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Καιηγητθς Παναγιώτης Φουτσιτζθς 

3.3.1 Διεύθυνςη 
3.3.1.1 Πηγές δύναμης τοσ Ηγέτη  

 Η ηγεςία όχι ταυτόςημη με δύναμη, επιρροή, εξουςία 
Η έλλνηα ηεο εγεζίαο δελ είλαη ζε θακηά πεξίπησζε ηαπηόζεκε κε ηηο έλλνηεο ηεο δύλακεο, 

ηεο επηξξνήο θαη ηεο εμνπζίαο.  

Απηέο απνηεινύλ κέζα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν εγέηεο γηα λα επεξεάζεη, λα θαζνδεγήζεη 

θαη λα παξαθηλήζεη ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

Αμίδεη ινηπόλ λα δηεπθξηλίζνπκε ηηο παξαπάλσ έλλνηεο. 

 Τι είναι δύναμη 
Ο Max Weber ζεσξεί σο δύναμη "ηε δπλαηόηεηα πνπ έρεη ν άλζξσπνο λα είλαη ζε ζέζε 

λα επηβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ επηζπκίεο κέζα από κηα θνηλσληθή ζρέζε, παξά ηελ αληίζηαζε".  

Καηά ζπλέπεηα, ε δύλακε απαηηεί δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα, έλα πνπ ηελ αζθεί θαη έλα 

πνπ ηελ πθίζηαηαη.  

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε δύλακε είλαη ε δπλαηόηεηα ελόο αηόκνπ λα επηβάιιεη ηελ επηζπκία 

ηνπ ζηνπο άιινπο, επεξεάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 Τι είναι επιρροή και εξουςία 
Επιπποή είλαη ε αιιαγή ηεο ζθέςεο, ησλ ηδεώλ, ησλ ελεξγεηώλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο 

αλζξώπνπ, πνπ πξνθύπηεη από ηελ επίδξαζε ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζε απηόλ από άιιν άηνκν. 

Εξουσία είλαη ην λόκηκν δηθαίσκα πνπ έρεη θάπνηνο λα εμαζθεί ηε δύλακε πνπ δηαζέηεη.  

Η εμνπζία πξνθύπηεη από ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην άηνκν ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία. 

 Αποτελεςματικόσ ηγέτησ 
Ο απνηειεζκαηηθόο εγέηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιύ θαιά ηε δύλακε θαη ηελ εμνπζία πνπ 

δηαζέηεη θαη ηηο πεγέο απ' όπνπ ηηο αληιεί. 

 

 Ποιεσ είναι οι βαςικέσ πηγέσ δύναμησ του ηγέτη 
Η δύναμη της ανταμοιβής και της τιμωρίας. 

Απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εγέηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ελόο αηόκνπ ή κηαο νκάδαο ή 

λα επηβάιιεη πνηλέο.  

Παράδειγμα 

Γηα παξάδεηγκα ν ππάιιεινο Α έρεη δύλακε απέλαληη ζηνλ ππάιιειν Β, αλ ν δεύηεξνο 

γλσξίδεη όηη ε πξναγσγή ηνπ εμαξηάηαη από ηνλ πξώην, αθνύ ν δηεπζπληήο ηνπο ηνλ 

ζπκβνπιεύεηαη θαη παίξλεη ππόςε ηε γλώκε ηνπ γηα ηηο πξναγσγέο.  

Απηό ηνλ θάλεη λα ζπκκνξθώλεηαη ιίγν-πνιύ ζηηο επηζπκίεο ηνπ Α, ν νπνίνο γη' απηό απνθηά 

εγεηηθό ξόιν - ζπκπεξηθνξά. 

Αιιά θαη όηαλ θάπνηνο έρεη ηε δύλακε λα επηβάιιεη θάζε είδνπο πνηλή, κπνξεί λα επεξεάδεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, νη νπνίνη θνβνύληαη ηελ ηηκσξία. 

Η δύναμη της αναφοράς (προτύπου). 

Δίλαη γεγνλόο όηη ηα άηνκα, θπξίσο νη έθεβνη, έρνπλ θάπνην άιιν άηνκν σο πξόηππν ή ζεκείν 

αλαθνξάο (είδσιν) θαη ζέινπλ λα ηαπηηζηνύλ καδί ηνπ, γηαηί έρεη ραξίζκαηα πνπ ηνπο 

εληππσζηάδνπλ.  

Δπεξεάδνληαη ινηπόλ από απηό (π.ρ. ε επηξξνή πνπ αζθνύλ εζνπνηνί, ηξαγνπδηζηέο, αζιεηέο 

θ.ι.π.) θαη ην αλαγνξεύνπλ αξρεγό. 

 



Η δύναμη των ειδικών. 
Απηή πξνέξρεηαη από ηηο εηδηθέο γλώζεηο θαη ηελ πείξα πνπ έρεη ή θαηά ηε γλώκε ησλ νπαδώλ 

έρεη ν εγέηεο ζε έλα εηδηθό ζέκα.  

Γηα παξάδεηγκα, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κηαο εηαηξίαο ν κεραληθόο έρεη κεγαιύηεξε δύλακε, 

όηαλ ζπδεηνύληαη πξνβιήκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, επεξεάδεη ηα ππόινηπα 

κέιε. 

Η δύναμη των πληροφοριών. 
Μηα αθόκε πεγή δύλακεο γηα ηνπο εγέηεο είλαη ε θαηνρή ησλ πιεξνθνξηώλ ή ν έιεγρνο ησλ 

κεραληζκώλ κε ηνπο νπνίνπο απηέο κεηαβηβάδνληαη. 

 Ποιεσ πηγέσ δύναμεισ προτιμούν οι ηγέτεσ 
Οη εγέηεο δηαιέγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηε δύλακε ηεο αλαθνξάο, ηνπ εηδηθνύ θαη 

ηεο αληακνηβήο θαη ιηγόηεξν ηε δύλακε ηεο ηηκσξίαο.  

 


