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Η επηζηεκνληθή αλαδήηεζε επηθεληξώζεθε θαη ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε κνξθή ηεο 

εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηε δηαθξίλνπλ. Τα ζρεηηθά δεηήκαηα εδώ 

είλαη θπξίσο δύν: 

Ππώηο, ε πεξηγξαθή ησλ πξνηύπσλ εγεζίαο θαη δεύηεπο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ή ε 

θαηαιιειόηεηα ησλ δηάθνξσλ πξνηύπσλ εγεζίαο. 

Μεηά από ζπζηεκαηηθή έξεπλα πνπ έγηλε από ηνλ Lewin θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πάλσ ζηνλ 

ηξόπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε πξνο ηελ νκάδα, πξνζδηνξίζηεθαλ ηξία βαζηθά πξόηππα εγεζίαο κε 

θξηηήξην ηνλ ηξόπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ από ηνλ εγέηε, ην απηαξρηθό, ην δεκνθξαηηθό θαη ην 

εμνπζηνδνηηθό. 

- Αςηαπσικό ππόηςπο. Ο εγέηεο απνθαζίδεη κόλνο ηνπ θαη δίλεη εληνιέο ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

γηα εθηέιεζε ησλ απνθάζεώλ ηνπ. 

Λέγεηαη όηη ν ηξόπνο απηόο είλαη ελδεδεηγκέλνο, όηαλ νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα κάζνπλ γξήγνξα 

ην έξγν ηνπο θαη όηαλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε άιινπο ηξόπνπο εγεζίαο. Έρεη αξθεηά 

κεηνλεθηήκαηα κηα θαη νη εξγαδόκελνη δελ αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε γηα ην απνηέιεζκα θαη ε 

παξαγσγή είλαη θαιή κόλνλ, όηαλ ν εγέηεο είλαη παξώλ. 

- Δημοκπαηικό ππόηςπο. Ο εγέηεο ζηηο απνθάζεηο ηνπ ιακβάλεη ζνβαξά ππόςε ηε γλώκε θαη 

ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ ή θαη ζπρλά δεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ. 

Σπλήζσο αθνξά ηνλ ηξόπν δηνίθεζεο ζε εξγαδνκέλνπο κνξθσκέλνπο, κε πςειέο δεμηόηεηεο ή 

πνιιή εκπεηξία, πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλν αίζζεκα επζύλεο, βνεζνύλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 

είλαη δεθηηθνί ζε λέεο ηδέεο θαη αιιαγέο. Τα ζπκπεξάζκαηα από έξεπλεο δείρλνπλ όηη απηόο ν 

ηξόπνο δηνίθεζεο νδεγεί ζε κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ κειώλ ηεο 

νκάδαο. 

Εξοςζιοδοηικό ππόηςπο. Ο εγέηεο δίλεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ ζε πνιιά ζέκαηα νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ν ξόινο ηνπ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλνο. Η νκάδα παίξλεη ηηο απνθάζεηο κόλε ηεο 

ρσξίο ηνλ επεξεαζκό ηνπ εγέηε. 

Έλα άιιν θξηηήξην πεξηγξαθήο θαη δηάθξηζεο ησλ πξνηύπσλ εγεζίαο είλαη απηό ηνπ ζπλνιηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε. Σύκθσλα κε απηό, πξνζδηνξίζηεθαλ δύν βαζηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Η πξώηε δηάζηαζε νλνκάζηεθε "πποζαναηολιζμόρ ππορ ηοςρ ανθπώποςρ". Ο εγέηεο πνπ 

αθνινπζεί απηόλ ηνλ ηξόπν δηνίθεζεο ζεσξεί ηνλ άλζξσπν ηνλ ζπνπδαηόηεξν ζπληειεζηή 

παξαγσγήο, απνδέρεηαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπ θαη αλαπηύζζεη ζρέζεηο θηιίαο θαη ακνηβαίαο 

εκπηζηνζύλεο. Πηζηεύεη αθόκε όηη, αλ ηθαλνπνηνύληαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ, ηόηε θαη ε 

παξαγσγή ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Η εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηξέθεηαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε θαη 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξώπσλ θαη ζηε δηαηήξεζε αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπ εγέηε θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ. 

Η δεύηεξε δηάζηαζε νλνκάζηεθε "πποζαναηολιζμόρ ππορ ηα καθήκονηα". Σ' απηήλ ηελ 

πεξίπησζε δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη νξίδνληαη κε 

ζαθήλεηα νη ξόινη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ. Ο εγέηεο δηαηεξεί ηππηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη νη δνκέο θαη νη δηαδηθαζίεο είλαη θαζνξηζκέλεο. Θεσξεί όηη, 

όηαλ νη ζηόρνη ηνπ έξγνπ επηηπγράλνληαη, ηόηε θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ. 

Σπλεπώο, ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζε ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ πνην πξόηππν εγεζίαο είλαη ην πιένλ 

απνηειεζκαηηθό ή θαηάιιειν. Τν θύξην ζπκπέξαζκά ηνπο είλαη όηη όια ηα κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά, όηαλ αζθνύληαη ζηελ θαηάιιειε πεξίπησζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ν εγέηεο ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκόδεη ην πξόηππν εγεζίαο:  



α) Σηο έπγο πος έσει να ςλοποιήζει,  

β) Σηο πεπιβάλλον μέζα ζηο οποίο αζκεί ηην ηγεζία,  

γ) Σηην ωπιμόηηηα ηων αηόμων. 
Τν ηειεπηαίν ζηνηρείν απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ν 

εγέηεο, γηα λα επηιέμεη ην θαηάιιειν πξόηππν εγεζίαο. Ωπιμόηηηα είλαη από ηε κηα ε ηθαλόηεηά 

ησλ αηόκσλ (μέξνπλ θαη κπνξνύλ) λα πινπνηνύλ έλα έξγν θαη από ηελ άιιε ε δηάζεζή ηνπο (ζέισ) 

λα πινπνηήζνπλ ην έξγν. Τα άηνκα ηα νπνία ζέινπλ θαη κπνξνύλ λα πινπνηνύλ ην έξγν έρνπλ 

πςειή σξηκόηεηα (γηα ην δήηεκα ηεο εγεζίαο) θαη πξνθαλώο νη θαηαιιειόηεξεο κνξθέο εγεζίαο 

είλαη νη ζπκκεηνρηθέο. Αληίζεηα, ηα άηνκα ηα νπνία νύηε κπνξνύλ, νύηε ζέινπλ λα πινπνηνύλ έλα 

έξγν είλαη αλώξηκα (γηα ην δήηεκα ηεο εγεζίαο) θαη, ζπλεπώο, ε θαηαιιειόηεξε κνξθή εγεζίαο 

είλαη ε απηαξρηθή.  


