέλε ζηελ νκάδα αιιά θαη ζην 
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παηρλίδη πεξηζζόηεξν, ελώ ε παξαγσγηθόηεηα είλαη ρακειή αιιά ζρεηηθά πςειόηεξε 

όηαλ ν εγέηεο απνπζηάδεη. 

 

Θεφρίες αποηελεζμαηικής ηγεζίας 

Σύκθσλα κε ηηο θαινύκελεο σο Θεσξίεο Σπγθπξίαο, ην ύθνο εγεζίαο εμαξηάηαη από ηηο ηδηόηεηεο 

ηεο εγεηηθήο θαηάζηαζεο θαη δίλεηαη ζεκαζία ζην ξόιν ηεο θαηάζηαζεο. Σύκθσλα κε ηε 

ζεκαληηθόηεξε από ηηο ζεσξίεο απηέο ε νπνία δηαηππώζεθε από ηνλ Fiedler, ην 

απνηειεζκαηηθόηεξν ύθνο ηνπ εγέηε εμαξηάηαη από ην επίπεδν ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηε 

δηεθπεξαίσζε ελόο έξγνπ ζηελ νκάδα. Ο έιεγρνο απηόο είλαη ζπλάξηεζε ησλ εμήο παξαγόλησλ 

: ε πνηόηεηα ζρέζεσλ εγέηε-κέινπο, ε ζαθήλεηα δνκήο έξγνπ θαη ε εγγελήο δύλακε ηνπ εγέηε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, όηαλ νη ζρέζεηο εγέηε-κέινπο είλαη θαιέο, ε δνκή ηνπ έξγνπ ζαθήο θαη ε 

δύλακε ζέζεο ηνπ εγέηε πςειή, ηόηε ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο είλαη πνιύ πςειόο. Σηνλ 

αληίπνδα απηνύ ηνπ ζπλερνύο, όηαλ νη ζρέζεηο εγέηε-κέινπο είλαη θαθέο, ε δνκή ηνπ έξγνπ 

αζαθήο θαη ε δύλακε ζέζεο ηνπ εγέηε ρακειή, ηόηε ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζε είλαη πνιύ 

ρακειόο. Πξνο ην πξώην άθξν απηνύ ηνπ ζπλερνύο θαηαηάζζνληαη νη δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί 

ηεο δνκήο ηνπ έξγνπ (ζαθήο θαη αζαθήο) κε ηελ δύλακε ζέζεο ηνπ εγέηε (ηζρπξή θαη κε 

ηζρπξή) σο πξνο ηηο θαιέο ζρέζεηο εγέηε-κέινπο, ελώ πξνο ην δεύηεξν άθξν βξίζθνληαη νη 

δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί ηεο δνκήο ηνπ έξγνπ (ζαθήο θαη αζαθήο) κε ηελ δύλακε ζέζεο ηνπ 

εγέηε (ηζρπξή θαη κε ηζρπξή) σο πξνο ηηο θαθέο ζρέζεηο εγέηε-κέινπο. Σηα δύν άθξα απηνύ ηνπ 

ζπλερνύο ην πην απνηειεζκαηηθό ύθνο εγεζίαο είλαη εθείλν πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην 

έξγν, ελώ ζηηο ελδηάκεζεο δηαβαζκίζεηο πην απνηειεζκαηηθόο κε ηελ νκάδα ηνπ είλαη ν εγέηεο 

πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο.  

Σύκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή ζεσξία απνθάζεσλ, εληνπίδνληαη ηξεηο ζηξαηεγηθέο ιήςεο 

απόθαζεο από ηνλ εγέηε. Η πξώηε θαηεγνξία είλαη νη απηαξρηθέο ζηξαηεγηθέο ιήςεο 

απόθαζεο νη νπνίεο είλαη απνηειεζκαηηθέο όηαλ ππάξρεη πςειή αθνζίσζε ησλ κειώλ ηεο 

νκάδαο πξνο ην πξόζσπν ηνπ εγέηε. Η δεύηεξε θαηεγνξία είλαη νη ζπκβνπιεπηηθέο ζηξαηεγηθέο 

θαηά ηηο νπνίεο αλαδεηνύληαη ζπκβνπιέο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ελόο έξγνπ όηαλ ε δνκή ηνπ δελ 

είλαη ζαθήο. Η ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη νη απνθάζεηο νκαδηθήο ιήςεο, νη νπνίεο ιακβάλνληαη 

από όια ηα κέιε ηεο νκάδαο δειαδή θαη είλαη απνηειεζκαηηθή όηαλ παξαηεξείηαη ρακειή 

αθνζίσζε ησλ κειώλ πξνο ην πξόζσπν ηνπ εγέηε. 

Καζνξηζηηθό ξόιν παίδεη ε πνηόηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμύ κειώλ ηεο νκάδαο θαη ηνπ εγέηε. Γεληθά, 

ε εγεζία κε απηαξρηθό ύθνο είλαη γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή κόλνλ όηαλ ππάξρεη αθνζίσζε 

ησλ κειώλ πξνο ην πξόζσπν ηνπ εγέηε ηεο νκάδαο. Ο εγέηεο ζέηεη ζηόρνπο, δηαγξάθεη πνξείεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ε νκάδα κπνξεί λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο απηνύο ελώ κεξηκλά γηα ηελ 

ζπλεηδεηή θηλεηνπνίεζε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ηνπ. Ο εγέηεο κπνξεί λα επηδείμεη είηε 

ζπκπεξηθνξά δόκεζεο, θαηά ηελ νπνία ν εγέηεο δξαζηεξηόηεηεο γηα επίηεπμε ζηόρσλ, είηε 

ζπκπεξηθνξά ελδηαθέξνληνο, θαηά ηελ νπνία ν εγέηεο επηιακβάλεηαη ησλ πξνζσπηθώλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθώλ αλαγθώλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. Η πξώηε είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ζηόρνη θαη ν ηξόπνο επίηεπμήο ηνπο είλαη αζαθείο, ελώ ε δεύηεξε 

είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξνο επίηεπμε έξγν είλαη βαξεηό. 


