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Προλογικό σηµείωµα 

 

 

         Η εργασία αυτή είναι το αποτέλεσµα των σπουδών µου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 

Σπουδών του τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας και σηµατοδοτεί τυπικά την αποφοίτησή µου. Ο προβληµατισµός µου για το 

θέµα  γεννήθηκε µε αφορµή µια εργασία που εκπόνησα στο δεύτερο έτος των 

µεταπτυχιακών µου σπουδών. Αιτία όµως υπήρξε η εννιάχρονή µου εµπειρία ως 

εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, αναρωτιόµουν αν υπάρχει 

και ποιο θα ήταν το ιδανικό µοντέλο ηγεσίας-διοίκησης που θα βοηθούσε να δηµιουργηθεί 

ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό σχολείο. Στην πορεία διαπίστωσα πως οι έρευνες πάνω 

στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισµών είναι ελάχιστες στην ελληνική βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία. Το ερευνητικό µου ενδιαφέρον, δηλαδή, για το συγκεκριµένο ζήτηµα προήλθε 

ταυτόχρονα από ένα προσωπικό ερώτηµα  και ένα ερευνητικό πρόβληµα. 

         Η παρούσα εργασία είναι το αποτέλεσµα µιας γόνιµης και ενδιαφέρουσας διαδροµής, η 

οποία δεν ήταν µοναχική. Θερµά ευχαριστώ την επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Σιπητάνου, η 

οποία επιτέλεσε το έργο της πρώτης επόπτριας αυτής της εργασίας, τόσο για τις σηµαντικές 

υποδείξεις της που συνέβαλαν στην αρτιότερη διαµόρφωση του περιεχοµένου και της δοµής 

της, όσο και για τη σταθερή ενθάρρυνσή της καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας 

µελέτης. 

         Από την καρδιά µου ευχαριστώ, την επίκουρη καθηγήτρια Μαρία Πλατσίδου, δεύτερη 

επόπτρια της εργασίας, για τις πολύτιµες συµβουλές της, την εποικοδοµητική και γόνιµη 

συνεργασία που είχαµε. 

         Ακόµη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθυντές που δέχτηκαν να συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιο και να συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της έρευνας. 

         Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά µου και τα οικεία µου πρόσωπα, φίλους 

και συναδέλφους που στάθηκαν δίπλα µου σε αυτό το δύσκολο έργο, για την ψυχολογική 

στήριξη και πρακτική βοήθεια που µε αγάπη πρόσφεραν. 

 

Κωνσταντίνα Κ. Κυριατζάκου 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2009 

 

 

 

 

 



Περίληψη  

 

         Η διοίκηση αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης και πρακτική διαχείρισης που 

αναπτύχθηκε ταχύτατα τα τελευταία 70 χρόνια και συνεχίζει να εξελίσσεται καθώς αποτελεί 

νευραλγικό τοµέα για κάθε οργανισµό και σύστηµα, διότι καθορίζει την οργάνωση και 

παρέχει τον απαιτούµενο µηχανισµό για να επιτελέσει τον προορισµό του. Οι σύγχρονες 

τεχνικές διοίκησης (management) υποστηρίζουν την ορθολογική λήψη αποφάσεων, την 

διαχείριση οργανωτικών διαδικασιών και συµβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσµατική 

λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, επηρεάζοντας µε αυτό τον τρόπο 

την ζωή των ανθρώπων που κινούνται µέσα και έξω από αυτές. Οι οργανισµοί οι οποίοι 

προσφέρουν υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτικών, δεν διαφέρουν 

σηµαντικά από τις επιχειρήσεις, για αυτό και είναι χρήσιµο τα διευθυντικά στελέχη της 

εκπαίδευσης να εφαρµόζουν τις αρχές του σύγχρονου management. Οι προκλήσεις λοιπόν 

του 21
ου 
αιώνα απαιτούν ένα σχολείο ευέλικτο, ικανό να προσαρµόζεται ανταγωνιστικά στις 

αλλαγές και να αντιµετωπίζει δηµιουργικά την καινούρια γνώση στο πλαίσιο της κοινωνίας 

της πληροφορίας.        

         Πρόθεση της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει βασικά ζητήµατα διοίκησης και 

ηγεσίας σε θεωρητικό επίπεδο, µέσα από τις απόψεις θεωρητικών του πεδίου όσον αφορά 

τους τρόπους διοίκησης και ηγεσίας των οργανισµών και ειδικότερα των εκπαιδευτικών 

οργανισµών. Επίσης, και το πρακτικό επίπεδο αναλύεται, ερευνώντας και µελετώντας τον 

τρόπο διοίκησης των διευθυντών δηµοτικών σχολείων στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Επιπλέον, 

η παρούσα εργασία εξετάζει αν και κατά πόσο οι τέσσερις ανάγκες (ανάγκη για επίτευξη, 

ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις, ανάγκη για αυτονοµία και ανάγκη για εξουσία) του 

κινήτρου επίτευξης επηρεάζουν τον τρόπο που ασκούν διοίκηση οι διευθυντές των 

δηµοτικών σχολείων. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 65 διευθυντές σχολικών µονάδων 

του ΠΥΣΠΕ ∆υτικής Θεσσαλονίκης οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηµατολόγιο αυτό-

αναφοράς αποτελούµενο από τρία µέρη. Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το 

πρόγραµµα SPSS.   

 

 

 

 

 

 



Abstract 

         Management is a fundamental factor for every organization and system because it 

provides the necessary mechanism for the organization to achieve its goals. Administration is 

a subject of scientific study and the practice of management has developed rapidly over the 

past 70 years and continues to evolve. The modern techniques of management support 

rational decision making, managing organizational processes and contribute decisively to the 

efficiency and competitiveness of businesses, thereby affecting the lives of people moving in 

and out of them. The organizations that provide facilities, such as educational organizations, 

are not very different enough from businesses, so it is useful for the principals of schools to 

practise the principles of modern management. The challenges of 21st century demand a 

flexible school, capable of adapting competitively to changes and dealing creatively with the 

new knowledge in the environment of technology. 

         The intention of the present thesis is to demonstrate basic issues of management and 

leadership on the theoretical level, through the theories of the experts in the field as regards 

the methods of management and leadership in the organizations and in particular in 

educational organizations. However, the practical level is also analyzed through research on 

the ways in which the administrators manage elementary schools in Thessaloniki, Greece. 

The present research examines if and how the four needs (achievement, affiliation, autonomy 

and power) of the motive of achievement affects the way the principals manage their 

educational organizations. The study was conducted using a sample of elementary school 

principals. Subjects were asked to complete a self-reporting questionnaire and it has been 

used the SPSS program for the analysis of evidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1.1. Αναγκαιότητα και στόχος 

 

                  Η διοίκηση αποτελεί νευραλγικό τοµέα για κάθε οργανισµό και σύστηµα, διότι 

καθορίζει την οργάνωση και παρέχει τον απαιτούµενο µηχανισµό για να κινηθεί και να 

επιτελέσει ο οργανισµός τον προορισµό του. Ανάλογα µε τη δοµή και τα περιθώρια που 

παρέχονται για λήψη αποφάσεων και άσκηση εξουσίας, το διοικητικό πλαίσιο µπορεί να 

χαρακτηριστεί συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό, δυναµικό ή γραφειοκρατικό.
1
 Η διοίκηση 

της εκπαίδευσης στη χώρα µας ασκείται συγκεντρωτικά εφόσον οι αποφάσεις λαµβάνονται 

σε εθνικό επίπεδο από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

από την οποία διοχετεύονται για υλοποίηση σε περιφερειακό, νοµαρχιακό και  τοπικό 

επίπεδο µέσω των οργάνων διοίκησης. 

         Όλο και περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν µε την αντίληψη ότι οι οργανισµοί οι 

οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτικών, δεν 

διαφέρουν σηµαντικά από τις επιχειρήσεις. Συγγραφείς όπως οι W. H. Squire και Everad 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση µεταξύ κερδοσκοπικών και εκπαιδευτικών 

οργανισµών και ότι θα είναι χρήσιµο τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης να 

εφαρµόζουν τις αρχές του σύγχρονου management.
2
    

         Παράλληλα οι προκλήσεις του 21
ου 
αιώνα απαιτούν ένα σχολείο ευέλικτο, ικανό να 

προσαρµόζεται ανταγωνιστικά στις αλλαγές και να αντιµετωπίζει δηµιουργικά την καινούρια 

γνώση στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. Η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, η 

ανάληψη πρωτοβουλιών από µέρους των δασκάλων, η συνεχής βελτίωση του ανθρώπινου 

δυναµικού, η ικανοποίηση των αναγκών του ατόµου, η πλήρης και αποτελεσµατική 

συµµετοχή όλων στην επίτευξη ενός αποδοτικού και ανταγωνιστικού σχολείου, συνθέτουν 

τις µελλοντικές απαιτήσεις από τη θέση του διευθυντή και στελέχους εκπαίδευσης.  

         Για πολλούς ερευνητές ο διευθυντής
3
 θεωρείται ότι είναι επιφορτισµένος µε ένα διπλό 

ρόλο, αυτόν της ηγεσίας του σχολείου κι αυτόν του διορισµένου υπαλλήλου των διοικητικών 

εκπαιδευτικών αρχών. Εξαιτίας αυτής της διπλής ιδιότητας ο διευθυντής ενεργεί από τη µια 

                                                 
1
 Γεωργιάδου, Β. & Καµπουρίδης, Γ. (2005). Ο ∆ιευθυντής-Ηγέτης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 10,  

121-129. 
2
 Βλ. Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, 4

η
 έκδοση. Αθήνα, σ. 31. 

3
 Για πρακτικούς λόγους κρίθηκε σκόπιµη η χρήση του αρσενικού γένους όταν γίνεται αναφορά στο αξίωµα 

του διευθυντή σε συνάρτηση και µε το γεγονός ότι η πλειοψηφία των διευθυντών σχολικών µονάδων είναι 

άντρες όπως και αυτού του δείγµατος της παρούσης έρευνας. 

 



σύµφωνα µε τις προσδοκίες της οµάδας που ηγείται και από την άλλη σύµφωνα µε τις 

προσδοκίες των ιεραρχικά ανωτέρων του. 

         Ο ρόλος του διευθυντή σχολείου στην ελληνική πραγµατικότητα διαφέρει κατά πολύ 

από το ρόλο του διευθυντή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα όπου ισχύουν ευρύτερα 

όρια αποκεντρωτικών δραστηριοτήτων και όπου ο διευθυντής έχει ισχυρή επιρροή στους 

υφισταµένους του. Το δύσκολο έργο του διευθυντή είναι η ανάπτυξη και διαµόρφωση 

‘εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής’ στη σχολική µονάδα που διευθύνει, καθώς θα πρέπει 

να επιστρατεύσει εκείνες τις δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να εµψυχώσει και να 

παρωθήσει όλο το ανθρώπινο δυναµικό σε ένα όραµα και σε δράσεις που έχουν σχέση µε 

την πραγµατοποίηση αυτού του οράµατος και την επίτευξη στόχων. Στην ουσία δηλαδή 

χρειάζεται να κατέχει µια δέσµη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα του δίνουν τη 

δυνατότητα για τέτοια αποτελέσµατα. Ο διευθυντής πρέπει να κατέχει προσωπικές και 

κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες από τη διαχείριση του εαυτού του µέχρι τη διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναµικού, των εγγράφων και των διοικητικών  εργασιών και 

δραστηριοτήτων, καθώς και δεξιότητες στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στην 

προσέγγιση πολυπολιτισµικών οµάδων.  

                  Στο επίπεδο του σχολείου η διοίκηση υλοποιείται σε καθηµερινή βάση από το 

διευθυντή, τον υποδιευθυντή και το σύλλογο των διδασκόντων. Ο διευθυντής του σχολείου 

έχει τη συνολική ευθύνη της οµαλής και αποδοτικής λειτουργίας του. Ο συντονισµός και ο 

έλεγχος του εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελούν στρατηγικής σηµασίας λειτουργίες για 

την επίτευξη των σκοπών του σχολείου.  

         Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1340/2002, ο διευθυντής της σχολικής µονάδας βρίσκεται στην 

κορυφή  της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστηµονικός-

παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Κύριο έργο του είναι: 

• να διαµορφώνει και να αναδεικνύει το όραµα της σχολικής κοινότητας και να τη 

στηρίζει όταν διαµορφώνει συλλογικούς στόχους 

• να αναλαµβάνει το ρόλο του καθοδηγητή και µέντορα, κυρίως για τους νεότερους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας, για τους οποίους οφείλει να αποτελεί 

παιδαγωγικό πρότυπο 

• να καθιστά τη σχολική µονάδα κέντρο επιµόρφωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών 

• να συνεργάζεται σε ισότιµη βάση µε τους εκπαιδευτικούς 



• να προΐσταται των εκπαιδευτικών και να συντονίζει το έργο τους, να τους 

ενηµερώνει για τους νόµους και τις διατάξεις και να φροντίζει να εφαρµόζονται στην 

πράξη 

• να διασφαλίζει τη συνοχή και την καλή συνεργασία ανάµεσα στα µέλη του 

συλλόγου ∆ιδασκόντων και να αξιοποιεί δηµιουργικά τις δυνατότητες και κλίσεις 

όλου του προσωπικού 

• να συνεργάζεται µε τους γονείς και κηδεµόνες, καθώς και µε τις µαθητικές 

κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής, µέσα σε κλίµα κατανόησης και 

υπευθυνότητας και τέλος 

• να συσκέπτεται µε ανώτερα στελέχη, τον Σχολικό Σύµβουλο, τον Προϊστάµενο και 

το ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης για την καλύτερη εφαρµογή της εκπαιδευτικής 

πολιτικής.
4
 

         Η επιτυχία των σκοπών εξαρτάται τόσο από την ιδιογραφική όσο και από τη 

γραφειοκρατική διάσταση του διευθυντή. Η ιδιογραφική διάσταση αναφέρεται στα ατοµικά 

χαρακτηριστικά και στις ιδιαίτερες ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες του, η 

ικανότητα δηλαδή να παίρνει αποφάσεις, να προγραµµατίζει, να εµπνέει, να συντονίζει, να 

συνεργάζεται, να έχει καλή επικοινωνία µε όλους τους φορείς της εκπαίδευσης, να έχει 

σταθερότητα αλλά και προσαρµοστικότητα στην εκτέλεση όσων προγραµµατίστηκαν, να 

έχει ψυχική δύναµη ώστε να αντέχει τις πιέσεις αλλά κυρίως να εµπνέει σεβασµό και 

εκτίµηση, κύρος, να τον διακρίνει η δηµοκρατική συµπεριφορά, η ευσυνειδησία, η 

νηφαλιότητα, η ευστροφία, η δικαιοσύνη η εργατικότητα, η υπευθυνότητα, ήθος, επιµονή 

και διακριτικότητα, ενώ η γραφειοκρατική αναφέρεται στα υπηρεσιακά και επαγγελµατικά 

του στοιχεία όπως είναι οι  αρµοδιότητες, η εξουσία, οι ευθύνες κ.ά.  που συνάδουν για την 

άσκηση του έργου του. Οι διευθυντές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δε θα πρέπει 

να ενδιαφέρονται µόνο για το αποτέλεσµα ή για τις σχέσεις, αλλά και για τα δύο ταυτόχρονα 

προκειµένου να είναι αποτελεσµατικοί στο έργο τους.  

         Πρόθεση της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει βασικά ζητήµατα διοίκησης και 

ηγεσίας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, µέσα από τις απόψεις θεωρητικών του πεδίου όσον 

αφορά τους τρόπους διοίκησης και ηγεσίας των οργανισµών γενικά και των εκπαιδευτικών 

οργανισµών ειδικότερα, όσο και σε επίπεδο πρακτικό, ερευνώντας και µελετώντας τον τρόπο 

                                                 
4
 Βλ. Κουλουµπαρίτση, Α.χ., Αναστασάκη, Α., Αργυρούδη, Ε., Καλογεράκος, Ν., Παπαστεργιοπούλου, Χ., & 

Τριανταφυλλοπούλου, Π. (2007). Το διοικητικό πλαίσιο στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 13, 43-52. 



διοίκησης των στελεχών εκπαίδευσης και πιο συγκεκριµένα των διευθυντών σχολικών 

µονάδων που ανήκουν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.  

 

1.3. Μεθοδολογική προσέγγιση 

 

         Η εργασία αυτή εντάσσεται στο πεδίο της ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης και εστιάζει 

στον τρόπο διοίκησης της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην ελληνική πραγµατικότητα.  

Προτού ξεκινήσω την ενασχόληση µε την εργασία µου, πραγµατοποίησα µια έρευνα στο 

χώρο, µε σκοπό να ανακαλύψω κατά πόσο το θέµα της διοίκησης της εκπαίδευσης έχει 

απασχολήσει αρκετούς ερευνητές ως τώρα ή όχι. Η έρευνα κάλυψε όλα τα παιδαγωγικά 

περιοδικά µε σύστηµα κριτών,
5
 που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα από το 1990 και µετά, όπως 

φαίνονται στην πίνακα 1.1. 

 

Πίνακας 1.1. 

Περιοδικά µε σύστηµα κριτών που µελετήθηκαν 

κατά χρονολογική σειρά έκδοσης 

 

 Τίτλος 

περιοδικού 

και αριθµός 

τευχών 

Φορέας που 

το εκδίδει 

Χρονικό 

διάστηµα 

που 

µελετήθηκε 

Αριθµός 

αναφορών 

στη 

διοίκηση 

γενικά 

Αριθµός 

αναφορών 

στην 

διοίκηση 

της 

εκπαίδευσης 

Αριθµός 

αναφορών στη 

διοίκηση 

Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

1 Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση 

(τεύχη 12-40) 

Παιδαγωγική 

Εταιρεία 

Ελλάδος 

 

1995-2007 

 

1 

 

1
6
 

 

2 Βήµα 

Κοινωνικών 

Επιστηµών 

Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας 

1990-2008  

1 

 

1
7
 

 

1
8
 

3 Μακεδνόν 

(τεύχη 1-15) 

Πανεπιστήµιο 

∆υτικής 

Μακεδονίας 

Παιδαγωγική 

 

 

1995-2006 

 

 

4 

 

 

4
9
 

 

 

2
10

 

                                                 
5
 Σιπητάνου, Α., Σαµαρά, Ε. (2006). Ερευνητικά δεδοµένα για τη ∆ια βίου µάθηση στην Ελλάδα  (1990-2005), 

Πρακτικά του 5
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 Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας ‘Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική 

Έρευνα’ Θεσσαλονίκη, σελ. 245-254. 
6
 Αγγελόπουλος, Η., Καραγιάννης, Π., & Φευκάς. Ε, (2002). Αντιλήψεις ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων ν. 
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Σχολή 

4 Μέντορας ΥΠΕΠΘ 

Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο 

1999-2007 0 0 0 

5 Επιθεώρηση 

Εκπαιδευτικών 

Θεµάτων 

ΥΠΕΠΘ 

Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο 

1999-2007 7 7
11

 4
12

 

6 Επιστήµες της 

Αγωγής 

Πανεπιστήµιο 

Κρήτης-

Σχολή 

Επιστηµών 

Αγωγής-

Π.Τ.∆.Ε. 

 

 

1995-2008 

 

 

1 

 

 

1
13

 

 

 

1
14

 

 

         Αυτό που προέκυψε κατά την έρευνα και µελέτη των παραπάνω άρθρων στα 

προαναφερθέντα περιοδικά είναι ότι οι αναφορές στη διοίκηση της εκπαίδευσης γενικά είναι 

λιγοστές και ειδικότερα οι αναφορές στη διοίκηση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

         Η συγκεκριµένη εργασία αποτελείται από δύο µέρη: το πρώτο-θεωρητικό µέρος 

ξεκινάει µε την αποσαφήνιση της έννοιας της διοίκησης και συνεχίζει µε την παράθεση των 

πιο σηµαντικών θεωριών-προσεγγίσεων της επιστήµης της διοίκησης µε παράλληλη 

αναφορά στο τρόπο που επηρέασαν οι παραπάνω θεωρίες τη διοίκηση της εκπαίδευσης 

                                                                                                                                                       
9
  1.Κυρίδης, Α. (1997). Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Μακεδνόν, 
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   2. Καραγιάννης, Γ., Νόνας, Η., Παπαθωµά, Ι., Παρασκευά, Π., & Τσιρίκου, Μ. (2002). Μια απόπειρα για τη 

σύνταξη ενός εσωτερικού κανονισµού οργάνωσης και λειτουργίας σχολείου. Μακεδνόν, 10,  350-364.* 

   3. Καρτζιά-Στυλιώτη, Ε. (2006). Αξιολόγηση της σχολικής µονάδας: Η ελληνική και ευρωπαϊκή εµπειρία και 

πρακτική. Μακεδνόν, 15, 157-177. 
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εκπαιδευτικού συστήµατος και η συµβολή των υποστηρικτικών µηχανισµών σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. Μακεδνόν, 15, 189-208.* 
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 Πρόκειται για τις αναφορές µε * της υποσηµείωσης 6. 
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Ελλάδα τον 19
ο
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   2. Φασούλης, Κ. (2001). Η Ποιότητα στη ∆ιοίκηση του Ανθρώπινου ∆υναµικού της Εκπαίδευσης. Κριτική 
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   3. Κουσουλός, Α., Μπούνιας, Κ., & Καµπουρίδης, Γ.  (2004). Συµµετοχική διοίκηση και διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 9,  33-41.* 
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121-129. 
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εκπαίδευσης.  Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων,  11,  5-19.* 

7. Κουλουµπαρίτση, Α.χ., Αναστασάκη, Α., Αργυρούδη, Ε., Καλογεράκος, Ν., Παπαστεργιοπούλου, Χ., & 
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Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 13, 43-52.*  
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 Πρόκειται για τις αναφορές µε * της υποσηµείωσης 8. 
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 Στραβάκου, Π. (2008). Ο ∆ιευθυντής Σχολικής µονάδας-Η οπτική των φοιτητών. Επιστήµες Αγωγής, 1/2008,  

149-162. 
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 Πρόκειται για την αναφορά της υποσηµείωσης 10. 



ειδικότερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου µέρους αναλύεται ο όρος ‘ηγεσία’ και 

παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες θεωρίες ηγεσίας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα 

χαρακτηριστικά του αποτελεσµατικού ηγέτη.          

         Στο δεύτερο-ερευνητικό µέρος της εργασίας διερευνάται ο τρόπος διοίκησης- ηγεσίας  

και οι στάσεις-συµπεριφορές που υιοθετούν απέναντι σε συγκεκριµένες καταστάσεις στην 

εργασία τους τα  στελέχη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών µονάδων, 

προϊστάµενοι γραφείων) στο ΠΥΣΠΕ
15

 ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα εκτίθενται η 

αφετηρία, οι στόχοι, οι υποθέσεις και η µεθοδολογία της έρευνας, γίνεται η ανάλυση των 

δεδοµένων της, παρουσιάζονται και συζητούνται τα πορίσµατά της και, τέλος 

επισηµαίνονται η επαλήθευση ή η επιβεβαίωση των υποθέσεων της έρευνας. Το δεύτερο 

µέρος κλείνει µε τα συµπεράσµατα του θεωρητικού και ερευνητικού µέρους της εργασίας 

και µε προτάσεις που απορρέουν από τις διαπιστώσεις του πρώτου µέρους  όσο και από τα 

πορίσµατα της έρευνας. 

         Στο τέλος της εργασίας εκτίθενται η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε στη συγγραφή 

της καθώς και το παράρτηµα µε το ερωτηµατολόγιο της έρευνας και πίνακες σχετικοί µε τα 

πορίσµατα της έρευνας. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2        ΘΕΩΡΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

2.1. Η έννοια της διοίκησης 

 

         Η διοίκηση (management) είναι µια από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες του 

ανθρώπου αφού µέσω αυτής εναρµονίζονται όλες οι επιµέρους προσπάθειες των ατόµων που 

οδηγούν στην πραγµατοποίηση του κοινού στόχου. Ετυµολογικά ο όρος «διοίκηση» 

προέρχεται από το ρήµα διοικώ που σηµαίνει µεριµνώ για την περάτωση ενός έργου. 

Σύµφωνα µε τον Κανελλόπουλο
16

 η διαδικασία του management µπορεί να λάβει χώρα σε 

οποιοδήποτε είδος οργανισµού. Ο Κανελλόπουλος θεωρεί ότι «η διοίκηση ή management 

είναι ο συντονισµός και η εναρµόνιση όλων των παραγωγικών πόρων (ανθρώπινων, υλικών, 

τεχνικών) για να επιτευχθούν συγκεκριµένα αποτελέσµατα». Ο Σαΐτης
17

 µε τον όρο 

management εννοεί  «τη µεθοδική προσπάθεια προγραµµατισµού, οργάνωσης, διεύθυνσης 

και ελέγχου δραστηριοτήτων για την επιτυχία δεδοµένων σκοπών». Ο Ζαβλανός
18

 θεωρεί ότι 

η διοίκηση είναι τέχνη και επιστήµη, µια κοινωνική διαδικασία που λαµβάνει υπόψη τις 

σχέσεις µεταξύ των ατόµων και αποτελείται από ένα σύνολο συγκεκριµένων λειτουργιών 

που πραγµατοποιούνται προκειµένου να επιτευχθούν προκαθορισµένοι στόχοι. Οι Μοntana 

και Charnov θεωρούν τη διοίκηση ως τον τρόπο εργασίας µε άλλους και µέσω άλλων για την 

επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών του οργανισµού αλλά και των µελών του. 

         Από το µεγάλο πλήθος των ερµηνειών του όρου προκύπτουν κάποια κοινά στοιχεία 

όπως η ύπαρξη: α) µιας οργανωτικής δοµής στην οποία κάθε µέλος του οργανισµού 

αναλαµβάνει κάποιο ρόλο και β) σκοπών και διεργασιών όπου οι αντικειµενικοί σκοποί και 

στόχοι του οργανισµού πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητοί αν ο οργανισµός επιδιώκει την 

εφαρµογή των λειτουργιών του. Στην πράξη δεν είναι εύκολο η ένταξη των διοικητικών 

ενεργειών σε κατηγορίες γιατί όλες οι ενέργειες βρίσκονται σε δυναµική αλληλεξάρτηση και 

επίδραση και αποτελούν ένα σύνολο. Επίσης, υπάρχει διαφωνία µεταξύ των θεωρητικών ως 

προς τον αριθµό και την κατάταξη των διοικητικών καθηκόντων ή λειτουργιών ενός 

διοικητικού στελέχους. 
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2.2. Ιστορική και θεωρητική αναδροµή στην επιστήµη της ∆ιοίκησης 

 

        Η διοίκηση ως φαινόµενο είναι τόσο παλιά όσο και η ιστορία του ανθρώπου. Στην 

Παλαιά ∆ιαθήκη συναντούµε τον Ιοθόρ να δίνει στον Μωυσή συµβουλές γύρω από  αρχές 

οργάνωσης, όταν πια ανακάλυψε και ο ίδιος ότι δεν µπορεί να ηγείται µιας τεράστιας οµάδας 

ανθρώπων.
19

 Ο Ιοθόρ ουσιαστικά υπήρξε ένας από τους πρώτους αναλυτές της οργάνωσης 

δίνοντας αρχές οργάνωσης όπως το εύρος του ελέγχου ή τα όρια άσκησης εποπτείας. 

Κλασικό παράδειγµα διοίκησης αποτελεί η κατασκευή των Πυραµίδων της Αιγύπτου όπου 

εφαρµόστηκαν κανόνες προγραµµατισµού, οργάνωσης και ελέγχου. Ο µέγας Αλέξανδρος 

χρησιµοποιούσε επιτελείο ειδικών για την αντιµετώπιση των τεράστιων αναγκών διοίκησης 

του στρατού του. Η ρωµαϊκή αυτοκρατορία κατόρθωσε να διοικήσει µε επιτυχία το 

απέραντο κράτος της χάρη στο αποκεντρωτικό σύστηµα οργάνωσης. Αντιπροσωπευτικά 

δείγµατα προσπαθειών αποτελεσµατικής άσκησης διοίκησης αποτελούν η Ρωµαιοκαθολική 

εκκλησία και ο στρατός πολλών χωρών. 

         Από τις περιγραφές του Οµήρου καταφαίνεται η σηµασία που αποδίδεται στη λήψη 

ευφυών αποφάσεων εκ µέρους του Οδυσσέα, για την επιβίωση κατά τις δύσκολες στιγµές 

της περιπλάνησής του. Ο Ξενοφών στην Κύρου παιδεία αναπτύσσει ολόκληρη θεωρία για τη 

διοίκηση. Ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για υποκατάσταση των συντελεστών της παραγωγής, 

για το ρόλο των εργαλείων, για την επιλογή της µορφής και του τόπου εγκατάστασης µιας 

επιχείρησης, για τις ανθρώπινες σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον και για την εξειδίκευση. 

Με την επαγγελµατική εξειδίκευση ασχολήθηκε και ο Πλάτων, ο οποίος στην Πολιτεία 

εξαίρει τη σηµασία που έχει ο καταµερισµός των έργων και η τοποθέτηση των ικανότερων 

στις κατάλληλες θέσεις.
20

 

         Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης από την ελληνική αρχαιότητα και µέχρι το 17
ο
 µ.Χ. 

αιώνα δε θεωρείται σηµαντική, µε εξαίρεση µόνο τη συµβολή του  Leonardo da Vinci ο 

οποίος ασχολήθηκε µε τη µέτρηση των κινήσεων των εργαζοµένων. Από το 17
ο
 και µέχρι το 

19
ο
 αιώνα τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν οι θεωρητικοί αναλυτές είναι η 

συστηµατικότερη µελέτη και ανάλυση του καταµερισµού των έργων και η συµβολή της στην 

αύξηση της παραγωγικότητας, η πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων, η στοιχειώδης 
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µέριµνα για την υγεία των εργαζοµένων και η λήψη µέτρων για τον περιορισµό των 

συνεπειών της κόπωσης και της µονοτονίας στην εργασία.
21

  

         Όλες αυτές οι εµπειρικές προσπάθειες δεν ήταν βασισµένες σε κάποια θεωρία, ούτε 

όσοι ασκούσαν ηγεσία είχαν θεωρητικές γνώσεις διοίκησης. Η σύγχρονη διοικητική θεωρία 

ξεκινά ουσιαστικά το 1911, µε τη δηµοσίευση του F. Taylor Principles of Scientific 

Management, στο οποίο διατυπώνονται οι βασικές αρχές της επιστήµης της διοίκησης.
22

  

         Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του έργου της γενικής διοίκησης αλλά και εκείνου 

που συντελείται στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς, κρίνεται αναγκαία η σύντοµη αναφορά 

των πλέον αντιπροσωπευτικών τάσεων-προσεγγίσεων της διοίκησης που είναι: η Κλασική 

προσέγγιση, η Νεοκλασική προσέγγιση, η Ποσοτική προσέγγιση και η Σύγχρονη 

προσέγγιση. Οι προσεγγίσεις παρουσιάζονται στην χρονική τους συνέχεια και ταυτόχρονα 

επιχειρείται να συσχετισθεί κάθε κατηγορία µε τη ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης..
23

  

 

2.2.1. Κλασική προσέγγιση 

 

         Πρόκειται για προσέγγιση που παραβλέπει τον ανθρώπινο παράγοντα και δίνει µεγάλη 

έµφαση στην ορθολογική οργάνωση και τον καταµερισµό της εργασίας. Σ ’ αυτήν 

εντάσσονται οι παρακάτω τρεις θεωρίες. 

         1. Η θεωρία της επιστηµονική διοίκησης ( µε θεµελιωτή τον  F. Taylor) εισάγει την 

έννοια της εξειδίκευσης στην εργασία, συνδέει την αµοιβή µε την παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων και δίνει έµφαση στην προσεκτική επιλογή και επιµόρφωση των εργαζοµένων, 

στη µελέτη της µεθόδου εργασίας, στην οργάνωση της εκτέλεσης κάθε εργασίας, καθώς και 

στον καταµερισµό εργασίας και ευθύνης µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων.
24

 Σε γενικές 

γραµµές, οι θεµελιώδεις αρχές του Taylor και της επιστηµονικής προσέγγισης γενικότερα 

είναι:  

• Ο καθορισµός ενός µεγάλου καθηµερινού φόρτου εργασίας για τον κάθε εργαζόµενο 

στον οργανισµό. Ο εργαζόµενος πρέπει να γνωρίζει ακριβώς την εργασία που οφείλει 

να επιτελέσει όλη µέρα. 
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• Οι τυποποιηµένες συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόµενοι πρέπει να χρησιµοποιούν τις 

ίδιες διαδικασίες καθηµερινά, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η επίτευξη του 

στόχου. 

• Μισθολογική επιβράβευση για κάθε επιτυχία και πρόστιµο (ή κυρώσεις) σε 

περίπτωση αποτυχίας. 

• Εξειδίκευση στους µεγάλους οργανισµούς. Όσο οι οργανισµοί γίνονται πιο 

περίπλοκοι, τόσο πιο πολύ πρέπει να καταµερίζονται οι εργασίες, για να µπορούν να 

υλοποιηθούν από τους απλούς εργάτες οι οποίοι σιγά σιγά θα εξειδικεύονται στην 

εκτέλεση µιας συγκεκριµένης εργασίας.
25

 Εκτός από την εφαρµογή της έννοιας της 

εξειδίκευσης, ο Taylor θεώρησε ότι η αµοιβή αποτελεί βασικό κίνητρο για τους 

εργαζοµένους µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Το έργο του Taylor 

υπέστη πολλές επικρίσεις κυρίως από τους οπαδούς της σχολής της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς γιατί αποπροσωποποιούσε τον άνθρωπο σύµφωνα µε τους επικριτές. 

Παρόλα αυτά, τα βασικά διδάγµατα της θεωρίας του δε φαίνεται να απέχουν πολύ 

από τη φιλοσοφία του σύγχρονου διοικητικού στελέχους. 

         Ο Taylor καθόρισε τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για επιτυχή εφαρµογή της θεωρίας 

του: α) την αντικατάσταση των εµπειρικών κανόνων µε την οργανωµένη γνώση που 

προσφέρει η επιστήµη, β) την επίτευξη αρµονίας στην οµαδική δράση, αντί για ασυµφωνία, 

γ) την επίτευξη συνεργασίας των ανθρώπων αντί για το χαώδη ατοµικισµό, και δ) την 

εργασία µε τελικό σκοπό τη µέγιστη απόδοση αντί της περιορισµένης απόδοσης.
26

 

         2. Η γραφειοκρατική θεωρία (µε εκφραστή τον Μ. Weber) αναφέρεται στη δοµή της 

οργάνωσης και στις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται σ’ αυτήν. Τα χαρακτηριστικά της 

γραφειοκρατικής οργάνωσης είναι η εξειδίκευση της εργασίας, οι τυπικοί κανόνες και 

κανονισµοί, οι απρόσωπες σχέσεις, οι ιεραρχικές σχέσεις εξουσίας µε τη µορφή πυραµίδας 

και η στελέχωση των θέσεων βάσει των προσόντων των υποψηφίων.
27

 Σύµφωνα µε τον 

Weber η εξειδίκευση προωθεί την επιδεξιότητα κι αυτή µε τη σειρά της αυξάνει την 

αποδοτικότητα. Η ύπαρξη συστήµατος κανόνων συµβάλλει στην καλύτερη συνεργασία 

διοικούντων και διοικουµένων, εξασφαλίζει το απρόσωπο της εργασίας και αποβλέπει στην 

εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού.  
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         Τα βασικά σηµεία του γραφειοκρατικού µοντέλου είναι: α) ο σαφής καταµερισµός της 

εργασίας, οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, β) η ιεραρχία της εξουσίας, όπου 

κάθε στέλεχος είναι υπεύθυνο στους προϊσταµένους του τόσο για τις δικές του αποφάσεις 

και πράξεις όσο και για τις ενέργειες των υφισταµένων του, γ) η ενότητα της διοίκησης, 

όπου κάθε υφιστάµενος λαµβάνει καθορισµένες αρµοδιότητες από έναν προϊστάµενο µόνο 

και αναφέρεται σ’ αυτόν, δ) η οµοιοµορφία για την εκτέλεση κάθε έργου, όπου η ύπαρξη 

κανονισµών εξασφαλίζει την οµοιοµορφία των ενεργειών και καθιστά δυνατή τη συνεργασία 

των επιµέρους δραστηριοτήτων, ε) η απροσωποληψία στις κοινωνικές σχέσεις, όπου ο 

αποκλεισµός των προσωπικών εκτιµήσεων από την υπηρεσιακή δραστηριότητα αποτελεί, 

σύµφωνα µε τον Weber, βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη αµεροληψίας στον τρόπο 

διοίκησης και στην αύξηση της αποδοτικότητας, και  στ)  η αξιολόγηση του προσωπικού  

βάσει αντικειµενικών κριτηρίων εξασφαλίζει µια οµοιογένεια στα στελέχη του αυτού 

επιπέδου.
28

 

         Το γραφειοκρατικό µοντέλο έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα, όπως η ορθολογική 

κατανοµή του έργου, το σύστηµα  προτύπων λειτουργίας και η αξιοκρατική επιλογή του 

ανθρώπινου δυναµικού, αλλά έχει και αρκετά βασικά µειονεκτήµατα, όπως η τυπολατρία και 

οι κανόνες και κανονισµοί εργασίας που καθιστούν έναν οργανισµό δύσκαµπτο και 

αναποτελεσµατικό. 

       3. Η λειτουργική θεωρία (µε εκπρόσωπο τον Η. Fayol) ορίζει τη διοίκηση ως µια 

συνολική διαδικασία µε επιµέρους λειτουργίες τον προγραµµατισµό, την οργάνωση, τη 

διεύθυνση (ηγεσία), το συντονισµό και τον έλεγχο και περιγράφει τις διοικητικές ικανότητες 

που πρέπει να έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων.
29

      

• Σχεδιασµός-Προγραµµατισµός. Η συγκεκριµένη λειτουργία προηγείται των 

υπολοίπων ενεργειών της διοίκησης και περιλαµβάνει την επιλογή των 

αντικειµενικών στόχων του οργανισµού, ενώ λειτουργεί σαν πυξίδα για τον 

οργανισµό. Λειτουργεί ευεργετικά µε τους εξής τρόπους: α) έχει έναν προστατευτικό 

ρόλο, αφού ελαχιστοποιεί την αβεβαιότητα και το ρίσκο στην λειτουργία ενός 

οργανισµού, β) αναζητά και εκµεταλλεύεται πιθανές ευκαιρίες, ενώ γ) διαµορφώνει  

προϋποθέσεις συντονισµού στον οργανισµό. Στην  ουσία, ο σχεδιασµός-

προγραµµατισµός είναι λήψη αποφάσεων αφού αναζητά απαντήσεις στα παρακάτω 

ερωτήµατα: Τι θα γίνει (για την επίλυση ενός προβλήµατος), Πότε θα γίνει και Ποιος 

θα το κάνει.  
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• Λήψη αποφάσεων. Σε όλες τις λειτουργικές δραστηριότητες της διοίκησης υπάρχει το 

στάδιο της λήψης απόφασης, για την επιλογή του προγράµµατος, για την επιλογή της 

οργάνωσης, για την επιλογή των στελεχών, για την επιλογή κατεύθυνσης της 

διεύθυνσης και, τέλος, χρειάζεται λήψη διορθωτικής απόφασης για την εξάλειψη της 

διαπιστωµένης απόκλισης στη δραστηριότητα του ελέγχου. Σ’ ένα γραµµικό-

ιεραρχικό και συγκεντρωτικά οργανωµένο σύστηµα το βάρος και την ευθύνη της 

λήψης απόφασης έχει η κορυφή της ιεραρχίας, η εξουσία του συστήµατος.
30

 Η 

συγκεκριµένη διαδικασία περιλαµβάνει πέντε στάδια: τον προσδιορισµό του 

προβλήµατος, τη διερεύνηση και ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων του προβλήµατος, 

την επιλογή της προσφορότερης λύσης, την εφαρµογή-εκτέλεση της επιλεγείσας 

απόφασης και την αξιολόγηση του αποτελέσµατος.
31

 

• Οργάνωση. Η οργάνωση είναι «η δραστηριότητα εκείνη που καθορίζει τον (επίσηµο) 

ρόλο που κάθε εργαζόµενος θα έχει στον οργανισµό, καθώς και τους κανόνες και 

όρους µέσα στους οποίους θα γίνεται η κάθε δραστηριότητα».
32

 Τα κυριότερα 

στοιχεία της οργάνωσης είναι: α) η δηµιουργία µιας επίσηµης δοµής ρόλων µέσω του 

καταµερισµού του έργου σε επιµέρους δραστηριότητες, β) η οµαδοποίηση των 

δραστηριοτήτων σε τµήµατα ή τοµείς, γ) η καθιέρωση γραµµών εξουσίας-ευθύνης 

και επικοινωνίας, δ) η στελέχωση των θέσεων, και ε) η ανάθεση της αναγκαίας 

εξουσίας στους υπευθύνους των τµηµάτων ή τοµέων, για να µπορέσουν να 

εκτελέσουν την αποστολή τους.
33

 

• ∆ιεύθυνση και ηγεσία.  Το έργο της διεύθυνσης συνιστάται στην εποπτεία του έργου 

των εργαζοµένων και των συνθηκών εργασίας αυτών, στην υποκίνηση, στην 

εφαρµογή κινήτρων συµπεριφοράς του εργατικού δυναµικού, τα οποία στοχεύουν 

στη βελτίωση του βαθµού απόδοσής του, και στην επικοινωνία, στην ικανότητα των 

στελεχών να αναπτύξουν αποτελεσµατική επικοινωνία µε τους υφισταµένους τους 

και να δηµιουργήσουν ευνοϊκό κλίµα εργασίας το οποίο βοηθά στην 

πραγµατοποίηση των στόχων του οργανισµού. 

• Έλεγχος. Είναι µια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολουθείται και 

ρυθµίζεται η λειτουργία του οργανισµού, ώστε να εξασφαλιστεί η προσέγγιση των 
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στόχων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού. Η διαδικασία του 

ελέγχου διαπιστώνει τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 

διοίκησης και δίνει τη δυνατότητα στο διοικητικό στέλεχος να εντοπίσει τα αίτια των 

προβληµάτων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή 

πραγµατοποίηση των οργανωσιακών στόχων. 

         Η κλασική  θεωρία και κυρίως η γραφειοκρατική της θεώρηση επηρέασε καθοριστικά 

την οργάνωση και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστηµάτων ανά τον κόσµο. Η αύξηση 

του πληθυσµού, η αστικοποίηση, η µορφωτική έκρηξη η αυξανόµενη οικονοµική σηµασία 

της εκπαίδευσης συντέλεσαν στην εµφάνιση οµοιόµορφων προγραµµάτων σπουδών και 

ευνόησαν την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας στην εκπαίδευση. Γραφειοκρατικά στοιχεία 

όπως η ιεραρχία στη διοίκηση, ο προγραµµατισµός, οι κανονισµοί λειτουργίας, η 

εξειδίκευση του προσωπικού, ο έλεγχος και η εξάρτηση από την κεντρική εξουσία είναι 

παρόντα στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς, ενώ η γραφειοκρατική θεώρηση συντέλεσε 

στην αναβάθµιση του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού και στην εξέλιξή του στην ιεραρχία 

της εκπαιδευτικής διοίκησης µε την καθιέρωση των απαιτούµενων προσόντων για την 

εισαγωγή στον κλάδο και την  στελέχωσή του.  

         Η γραφειοκρατική θεώρηση έχει συνέπειες που έρχονται σε σύγκρουση µε τα 

παιδαγωγικά ιδεώδη. Η τυποποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι κατευθύνσεις του 

΄προϊσταµένου΄ διευθυντή προς τους µαθητές και εκπαιδευτικούς έρχονται σε αντίθεση µε 

την ατοµική ελευθερία και πρωτοβουλία των πολιτών καθώς και µε την επαγγελµατική 

αυτονοµία του εκπαιδευτικού εντός και εκτός της τάξης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την 

άσκηση πιέσεων των συνδικαλιστικών φορέων και των κοινωνιολόγων για 

απογραφειοκρατικοποίηση των εκπαιδευτικών οργανισµών. Ωστόσο, οι σύγχρονες θεωρίες 

δεν αποτελούν διαδικασίες που έρχονται σε αντίθεση µε τη γραφειοκρατική θεώρηση αφού η 

ανάγκη για ορθολογική οργάνωση και γραφειοκρατικό συντονισµό υπάρχει σε κάθε 

εκπαιδευτικό σύστηµα όπως και η αναγκαιότητα καταµερισµού της εργασίας και η 

επαγγελµατική εξειδίκευση των εκπαιδευτικών.
34
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2.2.2. Νεοκλασική προσέγγιση 

 

         Η ανάλυση των ατοµικών χαρακτηριστικών των εργαζοµένων, η ικανοποίηση των 

αναγκών τους, τα κίνητρα συµµετοχής και οι κοινωνικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο είναι 

κυρίως τα θέµατα που απασχόλησαν τους επιστήµονες της νέας προσέγγισης, στο πλαίσιο 

της οποίας αναπτύχθηκαν οι εξής τρεις θεωρίες. 

         1. Η θεωρία της ανθρώπινης συµπεριφοράς (µε κύριο εκφραστή τον Ε. Μαyo) αναφέρει 

ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά και η κοινωνιολογική, καθώς και η ψυχολογική διάσταση της 

εργασίας αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων.
35

 Στα τελικά συµπεράσµατα του Mayo περιέχονται δύο βασικοί συντελεστές: 

α) η σηµασία των ανθρώπινων διαθέσεων σε σχέση µε την απόδοση, και β) η σηµασία του 

ψυχοκοινωνικού κλίµατος για τις ανθρώπινες διαθέσεις, τη διαµόρφωση και κατεύθυνσή 

τους και οι επιπτώσεις του πάνω στην απόδοση. 

        Η συγκεκριµένη θεωρία µετατοπίζει το κέντρο βάρους του οργανισµού από την αύξηση 

της παραγωγικότητας µε τη χρήση επιστηµονικών µεθόδων στην παρώθηση και ικανοποίηση 

του εργαζοµένου καθώς και στο ηθικό της οµάδας. Θεωρεί ότι η παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων θα αυξηθεί εάν ικανοποιούνται οι κοινωνικές τους ανάγκες στο χώρο εργασίας: 

α) προσφέροντάς τους ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, β) µε το να τυγχάνουν ανθρώπινης 

και έντιµης µεταχείρισης, και γ) µε τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Μετά από συνεχή ερευνητική προσπάθεια τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συµπεριφορά και 

τα συναισθήµατα παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση, οι επιδιώξεις της οµάδας επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό την προσωπική συµπεριφορά των εργαζοµένων και γενικά η παραγωγή 

επηρεάζεται από το κοινωνικό περιβάλλον παρά από τις φυσικές συνθήκες εργασίας.
36

 

         2. Η κίνηση ανθρώπινες σχέσεις (µε εκπροσώπους τους D. McGregor και A. Maslow) 

έδωσε έµφαση στην ενδυνάµωση της συνεργασίας µεταξύ προϊσταµένων και υφισταµένων, 

καθώς και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και καθοδηγητικών δεξιοτήτων εκ µέρους των 

διοικητικών στελεχών, προκειµένου οι εργαζόµενοι να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να 

βελτιωθεί η παραγωγικότητα. Ο McGregor διερευνώντας τις σχέσεις προϊσταµένου και 

υφισταµένου κατέληξε στο γενικό συµπέρασµα ότι η αιτία για τη χαµηλή παραγωγικότητα 

σε έναν οργανισµό δε βρίσκεται τόσο στη δοµή ή στην τελειοποίηση των µεθόδων εργασίας, 
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όσο στον τρόπο αξιοποίησης του εργατικού δυναµικού ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις 

ικανότητές του. Στον πίνακα 2.1. παρατίθενται εν συντοµία οι δύο θεωρίες διοίκησης που 

ανέπτυξε ο McGregor. 

 

Πίνακας 2.1. Υποθέσεις των θεωριών Χ και Υ του McGregor 

 

Θεωρία Χ (παραδοσιακή διοίκηση) Θεωρία Υ (σύγχρονη άποψη διοίκησης) 

1. Τα περισσότερα άτοµα από τη φύση 

τους δεν επιθυµούν την εργασία, δεν είναι 

φιλόδοξα, δεν επιθυµούν να αναλάβουν 

υπευθυνότητα και προτιµούν να 

διευθύνονται από άλλους. 

2. Οι περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν 

µικρή δηµιουργική ικανότητα κα δεν 

µπορούν να επιλύουν τα προβλήµατα της 

οργάνωσης. 

3. Η υποκίνηση παίζει ρόλο µόνο για την 

ικανοποίηση των φυσιολογικών αναγκών 

και των αναγκών ασφαλείας. 

4. Πρέπει να γίνεται συστηµατική και 

στενή επίβλεψη στην εργασία των 

περισσότερων ατόµων. Είναι δυνατή η 

συχνή επιβολή τιµωρίας, για να 

πραγµατοποιούνται µε επιτυχία οι 

αντικειµενικοί σκοποί του οργανισµού.  

1. Η εργασία είναι φυσική και µοιάζει µε 

παιχνίδι. Έτσι, η εργασία µπορεί να είναι 

πηγή ευχαρίστησης. 

2. Ο εξωτερικός έλεγχος και η απειλή δεν 

είναι απαραίτητα διοικητικά µέσα για να 

εκπληρωθούν οι σκοποί της οργάνωσης. 

3. Η δηµιουργική ικανότητα που είναι 

απαραίτητη για την επίλυση των 

προβληµάτων της οργάνωσης υπάρχει σε 

πολλά άτοµα. 

4. Η παρώθηση παίζει ρόλο κυρίως για τα 

υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα των 

ανθρώπινων αναγκών και λιγότερο για τα 

χαµηλότερα. 

5. Οι περισσότεροι άνθρωποι µπορούν από 

µόνοι τους να κατευθύνουν τον εαυτό τους 

και να είναι δηµιουργικοί στην εργασία, αν 

παρακινηθούν κατάλληλα στην εργασία 

τους. 

        

        Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 2.1 η θεωρία Χ που απηχεί τις παραδοσιακές 

αυταρχικές αντιλήψεις, στηρίζεται στη γενική υπόθεση ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 

προτιµούν να τους διευθύνουν επειδή δε θέλουν να αναλάβουν ευθύνες. Τα διευθυντικά 

στελέχη που δέχονται τη θεωρία αυτή ασκούν επίβλεψη και έλεγχο µε χρήση εξουσίας ενώ 

προτεραιότητα έχουν οι ανάγκες του οργανισµού και όχι των εργαζοµένων. Η θεωρία Υ που 

αντανακλά τις σύγχρονες θέσεις για τον άνθρωπο και τη συµπεριφορά του, δέχεται ότι ο 



άνθρωπος είναι ικανός να προσφέρει πολύ περισσότερα στην υπηρεσία του, αρκεί να βρεθεί 

σε κατάλληλο περιβάλλον εργασίας. Εποµένως ο φόβος τιµωρίας δεν αποτελεί το µόνο µέσο 

υποκίνησης του.
37

 Στην πράξη η παραδοχή της θεωρίας Υ έχει ως συνέπεια την 

αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων στους οργανισµούς, την αύξηση της ελευθερίας και 

πρωτοβουλίας του εργαζοµένου, τον εµπλουτισµό της εργασίας, την αύξηση του 

ενδιαφέροντος για αυτόν, τη συµµετοχική διοίκηση, την κατανοµή ρόλων σε πολλούς 

ανθρώπους, την αλλαγή στις µεθόδους εκτίµησης της εργασίας µε τη συµµετοχή των 

υφισταµένων στον καθορισµό των στόχων και τον περιορισµό του ελέγχου της διοίκησης.
38

 

         Ο Maslow ανέπτυξε τη θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών η οποία αποτελείται από 

πέντε κατηγορίες: α) οι φυσιολογικές ανάγκες, δηλαδή οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου, 

όπως οι ανάγκες για αέρα, νερό, τροφή κ.ά., β) οι ανάγκες ασφάλειας, οι ανάγκες δηλαδή 

που σχετίζονται µε την ασφάλεια και τη σταθερότητα, γ) οι κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες 

δηλαδή που έχουν σχέση µε τη φιλία, τη στοργή και τις κοινωνικές σχέσεις, δ) οι ανάγκες 

εκτίµησης, όπως το κύρος, η αυτοεκτίµηση, η κοινωνική θέση, το γόητρο κ.ά., και ε) οι 

ανάγκες ολοκλήρωσης, ανάγκες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη, επιτυχία και εξέλιξη του 

ατόµου. Για το Maslow η ικανοποίηση µιας ανάγκης κατωτέρου επιπέδου παρακινεί το 

άτοµο για την εκπλήρωση κάποιας άλλης ανάγκης ανωτέρου επιπέδου. Εποµένως, όποιος 

διοικεί έναν οργανισµό πρέπει να δώσει προσοχή στην ικανοποίηση αναγκών κατωτέρου 

επιπέδου για να µπορέσει να καταστήσει τις ανάγκες ανωτέρου επιπέδου ως παρωθητικές 

δυνάµεις µέσα στην υπηρεσία. 

         3. Η σχολή της επιστήµης της συµπεριφοράς (µε κύριο εκφραστή τον C. Argyris) έδωσε 

έµφαση στην επιστηµονική έρευνα και στα πορίσµατα των επιστηµών της ψυχολογίας και 

της κοινωνιολογίας ως βάση για την ανάπτυξη θεωριών σχετικών µε την ανθρώπινη 

συµπεριφορά στους οργανισµούς και τη δηµιουργία ενός οργανωσιακού περιβάλλοντος µε 

συµµετοχικό χαρακτήρα.
39

 Για τον Argyris τα άτοµα που προσλαµβάνονται σε έναν 

οργανισµό εµποδίζονται να φτάσουν στην ωριµότητα από τον τρόπο που ασκείται η 

διοίκηση µέσα σ’ αυτόν. Υποστηρίζει πως τα άτοµα ελέγχουν πολύ λίγο το περιβάλλον τους 

και αναγκάζονται να είναι παθητικά. Εποµένως η διοίκηση οφείλει να δηµιουργεί ευνοϊκό 

κλίµα, µέσα στο οποίο κάθε εργαζόµενος να έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να 
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ωριµάσει, να δραστηριοποιείται, να καταρτίζει µακροπρόθεσµα σχέδια, να επιζητεί θέση 

στην ιεραρχία του οργανισµού και να είναι δηµιουργικός. 

         Η νεοκλασική προσέγγιση εισήγαγε τον ανθρωπιστικό προσανατολισµό στο έργο της 

διοίκησης. Το κίνηµα της οργανωτικής συµπεριφοράς δεν απορρίπτει τα συµπεράσµατα της 

επιστηµονικής-κλασικής προσέγγισης, αλλά προσπαθεί να τοποθετήσει τα θετικά της 

στοιχεία στην ορθή προοπτική τους παίρνοντας ως βάση τις ανθρώπινες σχέσεις.
40

 Η 

ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών των εργαζοµένων σε συνδυασµό µε την αµφίδροµη 

επικοινωνία διοικούντων και διοικουµένων και τη συµµετοχή των τελευταίων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν µερικές από τις βασικές προϋποθέσεις που 

εξασφαλίζουν τη πλήρη συνεργασία και τη µεγιστοποίηση της προσπάθειας των µελών του 

οργανισµού για την επίτευξη των σκοπών του οργανισµού. Με την εµφάνιση της 

νεοκλασικής προσέγγισης  το γραφειοκρατικό µοντέλο της ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης 

εµπλουτίστηκε µε στοιχεία από την κίνηση των ανθρώπινων σχέσεων και τη σχολή της 

επιστήµης της συµπεριφοράς ανοίγοντας το δρόµο προς µια πιο δηµοκρατική διοίκηση των 

εκπαιδευτικών οργανισµών. Η κίνηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς βοήθησε στη στροφή 

προς ένα πιο παιδοκεντρικό σχολείο και στην αλλαγή του ρόλου των στελεχών εκπαίδευσης 

από ελεγκτικά σε συµβουλευτικά όργανα. 

 

2.2.3. Ποσοτική προσέγγιση 

 

         Η συγκεκριµένη προσέγγιση που αναπτύχθηκε από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο κι έπειτα 

χρησιµοποιεί τις θετικές επιστήµες  (Μαθηµατικά, Στατιστική και Πληροφορική) για την 

υποστήριξη και τεκµηρίωση των επιχειρηµατικών αποφάσεων των διοικούντων. ∆ιακρίνεται 

σε δύο µέρη: 

         1. Η επιχειρησιακή έρευνα δίνει έµφαση στην αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων και 

για το σκοπό αυτό χρησιµοποιεί µαθηµατικά µοντέλα και στατιστικές τεχνικές, προκειµένου 

να αναπτύξει εναλλακτικές λύσεις, να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητά τους και να 

προτείνει ως επιλογή την πλέον ενδεδειγµένη λύση.
41

 Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου 

πολέµου επιστήµονες κλήθηκαν να λύσουν ορισµένα επιχειρησιακά προβλήµατα, τα οποία 

αντιµετώπιζαν οι στρατιωτικοί. Στη Βρετανία, για παράδειγµα, το ζητούµενο ήταν η 

ανάπτυξη αποτελεσµατικού τρόπου αντιµετώπισης των γερµανικών αεροπορικών 
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επιδροµών. Το πρόβληµα αυτό ανατέθηκε σε επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι 

ερεύνησαν και αξιολόγησαν τις πιθανές λύσεις και επέλεξαν την καλύτερη από αυτές. 

Έκαναν αυτό που ονοµάζεται «επιχειρησιακή έρευνα», δηλαδή αξιολόγηση και ανάπτυξη 

εναλλακτικών τρόπων αντιµετώπισης, έλεγχος αποτελεσµατικότητας των εναλλακτικών 

λύσεων, επιλογή και εφαρµογή της πλέον ενδεδειγµένης. Μετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, 

πολλοί µάνατζερ συνειδητοποίησαν ότι θα µπορούσαν να επιλύσουν πολλά προβλήµατα των 

επιχειρήσεών τους χρησιµοποιώντας τις γνώσεις επιστηµόνων, µε την τελική απόφαση να 

είναι θέµα διοικούντων. Ουσιαστικά το επιστηµονικό µάνατζµεντ είναι ένα εργαλείο για πιο 

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
42

 

        2. Η διοίκηση πληροφοριακών συστηµάτων βασίζει τη λήψη αποφάσεων στην 

καταγραφή και την επεξεργασία των πληροφοριών µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και πληροφοριακών συστηµάτων. 
43

  

         Η αξιολόγηση των τεχνολογικών εξελίξεων αν και έδωσε λύσεις σε πολύπλοκα 

προβλήµατα των οικονοµικών οργανισµών, είχε µερική απήχηση στη διοίκηση των 

εκπαιδευτικών οργανισµών και επέδρασε κυρίως στις Η.Π.Α. µε την ανάπτυξη οικονοµικών 

αναλύσεων και οικονοµετρικών τεχνικών στο χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στο ότι η συγκεκριµένη προσέγγιση υποβίβασε τη σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα στη 

διοικητική λειτουργία και αγνόησε την επίδραση ποιοτικών παραγόντων, κάτι που λαµβάνει 

χώρα, ως επί το πλείστον, στους οργανισµούς µάθησης.
44

 

 

2.2.4. Σύγχρονη προσέγγιση 

 

         Από τη δεκαετία του ’60 νέες απόψεις κάνουν την εµφάνισή τους. Η σύγχρονη οπτική 

τονίζει την αναπόσπαστη σχέση της οργάνωσης µε το περιβάλλον της και µελετά τις 

αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα. Στο πλαίσιό της αναπτύχθηκαν οι παρακάτω 

τέσσερις θεωρίες. 

         1. Η συστηµική θεωρία (µε εκφραστές όπως οι D. Katz και R. Kahn) αντιλαµβάνεται 

την τυπική οργάνωση ως ένα ανοικτό σύστηµα, που διατηρεί σχέσεις αλληλεξάρτησης µε το 

εξωτερικό περιβάλλον και προσπαθεί να βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Η 
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δραστηριότητα κάθε µέρους του συστήµατος (υποσυστήµατος) επηρεάζει και επηρεάζεται 

από τη δραστηριότητα των υπόλοιπων υποσυστηµάτων. ∆ηµιουργείται ένας κύκλος αλληλο-

τροφοδότησης εισερχόµενων και εξερχόµενων δεδοµένων από το περιβάλλον προς την 

οργάνωση και αντίστροφα µέσω της διαδικασίας ανατροφοδότησης του οργανισµού.
45

 Η 

έµφαση µετατοπίζεται από την επιστηµονική ανάλυση των συστατικών µερών µιας 

δραστηριότητας στην αποτελεσµατική σύνθεση. Η σύνθεση αυτή συνίσταται στην 

αναγνώριση ότι, εφόσον υπάρχουν σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µερών, η 

εξέταση των προβληµάτων δεν είναι δυνατόν να γίνεται από µια και µόνον σκοπιά, αλλά 

πρέπει να συνδυάζει όλες τις βασικές µεταβλητές και τις πλέον σηµαντικές αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ τους. Χρησιµοποιώντας µαθηµατική ορολογία, µπορούµε να πούµε ότι η 

συµπεριφορά ενός ατόµου σε έναν οργανισµό είναι συνάρτηση του ρόλου που καλείται να 

διαδραµατίσει στο σύστηµα και της προσωπικότητάς του. Ισχύει δηλαδή η εξίσωση:  

Συµπεριφορά = (Ρόλος) Χ (Προσωπικότητα) 

         2. Η σύγχρονη διοίκηση ή διοίκηση µέσω του ανθρώπινου δυναµικού (human resources 

approach µε κύριο εκπρόσωπο τον C. Barnard) σε αντίθεση µε τα προηγούµενα µοντέλα που 

διακρίνονται για τη µονοµέρεια τους, διαθέτει συνθετικό περιεχόµενο. Η βάση της Σχολής 

αυτής είναι ο πολύπλοκος άνθρωπος µε την έννοια ότι τα κίνητρα του ατόµου είναι διάφορα 

και µε διαφορετική ένταση το καθένα σε κάθε χρονική περίοδο στην εργασία του. Σύµφωνα  

µε τον Barnard, κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οργάνωσης είναι οι διάφορες αλληλεπιδράσεις 

που συµβαίνουν σε έναν οργανισµό µεταξύ των ατόµων που το απαρτίζουν. Το άτοµο 

επιχειρεί να προσφέρει σε σχέση µε τους στόχους του οργανισµού που υπηρετεί και η 

συµβολή του γίνεται πηγή ικανοποίησης η οποία µπορεί να πάρει µορφή οικονοµική, ηθική 

ή και πρακτική (βελτίωση συνθηκών εργασίας) κ.ά.
46

 Αντιπαραβάλλοντας τις έννοιες 

διοικητική αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα, ο Barnard αντιλαµβάνεται την πρώτη ως 

επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών µέσω συνεργατικών δράσεων και τη δεύτερη ως την 

ικανότητα του οργανισµού να λειτουργεί και να διευθύνει τον εαυτό του από την 

ικανοποίηση που µπορεί να παρέχει. Τρόποι µε τους οποίους ένας οργανισµός µπορεί να 

διευθύνει τη δική του κατάσταση ισορροπίας είναι είτε η αποµάκρυνση εκείνων των οποίων 

τα κίνητρα δε συµβαδίζουν µε τους στόχους του οργανισµού, είτε µοιραζόµενος τα υλικά και 

κοινωνικά κέρδη του οργανισµού µε τα µέλη του.
47

 Η θεωρία του ανθρώπινου δυναµικού 

υιοθετεί κάποιες από τις αρχές διοίκησης µέσω ανθρώπινων σχέσεων όπως: α) προσφορά 
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ευκαιριών για κοινωνικές επαφές, β) ανθρώπινη και έντιµη µεταχείριση, και γ) συµµετοχή 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
48

 

         3. Η διοίκηση µέσω στόχων (Μ.Β.Ο.) έχει ως αρχή ότι η συµπεριφορά είναι 

αποτέλεσµα προσχεδιασµένων ενεργειών και δίνει έµφαση στη συνεχή ανάλυση µιας 

ενέργειας µε σκοπό τη βελτίωση της ατοµικής ή/και συνολικής εργασίας. Υποστηρίζει πως 

οι εργαζόµενοι θα είναι πιο αποτελεσµατικοί στην εργασία τους αν έχουν την ευθύνη στη 

θέσπιση των δικών τους στόχων σε σχέση πάντα µε τους σκοπούς του ιδρύµατος, αν έχουν 

αυτονοµία για να επιτύχουν τους στόχους τους και αν έχουν τα µέσα για να αξιολογήσουν 

την επίτευξη.
49

 

         4. Η διοίκηση ολικής ποιότητας (T.Q.M.) αξιοποιεί τη συλλογική προσπάθεια και το 

συναινετικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Η λειτουργία της διοίκησης γίνεται πιο ευέλικτη µε 

τη συµµετοχή εκπροσώπων των εργαζοµένων στις διαδικασίες διοίκησης και βελτίωσης των 

παρεχόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών (κύκλοι ποιότητας). Είναι ένα µοντέλο διοίκησης µε 

στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και βασίζεται τόσο σε επιστηµονικές αναλύσεις όσο και 

στην επιθυµία συνεχούς βελτίωσης, που υπάρχει έµφυτη σε κάθε µέλος της οργάνωσης.
50

 

Στην προσπάθεια του ορισµού της ποιότητας προκύπτουν οι παρακάτω τέσσερις βασικές 

αρχές της ∆ΟΠ:  

• Η ποιότητα δεν έχει κανένα ιδιαίτερο περιεχόµενο εκτός και αν οριστεί µε βάση τις 

ανάγκες και τις επιθυµίες του πελάτη. Κατά συνέπεια, ο ηγέτης ή η ηγετική οµάδα 

πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι ο πελάτης και ποιες είναι οι ανάγκες του και ο 

οργανισµός πρέπει να µετατρέψει τις ανάγκες σε ένα χρήσιµο προϊόν υψηλών 

προδιαγραφών µε αποτελεσµατικό τρόπο. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης, ο 

εξωτερικός πελάτης µπορεί να θεωρηθεί ο εργοδότης, τα πανεπιστήµια ή η κοινωνία 

ευρύτερα. Ο εσωτερικός πελάτης µπορεί να θεωρηθεί ο εκπαιδευτικός που 

παραλαµβάνει τους µαθητές τους οποίους είχε κάποιος άλλος εκπαιδευτικός τον 

προηγούµενο χρόνο ή η βαθµίδα της εκπαίδευσης που παραλαµβάνει µαθητές που 

αποφοίτησαν από την προηγούµενη βαθµίδα. 

• Η ποιότητα παράγεται από ένα σύστηµα από αφοσιωµένους ανθρώπους που 

εργάζονται µέσα στο σύστηµα. Η ∆ΟΠ υποστηρίζει ότι αν σχεδιαστεί ένα ποιοτικό 
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σύστηµα παραγωγής και οι εργαζόµενοι σε αυτό καταρτιστούν κατάλληλα και 

αµείβονται για να διατηρούν συνεχώς υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, 

τότε οι επιθεωρήσεις, ο έλεγχος και τα παράπονα των πελατών είναι αχρείαστα. 

• Η ποιότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που αλλάζει συνεχώς γιατί και οι ανάγκες και 

οι επιθυµίες των πελατών διαφοροποιούνται συνεχώς. Ο Deming παρουσίασε ένα 

µηχανισµό ο οποίος προσπαθεί να εντοπίζει τις ανάγκες των πελατών, το PDCA: α) 

Σχεδιασµός (Planning), β) Έργο (Doing), γ) Έλεγχος (Checking), δ) ∆ράση 

(Acting).
51

 

• Η ποιότητα χρειάζεται την ολοκληρωτική αφοσίωση όλων των µελών του 

οργανισµού, εκ των άνω προς τα κάτω και αντιθέτως. Μόνο διαµέσου της 

συνεργασίας όλων των µελών του οργανισµού βελτιώνεται η ποιότητα.
52

  

         Το µοντέλο των ανοικτών συστηµάτων (στο πλαίσιο της σύγχρονης προσέγγισης) 

συνέβαλε στην αποδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί είναι ανοικτά συστήµατα, που 

αποτελούνται από επιµέρους µονάδες οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. ∆εν 

υπάρχει ένας και µοναδικός τρόπος οργάνωσης και διοίκησης των σχολικών µονάδων, αφού 

η αποτελεσµατικότητα του σχολείου είναι συνάρτηση της συγκυρίας των περιστάσεων και 

της ιδιαιτερότητας του οργανισµού. Η ∆ΟΠ προσφέρει ένα σύνολο από αρχές και εργαλεία 

διοίκησης που εκσυγχρονίζουν στην ουσία τη συστηµική θεωρία (θεωρία των ανοικτών 

συστηµάτων) και τα οποία, όταν συνδυαστούν, θεωρείται πως µας παρέχουν µια ευέλικτη 

και αποτελεσµατική µέθοδο για βελτίωση της εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3        ΘΕΩΡΙΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

 

 

3.1. Η έννοια της ηγεσίας      

 

          Πολλοί είναι οι ορισµοί που έχουν δοθεί για τη λέξη ‘ηγεσία’. Ενδεικτικά αναφέρουµε  

τον ορισµό ότι «η ηγεσία εκλαµβάνεται ως η επιρροή ή τέχνη ή διαδικασία επηρεασµού των 

ατόµων έτσι, ώστε να εργαστούν πρόθυµα για την επίτευξη των οµαδικών στόχων».
53

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό η ηγεσία αποσκοπεί στον επηρεασµό της συµπεριφοράς των 

µελών της οµάδας, προκειµένου να εργαστούν πρόθυµα και αποτελεσµατικά. Με άλλα λόγια 

ηγεσία είναι η τέχνη και η ικανότητα επιρροής. Αντίστοιχα, ηγέτης µιας οµάδας είναι το 

άτοµο εκείνο που επιχειρεί να καθοδηγήσει την οµάδα και εξασφαλίζει την προθυµία των 

συνεργατών του να εργαστούν µε ζήλο και εµπιστοσύνη, δηλαδή τους δηµιουργεί την 

επιθυµία να τον ακολουθήσουν.
54

 Αν το αποτέλεσµα είναι θετικό, δηλαδή η οµάδα 

ανταποκρίνεται θετικά στην καθοδήγηση του ατόµου-ηγέτη, τότε µπορούµε να µιλάµε για 

επιτυχηµένο ηγέτη.  

         Για το πότε µπορούµε να θεωρήσουµε επιτυχηµένη µια προσπάθεια ηγεσίας, ο Bass
55

 

προτείνει την ακόλουθη τυπολογία: α) Επιχειρούµενη ηγεσία: Ο Α θέλει να αλλάξει τη 

συµπεριφορά του Β και η προσπάθειά του αυτή είναι εµφανής. β) Επιτυχής ηγεσία: Η 

συµπεριφορά του Β αλλάζει λόγω της προσπάθειας του Α. γ) Αποτελεσµατική ηγεσία: Η 

αλλαγή της συµπεριφοράς του Β έχει ως αποτέλεσµα την ικανοποίησή του, την ανταµοιβή 

του ή την επίτευξη ενός σηµαντικού στόχου του.  

Βασικές προϋποθέσεις του όρου «ηγεσία» είναι: 

• Η ύπαρξη ηγέτη ο οποίος διαθέτει επίσηµη και ουσιαστική εξουσία στο πλαίσιο της 

οµάδας. 

• Η ύπαρξη µελών οµάδας που θα υλοποιήσουν τους στόχους της οµάδας. Ο ηγέτης 

οφείλει να εκφράζει τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των µελών της οµάδας. Έτσι, 

µέσα από την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης πρέπει να ικανοποιούνται και 

κάποιες από τις ανάγκες των µελών της.  
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• Η ύπαρξη αποτελεσµατικής δράσης. «Κάθε οµάδα ανθρώπων που λειτουργεί κοντά 

στο µέγιστο των ικανοτήτων της, έχει επικεφαλής κάποιον που είναι επιδέξιος στην 

τέχνη της ηγεσίας».
56

  

• Η επίτευξη επιδιωκόµενων στόχων. Η επίτευξη των στόχων εξαρτάται από δύο 

στοιχεία: α) από το άτοµο που εξασφαλίζει την εθελοντική, πρόθυµη και 

αποτελεσµατική συνεργασία των ανθρώπων που ηγείται, και β) από τις περιστάσεις 

που επικρατούν κατά την εκτέλεση της οµαδικής προσπάθειας. 

         Ηγεσία µπορεί να οριστεί «η διαδικασία επιρροής της συµπεριφοράς των µελών 

µιας οργάνωσης (άτυπης ή τυπικής) από κάποιον (ηγέτη), ώστε να εξασφαλίσει τη 

θεληµατική συνεργασία τους-συνεργασία που µπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος».
57

 Σύµφωνα µε τον ορισµό, η ηγεσία είναι µια 

σηµαντική πλευρά της διοικητικής εργασίας αλλά δεν ταυτίζεται µε τη διοίκηση. Η 

διοίκηση καλύπτει όλες τις δραστηριότητες µιας οργάνωσης, ενώ η ηγεσία αποσκοπεί 

στη µεταβολή της συµπεριφοράς και νοοτροπίας των ανθρώπων, όταν βέβαια οι 

συνθήκες το απαιτούν. 

        Στη  συνέχεια, στην προσπάθεια να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ηγέτη, θα παρουσιάσουµε την εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης στο χώρο αυτό ξεκινώντας 

από τις γενετικές θεωρίες, τις θεωρίες συµπεριφοράς για τον ηγέτη αλλά και τις πιο 

σύγχρονες προσεγγίσεις.  

 

3.2. Οι γενετικές θεωρίες 

 

        Η γενετική θεωρία αποτελεί την πιο παλιά προσπάθεια ερµηνείας των χαρακτηριστικών 

του ηγέτη, η οποία έχει αφήσει ορισµένα κατάλοιπα στη σηµερινή εποχή. Βασίζεται στην 

πεποίθηση ότι οι ικανότητες του ηγέτη είναι κληρονοµικές. Για αυτό το λόγο, άλλωστε, 

παρατηρείται ακόµη και σήµερα το φαινόµενο της επιγαµίας και της επιµιξίας µεταξύ των 

βασιλικών οίκων. H προσέγγιση αυτή µπορεί να αποδείχτηκε πολιτικά αποτελεσµατική σε 

ορισµένες περιόδους της ιστορίας και σε ορισµένες κοινωνίες, σίγουρα όµως αποδείχτηκε 

ανεπαρκής αφού πολλοί απόγονοι των βασιλικών οικογενειών απέτυχαν να επιβεβαιώσουν 

τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. Λουδοβίκος 16
ος

) ενώ πολλοί ηγέτες έχουν αναδειχθεί 

σε διάφορους τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ζωής δίχως να είναι γόνοι 

βασιλικών ή άλλων οίκων. 
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         Αρχικά το ζήτηµα της ηγεσίας συνδεόταν µε τη θεωρία του «Μεγάλου Ηγέτη» η οποία 

τόνιζε ότι ο ηγέτης είναι άτοµο µοναδικό µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι αντιλήψεις αυτές 

οδήγησαν τις πρώτες θεωρίες για την ηγεσία σε µια προσπάθεια εντοπισµού αυτών των 

χαρακτηριστικών (traits theories). Η βασική υπόθεση ήταν ότι υπάρχουν καθορισµένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που διαχωρίζουν τους ηγέτες από τους «κοινούς» ανθρώπους 

και τους επιτυχηµένους από τους αποτυχηµένους ηγέτες. Με απλά λόγια, «ο ηγέτης έχει 

χάρισµα». Αντιπροσωπευτική θεωρία αυτής της σχολής είναι  εκείνη του Ghiseli ο οποίος 

είχε αναπτύξει ένα τεστ για τη διαπίστωση ηγετικών ικανοτήτων (όπως ευφυΐα, 

αποφασιστικότητα, ανάγκη για δύναµη, ικανότητα στον προφορικό λόγο, φιλοδοξία, µεγάλη 

αυτοπεποίθηση, διαπροσωπικές ικανότητες κ.λ.π.).
58

  

         Σύµφωνα µε τη θεωρία των χαρακτηριστικών και τη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν 

τρεις γενικοί τύποι τέτοιων προσωπικών χαρακτηριστικών: α) τα φυσικά χαρακτηριστικά 

όπως ύψος, βάρος, ηλικία, παρουσιαστικό, β) χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τις 

ικανότητες όπως ευφυΐα, άνεση λόγου, και γ) γενικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως 

συντηρητικότητα, εσωστρέφεια-εξωστρέφεια, αυτοεκτίµηση, αυτοπεποίθηση, συναισθη-

µατικός έλεγχος, δηµιουργικότητα, συναισθηµατική ωριµότητα. 

          Η θεωρία αυτή µπορεί επίσης να θεωρηθεί µια γενετική θεωρία, αφού η βασική της 

θέση είναι ότι οι ηγέτες γεννιούνται και δε δηµιουργούνται.
59

 Ωστόσο διαφέρει από την 

προηγούµενη προσέγγιση, εφόσον δε δέχεται την κληρονοµική µεταφορά των 

χαρακτηριστικών αυτών. Η προσέγγιση αυτή έγινε αρκετά δηµοφιλής, οδήγησε  όµως σε µια 

σειρά αντιφάσεων. Για παράδειγµα, η «εµφάνιση» του ηγέτη είναι ένα  χαρακτηριστικό που 

δηµιούργησε πολλά προβλήµατα. Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα ήταν ότι διάφοροι συγγραφείς 

και επιστήµονες αναγνώρισαν εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες ηγετικά χαρακτηριστικά.
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3.3. Οι προσεγγίσεις της συµπεριφοράς 

 

         Με την εµφάνιση των συµπεριφοριστών οι απόψεις αυτές εγκαταλείφθηκαν και η 

προσοχή εστιάστηκε «στον τρόπο µε τον οποίο κάποιος ηγείται και χρησιµοποιεί τη δύναµη 

που διαθέτει».
61

 Στα τέλη του 1940, το Πανεπιστήµιο της Πολιτείας του Οχάϊο έκανε µια 

σειρά µελετών για το θέµα της ηγεσίας µε στόχο την κάλυψη των αναγκών του στρατού. Οι 

µελέτες αυτές κατέληξαν σε δύο κύριους άξονες. Ο πρώτος άξονας -ευαισθητοποίηση ή 

ενδιαφέρον- αφορούσε τα συναισθήµατα του ηγέτη για τους υφισταµένους του, δηλαδή αν 

ενδιαφέρεται γι’ αυτούς, αν τους σέβεται αν αναπτύσσει αµοιβαία εµπιστοσύνη µε τους 

εργαζόµενους (και µεταξύ των εργαζοµένων), αν έχει απέναντί τους φιλική συµπεριφορά και 

αν αναπτύσσει το σεβασµό των δικών του προτάσεων και απόψεων. Η ικανότητα αυτή 

προσανατολίζει τον ηγέτη προς τους ανθρώπους που εργάζονται στον οργανισµό και τις 

ανάγκες τους. Ο δεύτερος άξονας -πλαίσιο κατευθύνσεων- αφορούσε τον τρόπο µε τον οποίο 

οργανώνει και κατανέµει τις εργασίες των υφισταµένων του µε σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Η δεύτερη αυτή ικανότητα προσανατολίζει τον ηγέτη προς την εργασία 

και το παραγόµενο προϊόν. Η σχέση των δύο αυτών αξόνων-πλαισίων κατευθύνσεων 

παρουσιάζονται στον πίνακα   3.1. 

 

Πίνακας 3.1. 

Οι δυο διαστάσεις-άξονες της ηγεσίας 

 

 

                                                                                                 

                                                        Άξονας: Απόδοση Εργασίας 
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Μάνατζερ 1 

 

 

Μάνατζερ 3 

 

 

Μάνατζερ 2 

 

 

Μάνατζερ 4 



         Σύµφωνα µε τον πίνακα 3.1, ο µάνατζερ 1 έχει µεγάλο ενδιαφέρον για τους 

εργαζόµενους, αλλά δεν έχει ικανότητα να διαµορφώσει ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο 

οδηγιών και κατευθύνσεων. Ο µάνατζερ 2  δε δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 

εργαζόµενους, αλλά όπως και ο µάνατζερ 1, δεν έχει και την ικανότητα να διαµορφώσει 

αποτελεσµατικό πλαίσιο κατευθύνσεων. Αντίστοιχες «επιδόσεις» έχουν και οι υπόλοιποι 

µάνατζερ. Οι έρευνες του Πανεπιστήµιο του Οχάιο έδειξαν ότι η µεγαλύτερη απόδοση των 

εργαζοµένων αλλά και η ικανοποίησή τους ήταν συνδεδεµένες µε ηγέτες που έδειχναν 

µεγάλη ευαισθητοποίηση για τους εργαζόµενους και ανέπτυσσαν µε επιτυχία πλαίσια 

κατευθύνσεων δηλαδή οργάνωναν τις εργασίες των υφισταµένων τους µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της παραγωγικότητας.
62

 Οι επιτυχηµένοι ηγέτες ήταν προσανατολισµένοι µε την ίδια 

επιτυχία και στην εργασία και στους εργαζόµενους. Στο παραπάνω σχεδιάγραµµα η 

περίπτωση αυτή είναι η περίπτωση 4. 

         Στο πανεπιστήµιο του Μίσιγκαν πραγµατοποιήθηκε µια παρόµοια έρευνα όπου στόχος 

ήταν να αποµονωθούν και να εξετασθούν τα χαρακτηριστικά των αποτελεσµατικών ηγετών. 

Οι δύο ηγετικές στάσεις που προέκυψαν από την έρευνα αυτή ήταν η «ανθρωποκεντρική» 

στάση και η στάση προσανατολισµού στην παραγωγή. Η ανθρωποκεντρική στάση είχε 

βασικά χαρακτηριστικά της το ενδιαφέρον για τους εργαζόµενους, τις ανάγκες και τις 

διαφορές που έχουν, ενώ η στάση προσανατολισµού στην παραγωγή έδινε ιδιαίτερη έµφαση 

στις τεχνικές απαιτήσεις και στις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες προκειµένου να 

ολοκληρωθεί  η προβλεπόµενη εργασία.
63

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν σαφή 

υπεροχή (από πλευράς αποτελεσµάτων) των ηγετών που ήταν «ανθρωποκεντρικοί», αφού οι 

οµάδες που διέθεταν προϊσταµένους αυτής της κατηγορίας επέδειξαν και καλύτερα 

αποτελέσµατα στην παραγωγή και µεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζοµένων. 

         Κλασσική προσέγγιση στο θέµα της ηγεσίας και της επιλογής του καταλληλότερου 

στυλ ηγεσίας αποτελεί η θεωρία του Likert η οποία ταξινοµεί τα τέσσερα στυλ ηγεσίας. 

• Στο εκµεταλλευτικό αυταρχικό: στηρίζεται στο φόβο και στον καταναγκασµό, όπου η 

επικοινωνία είναι από πάνω προς τα κάτω, η λήψη των αποφάσεων γίνεται στην 

κορυφή της πυραµίδας χωρίς συµµετοχή των εργαζοµένων. 

• Στο καλοπροαίρετο αυταρχικό: οι εργαζόµενοι εξακολουθούν να είναι βασικά 

υποτελείς, αλλά υπάρχει και κάποιο κλίµα εµπιστοσύνης και φιλίας, οι αποφάσεις 
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παίρνονται κύρια στην κορυφή αλλά µεταβιβάζονται και ορισµένες σε χαµηλότερα 

επίπεδα. 

• Στο συµβουλευτικό: οι εργαζόµενοι προσφέρουν τις γνώµες τους οι οποίες 

αξιοποιούνται πολλές φορές δηµιουργικά, η επικοινωνία ρέει αµφίδροµα, αλλά οι 

σηµαντικές αποφάσεις εξακολουθούν να παίρνονται από ψηλά. 

• Στο συµµετοχικό: υπάρχει ενεργή συµµετοχή όλων στις αποφάσεις και στον 

καθορισµό των στόχων, ενθαρρύνεται η υψηλή απόδοση και οι συµµετοχικές 

διαδικασίες.
64

 

         Οι Blake και Mouton πραγµατοποίησαν µια σειρά ερευνών και κατέληξαν στη 

δηµιουργία µιας διοικητικής σχάρας, η οποία βασίζεται σε δύο διαστάσεις: την οριζόντια, 

που αναφέρεται στο «ενδιαφέρον για την παραγωγή», και την κάθετη, που σχετίζεται µε «το 

ενδιαφέρον για το προσωπικό» του οργανισµού όπως φαίνεται στον πίνακα 3.2. 

 

Πίνακας 3.2. 

Το διευθυντικό πλέγµα των Βlake & Mouton 
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         Σύµφωνα µε τον πίνακα 3.2. στις περιπτώσεις 1,1, 9,1 5,5, 1,9 και 9,9 έχουµε 

αντίστοιχα: 

1,1: Χαµηλό ενδιαφέρον τόσο για την παραγωγή όσο και για το προσωπικό. Ελάχιστη   

προσπάθεια από µέρους του ηγετικού στελέχους για να πραγµατοποιηθεί το έργο που έχει 

αναλάβει. 

9,1: Το ηγετικό στέλεχος δίνει µέγιστη προτεραιότητα στην παραγωγή και ουσιαστικά 

αδιαφορεί για τις απόψεις και ανάγκες των εργαζοµένων (απολυταρχική διοίκηση). 

5,5:  Ισορροπηµένο ενδιαφέρον του διευθυντή για την παραγωγή του έργου και τις ανάγκες 

του προσωπικού. Αποτελεί τη µέση (ή για άλλους τη µέτρια) λύση. 

1,9: Χαµηλό ενδιαφέρον για την παραγωγή και υψηλό ενδιαφέρον για το προσωπικό. Η 

διοίκηση δίνει έµφαση στις ανάγκες των εργαζοµένων για ικανοποιητικές σχέσεις που 

οδηγούν σε ένα άνετο, φιλικό εργασιακό περιβάλλον και ρυθµό εργασίας (συναδελφική 

διοίκηση). 

9,9: Υψηλό ενδιαφέρον για την παραγωγή και για το προσωπικό. Ο τύπος αυτής της 

διοίκησης ονοµάζεται «οµαδική ή δηµοκρατική διοίκηση» και η επιχειρούµενη ηγεσία έχει 

πολλές πιθανότητες να είναι αποτελεσµατική.
65

 

 

3.4. Οι προσεγγίσεις της εξάρτησης 

 

         Το µοντέλο της κλιµακούµενης µετάβασης από την αυταρχική στη δηµοκρατική 

ηγεσία (µοντέλο Tannenbaum-Schmidt) σχετίζεται άµεσα µε τη σχέση της 

ηγεσίας/καθοδήγησης µε την εξουσία. Ουσιαστικά το µοντέλο αυτό περιγράφει το πώς ο 

τρόπος ηγεσίας επηρεάζεται από τη χρήση (ή µη) της δικαιοδοσίας που έχει ο µάνατζερ 

απέναντι στους υφισταµένους του. Σύµφωνα µε τους Tannenbaum-Schmidt όταν ο ηγέτης 

ενός οργανισµού επιχειρεί να επηρεάσει τη συµπεριφορά των υφισταµένων του ασκεί ηγεσία 

και µπορεί να χρησιµοποιήσει τη δικαιοδοσία που δικαιολογείται από τη θέση του για να το 

πραγµατοποιήσει. Όλα αυτά απεικονίζονται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα (πίνακας 3.3). 
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Πίνακας 3.3. 

Το µοντέλο ηγεσίας των Tannenbaum &Schmidt
66

 

                                                                                            Ηγεσία προσανατολισµένη στους 

Ηγεσία προσανατολισµένη                                                                                 υφισταµένους                                 

στον ηγέτη                              
      

  

        Χρήση της δικαιοδοσίας  

        (εξουσίας) από τον ηγέτη                                                             

                                                                                                   Αυτονοµία των εργαζοµένων 

  

 Ο µάνατζερ    Ο µάνατζερ   Ο µάνατζερ      Ο µάνατζερ      Ο µάνατζερ      Ο µάνατζερ      Ο µάνατζερ 

  παίρνει την    «προωθεί»    παρουσιάζει     παρουσιάζει     παρουσιάζει      θέτει τα όρια    θέτει το 

  απόφαση       την                ιδέες και           µια εναλλα-      ένα πρόβληµα,  ζητά από τα     πρόβληµα 

  και την          απόφασή       δέχεται             κτική απόφα-    δέχεται              µέλη της          και η οµάδα 

 ανακοινώνει   του               ερωτήσεις         ση η οποία        εισηγήσεις         οµάδας να       των 

                                                                      µπορεί να         και λαµβάνει     πάρουν την      εργαζοµένων                                                 

                                                                      αλλάξει             την απόφαση     απόφαση         αποφασίζει    
 

         Παρατηρούµε ότι σύµφωνα µε το µοντέλο, ανάµεσα στην αυταρχική και τη 

δηµοκρατική ηγεσία, υπάρχουν άλλοι τρόποι άσκησης της ηγεσίας. Όσο µετακινείται ο 

ηγέτης από την αυταρχική προς τη δηµοκρατική ηγεσία τόσο µειώνεται η εξουσία που ασκεί 

και αυξάνεται η αυτονοµία των υφισταµένων.  Οι δηµιουργοί του µοντέλου αργότερα 

συµπλήρωσαν την προσέγγισή τους υποστηρίζοντας ότι οι ηγέτες θα πρέπει να 

χρησιµοποιούν την εξουσία τους και τελικά να λαµβάνουν τις αποφάσεις τους µε τρόπο που 

να είναι σύµφωνος µε: α) την προσωπικότητα των υφισταµένων τους, β) τις προσδοκίες των 

υφισταµένων για τη συµπεριφορά των ηγετών, γ) την ικανότητα των διαφόρων οµάδων 

υφισταµένων να αντιµετωπίζουν και να λύνουν προβλήµατα, και δ) τη διάθεση των 

υφισταµένων να αποδέχονται κάποια υπευθυνότητα. 

         Τα κύρια χαρακτηριστικά της θεωρίας του Fiedler ήταν η ανάπτυξη µιας κλίµακας 

µέσω της οποίας προτείνεται να εξεταστεί αν ένας ηγέτης είναι και σε ποιο βαθµό 

προσανατολισµένος προς το έργο ή προς τις διαπροσωπικές σχέσεις, γεγονός που θα 

επηρεάσει και τον τρόπο δράσης και συµπεριφοράς του σε συνάρτηση µε τις κατά 

περίπτωση επικρατούσες συνθήκες καθώς και τις σχέσεις µε τα µέλη της οµάδας του. 

Ειδικότερα, ο Fiedler καθόρισε τους παρακάτω τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την 
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αποτελεσµατική ηγεσία. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) η δύναµη της κατεχόµενης θέσης 

(ένας ηγέτης που κατέχει µια ισχυρή θέση µέσα σ’ έναν οργανισµό µπορεί ευκολότερα να 

κατευθύνει και να επηρεάζει τους εργαζόµενους), β) η σαφήνεια των καθηκόντων (σε σχέση 

µε τις ευθύνες και εργασίες κάθε ατόµου της οµάδας η οποία συµβάλλει στον έλεγχο της 

ποιότητας), και γ) οι σχέσεις ηγέτη-µελών που δείχνουν πόσο αρεστός είναι ο ηγέτης, αν οι 

εργαζόµενοι τον εµπιστεύονται και αν είναι πρόθυµοι να τον ακολουθήσουν.
67

 Επίσης, ο 

Fiedler υποστήριξε ότι για να επιτύχουµε τον κατάλληλο συνδυασµό µεταξύ ηγέτη και 

οργανισµού, πρέπει να προσαρµόσουµε τον οργανισµό, αναθέτοντας σε ηγέτες µε 

συγκεκριµένη συµπεριφορά την ηγεσία των ανθρώπων που του «ταιριάζουν». Για 

παράδειγµα, σε έναν ηγέτη που είναι προσανατολισµένος προς την εργασία αναθέτουµε την 

ηγεσία ανθρώπων που έχουν ανάγκη από σαφείς και δοµηµένες οδηγίες για την εκτέλεση της 

εργασίας τους. 

         Οι διάφορες έρευνες του Feidler έχουν δείξει ότι:
68

 

1. Σε καταστάσεις υψηλού ή χαµηλού ελέγχου
69

 ή όταν η κατάσταση είναι πολύ ή 

καθόλου ευνοϊκή για τον ηγέτη, πιο αποτελεσµατικοί είναι οι ηγέτες που είναι 

προσανατολισµένοι προς το καθήκον. 

2. Σε καταστάσεις µέτριου ελέγχου
70

 (ή καταστάσεις µέτρια ευνοϊκές προς τον ηγέτη) 

πιο αποτελεσµατικοί είναι οι ηγέτες που είναι προσανατολισµένοι προς τις σχέσεις. 

         Ο Feidler συµπλήρωσε τη θεωρία του εισάγοντας τη θεωρία των γνωστικών πόρων. 

Στη θεώρηση αυτή εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα του ηγέτη σε σχέση µε τις νοητικές 

του ικανότητες ή την πείρα του, ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες στρες. Οι κυριότερες  

υποθέσεις της θεωρίας των γνωστικών πόρων είναι οι παρακάτω τέσσερις: 

1. Αν ο ηγέτης είναι κατευθυντικός και ευφυής, η νοηµοσύνη του συντελεί στην 

υλοποίηση των  σχεδίων της οµάδας, εκτός αν ο ηγέτης αντιµετωπίζει στρες. 
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 Στις καταστάσεις αυτές οι ηγέτες που είναι προσανατολισµένοι στις σχέσεις αποδίδουν καλύτερα γιατί 

ξεκινούν από τη βελτίωση των σχέσεων και µετά στρέφονται προς την επιτέλεση του έργου. Αντίθετα οι ηγέτες 

που είναι προσανατολισµένοι στο έργο θεωρούνται αυταρχικοί και παρεµβατικοί ενώ συναντούν αντιδράσεις 

από τους υφισταµένους τους. Ό.π. : 145. 



2. Σε καταστάσεις στρες πιο χρήσιµη είναι η πείρα και όχι η νοηµοσύνη του ηγέτη. 

3. Η νοηµοσύνη των µελών της οµάδας συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων της 

µόνο σε περιπτώσεις που ο ηγέτης δεν είναι κατευθυντικός ή δεν είναι ιδιαίτερα 

ευφυής. 

4. Η δηµιουργικότητα του ηγέτη δεν συνεισφέρει απαραίτητα στην υλοποίηση των 

στόχων της οµάδας. 

         Το µοντέλο ηγεσίας των Vroom-Yetton δέχεται ότι οι ηγέτες µπορούν να υιοθετήσουν 

διαφορετικά στυλ ηγεσίας και να προσφύγουν σε διαφορετικές λύσεις, ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις της εκάστοτε κατάστασης. Τα χαρακτηριστικά της κατάστασης θεωρούνται ότι 

ενυπάρχουν στις συγκεκριµένες αποφάσεις-λύσεις, ανάµεσα στις οποίες έχει να επιλέξει ο 

ηγέτης και όχι αυτά που συνεπάγεται η θέση του ή ο ρόλος του. Ο ηγέτης µπορεί να 

υιοθετήσει εύκαµπτη συµπεριφορά και να προσφύγει, ανάλογα µε την περίπτωση, σε ένα 

από τα παρακάτω πέντε διαφορετικά στιλ ηγεσίας. 

α) ΑΙ (Αυταρχική τύπου Ι ). Ο ηγέτης λύνει το πρόβληµα ή παίρνει την απόφαση µόνος του, 

χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που διαθέτει τη στιγµή εκείνη. 

β) ΑΙΙ (Αυταρχική τύπου ΙΙ). Ο ηγέτης παίρνει από τους υφισταµένους τις πληροφορίες που 

χρειάζεται χωρίς να είναι ανάγκη να τους ενηµερώσει ποιο πρόβληµα αφορούν και µετά 

αποφασίζει τη λύση µόνος του. 

γ) CI (Συµβουλευτική τύπου Ι). Ο ηγέτης συζητάει το πρόβληµα µε ορισµένους υφισταµένους 

σε ατοµική βάση, ζητώντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους, χωρίς να τους συγκεντρώσει 

σαν οµάδα. Την τελική απόφαση την παίρνει µόνος του η οποία µπορεί να αντανακλά ή να 

µην αντανακλά την επίδραση των υφισταµένων. 

δ) CII (Συµβουλευτική τύπου ΙΙ). Ο ηγέτης συζητάει το πρόβληµα  µε τους υφισταµένους 

τους ως οµάδα και ακούει τις απόψεις και τις ιδέες τους. Στη συνέχεια παίρνει µια απόφαση 

που µπορεί να αντανακλά ή όχι την επίδραση των υφισταµένων. 

ε) GII (Οµαδική τύπου ΙΙ). Ο ηγέτης συζητάει το πρόβληµα µε τους υφισταµένους του ως 

οµάδα. Βρίσκουν και αξιολογούν λύσεις από κοινού και προσπαθούν να καταλήξουν σε µια 

κοινή λύση.  

         Η επιλογή των λύσεων γίνεται βάσει επτά λογικών κανόνων που πρέπει να τηρούνται 

για να ληφθεί µια υψηλής ποιότητας απόφαση. Οι κανόνες αυτοί χωρίζονται σε κανόνες που 

διασφαλίζουν την ποιότητα της απόφασης και σε κανόνες που διασφαλίζουν την αποδοχή 

της απόφασης. 

 

 



         Οι τρεις κανόνες που διασφαλίζουν την ποιότητα της απόφασης είναι: 

1. Ο κανόνας του βαθµού πληροφόρησης του ηγέτη. Αν η ποιότητα της απόφασης είναι 

σηµαντική και ο ηγέτης δε διαθέτει την απαραίτητη πληροφόρηση ή δεν έχει πείρα 

για να λύσει το πρόβληµα µόνος του, τότε αποκλείεται η λύση ΑΙ. 

2. Ο κανόνας σύγκλισης των στόχων. Αν η ποιότητα της απόφασης είναι σηµαντική και 

οι υφιστάµενοι δεν επιδιώκουν τους ίδιους στόχους µε τον οργανισµό τότε 

αποκλείεται η λύση GII. 

3. Ο κανόνας του µη δοµηµένου προβλήµατος. Αν η ποιότητα της απόφασης είναι 

σηµαντική και ο ηγέτης δεν έχει την πείρα ή την πληροφόρηση για να λύσει το 

πρόβληµα µόνος του και το πρόβληµα είναι µη δοµηµένο, η επίλυση του 

προβλήµατος θα πρέπει να προβλέπει τη συµµετοχή των υφισταµένων. Τότε 

αποκλείονται οι λύσεις ΑΙ, ΑΙΙ και CII. 

         Οι τέσσερις κανόνες που διασφαλίζουν την αποδοχή της απόφασης είναι: 

1. Ο κανόνας της αποδοχής. Αν η απόφαση πρέπει να γίνει αποδεκτή από τους 

υφισταµένους για να την εφαρµόσουν αποκλείονται οι λύσεις ΑΙ και ΑΙΙ.  

2.  Ο κανόνας της σύγκρουσης. Αν η αποδοχή της απόφασης είναι σηµαντική και είναι 

αµφίβολο αν αυτή θα γίνει αποδεκτή, σε περίπτωση που αυτή παρθεί µε αυταρχικό 

τρόπο και αν είναι πιθανή η διαφωνία για τις πιθανές λύσεις του προβλήµατος, οι 

µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν για την επίλυση του προβλήµατος θα πρέπει να 

συµπεριλάβουν την αλληλεπίδραση και τη συµµετοχή των υφισταµένων. Εποµένως 

αποκλείονται οι λύσεις ΑΙ, ΑΙΙ και  CI. 

3. Ο κανόνας της δικαιοσύνης. Αν είναι σηµαντικό η αποδοχή της απόφασης, η 

διαδικασία λήψης της απόφασης πρέπει να επιτρέψει στους εργαζόµενους να έχουν 

αλληλεπίδραση και να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη του να καθορίσουν τι είναι 

δίκαιο. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται οι λύσεις ΑΙ, ΑΙΙ,  CI και CII.  

4. Ο κανόνας της προτεραιότητας της αποδοχής. Αν η αποδοχή είναι σηµαντική κι αν οι 

υφιστάµενοι έχουν τα κίνητρα να επιδιώξουν τους στόχους του οργανισµού, τότε οι 

ενδεδειγµένες µέθοδοι επίλυσης του προβλήµατος είναι αυτές που δίνουν τη 

δυνατότητα ίσης συµµετοχής στη διαδικασία λήψης της απόφασης. Έτσι 

αποκλείονται οι λύσεις ΑΙ, ΑΙΙ,  CI και CII. 

         Η θεωρία των Hersey και Blanchard συναρτά τη στάση του ηγέτη µε το επίπεδο της 

ωριµότητας και των ικανοτήτων των υφισταµένων. Όταν το επίπεδο αυτό είναι χαµηλό, ο 

ηγέτης δίνει έµφαση σε δοµικά στοιχεία, όπως είναι η καθοδήγηση και ο έλεγχος για την 

άσκηση του έργου. Όταν το επίπεδο των υφισταµένων είναι υψηλό τότε δηµιουργείται κλίµα 



εµπιστοσύνης που οδηγεί στην παραχώρηση περισσότερης ελευθερίας και στην εκχώρηση 

αρµοδιοτήτων.
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         Σύµφωνα µε το µοντέλο της χαρισµατικής ηγεσίας, ο χαρισµατικός ηγέτης απορρίπτει 

το κατεστηµένο και είναι ριψοκίνδυνος, προκειµένου να υλοποιήσει τα οράµατά του. Έχει 

θετική αντίληψη για τα πράγµατα, έχει εµπιστοσύνη στον εαυτό του και νοιάζεται για τις 

ανάγκες των υφισταµένων του. Έχει εµπειρία, η οποία αν και δε συνδέεται απαραίτητα µε 

ακαδηµαϊκά ή άλλα επίσηµα προσόντα, είναι αποδεκτή από τους υπολοίπους, ηγείται 

προσφέροντας τον εαυτό του ως παράδειγµα, χωρίς κατ’ ανάγκη να επιδιώκει τη συναίνεση 

των υφισταµένων του. 

         O Bass  διακρίνει δύο τύπους ηγεσίας: 

1. Τη διαπραγµατευτική (transactional leadership), η οποία αποτελεί µια σύνθεση των 

παλαιότερων τύπων - µοντέλων ηγεσίας και σύµφωνα µε την οποία ο ηγέτης 

επικεντρώνεται στον εντοπισµό τυχόν προβλήµατος καθώς και τους τρόπους επίλυσής 

του, σε συνδυασµό µε τις ανάγκες και την προσωπική ικανοποίηση των υφισταµένων. 

Η διαπραγµατευτική ηγεσία αποτελεί µια αµοιβαία δοσοληψία µεταξύ ηγέτη και 

υφισταµένων, αφού ο ηγέτης ζητάει από τον υφιστάµενο να κάνει κάτι επιθυµητό 

στον ίδιο και, στη συνέχεια, του παρέχει µια επιθυµητή για εκείνον ανταµοιβή. 

         Ο συγκεκριµένος τύπος ηγεσίας έχει τα εξής δύο χαρακτηριστικά: α) αµοιβές 

ανάλογα   µε  την  επιθυµητή  συµπεριφορά,  δηλαδή οι επιθυµητές  αµοιβές  χορηγούνται 

όταν επιδειχτεί η κατάλληλη συµπεριφορά, και β) διατήρηση της υφιστάµενης 

κατάστασης,  όπου  ο  ηγέτης  δεν  καταβάλλει   καµιά  προσπάθεια  να αλλάξει  ο  

τρόπος εργασίας, εφόσον επιτυγχάνονται οι επιθυµητοί στόχοι.
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2. Τη µετασχηµατιστική (transformational leadership), η οποία δεν εστιάζεται στο 

σχεδιασµό τυποποιηµένων διαδικασιών, αλλά ο ηγέτης έχοντας εµπιστοσύνη στους 

υφισταµένους µεταλλάσσει τη φυσιογνωµία του χώρου εργασίας, ώστε να γίνει ένας 

χώρος δηµιουργικότητας, υψηλών επιδόσεων και συµµετοχικών διαδικασιών. 

         Ο Bass διακρίνει, επίσης, τα παρακάτω τρία ποιοτικά στοιχεία του συγκεκριµένου 

τύπου ηγέτη που ανήκει στο µοντέλο της µετασχηµατιστικής ηγεσίας: 

α. Χάρισµα: Ο ηγέτης έχει ενθουσιασµό, πίστη, συνέπεια και εµπιστοσύνη προς τους 

υφιστάµενους του. 
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β. Εξατοµίκευση: Ο ηγέτης αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τα µοναδικά ταλέντα και 

ικανότητες του κάθε ατόµου χωριστά. 

γ. ∆ηµιουργικότητα: Ο ηγέτης έχει την ικανότητα να εξασφαλίσει στους υφισταµένους 

του κλίµα επαγρύπνησης και εγρήγορσης για ένα πρόβληµα και για τους τρόπους 

αντιµετώπισής του.
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 Προσπαθεί να κάνει τους υφισταµένους του να σκέφτονται 

και να παίρνουν λογικές αποφάσεις.  

         Οι McClelland και Boyatzis διατύπωσαν ένα ‘Μοντέλο Ηγεσίας’ σύµφωνα µε το οποίο 

τα άτοµα που συνιστούν καλά διοικητικά στελέχη δίδουν διαφορετική έµφαση στα εξής τρία 

χαρακτηριστικά: α) την ανάγκη για δύναµη και εξουσία, β) την ανάγκη για καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις, και γ) την ανάγκη για προσωπικό έλεγχο του περιβάλλοντος.
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 Στον 

πίνακα 3.4 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που διέπουν τα διοικητικά στελέχη σύµφωνα 

µε το µοντέλο ηγεσίας των McClelland και Boyatzis. 

 

Πίνακας 3.4. Χαρακτηριστικά που διέπουν τα επιτυχηµένα διοικητικά στελέχη, κατά το µοντέλο 

ηγεσίας των McClelland και Boyatzis 

 

Υψηλή έµφαση στο (α) Χαµηλή έµφαση στο (β) Υψηλή έµφαση στο (γ) 

Το άτοµο ενδιαφέρεται/ε-

πιθυµεί να επηρεάζει άλλα 

άτοµα. 

∆εν ενδιαφέρεται πολύ αν 

γίνεται δυσάρεστος στους 

άλλους. 

Το άτοµο επιδιώκει έντονα 

το να υπάρχει οργάνωση 

και τάξη στις διαδικασίες 

και την οργάνωση της 

δουλειάς. 

 

        Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα ένα επιτυχηµένο διοικητικό στέλεχος δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στην άσκηση επιρροής σε άλλα άτοµα και στην ύπαρξη οργάνωσης και τάξης στην 

εργασία και χαµηλή έµφαση στο αν γίνεται αρεστός ή δυσάρεστος στους άλλους. Το 

µοντέλο αυτό ίσως να µην ισχύει για τα διοικητικά στελέχη που είναι γυναίκες εξαιτίας του 

ενδιαφέροντος που έχουν για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Κατά την Gilligan η βασική 

γυναικεία ιδιότητα της προσκόλλησης (attachment) ή της επαφής και της διάθεσης για 

γνήσια επικοινωνία (communion) µε τους άλλους λειτουργεί σαν µια παγίδα που τις 

παραλύει και τις οδηγεί στο συµβιβασµό, στην εξάρτηση, στην αποδυνάµωση. Ωστόσο, κατά 
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την ίδια, η αποδυνάµωση είναι έννοια υποκειµενική που καθορίζεται και από τις πολιτισµικά 

καθορισµένες παραµέτρους του όρου ‘δύναµη’ (power).
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        Αυτά ισχύουν στο χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισµών σύµφωνα µε τις θεωρίες 

της επίτευξης και της ηγεσίας. Στον εκπαιδευτικό χώρο και συγκεκριµένα στο χώρο της 

διοίκησης της εκπαίδευσης θα εστιαστεί η παρούσα εργασία και θα στηριχτεί στις παραπάνω 

θεωρίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ποιοτική διοίκηση της εκπαίδευσης θα πρέπει να 

διερευνηθεί πιο µοντέλο ηγεσίας υιοθετούν τα σηµερινά στελέχη εκπαίδευσης, ποιο 

θεωρείται αποτελεσµατικό και χρήσιµο για τη βελτίωση της εκπαίδευσης µε σκοπό την 

παροχή ποιοτικά ανώτερων υπηρεσιών µέσω της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. 

Εν ολίγοις, ποιο είναι αυτό το ιδιαίτερο στιλ ηγέτη που ωθεί το εκπαιδευτικό δυναµικό να 

διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος. 

 

3.5. Ο χαρισµατικός ηγέτης 

 

         Σύµφωνα µε πρόσφατες απόψεις, το φαινόµενο του χαρισµατικού ηγέτη 

χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών που διαθέτει το πρόσωπο που 

αποκαλείται «χαρισµατικό» και των αναγκών, αξιών και πεποιθήσεων που έχουν οι 

«οπαδοί» του. Η αλληλεπίδραση αυτή µπορεί σε ακραία περίπτωση να καταλήξει σε πλήρη 

και ανεπιφύλακτη αποδοχή και εµπιστοσύνη στον ηγέτη, αφοσίωση, διάθεση υποταγής και, 

τέλος αίσθηση πληρότητας µε τη «συµπόρευση» στην αποστολή του ηγέτη.
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 Σύµφωνα µε 

τους Conger και Canungo τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του χαρισµατικού ηγέτη 

περιγράφονται στον πίνακα 3.5. 
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Πίνακας 3.5. Τυπολογία χαρακτηριστικών του µη χαρισµατικού και του χαρισµατικού ηγέτη 

των Conger και Canungo 

 

Χαρακτηριστικά του µη χαρισµατικού και του χαρισµατικού ηγέτη
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 Μη χαρισµατικός ηγέτης Χαρισµατικός ηγέτης 

Σχέση µε την υπάρχουσα 

τάξη πραγµάτων 

Στην ουσία την αποδέχεται 

και επιδιώκει να τη 

συντηρήσει. 

∆εν την αποδέχεται και 

προσπαθεί να την 

τροποποιήσει. 

Μελλοντικοί στόχοι Όχι ασύµβατοι µε την 

κατεστηµένη τάξη. 

Ιδεαλιστικοί και 

εξιδανικευµένοι στόχοι σε 

εµφανή αντίθεση µε την 

κατεστηµένη τάξη. 

Αποδοχή από τα µέλη της 

οµάδας 

Η κοινή αποστολή και 

προοπτική τον κάνουν 

αρεστό και αποδεκτό. 

Η κοινή προοπτική και η 

εξιδανίκευση των στόχων, 

τον καθιστούν αρεστό  στα 

µέλη της οµάδας τα οποία 

όµως τελικά τον 

εξιδανικεύουν και 

ταυτίζονται µαζί του. 

Χρήση των µέσων για την 

επιτυχία στόχων  

Κατάλληλος στη χρήση 

των συµβατικών 

διαθέσιµων µέσων για να 

επιτύχει στόχους µέσα στο 

υπάρχον πλαίσιο του 

οργανισµού. 

Ιδανικός στη χρήση µη 

συµβατικών µέσων για να 

υπερβεί το υπάρχον 

πλαίσιο του οργανισµού. 

Πηγή εξουσίας και 

δικαιοδοσίας 

Αντλεί την εξουσία από τη 

θέση του αλλά και από την 

εµπειρία. 

Η εξουσία του αντλείται 

από την εµπειρία, αλλά και 

το σεβασµό/θαυµασµό των 

µελών της οµάδας για έναν 

µοναδικό ηγέτη. 
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Σχέση µε τα µέλη της 

οµάδας 

Είτε ισότιµη µε σκοπό την 

αναζήτηση της οµοφωνίας, 

είτε βασισµένη στις 

εντολές. Προσπαθεί να 

πείσει ή τελικά να πιέσει 

τα µέλη να ασπασθούν τις 

απόψεις του. 

Αρχηγική στάση απέναντι 

στα µέλη. ∆ιαµορφώνει τις 

απόψεις των µελών της 

οµάδας, ώστε τελικά να 

υιοθετήσουν τις (ριζικές) 

αλλαγές που προτείνει. 

          

        Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 3.5, ο χαρισµατικός ηγέτης χαρακτηρίζεται από την 

προσπάθεια τροποποίησης της υπάρχουσας τάξης πραγµάτων και από την υιοθέτηση 

ιδεαλιστικών και εξιδανικευµένων στόχων σε αντίθεση µε την κατεστηµένη τάξη, από τη 

χρήση µη συµβατικών µέσων για την επιτυχία των στόχων. Επίσης, η υιοθέτηση των 

ιδεαλιστικών στόχων τον καθιστούν αρεστό στους υφισταµένους του µε αποτέλεσµα την 

ταύτιση των υπόλοιπων µελών του οργανισµού µε τον ηγέτη παρόλο την αρχηγική του 

στάση απέναντι τους. Επιπλέον, η εξουσία του αντλείται από την εµπειρία που κατέχει και 

το σεβασµό των µελών του οργανισµού για ένα µοναδικό ηγέτη. 

 

3.6. Ο αποτελεσµατικός ηγέτης 

 

         Τις τελευταίες δεκαετίες η πλειοψηφία των ερευνών που αφορούν τη σχολική 

αναδιοργάνωση αναγνωρίζουν το σηµαντικό ρόλο του διευθυντή  στη διαδικασία ποιοτικής 

αλλαγής του σχολείου. Ο σηµερινός διευθυντής-ηγέτης αναµένεται να παίρνει αποφάσεις µε 

ευκολία, να εφοδιάζει και να µοιράζει πληροφορίες, να δηµιουργεί και να αναπτύσσει δίκτυα 

επικοινωνίας και σχέσεων, να µοιράζεται αρµοδιότητες και  να είναι υπόλογος στην 

κοινότητα. Ακόµη, ο ρόλος του ηγέτη γίνεται πιο σύνθετος και απαιτητικός λόγω των 

κοινωνικών και δηµογραφικών συνθηκών που επιβλήθηκαν στα σχολεία από τη 

µεταµοντέρνα κοινωνία.  

         Ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη να δηµιουργεί την ικανότητα ηγεσίας  στους άλλους 

απαιτεί από το διευθυντή να µοιράζεται αρµοδιότητες. Η διασπάθιση των ευθυνών  της 

ηγεσίας οδηγεί τους ενδιαφερόµενους-συµµετέχοντες να ασχοληθούν πιο διεξοδικά µε τη 

σχολική αναδιοργάνωση και µε αυτό τον τρόπο οι σχολικές µονάδες  ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις τόσο της κοινωνικής πραγµατικότητας όσο και των κυβερνητικών 

µεταρρυθµίσεων. Σε αντιδιαστολή µε την παραδοσιακή ιεραρχική αντίληψη της ηγεσίας, η 

µοιρασµένη ηγεσία εξαρτάται από τη συνεργασία η οποία βασίζεται στην εµπιστοσύνη, στο 



σεβασµό της πείρας και των γνώσεων των άλλων και της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης για 

επιτυχία.
78

     

         Το κλειδί για µια αποτελεσµατική ηγεσία είναι η συνεργασία και η επικοινωνία. 

Σηµαντικές διαστάσεις και στρατηγικές επικοινωνίας είναι η έρευνα, η σκέψη, ο διάλογος 

και οι ενέργειες για επίλυση προβληµάτων. Βασικές επικοινωνιακές ικανότητες είναι η 

ακρόαση, η λεκτική και µη λεκτική συµπεριφορά, η ανοικτότητα,  η εµπάθεια (να 

αφουγκράζεται κάποιος τα αισθήµατα των άλλων) και άλλες ικανότητες που αφορούν τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη.
79

 Οι Hudson και Glomb προσθέτουν ως αποτελεσµατικές 

επικοινωνιακές ικανότητες την επίλυση προβληµάτων, το συνεργατικό σχεδιασµό, τη 

διαλλακτικότητα-διαπραγµάτευση και τη διαχείριση συγκρούσεων.
80

 

         Κατά µια άποψη τρεις είναι οι βασικές ικανότητες που χρειάζεται ένας ηγέτης για να 

επιτύχει στο έργο του: α) τεχνικές δεξιότητες που δηλώνουν την ικανότητα ενός ατόµου να 

πραγµατοποιεί κάποιο είδος δραστηριότητας που περιέχει µέθοδο, διαδικασία ή τεχνική, β) 

ανθρώπινες δεξιότητες που σχετίζονται µε την ικανότητα του διοικητικού στελέχους να 

συνεργάζεται αποτελεσµατικά µε τα µέλη της οµάδας, και γ) νοητικές δεξιότητες  που 

αφορούν την ικανότητα του προϊσταµένου να βλέπει όλη την οργάνωση ως σύνολο, να 

αναγνωρίζει ότι οι διάφορες λειτουργίες της οργάνωσης είναι αλληλεξαρτώµενες και ότι µια 

αλλαγή που θα συµβεί σε µια από αυτές θα επηρεάσει όλες τις άλλες. Κατά µια άλλη άποψη 

τα χαρακτηριστικά του διοικητικού στελέχους ταξινοµούνται στις  παρακάτω έξι κατηγορίες: 

α) σωµατικά χαρακτηριστικά, β) κοινωνικό υπόβαθρο, γ) χαρακτηριστικά ευφυΐας, δ) 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ε) χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε το έργο του όπως 

υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, επιµονή και προσαρµοστικότητα, και στ) κοινωνικά 

χαρακτηριστικά όπως δηµοτικότητα, ευγένεια, κύρος.
81

  

         Έχοντας πάντα υπόψη ότι η αποτελεσµατικότητα και η απόδοση ενός ηγετικού 

στελέχους είναι σχετική µε το περιβάλλον και τη διοικητική θέση µπορούµε να 

ταξινοµήσουµε τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχει στις παρακάτω τρεις οµάδες:  

1. Στην ικανότητα του συνεργάζεσθαι. Ο προϊστάµενος πρέπει να έχει γνώσεις ψυχολογίας 

προκειµένου να προλαµβάνει δυσάρεστες καταστάσεις και να δηµιουργεί εργασιακό 
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περιβάλλον που να συµβάλλει στην πραγµατοποίηση των αντικειµενικών σκοπών του 

οργανισµού. 

2. Στην επαγγελµατική ικανότητα. Ο προϊστάµενος πρέπει να ρυθµίζει το έργο του ώστε να 

κάνει καλή εκτίµηση των καθηκόντων, των ευθυνών και των προβληµάτων, να ασκεί 

καλύτερη εποπτεία στους συνεργάτες του και  να έχει την ευχέρεια για τη λήψη 

ορθολογικών αποφάσεων. 

 3. Στην αντιληπτική ικανότητα. Ένας ηγέτης δεν αποτελεί µόνο εκτελεστικό όργανο αλλά 

αποτελεί και επιτελικό παράγοντα µέσα σε έναν οργανισµό.
82

 

 

3.7. Τρόποι ηγεσίας 

 

         Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι ηγεσίας, που 

µπορούν να χρησιµοποιούνται από προϊσταµένους οµάδων ή οργανισµών. 

1. Η αυταρχική ηγεσία. Ο προϊστάµενος επιδιώκει υπακοή από τους υφισταµένους του. 

Κυριαρχεί στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισµό των εργασιών όλης της οµάδας. 

∆ιατάσσει και συνήθως οι διαταγές του στηρίζονται σε κυρώσεις. Χρησιµοποιεί το φόβο ως 

κίνητρο, είναι δογµατικός στις σχέσεις του µε τους υφισταµένους του, δεν αιτιολογεί τις 

αποφάσεις-διαταγές του και δύσκολα δέχεται προτάσεις που είναι αντίθετες στις απόψεις 

του. Το συγκεκριµένο στυλ ηγεσίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των ολοκληρωτικών 

καθεστώτων. 

2. Η δηµοκρατική ή συµµετοχική ηγεσία. Οι ηγέτες που χρησιµοποιούν αυτό τον τρόπο 

ηγεσίας λαµβάνουν αποφάσεις ύστερα από διεξοδική συζήτηση µε τους υφισταµένους τους.  

Υπάρχουν τρεις τύποι συµµετοχικών ηγετών: α) ο συµβουλευτικός ο οποίος συσκέπτεται µε 

το προσωπικό, πριν λάβει µια απόφαση, αλλά διατηρεί την τελική εξουσία λήψης 

αποφάσεων, β) ο συναινετικός ηγέτης, ο οποίος ενθαρρύνει τη συζήτηση της οµάδας για ένα 

θέµα και µετά λαµβάνει µια απόφαση η οποία αντανακλά τη γενική άποψη της οµάδας, και 

γ) ο δηµοκρατικός ηγέτης ο οποίος µεταβιβάζει την τελική εξουσία στην οµάδα, λειτουργεί 

ως συλλέκτης απόψεων και προβαίνει σε ψηφοφορία πριν από τη λήψη αποφάσεων. Ο 

δηµοκρατικός τρόπος ηγεσίας είναι ριζικά αντίθετος µε εκείνον της αυταρχικής ηγεσίας και 

στη σύγχρονη εποχή κερδίζει όλο και πιο πολλούς υποστηρικτές. 

3. Η χαλαρή ή εξουσιοδοτική ηγεσία. Ο προϊστάµενος µεταβιβάζει σχεδόν όλη την εξουσία 

και τον έλεγχο στην οµάδα και ενεργεί ως χορηγός πληροφοριών προς τους συνεργάτες του. 
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∆ιαφέρει ως προς τη δηµοκρατική ηγεσία στο σηµείο ότι τα µέλη της οµάδας συσκέπτονται 

µε τον ηγέτη πριν λάβουν τις δικές τους αποφάσεις. 
83

 

         Ο Daniel Goleman έκανε λόγο για έξι διαφορετικούς τύπους ηγεσίας οι οποίοι 

συνδέονται άµεσα µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη
84

 και έχουν διαφορετικές επιδράσεις 

στην εργασιακή απόδοση και το κλίµα του οργανισµού. Οι τύποι αυτοί είναι: α) Ο 

καταπιεστικός. Ο καταπιεστικός ηγέτης απαιτεί άµεση υπακοή, διακρίνεται από έλλειψη εν-

συναίσθησης. Είναι αποτελεσµατικός σε περιόδους κρίσης, στα πολύ αρχικά στάδια µιας 

οργανωτικής αλλαγής ή όταν υπάρχουν προβληµατικοί εργαζόµενοι. β) Ο οραµατιστής 

ηγέτης κινητοποιεί τα άτοµα προς ένα κοινό όραµα, είναι αποτελεσµατικός όταν απαιτείται 

ένα νέο όραµα ή όταν χρειάζεται να δοθεί µια ξεκάθαρη γραµµή πορείας στον οργανισµό. γ) 

Ο ανθρωπιστικός. Το ανθρωπιστικό στυλ ηγεσίας δηµιουργεί αρµονία και συναισθηµατικούς 

δεσµούς ανάµεσα στα άτοµα της οµάδας. Είναι αποτελεσµατικό όταν χρειάζεται να εν-

δυναµωθεί η συνοχή της οµάδας ή για την εµψύχωση των ατόµων σε περιόδους κρίσης. δ) Ο 

δηµοκρατικός ηγέτης οδηγεί σε συναίνεση µέσω συµµετοχικών διαδικασιών και διακρίνεται 

από τις συναισθηµατικές ικανότητες της επικοινωνίας και της συνεργασίας. ε) Ο 

καθοδηγητικός ηγέτης θέτει υψηλά κριτήρια απόδοσης και διακρίνεται από τις 

συναισθηµατικές ικανότητες της ευσυνειδησίας, των κινήτρων επιτυχίας και πρωτοβουλίας. 

στ) Ο συµβουλευτικός τύπος ηγέτη δίνει έµφαση στην ανάπτυξη των εργαζοµένων και 

διακρίνεται από τις ικανότητες της ανάπτυξης άλλων, της εν-συναίσθησης και της 

αυτεπίγνωσης. Είναι αποτελεσµατικός για τη βελτίωση και ανάπτυξη του εργατικού 

δυναµικού και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.
85

 

         Κατά πόσο ένα σύστηµα ηγεσίας είναι περισσότερο αυταρχικό ή δηµοκρατικό 

εξαρτάται από τρεις βασικούς άξονες: α) την προσωπικότητα του ηγέτη, β) την ποιότητα ή 

την ωριµότητα της οµάδας, και γ) την κατάσταση, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο δρα η 

οµάδα, όπως ο τύπος της οργάνωσης (συγκέντρωση ή αποκέντρωση της εξουσίας), η 

έλλειψη χρόνου, η πίεση κοινωνικών οµάδων κτλ. 
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3.8. Σχέση ηγεσίας και διοίκησης 

  

         Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ηγεσία απαιτεί κάτι περισσότερο από διοικητική 

ικανότητα και περιλαµβάνει την κατεύθυνση, την καθοδήγηση και τον επηρεασµό των 

άλλων προς έναν αντικειµενικό σκοπό. Επίσης, για καθένα τύπο ηγεσίας υπάρχουν 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, που έχει ως επακόλουθο να µην είναι δυνατό να 

υποστηριχτεί µε βεβαιότητα ποιο από όλα είναι άριστο. Επιπλέον υφίστανται παράγοντες 

όπως ο βαθµός εξουσίας του ηγέτη, το είδος εργασίας, το επίπεδο µόρφωσης, που 

επηρεάζουν το διοικούντα να ακολουθήσει τον ένα ή τον άλλο τρόπο συµπεριφοράς. Οι 

Bennis και Nanus
86

  αναφερόµενοι στη διαφορά µεταξύ διευθυντών και ηγετών, τονίζουν 

πως οι πρώτοι κάνουν «τα πράγµατα σωστά», ενώ οι δεύτεροι «κάνουν τα σωστά 

πράγµατα». Ο Everard και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι η ηγεσία είναι αναπόσπαστο 

µέρος της διοίκησης ενώ δίνουν τις διαφορές διοίκησης και ηγεσίας σύµφωνα µε τη 

διαφοροποίηση των West-Burnham όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.6. 

 

Πίνακας 3.6.  ∆ιαφορές µεταξύ ηγεσίας και διοίκησης 

 

Η Ηγεσία ασχολείται µε: Η ∆ιοίκηση ασχολείται µε: 

το όραµα την εφαρµογή 

στρατηγικά θέµατα λειτουργικά θέµατα 

το µετασχηµατισµό τη συναλλαγή 

το αποτέλεσµα τα νοήµατα 

τους ανθρώπους τα συστήµατα 

το να κάνει τα σωστά πράγµατα το να κάνει τα πράγµατα σωστά 

Πηγή: West-Burnham(1997) στο Everard et al. (2005,σ.23, πίν. 2.3.) 

 

         Σύµφωνα µε τον Everard η ηγεσία έχει µια πιο ευρεία έννοια αφού ασχολείται µε το 

όραµα, το αποτέλεσµα των ενεργειών, τους ανθρώπους ενώ η διοίκηση ασχολείται κυρίως 

µε την πιστή εφαρµογή των αποφάσεων, µε θέµατα λειτουργίας του οργανισµού, µε την 

οργάνωση του συστήµατος και  µε το να κάνει τα σωστά πράγµατα σε αντίθεση µε την 

ηγεσία που επιδιώκει να κάνει τα σωστά πράγµατα.   
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         Στον πίνακα 3.7. παρουσιάζονται επιγραµµατικά µερικές από τις διαφορές ανάµεσα 

στο µάνατζερ και τον ηγέτη. 

 

Πίνακας 3.7. ∆ιαφορές µάνατζερ και ηγέτη 

 

Ο µάνατζερ Ο ηγέτης 

διορίζεται αναδεικνύεται 

χρησιµοποιεί νόµιµη-«δοτή» εξουσία χρησιµοποιεί προσωπική δύναµη 

δίνει εντολές, χρησιµοποιεί ανταµοιβές ή 

τιµωρίες και η παρακίνηση αναφέρεται σε 

ανάγκες κατώτερου επιπέδου 

περνά όραµα, εµπνέει, πείθει και η 

παρακίνηση αναφέρεται σε ανάγκες 

ανώτερου επιπέδου 

επικεντρώνεται στις διαδικασίες, στα 

συστήµατα και στη λογική 

επικεντρώνεται στους ανθρώπους και στα 

συναισθήµατα 

ελέγχει κερδίζει εµπιστοσύνη και πίστη 

κινείται σε προκαθορισµένα τυπικά 

πλαίσια 

ανοίγει νέους ορίζοντες, διευρύνει τα 

πλαίσια 

ενδιαφέρεται για το «πώς» ενδιαφέρεται για το «γιατί» 

κάνει διαχείριση της παρούσας κατά-

στασης 

προκαλεί και προβαίνει σε αλλαγές 

αποδέχεται την πραγµατικότητα ερευνά την πραγµατικότητα 

δίνει έµφαση στο τώρα δίνει έµφαση στο µέλλον 

κάνει τα πράγµατα σωστά κάνει τα σωστά πράγµατα 

Πηγή: Μπουραντάς (2005) στο Ράπτης Ν. και Βιτσιλάκη Χ. (2007,σ.31, πίν.2.2) 

 

        Κύρια χαρακτηριστικά του µάνατζερ είναι ο διορισµός από ένα ανώτερο όργανο, ο 

έλεγχος τον οποίο ασκεί, επικεντρώνεται στην πιστή τήρηση των κανόνων και των 

διαδικασιών και η χρήση δοτής εξουσίας. Τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη είναι η ανάδειξή 

του µέσα από πολλούς άλλους, η εµπιστοσύνη που εµπνέει στα υπόλοιπα άτοµα, η 

διεύρυνση των οριζόντων και η έµφαση του στο µέλλον του οργανισµού. Ο διοικών 

(µάνατζερ) αποτελεί το φορέα της τυπικής ηγεσίας, ο οποίος κατευθύνει την οµάδα 

στηριζόµενος αρχικά στη δύναµη που πηγάζει από τη θέση που κατέχει. Ο ηγέτης µπορεί να 

αποτελεί το φορέα και της τυπικής, αλλά και της άτυπης ηγεσίας, που ασκεί επιρροή κυρίως 



διαµέσου της κινητοποίησης, του οράµατος και του ενθουσιασµού που εµπνέει στα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας.  

 

3.9. Η έρευνα για τη διεύθυνση του σχολείου και τα εµπειρικά δεδοµένα για την 

εκπαιδευτική ηγεσία  

 

        Στη δεκαετία του ’70 η έρευνα για τη διεύθυνση του σχολείου ήταν στα πρώιµα της 

στάδια και ενδιαφερόταν κυρίως για τα χαρακτηριστικά των αποτελεσµατικών σχολείων.
87

 

Σύµφωνα µε τις έρευνες υπάρχουν πέντε κοινά σηµεία: α) η ισχυρή άσκηση ηγεσίας, β) η 

έµφαση στους εκπαιδευτικούς στόχους, γ) οι υψηλές προσδοκίες, δ) το υγιές και 

πειθαρχηµένο περιβάλλον, και ε) η συχνή ενίσχυση της σχολικής επίδοσης. Οι πρώιµες 

αυτές έρευνες διαπνέονται από την αντίληψη ότι η αποτελεσµατικότητα του σχολείου και η 

εκπαιδευτική αλλαγή είναι προσανατολισµένη σε στόχους,  σε µια διαχειριστική-διοικητική 

αντίληψη της άσκησης της ηγεσίας και στην παραδοχή ότι υπάρχει διακριτή γραµµική σχέση 

αιτίου και αποτελέσµατος µεταξύ διακριτών µεταβλητών της σχολικής διαδικασίας.
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        Γίνεται σταδιακά συνείδηση ότι πολυποίκιλοι παράγοντες παρεµβαίνουν µεταξύ των 

δραστηριοτήτων των διευθυντών και των αποτελεσµάτων στους µαθητές και ότι η άσκηση 

του έργου του διευθυντή συναρτάται τόσο µε στοιχεία του ίδιου ως ατόµου όσο και µε τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε σχολικού πλαισίου. Κάτω από τη νέα οπτική γωνία οι έρευνες 

οδηγήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις. Στην πρώτη κατεύθυνση διερευνήθηκε ο τρόπος  

συσχέτισης των επιδράσεων των διευθυντών µε παραµέτρους της σχολικής 

πραγµατικότητας, µε σκοπό να αναλυθεί η σχέση µεταξύ της πρακτικής των διευθυντών και 

των αποτελεσµάτων των σχολείων και να διερευνηθεί ο τρόπος που διαµορφώνεται η 

πρακτική αυτή. Στη δεύτερη κατεύθυνση έγιναν προσπάθειες να κατανοηθεί ο ρόλος του 

διευθυντή σε όλες τις διαστάσεις του µέσω των αντιλήψεων ατόµων που σχετίζονται µε την 

σχολική πραγµατικότητα ( εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς).   

        Στην πρώτη κατεύθυνση, έρευνες επισκόπησης συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά και τις 

πρακτικές των διευθυντών τόσο µε µεταβλητές ‘διαδικασίας’, όπως είναι οι επιπτώσεις 

στους εκπαιδευτικούς (ως δείκτες χρησιµοποιήθηκαν ο βαθµός ικανοποίησής τους από την 

εργασία, οι αντιλήψεις τους για τη διεύθυνση του σχολείου κ.ά.), όσο και µε µεταβλητές 

‘αποτελέσµατος’ όπως είναι οι ποικίλες επιδράσεις στους µαθητές (ως δείκτες 

                                                 
87

 Αποτελεσµατικά σχολεία θεωρούνταν τα σχολεία που είχαν υψηλές επιδόσεις στην εκπαίδευση  παιδιών 

µειονοτήτων, µε χαµηλή κοινωνικο-οικονοµική προέλευση. 
88

 Βλ. Παπαναούµ, Ζ. Π. (1995). Η διεύθυνση σχολείου θεωρητική ανάλυση και εµπειρική διερεύνηση. 

Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ.35 



χρησιµοποιήθηκαν οι θετικές τους στάσεις απέναντι στο σχολείο, η σχολική επίδοση σε 

βασικές δεξιότητες, η τακτική φοίτηση κ.ά.). Μια οµάδα ερευνών ελέγχει τις επιπτώσεις που 

µπορεί να έχουν στην πρακτική των διευθυντών οι εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. η ιεραρχική 

δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, οι στάσεις των γονέων, των εκπαιδευτικών κ.ά.),  µια 

άλλη οµάδα ερευνών διερευνά τη σχέση µεταξύ εξωτερικών επιδράσεων και εσωτερικών 

διαδικασιών (π.χ. ποιοι παράγοντες συµβάλλουν στην επαγγελµατική ικανοποίηση των 

διευθυντών) και µια τρίτη οµάδα ερευνών συσχετίζει τις αντιλήψεις ή πεποιθήσεις των 

διευθυντών µε τις πρακτικές τους. 

         Στη δεύτερη κατεύθυνση οι έρευνες προσανατολίζονται στην περιγραφή και 

κατανόηση του ρόλου του διευθυντή. Η επικρατούσα αντίληψη ήταν ότι ο ρόλος του 

διευθυντή είναι µονοδιάστατος και σκοπός ήταν να ανακαλυφθεί εκείνη η διάσταση που τον 

απέδιδε καλύτερα. Με την πορεία των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο ρόλος του διευθυντή 

είναι πολυδιάστατος. Για το σκοπό αυτό υπήρξε µια οµάδα ερευνών που προσπαθεί να 

καταγράψει είτε τη συνολική συµπεριφορά του διευθυντή είτε µια µόνο πτυχή της άσκησης 

του έργου του. Μια δεύτερη οµάδα προσπαθεί να περιγράψει και να ερµηνεύσει το ρόλο του 

διευθυντή µέσα στη σχολική µονάδα, µε στόχο να κατανοηθεί το σχολικό πλαίσιο ως 

σύνολο.
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        Στα µέσα της δεκαετίας του ’80 στο πλαίσιο της έρευνας διαγράφονται δύο κυρίως 

µοντέλα για την άσκηση της ηγεσίας στο σχολείο. Σύµφωνα µε ποσοτικές έρευνες 

συσχετίσεων ο αποτελεσµατικός ηγέτης περιγράφεται ως εξαιρετικά ορθολογιστής και 

πραγµατιστής, θέτει κατάλληλους στόχους για το σχολείο και διαλέγει τις κατάλληλες 

λύσεις, ενώ αν κάποια λύση δε λειτουργήσει, ο ηγέτης προτείνει άλλη λύση συνεπή µε το 

στόχο. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό η σηµασία του ρόλου του διευθυντή πηγάζει από τη 

θέση του. Ένα δεύτερο µοντέλο που προέρχεται από έρευνες περίπτωσης τονίζει την 

πολιτισµική διάσταση της ηγεσίας και υπονοεί ότι η ηγεσία περιορίζεται σηµαντικά από το 

πολιτισµικό πλαίσιο. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, ο ηγέτης θεµελιώνει την κουλτούρα του 

σχολείου.  Στόχος των ερευνών στις ΗΠΑ ήταν να εντοπιστούν εκείνες οι  δεξιότητες του 

διευθυντή που οδηγούν στην αποτελεσµατική άσκηση της ηγεσίας και να βελτιωθούν µέσω 

της κατάλληλης επιλογής και εκπαίδευσης των διευθυντών.  

         Σταδιακά αυτή η έµφαση ανάµεσα στο στυλ ηγεσίας και την κουλτούρα του σχολείου 

οδήγησε στην προσέγγιση της µετασχηµατιστικής ηγεσίας, µιας ηγεσίας δηλαδή που µπορεί 

να αλλάζει το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο εργάζονται οι άνθρωποι. Όσοι τονίζουν τη 
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δυνατότητα της σχολικής ηγεσίας να µετασχηµατίζει την κουλτούρα του σχολείου 

επισηµαίνουν ότι οι διευθυντές µπορούν να κινήσουν το σχολείο προς µια νέα κατεύθυνση, 

καθώς στέλνουν µηνύµατα αποκαλυπτικά των προσδοκιών τους προς το προσωπικό και τους 

µαθητές µε κάθε τους απόφαση. Οι Deal και Peterson
90

 βασιζόµενοι σε πέντε µελέτες 

περίπτωσης διευθυντών περιγράφουν τις στρατηγικές µε τις οποίες οι διευθυντές 

δηµιουργούν τις υποκείµενες νόρµες, αξίες και αντιλήψεις των µελών του σχολείου.  

         Οι Leithwood και Jantzi σε µια έρευνα τους το 1990 σε δώδεκα σχολεία στο Οντάριο 

του Καναδά που συνδύαζε ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα, βρήκαν ότι οι πετυχηµένοι 

διευθυντές χρησιµοποιούσαν έξι ευρείες στρατηγικές για να επηρεάσουν την κουλτούρα του 

σχολείου: α) έδιναν έµφαση στους κοινούς στόχους, β) χρησιµοποιούσαν µια ποικιλία 

γραφειοκρατικών µηχανισµών, όπως τη χρηµατοδότηση, το σχεδιασµό και την οργάνωση, γ) 

επιδίωκαν την επαγγελµατική ανάπτυξη, δ) είχαν άµεση και συχνή επικοινωνία µε τους 

εκπαιδευτικούς, ε) µοιράζονταν την εξουσία τους, κατένειµαν αρµοδιότητες, προωθούσαν τη 

συµµετοχική λήψη αποφάσεων µειώνοντας την αποµόνωση των εκπαιδευτικών, και στ) 

χρησιµοποιούσαν σύµβολα και τελετές για να εκφράσουν τις πολιτιστικές αξίες, π.χ. για να 

αναγνωρίσουν και να εορτάσουν τη δουλειά του προσωπικού και των µαθητών.
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         Οι µελέτες περίπτωσης τεσσάρων επιτυχών σχολείων της µέσης εκπαίδευση από την J. 

Lipsitz  αποδίδουν στα χαρακτηριστικά των αποτελεσµατικών διευθυντών την ικανότητά 

τους να εξασφαλίζουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και να προωθούν τις οµαδικές 

διαδικασίες. Το κοινό χαρακτηριστικό των διευθυντών ήταν ότι διέθεταν όραµα που 

προσέδιδε στο σχολείο την ιδιαίτερη ταυτότητά του. H έρευνα της Α. Fernandez  περιγράφει 

την επίδραση του διευθυντή στην ανάπτυξη του επαγγελµατισµού των εκπαιδευτικών σε 

σχολεία του Καναδά και καταλήγει ότι η ηγεσία αποτελεί µια πρωταρχική µεσολαβητική 

µεταβλητή που επηρεάζει την επιτυχή υλοποίηση της εκπαιδευτικής αλλαγής γενικά και τη 

βελτιωµένη διδασκαλία και µάθηση ειδικότερα. Τα δεδοµένα αντλήθηκαν από 53 

συνεντεύξεις εκπαιδευτικών σε πέντε σχολεία σε διάστηµα δύο ετών. Παρόλο που οι 

διευθυντές χρησιµοποιούσαν διαφορετικά στυλ ηγεσίας, η συµπεριφορά τους κρινόταν 

δηµοκρατική, παρείχαν ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν στις αποφάσεις, 

σέβονταν τις επιθυµίες της οµάδας και προχωρούσαν σε αποδεκτούς συµβιβασµούς. Η 

ερευνήτρια διαπιστώνει ότι χάρη στην ηγεσία αυτών των πέντε σχολείων δηµιουργήθηκε µια 
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επαγγελµατική κοινότητα εκπαιδευτικών που προχώρησε από την αποµόνωση στη 

συνεργασία, από το συντηρητισµό στον προοδευτισµό, από την προσκόλληση στο παρόν σε 

ένα όραµα µε κατεύθυνση στο µέλλον.
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         ∆ύο έρευνες για την επιτυχηµένη σχολική ηγεσία αναφέρουν τη σηµασία της 

συµµετοχικής-κατανεµηµένης ηγεσίας στην εξέλιξη της σχολικής µονάδας. Το 1999 η 

Εθνική Οργάνωση ∆ιευθυντών (National Association of Headteachers) στις ΗΠΑ διεξήγαγε 

έρευνα για να αναγνωρίσει και να εξετάσει την επιτυχηµένη πρακτική ηγεσίας στα σχολεία. 

Συγκεκριµένα, στην έρευνα µελετήθηκαν οι περιπτώσεις δώδεκα σχολείων µέσω 

συνεντεύξεων από µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, κυβερνήτες και διευθυντές από κάθε 

σχολείο. Παρόλα τα διαφορετικά κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία των διευθυντών (ηλικία, 

διαφορετικές εµπειρίες και εργασία σε διαφορετικά περιβάλλοντα) ο τρόπος ηγεσίας τους 

ήταν παρόµοιος. Ήταν κυρίως µετασχηµατιστικοί ηγέτες που ανέπτυσσαν την αυτοεκτίµηση, 

αύξαναν την επαγγελµατική ικανότητα και έδιναν στο προσωπικό την εµπιστοσύνη και την 

ευθύνη να οδηγήσουν την ανάπτυξη και την καινοτοµία στη σχολική κουλτούρα. Οι 

διευθυντές διέθεταν δεξιότητες επικοινωνίας και υποστήριζαν την εξέλιξη των συναδέλφων 

τους ώστε να αισθανθούν σίγουροι πως συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση των προσδοκιών 

τους για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της σχολικής µονάδας. Η δεύτερη έρευνα 

υιοθέτησε και αυτή τη µεθοδολογία της µελέτης περίπτωσης. Στη µελέτη δέκα σχολείων 

(που αντιµετώπιζαν προβληµατικές καταστάσεις, κυρίως όσον αφορά το µορφωτικό και 

οικονοµικό επίπεδο των µαθητών), τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι διευθυντές σε κρίσιµες 

φάσεις της σχολικής πραγµατικότητας υιοθέτησαν ένα απολυταρχικό στυλ ηγεσίας. Όλοι 

συµφώνησαν ότι αυτό το στυλ ηγεσίας ήταν δύσκολο να οδηγήσει στην εξέλιξη και 

ανάπτυξη του σχολείου. Αφού πέρασε η περίοδος επιτήρησης των σχολείων, όλοι οι 

διευθυντές επέλεξαν ηγεσία προσανατολισµένη στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων και στο 

µοίρασµα ουσιαστικά της εξουσίας. Εν ολίγοις, όλοι οι διευθυντές στην έρευνα προώθησαν 

την καινοτοµία και την αλλαγή µε το να οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην εµπλοκή  τους 

στην επιτυχία των αναπτυξιακών διαδικασιών που ήταν απαραίτητες για την βελτίωση του 

σχολείου.
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         Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν  έρευνες που προσανατολίζονται στη διερεύνηση της 

ηθικής πλευράς στην άσκηση της ηγεσίας. Σε έρευνα που έγινε στην Αγγλία από την H. 

McBer για το National College for School Leadership (NCSL)  αναφέρεται πως στην καρδιά 
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του µοντέλου ηγεσίας που χρησιµοποιείται από τους διευθυντές υπάρχει ένα σώµα από 

δυνατές και συγκεκριµένες αξίες. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε  σε δέκα σχολεία 

(τέσσερα δηµοτικά σχολεία, τέσσερα δευτεροβάθµια και δύο ειδικά σχολεία) στην Αγγλία 

διερευνήθηκαν οι ειδικές µέθοδοι που χρησιµοποιούν οι πετυχηµένοι ηγέτες στη διοίκηση 

του σχολείου τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι διευθυντές φαίνεται πως 

έµειναν αφοσιωµένοι σε µια σειρά από δυνατές αξίες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι ηγέτες 

των σχολείων δεν αναγνώριζαν τη σηµασία τού να χρησιµοποιούν τις πηγές 

αποτελεσµατικά, συµπεριλαµβανοµένου και των ανθρώπινων πόρων, αλλά δεν ήταν και το 

βασικό ζήτηµα για τη διοίκηση της σχολικής µονάδας.  Οι διευθυντές εξωθούνται από ένα 

διαφορετικό σώµα αξιών, όπως αναφέρεται και από άλλες έρευνες σχετικές µε 

αποτελεσµατικούς ηγέτες, βασισµένες σε εσωτερικές αξίες και πιστεύω, χωρίς να έχουν 

επιβληθεί από άλλους, π.χ. από κυβερνήσεις. Μεγάλης σηµασίας για τους συγκεκριµένους 

διευθυντές υπήρξε η ευρεία εκπαιδευτική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των µαθητών 

και του προσωπικού. Αποτελεσµατικοί ή εξαιρετικοί ηγέτες είναι αυτοί που εκφράζουν µε 

σαφήνεια και εφαρµόζουν τις προσωπικές, ηθικές και εκπαιδευτικές τους αξίες, οι οποίες 

µπορεί να µη συµβαδίζουν, µερικές φορές, µε την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική.
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         Από τη βιβλιογραφία και αρθρογραφία των δύο τελευταίων δεκαετιών παρατηρούµε 

δύο βασικά είδη µοντέλων (εκπαιδευτικής) ηγεσίας: α) τα µετασχηµατιστικά µοντέλα όπου 

λαµβάνουν χώρα ενέργειες όπως η αφοσίωση σε ένα ξεκάθαρο συµφωνηµένο εκπαιδευτικό 

όραµα, η κοινή λήψη αποφάσεων από προϊσταµένους και υφισταµένους (η οποία είναι µια 

δηµοκρατική και ανοικτή διαδικασία), η ανάθεση ‘ηγετικών’ αρµοδιοτήτων στο προσωπικό 

µε σκοπό  την αύξηση της υπευθυνότητάς του, και β) τα εκπαιδευτικά ή παιδαγωγικά µοντέλα 

όπου οι σχολικοί ηγέτες ενδιαφέρονται για τη συµπεριφορά του προσωπικού καθώς 

αναλαµβάνουν δραστηριότητες που επιδρούν στην ποιότητα της διδασκαλίας και της 

µάθησης κι έχουν σαν στόχο την σωστή ανάπτυξη των µαθητών. Κεντρικό σηµείο αυτού του 

µοντέλου αποτελεί η ανάγκη για τους ηγέτες να σκεφτούν κριτικά  τον τρόπο που θα 

αναπτύξουν και στο προσωπικό τους τις εκπαιδευτικές αξίες που ενστερνίζονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4       Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

 

 

 

4.1. Το κίνητρο επίτευξης σύµφωνα µε τη θεωρία του David McClelland 

 

         Το κίνητρο επίτευξης ορίζεται ως µια γενική προδιάθεση του ατόµου για την 

προσέγγιση της επιτυχίας. O Μurray, ο πρώτος που αναφέρθηκε στο κίνητρο επίτευξης, 

θεωρούσε ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά µπορεί να περιγραφεί µέσα από µια σειρά 

θεµελιωδών αναγκών – είκοσι στον αριθµό – οι οποίες είναι ασυνείδητες και µπορούν να 

διαγνωσθούν µέσα από την καταγραφή των σκέψεων των ανθρώπων όταν βρίσκονται 

αντιµέτωποι µε καταστάσεις που διεγείρουν τις διάφορες ανάγκες. Για το σκοπό αυτό 

δηµιούργησε ένα διαγνωστικό εργαλείο, το ΤΑΤ (Thematic Apperception Test) το οποίο 

είναι ένα προβολικό τεστ που χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα για τη µελέτη της 

προσωπικότητας, ενός τεστ δηλαδή που εξωτερικεύει τις σκέψεις των ατόµων και µπορεί να 

µετρηθεί το επίπεδο του κινήτρου τους. Με αυτόν τον τρόπο ο Μurray δηµιούργησε µια 

παράδοση να ανάγονται επίκτητες ανάγκες σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως το 

κίνητρο επίτευξης. 

         Η δοκιµασία θεµατικής αντίληψης (ΤΑΤ) αποτελείται από µια σειρά µε είκοσι κάρτες 

που παρουσιάζουν αόριστες φωτογραφίες από σκηνές των καθηµερινών διαπροσωπικών 

σχέσεων. Ο εξεταζόµενος καλείται να σχηµατίσει µια φανταστική ιστορία που να έχει αρχή, 

µέση και τέλος. Η βασική υπόθεση του Murray είναι ότι οι ενορµήσεις και οι επιθυµίες του 

ατόµου, την ικανοποίηση των οποίων εµποδίζει η πίεση του περιβάλλοντος και είναι 

απωθηµένες, µπορούν να εκφραστούν ασυνείδητα και ανεξέλεγκτα όταν το ερέθισµα που τις 

προκαλεί δεν είναι συγκροτηµένο, και για αυτό µπορεί να κινητοποιήσει τη φαντασία του 

εξεταζόµενου. Με αυτόν τον τρόπο το άτοµο εκφράζει τα κίνητρα, τις ανάγκες του και 

γενικά τη συγκινησιακή του κατάσταση. Παραλλαγές του ΤΑΤ χρησιµοποιήθηκαν σε 

έρευνες σχετικές µε την πρόβλεψη συµπεριφοράς χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ η χρήση του 

τεστ στην έρευνα για το κίνητρο επίτευξης του McClelland υπήρξε ικανοποιητική.
96

 

          Η θεωρία για το κίνητρο επίτευξης διαµορφώθηκε από τους McClelland και Αtkinson 

που µαζί µε τους Clark και Lowell έγραψαν το βιβλίο Το Κίνητρο Επίτευξης το 1953. Ο 

McClelland θεωρεί ότι το κίνητρο επίτευξης είναι επίκτητο και σταθερό χαρακτηριστικό της 
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προσωπικότητας και ότι αναπτύσσεται µε την κατάλληλη υποστήριξη από το περιβάλλον.
97

 

Οι άνθρωποι φαίνεται να διαθέτουν ένα κίνητρο να πετυχαίνουν ένα αποτέλεσµα που θέλουν 

σε βαθµό τέτοιο που η επίδοσή τους στο έργο που αναλαµβάνουν να έχει υψηλά επίπεδα 

τελειότητας. Το κίνητρο επίτευξης διεγείρεται όταν στο περιβάλλον υπάρχουν σήµατα 

αµοιβής για την επίδοση, τα οποία δηµιουργούν προσδοκία και θετικά συναισθήµατα για το 

αποτέλεσµα των ενεργειών του ατόµου.
98

 Υποστηρίζει ότι τα άτοµα αποκτούν 

συγκεκριµένες ανάγκες από τον πολιτισµό της κοινωνίας όπου ζουν, κυρίως µαθαίνοντας 

από τα γεγονότα που βιώνουν στην παιδική ηλικία.  Τέσσερις από τις ανάγκες που τα άτοµα 

µαθαίνουν είναι η ανάγκη για επίτευξη, η ανάγκη για εξουσία, η ανάγκη για αποδοχή και 

ανάπτυξη σχέσεων και η ανάγκη για αυτονοµία. Οι ανάγκες αυτές µπορούν να θεωρηθούν 

ως οι προσωπικές προδιαθέσεις που επηρεάζουν τον τρόπο που το άτοµο αντιλαµβάνεται τις 

εργασιακές (και άλλες) καταστάσεις και τον τρόπο που επιδιώκει συγκεκριµένους στόχους.
99

 

1. Ανάγκη για επίτευξη (n Ach). Ο McClelland προσδιορίζει την ανάγκη για επίτευξη ως 

συµπεριφορά µε σκοπό τον ανταγωνισµό µε µια δόση υπεροχής και επιτυχίας του σκοπού. Ο 

ίδιος και οι συνεργάτες του µετά από τη διεξαγωγή µιας σειράς µελετών για τη 

συγκεκριµένη ανάγκη, διέγνωσαν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά των ατόµων µε υψηλή 

τάση για επίτευξη: α) δυνατή επιθυµία για ανάληψη προσωπικής ευθύνης,  για ανακάλυψη 

λύσεων σε ένα πρόβληµα ή στη διεξαγωγή µιας διαδικασίας, β) τάση για θέσπιση σχετικά 

δύσκολων επιτεύξιµων σκοπών και υπολογισµένων ρίσκων, γ) δυνατή επιθυµία για 

συγκεκριµένη  και συχνή ανατροφοδότηση σχετικά µε την εργασία τους, δηλαδή, για τα 

αποτελέσµατα των ενεργειών τους, και δ) αποκλειστική απασχόληση στην επίτευξη του 

σκοπού που έχουν θέσει. Όταν άτοµα µε υψηλή τάση για επίτευξη ασχολούνται µε 

συνηθισµένες εργασίες  το κίνητρο για επίτευξη πιθανόν να µη δραστηριοποιείται.
100

  

         Τα άτοµα αυτά αποφεύγουν τους πολύ εύκολους στόχους, γιατί αυτοί δεν αποτελούν 

πρόκληση για την ανάγκη που έχουν να επιτελέσουν ένα επίτευγµα. Επίσης, αποφεύγουν και 

τους πολύ δύσκολους στόχους, γιατί σύµφωνα µε τη θεωρία, το κίνητρο προς µια ενέργεια 

είναι συνάρτηση: α) της πιθανότητας για επίτευξη, β) της αξίας που έχει για το άτοµο η 
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σχετική ενέργεια, και γ) του φόβου για την αποτυχία, που ορίζεται ως προδιάθεση για την 

ελαχιστοποίηση της αποτυχίας και του πόνου.
101

 Προτιµούν ένα σχετικώς δύσκολο έργο 

όπου το κίνητρο για την αµοιβή είναι υψηλό και η πιθανότητα επιτυχίας δεν είναι πολύ 

χαµηλή, που απαιτεί προσωπική δράση και υπευθυνότητα, ενώ το αποτέλεσµα της δράσης 

τους είναι ξεκάθαρο και διαφαίνεται άµεσα µετά από την εφαρµογή της ενέργειά τους.
102

 Τα 

άτοµα αυτά είναι προσανατολισµένα στο αποτέλεσµα της ενέργειάς τους, παρέχουν 

υποστήριξη σε καινοτόµες ιδέες και δράσεις, αναζητούν συνεχώς νέες πληροφορίες που 

σχετίζονται µε τους στόχους τους. Η ανατροφοδότηση θα πρέπει να είναι σαφής και 

ξεκάθαρη ενώ η αναφορά σε τυχόν προσωπικά σχόλια ή χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους δεν τα αφορά.
103

 

        Ενώ το Μοντέλο Ηγεσίας που ανέπτυξαν οι Mclelland και Boyatzis
104

 περιγράφει τα 

επιτυχηµένα διοικητικά στελέχη σε µεγάλους οργανισµούς, στις µικρές επιχειρήσεις, όπου 

απαιτείται από άτοµα να κάνουν µόνα τους την περισσότερη δουλειά, το κίνητρο επίτευξης 

παίζει καθοριστικό ρόλο αφού τα άτοµα µε υψηλό κίνητρο επίτευξης ενδιαφέρονται 

περισσότερο για το πόσο καλά επιτελούν ένα έργο.  Σύµφωνα µε τους ίδιους συγγραφείς, η 

προαγωγή σε τεχνικές επιχειρήσεις στηρίζεται περισσότερο σε τεχνικές δεξιότητες (άρα για 

την προαγωγή εκτός από τις γνώσεις πρέπει να διαθέτει ο εργαζόµενος και υψηλό κίνητρο 

επίτευξης) παρά σε ηγετικές ικανότητες όπως απαιτείται σε µεγάλες επιχειρήσεις (σύµφωνα 

µε το Μοντέλο Ηγεσίας το οποίο περιλαµβάνει µια υψηλή ανάγκη για δύναµη και 

εξουσία).
105

  

2. Ανάγκη για δύναµη και εξουσία (n Pow). Η ανάγκη για δύναµη καθορίζεται ως η ανάγκη 

για έλεγχο του περιβάλλοντος, για επιρροή της συµπεριφοράς των άλλων και της ευθύνης 

για αυτούς. Ο McClelland θεωρεί πως τα άτοµα µε υψηλή τάση για εξουσία χαρακτηρίζονται 

από: α) επιθυµία να διευθύνουν και να ελέγχουν κάποιον άλλον, και β) ενδιαφέρον και 

φροντίδα για διατήρηση των  ιεραρχικών δοµών και σχέσεων. Οι µελέτες έδειξαν ότι τα 

άτοµα µε υψηλή τάση για δύναµη αποδεικνύονται να είναι ανώτεροι στην διεκπεραίωση µια 

διαδικασίας, βρίσκονται συνήθως σε θέσεις προϊσταµένων-διευθυντών και αναγνωρίζονται 
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από τους άλλους ως άτοµα µε καλές ηγετικές ικανότητες.
106

 Επίσης είναι καλοί συζητητές, 

αποφασιστικοί, ειλικρινείς, πρακτικοί, απαιτητικοί και τους αρέσει να µιλούν δηµόσια, 

µπροστά σε κοινό.
107

 

         Οι McClelland, Davis, Kalin και Wanner διαπίστωσαν τέσσερις τύπους συµπεριφοράς 

που συνδέονται µε το κίνητρο για δύναµη και εξουσία: α) ανάγνωση βιβλίων που είναι 

προσανατολισµένα προς τη δύναµη, β) συλλογή αντικειµένων αξίας, γ) συµµετοχή σε 

ανταγωνιστικά αθλήµατα, και γ) συµµετοχή σε αξιώµατα στους οργανισµούς.
108

   

3. Ανάγκη για δηµιουργία δεσµών - ανάπτυξη σχέσεων (n Aff). Η συγκεκριµένη ανάγκη 

ορίζεται ως η έλξη κάποιου για άλλον οργανισµό µε σκοπό να αισθανθεί από τον άλλον ότι 

είναι αποδεκτός. Τα άτοµα µε υψηλή ανάγκη για δηµιουργία δεσµών επιθυµούν να 

δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν φιλικές και ζεστές σχέσεις µε τους άλλους. Ο 

McClelland αναγνώρισε τρία χαρακτηριστικά των ατόµων µε υψηλή τάση για ανάπτυξη 

σχέσεων: α) δυνατή επιθυµία για αποδοχή από τους άλλους, β) τάση να προσαρµόζονται στις 

επιθυµίες και τις νόρµες των άλλων όταν πιέζονται από πρόσωπα που η φιλία τους είναι 

σηµαντική, και γ) ειλικρινές ενδιαφέρον για τα αισθήµατα των άλλων. Η ανάγκη για 

αποδοχή και δηµιουργία σχέσεων είναι και αυτή επίκτητη, σύµφωνα µε τον McClelland, και 

είναι αποτέλεσµα της διαδικασίας κοινωνικοποίησης του ανθρώπου.
109

 

         Τα άτοµα που έχουν υψηλή τάση για διαπροσωπικές σχέσεις προτιµούν να εργάζονται 

µε τους άλλους παρά  µόνοι τους. Τα άτοµα αυτά τείνουν να εργάζονται σε εργασίες που 

χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό διαπροσωπικών επαφών όπως πωλήσεις, διδασκαλία, 

δηµόσιες σχέσεις και συµβουλευτική. Η θεωρία του McClelland προτείνει ότι τα άτοµα µε 

υψηλή τάση για διαπροσωπικές σχέσεις θα είναι παραγωγικά στο βαθµό που οι προϊστάµενοί 

τους µπορούν να δηµιουργήσουν ένα συνεργατικό και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου η 

θετική ενίσχυση και ανατροφοδότηση θα αυξήσει την επίδοσή τους. Η εξήγηση  είναι πως 

δουλεύοντας σκληρά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα άτοµα µε υψηλή τάση για διαπροσωπικές 

σχέσεις ικανοποιούν τη συγκεκριµένη ανάγκη τους.   

4. Ανάγκη για αυτονοµία (n Aut). Η ανάγκη για αυτονοµία ορίζεται ως ανάγκη για 

ανεξαρτησία. Τα άτοµα µε υψηλή τάση για αυτονοµία επιθυµούν να εργάζονται µόνα τους, 

                                                 
106

 Βλ. Steers, R. M., & Braunstein, D. N. (1976). Behaviorally based measure of manifest needs in work 

settings. Journal of  Vocational Behavior, 9, 251-266. 
107

 Βλ. Ζευγαρίδης, Σ. Κ., & Ξηροτύρη-Κουφίδου, Σ. (1980). ∆ιοίκηση και αποδοτική συµπεριφορά Στελεχών. 

Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη σ.27. 
108

 
108

 Βλ. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1997). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα,  σ.148. 
109

 Βλ. Steers, R. M., & Porter, L.W., & Bigley, G. A. (1996). Motivation and Leadership at Work, 6
th

 edition. 

New York: McGraw-Hill Series in Management, p. 18. 

 



προτιµούν να ελέγχουν το δικό τους χώρο εργασίας και δεν επιθυµούν να παρεµποδίζονται 

από υπερβολικούς κανόνες και διαδικασίες. Η έρευνα έδειξε ότι άτοµα µε υψηλή τάση για 

αυτονοµία τείνουν να είναι πιστά στους στόχους και σκοπούς του οργανισµού όπου 

εργάζονται, να µην τα πηγαίνουν καλά στην εργασία τους εκτός και αν τα επιτρέπεται να 

συµµετέχουν στον καθορισµό των καθηκόντων τους και δε δέχονται να συµβιβαστούν µε 

εξωτερικές πιέσεις και να προσαρµοστούν στους κανόνες της οµάδας.
110

  

         Η υπόθεση που διαµόρφωσε ο McClelland, ότι τα άτοµα που επιδιώκουν την επιτυχία 

απασχολούν τη σκέψη τους µε ιδέες που αφορούν τις απαιτήσεις των έργων και τα κριτήρια 

µε τα οποία κρίνεται η επίδοση, τον οδήγησε στη χρήση του τεστ ΤΑΤ ως προβολικού τεστ. 

Οι McClelland και Atkinson ανέπτυξαν ένα σύστηµα βαθµολόγησης για την ανίχνευση και 

αξιολόγηση του στόχου του ατόµου, το θετικό ή αρνητικό συναίσθηµα που συνδέεται µε 

αυτόν, τα µέσα για την επίτευξη του στόχου κ.ά., έτσι που να µπορεί να βγει µια τιµή 

ανάλογη µε το επίπεδο της ανάγκης για επίτευξη του ατόµου.
111

   

 

4.2. Χαρακτηριστικά του κινήτρου επίτευξης σύµφωνα µε τη θεωρία του John    

       Atkinson 

 

        Μετά τη δηµοσίευση του βιβλίου ‘Το κίνητρο Επίτευξης’ το 1953, ο McClelland 

ασχολήθηκε µε το κίνητρο επίτευξης ως χαρακτηριστικό που συνδέεται µε την οικονοµική 

ζωή, ενώ ο Atkinson ασχολήθηκε µε τα χαρακτηριστικά του κινήτρου και του µηχανισµού 

µέσα από τον οποίο επηρεάζει τη συµπεριφορά. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Atkinson ο 

µηχανισµός του κινήτρου επίτευξης έχει δύο διαστάσεις: α) την τάση για προσέγγιση του 

έργου η οποία ονοµάζεται κίνητρο για επιτυχία, και β) την τάση για αποφυγή του έργου η 

οποία ονοµάζεται κίνητρο για αποφυγή της αποτυχίας. Η πρώτη τάση ωθεί το άτοµο σε 

εµπλοκή µε το έργο ενώ η δεύτερη σε αποµάκρυνση από αυτό. 

Η τάση για επίτευξη της επιτυχίας. Περίσταση επίτευξης είναι οποιαδήποτε περίσταση στην 

οποία το άτοµο γνωρίζει ότι η επιτέλεσή του θα αξιολογηθεί (από τον ίδιο ή από τους 

άλλους) µε βάση κάποια τυπικά κριτήρια ποιότητας και ότι οι συνέπειες των ενεργειών του 

θα είναι είτε µια ευνοϊκή αξιολόγηση είτε µια µη ευνοϊκή κρίση (δηλ. αποτυχία).
112

 

         Η κινητήρια αξία της επιτυχίας σε µια περίσταση επίτευξης, προέρχεται από το 

αίσθηµα περηφάνιας που αισθάνεται κανείς µετά την επίτευξη κάποιου σηµαντικού στόχου. 
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Όσο πιο εύκολος είναι ο στόχος τόσο µικρότερη η περηφάνια για την επίτευξή του και 

αντιστρόφως.
113

 Η τάση για επιτυχία καθορίζεται: α)  από το δύναµη του κινήτρου για 

επίτευξη της επιτυχίας (Motive for success Ms) το οποίο εκτιµάται µε την ΤΑΤ N Ach 

βαθµολογία,  β) την πιθανότητα επιτυχίας ( Probability of success Ps), και γ) το εξωτερικό 

κίνητρο ή την αξία της επιτυχίας ( Incentive value of success, Is). 

         Οι  McClelland και Liberman θεωρούν πως τα άτοµα µε υψηλό το κίνητρο για επίτευξη 

είναι κυρίως προσανατολισµένα   στην επιτυχία και έχουν ως σκοπό το αίσθηµα της 

ικανοποίησης συνοδευόµενο από προσωπική εκπλήρωση ενώ τα άτοµα µε χαµηλό κίνητρο 

για επίτευξη ανησυχούν περισσότερο στο να αποφεύγουν αισθήµατα    αποτυχίας. 
114

 Τα 

άτοµα που κινητοποιούνται περισσότερο από την επίτευξη ενός έργου παρά από την 

αποφυγή της αποτυχίας συχνά προχωρούν σε πιο εύκολους στόχους ως αποτέλεσµα της 

αποτυχίας που βίωσαν σε προηγούµενο έργο. Αξίζει να αναφερθεί πως για τα άτοµα που 

έχουν την τάση για επίτευξη και επιµένουν στην ολοκλήρωση του έργου που αναλαµβάνουν, 

αυτό οφείλεται αρχικά στην υψηλή πιθανότητα επιτυχίας. Συγχρόνως η τυχόν αποτυχία που 

βιώνουν επιδρά στην αύξηση της ισχύος του κινήτρου επίτευξης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για 

την ολοκλήρωση και επίτευξη του έργου θα µειωθεί σηµαντικά αν υπάρχει συνεχής 

αποτυχία.
115

 

Η τάση για αποφυγή της αποτυχίας. Οι άνθρωποι µε υψηλό κίνητρο επιτυχίας σε µια 

περίσταση επίτευξης εκτιµούν τόσο τη δυνατότητα επιτυχίας όσο και τη δυνατότητα 

αποτυχίας, ντροπής, ταπείνωσης. Μια περίσταση επίτευξης προκαλεί άγχος και φόβο 

αποτυχίας, ιδιαίτερα σε µερικούς ανθρώπους. Τα άτοµα αυτά λόγω του φόβου της 

αποτυχίας, αναπτύσσουν κίνητρο για την αποφυγή της αποτυχίας (motive to avoid failure, 

Maf), το οποίο µπορεί να οδηγήσει και στην αποφυγή της προσπάθειας για επίτευξη. Η τάση 

για αποφυγή της αποτυχίας αναστέλλει την τάση επιτυχίας και µπορεί να προκαλέσει την 

αποτροπή του ατόµου στην είσοδο της περίστασης επίτευξης, να καθυστερήσει την είσοδο 

σε αυτή ή να αναστείλει την επίδοση, αφού εισέλθει το άτοµο στην περίσταση επίτευξης.
116

 

Η τάση για αποφυγή της αποτυχίας επηρεάζεται από το κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας, 

την πιθανότητα αποτυχίας και την εξωτερική αξία της αποτυχίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι 

τα άτοµα µε υψηλή τάση για αποφυγή της αποτυχίας αναπτύσσουν µη ρεαλιστικές, πολύ 
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υψηλές επαγγελµατικές φιλοδοξίες όπου η τυχόν αποτυχία θα είναι δικαιολογηµένη ή 

επιλέγουν πολύ εύκολα έργα, όπου η πιθανότητα αποτυχίας είναι ελάχιστη.
117

   

         Τα άτοµα µε υψηλή τάση για επίτευξη έχουν δυνατότερη προσδοκία επιτυχίας από ότι 

οι αντικειµενικές συνθήκες επίτευξης ενός στόχου εγγυώνται. Από την άλλη µεριά, άτοµα 

στα οποία το κίνητρο για αποφυγή της αποτυχίας είναι ιδιαίτερα ισχυρό µπορεί 

επανειληµµένα να υποτιµούν τις πιθανότητες επιτυχίας ακόµη και αν δεν υπάρχει κάποια 

ιδιαίτερη διαφορά στο επίπεδο των επιδόσεων των έργων που αναλαµβάνουν και οι δύο 

κατηγορίες ατόµων.
118

 Ο Atkinson υποστηρίζει ότι η εναλλαγή από τα εύκολα στα πολύ 

δύσκολα έργα των ατόµων µε υψηλό το κίνητρο για αποφυγή της αποτυχίας αποτελεί µέρος 

της στρατηγικής που ακολουθούν τα άτοµα αυτά προκειµένου να περιορίσουν τον πόνο της 

αποτυχίας µετά την αποτυχία από ένα εύκολο έργο.
119

 Επίσης, σε έρευνα που διεξήγαγε 

µετρώντας το κίνητρο επίτευξης βρήκε πως τα άτοµα µε χαµηλό κίνητρο επίτευξης πήγαιναν 

καλύτερα όταν οι οδηγίες ήταν χαλαρές, ενώ τα άτοµα µε υψηλό κίνητρο απέδιδαν καλύτερα 

υπό συνθήκες υψηλού ανταγωνισµού.
120

 

         Η θεωρία για το κίνητρο επίτευξης επηρέασε πολύ τις σύγχρονες απόψεις για τα 

κίνητρα, παρόλο την κριτική που δέχτηκε. Πρώτον, κρίθηκε η αξιοπιστία του ΤΑΤ ως 

οργάνου µέτρησης του κινήτρου επίτευξης.  ∆εύτερον, µέσα από έρευνες διαπιστώθηκε ότι 

τα άτοµα εισέρχονται σε διαδικασία επίτευξης ενός έργου και για άλλους λόγους εκτός από 

την επιτυχία, όπως ο φόβος της τιµωρίας, η απόκτηση δύναµης, οι εξωτερικές αµοιβές. 

Επιπλέον, το κίνητρο για επίτευξη επηρεάζεται από τις κοινωνικές, ιστορικές και 

πολιτισµικές συνθήκες και όχι µόνο από τις προσωπικές προδιαθέσεις του ατόµου. 

Εποµένως δεν µπορεί να  αποτελεί ένα µόνιµο επίκτητο χαρακτηριστικό αφού υπάρχει η 

δυνατότητα να µεταβάλλεται από τις εξωτερικές περιστάσεις.
121

 Σύµφωνα µε τον Κάντα
122

 η 

συγκεκριµένη θεωρία δεν είχε µεγάλη απήχηση στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων 

γιατί ένα ατοµικό χαρακτηριστικό, όπως το κίνητρο επίτευξης, µπορεί  να ερµηνεύσει ένα 

µικρό ποσοστό αυτού που συµβαίνει στο χώρο της εργασίας. Παρόλα αυτά, η θεωρία 
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βοήθησε στην κατανόηση πολλών φαινοµένων και αποτελεί µέρος των ερευνών στα 

κίνητρα, αφού θεωρείται ότι επηρεάζει ως ένα ποσοστό τα άτοµα στις επιλογές και στη 

συµπεριφορά τους.  

 

4.3. Εµπειρικά δεδοµένα για τις τέσσερις ανάγκες του κινήτρου επίτευξης 

 

         Οι  Steers και Spencer εξέτασαν την επιρροή της ανάγκης για επίτευξη και των  

εργασιακών ευκαιριών στη δέσµευση απέναντι στον οργανισµό και στην εργασιακή  

απόδοση ανάµεσα σε 115 διευθυντές διαφόρων τµηµάτων µιας βιοµηχανίας. 

Χρησιµοποιώντας το Manifest Needs Questionnaire (ερωτηµατολόγιο που µετράει τις 

τέσσερις ανάγκες του κινήτρου επίτευξης το οποίο  χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα 

έρευνα) ανακάλυψαν ότι µολονότι η ανάγκη για επίτευξη δεν επηρεάζει τη σχέση 

εργασιακών ευκαιριών και δέσµευσης στον οργανισµό, ωστόσο επηρεάζει  τη σχέση των 

εργασιακών ευκαιριών και της εργασιακής απόδοσης.
123

  

         Ο Pfeffer χρησιµοποίησε το συγκεκριµένο εργαλείο για να εξετάσει το Μοντέλο 

Κοινωνικής επεξεργασίας Πληροφοριών των εργασιακών αντιλήψεων. Χρησιµοποίησε τις 

τέσσερις ανάγκες ως εξαρτηµένες µεταβλητές και τα αποτελέσµατα που βρήκε δείχνουν ότι 

οι κοινωνικές επιδράσεις σε οµάδες εργασίας επιδρούν στις ανάγκες.
124

 Οι Mowday και 

Spencer εξέτασαν τη σχέση των αναγκών για επίτευξη και διαπροσωπικών σχέσεων µε την 

αλλαγή προσωπικού και τους απόντες σε ένα οργανισµό. Ανακάλυψαν ότι και οι δύο 

ανάγκες σχετίζονται µε την αλλαγή προσωπικού αλλά µόνο η ανάγκη για επίτευξη 

σχετίζεται µε τους απόντες.
125

  

        Οι Harvey και France χρησιµοποίησαν το MNQ
126

 σε δύο έρευνες σε νοσοκόµες και σε 

σχολικούς συµβούλους. Τα αποτελέσµατα στους σχολικούς συµβούλους έδειξαν θετική 

σχέση µεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου και των αναγκών, καθώς και ισχυρή ενδο-

συσχέτιση µεταξύ των κλιµάκων των αναγκών. Οι γυναίκες και οι άντρες σύµβουλοι έδειξαν 

οµοιότητες στις ανάγκες της επίτευξης, της αυτονοµίας και της εξουσίας ενώ οι άντρες 

έδειξαν υψηλότερα ποσοστά στην ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις από ότι οι γυναίκες 

συνάδελφοί τους. Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις νοσοκόµες τα αποτελέσµατα 

                                                 
123

 Βλ. Steers, R., & Spencer, D. N. (1977).  The role of achievement motivation in job design. Journal of 

Applied Psychology, 62, 472-479. 
124

 Βλ. Pfeffer, J. (1980). A partial test of the social information processing model of job attitudes. Human 

Relations, 33, 347-476. 
125

 Βλ. Mowday, R.T, & Spencer, D. G. (1981). The influence of task and personality characteristics on 

employee turn-over and absenteeism incidents.  Academy of Management Journal, 24, 634-642. 
126

 Manifest Needs Questionnaire 



έδειξαν  ότι η επίτευξη, η αυτονοµία και η εξουσία ήταν αρκετά υψηλά, ενώ η ανάγκη για 

διαπροσωπικές σχέσεις ικανοποιείται σε περιβάλλον µη εργασιακό. Τέλος, σε µια τρίτη 

έρευνα των προηγούµενων ερευνητών ανάµεσα σε 101 διευθυντές σχολείων διερευνήθηκε  η 

σχέση µεταξύ των τεσσάρων αναγκών, της επαγγελµατικής ικανοποίησης, της απόδοσης και 

της παρακίνησης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν θετική συσχέτιση µεταξύ της αυτονοµίας και  

της επίτευξης, της επίτευξης και της εξουσίας και µεταξύ της εξουσίας και της αυτονοµίας. 

Σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία, τα έτη διδακτικής εµπειρίας και τα έτη διοικητικής θητείας  

δε βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές, ενώ φαίνεται πως η ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις  

αυξάνεται καθώς αυξάνεται και η ηλικία.
127

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως δεν 

υπάρχουν περισσότερα ερευνητικά δεδοµένα για τις τέσσερις ανάγκες του κινήτρου 

επίτευξης σε διευθυντές ή στελέχη της εκπαίδευσης τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στον 

ελληνικό χώρο. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:       ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

5.1. Στόχοι της παρούσας έρευνας 

 

 

         Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστα ερευνητικά δεδοµένα που να 

αναφέρονται στον τρόπο διοίκησης των στελεχών εκπαίδευσης και να εξετάζουν το κίνητρο 

επίτευξης µέσω του τρόπου που δρουν και συµπεριφέρονται στο χώρο εργασίας. Για να 

καλύψει αυτό το κενό, η παρούσα εργασία ως πρώτο στόχο έχει να µελετήσει τον τρόπο που 

διοικούν και ηγούνται οι διευθυντές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο 

προσδιορισµός του τρόπου διοίκησης αναµένεται να συµβάλει στην προσπάθεια για ένα 

καλύτερο και πιο αποτελεσµατικό σχολείο καθώς και να αποτελέσει σηµαντικό βοήθηµα στο 

σχεδιασµό επιµορφωτικών προγραµµάτων για στελέχη εκπαίδευσης από µέρους της 

πολιτείας. 

         Ο δεύτερος στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει κατά πόσο οι δηµογραφικοί 

παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριµένο 

επάγγελµα, τα χρόνια υπηρεσίας σε θέση διευθυντή και το µορφωτικό επίπεδο 

(µετεκπαίδευση, κατοχή δεύτερου πτυχίου) επηρεάζουν τον τρόπο διοίκησης των στελεχών.      

         Ο τρίτος στόχος είναι να διερευνήσει τις τέσσερις διαστάσεις του κινήτρου επίτευξης 

(ανάγκη για επίτευξη, ανάγκη για δύναµη και εξουσία, ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις 

και ανάγκη για αυτονοµία) στους διευθυντές των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και να µελετήσει αν και πόσο επηρεάζουν οι παραπάνω δηµογραφικοί 

παράγοντες τις τέσσερις διαστάσεις του κινήτρου επίτευξης .  

         Τέλος, ο τέταρτος στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει τη σχέση που έχει το 

κίνητρο επίτευξης µε τον τρόπο διοίκησης. Συγκεκριµένα, ο τέταρτος στόχος αναφέρεται 

στη συσχέτιση του είδους διοίκησης µε το κίνητρο επίτευξης και στο κατά πόσο οι τέσσερις 

διαστάσεις του κινήτρου µπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικούς παράγοντες στο είδος 

άσκησης διοίκησης που ακολουθείται από τους διευθυντές του δείγµατος της συγκεκριµένης 

έρευνας.  

 

 

 

 

 



5.2. Μεθοδολογία 

 

         Στην ενότητα αυτή παρατίθεται η µεθοδολογία της έρευνας και συγκεκριµένα  

αναφέρονται τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος, η χρήση των ερευνητικών εργαλείων 

που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

για τη συλλογή και επεξεργασία  των δεδοµένων. 

 

5.2.1. ∆ηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος 

 

Στην έρευνα πήραν µέρος 65 διευθυντές 4/θέσιων και άνω σχολικών µονάδων του 

ΠΥΣΠΕ ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Ως προς τα δηµογραφικά στοιχεία, το δείγµα αποτελείται 

από 48 άντρες (73.8%) και 17 (26,1%) γυναίκες. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 5.1, η 

πλειοψηφία του δείγµατος είναι άντρες, αφού και η πλειοψηφία των διευθυντών δηµοτικών 

σχολείων στο ΠΥΣΠΕ ∆υτικής Θεσσαλονίκης, έπειτα από τις τελευταίες κρίσεις (του 2008), 

είναι άντρες.  

Άνδρες

74%

Γυναίκες

26%

 

Σχήµα 5.1. Κυκλικό διάγραµµα της κατανοµής των συµµετεχόντων στην έρευνα ως 

προς το φύλλο 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.1, από το συνολικό δείγµα 2 (3.07%) άτοµα ανήκουν 

στην ηλικιακή οµάδα των 35-40 ετών, 11 άτοµα (16.9%) έχουν ηλικία µεταξύ 40 και 45 

ετών, 28 άτοµα (43.07%) στην ηλικιακή οµάδα των 45-50 ετών, 16 (24.6%) έχουν ηλικία 

µεταξύ 50 και 55 ετών και 8 (12.3%) στην ηλικιακή οµάδα των 55-60 ετών.  

 

 



Πίνακας 5.1. Οµαδοποιηµένη κατανοµή συχνότητας του ερευνητικού δείγµατος κατά 

ηλικία 

 

Ηλικιακή οµάδα 

συµµετεχόντων 

  Συχνότητα (f)  

Από 35-40 έτη 2    (3,1%) 

Από 40-45 έτη 11  (16,9%) 

Από 45-50 έτη 28  (43,1%) 

Από 50-55 έτη 16  (24,6%) 

Από 55-60 έτη 8  12,3%) 

Σύνολο 65  (100%) 

 

Το συνολικό δείγµα έχει µέσο όρο προϋπηρεσίας 24,6 χρόνια (µε τυπική απόκλιση 

4,8 χρόνια). Ο µέσος όρος προϋπηρεσίας των αντρών είναι 25,4 χρόνια (µε τυπική απόκλιση 

4,8 χρόνια) ενώ  ο µέσος όρος των γυναικών είναι 23 χρόνια (µε τυπική απόκλιση 3,3 

χρόνια). Επίσης, το συνολικό δείγµα έχει µέσο όρο υπηρεσίας σε θέση  διευθυντή 6,14 

χρόνια (µε τυπική απόκλιση 5,80 χρόνια). Οι άντρες έχουν µέσο όρο υπηρεσίας ως 

διευθυντές 6,77 χρόνια (µε τυπική απόκλιση 6,70 χρόνια) και οι γυναίκες έχουν 4,70 χρόνια 

(µε τυπική απόκλιση 2,36 χρόνια).  

        Το σύνολο σχεδόν του δείγµατος, όπως φαίνεται στον πίνακα 5.2, είναι απόφοιτοι 

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (64 από τα 65 άτοµα) και µόνο 10 άτοµα (2 γυναίκες και 8 

άντρες) δεν έχουν κάνει εξοµοίωση. Μεταπτυχιακό τίτλο διαθέτουν οι 11 (17,5%), 5 

γυναίκες και 6 άντρες. Από τα άτοµα που δεν έχουν κάνει εξοµοίωση, 3 άτοµα διαθέτουν 

µεταπτυχιακό τίτλο (2 γυναίκες και 1 άντρας). Ένα υποκείµενο βρίσκεται στη διαδικασία 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. ∆εύτερο πτυχίο κατέχουν 23 άτοµα (35,3% του 

δείγµατος), 5 γυναίκες και 18 άντρες. Από αυτά, 5 άτοµα (7,9%) κατέχουν και δεύτερο 

πτυχίο και µεταπτυχιακό τίτλο (2 γυναίκες και 3 άντρες). 

 

 

 

 

 



Πίνακας 5.2. Οµαδοποιηµένη κατανοµή συχνότητας του ερευνητικού δείγµατος 

σύµφωνα µε το µορφωτικό επίπεδο 

 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Απόφοιτοι Παιδ. 

Ακαδηµίας 

 

47 

 

17 

 

64 

Απόφοιτοι Παιδ. 

Τµήµατος  

 

1 

 

0 

 

1 

Εξοµοίωση 40 15 55 

Μεταπτυχιακό 

τίτλο 

 

6 

 

5 

 

11 

∆εύτερο πτυχίο  18 5 23 

Μετ. τίτλο & 

δεύτερο πτυχίο 

 

3 

 

2 

 

5 

 

 

5.2.2. Ερευνητικά εργαλεία 

  

         Για τη συλλογή των δεδοµένων της έρευνας ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να 

συµπληρώσουν ένα πακέτο ερωτηµατολογίων αυτοαναφορών (το οποίο παρατίθεται στο 

παράρτηµα). Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρηση των υπό µελέτη 

µεταβλητών είναι τα παρακάτω: 

1. Ένα αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο που περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε 

δηµογραφικούς παράγοντες, όπως το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο σπουδών, 

τα έτη υπηρεσίας στο συγκεκριµένο επάγγελµα, τα χρόνια υπηρεσίας σε θέση 

διευθυντή. 

2. Για το είδος άσκησης διοίκησης χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο 

«Περιγραφή της ∆ιευθυντικής Συµπεριφοράς», το οποίο κατασκευάστηκε από 

τον Fleishman.
128

 Αποτελείται από 48 προτάσεις: 28 προτάσεις για το 

ανθρωποκεντρικό είδος διοίκησης και 20 προτάσεις για το εργοκεντρικό είδος 

διοίκησης. Σε κάθε πρόταση τα υποκείµενα καλούνται να εκφράσουν το 
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 Βλ. Fleishman, E. A. (1953). The description of supervisory behavior. Journal of Applied Psychology, 38, 1-

6. 



βαθµό συµφωνίας τους µε το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε µια κλίµακα 

Likert που κυµαίνεται από 1 έως 5 (1=ελάχιστα / 5=πάρα πολύ). Το 

ανθρωποκεντρικό είδος διοίκησης αναφέρεται στη συµπεριφορά του 

διοικούντος ο οποίος ενεργεί µε ζεστό και υποστηρικτικό τρόπο, προωθεί τη 

συντροφικότητα και την αµοιβαία εµπιστοσύνη, σέβεται τη σχέση µεταξύ του 

ιδίου και των υφισταµένων καθώς και των τελευταίων µεταξύ τους, 

ενδιαφέρεται για την ευηµερία των µελών της οµάδας του και διακρίνεται από 

υψηλό βαθµό κοινωνικότητας, συµµετοχής, ευγένειας και αίσθηµα  ισότητας. 

Το εργοκεντρικό είδος διοίκησης περιγράφει τη συµπεριφορά του διοικούντος 

ο οποίος οργανώνει την εργασία χωρίς να συµβουλεύεται τους υφισταµένους 

του, προσδιορίζει µε κάθε λεπτοµέρεια τα έργα του, καθορίζει τους τρόπους 

επικοινωνίας µεταξύ του ιδίου και της οµάδας του και επιµένει στην τήρηση 

των προθεσµιών. Ο Fleishman και οι συνεργάτες του θεωρούν ότι το 

ανθρωποκεντρικό και το εργοκεντρικό είδος διοίκησης είναι ξεχωριστές 

µεταβλητές  και ότι κάθε προϊστάµενος µπορεί να περιγραφεί µέσω ενός 

προφίλ που δηµιουργείται από το βαθµό που σηµείωσε στις δύο παραπάνω 

µεταβλητές.
129

 

3. Για τη µέτρηση του κινήτρου επίτευξης χρησιµοποιήθηκε το Manifest Needs 

Questionnaire (MNQ). Το ερωτηµατολόγιο κατασκευάστηκε από τους Steers 

και  Braunstein
130

 και αποτελείται από 20 προτάσεις. Σε κάθε πρόταση, όπως 

και στο προηγούµενο ερωτηµατολόγιο, τα υποκείµενα καλούνται να 

εκφράσουν το βαθµό συµφωνίας τους µε το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε µια 

κλίµακα Likert που κυµαίνεται από 1 έως 5 (1=ελάχιστα / 5=πάρα πολύ). Από 

τις 20 προτάσεις, οι 5 εξετάζουν την ανάγκη για επίτευξη, άλλες 5 εξετάζουν 

την ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις, 5 εξετάζουν την ανάγκη για 

αυτονοµία και 5 την ανάγκη για δύναµη και εξουσία. Μερικές προτάσεις ήταν 

αρνητικά εκφρασµένες. Το ερωτηµατολόγιο κατασκευάστηκε µε σκοπό να 

µετρήσει τις τέσσερις προαναφερθείσες ανάγκες µε ειδική αναφορά στις 

εργασιακές συνθήκες. Βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα τριών ερευνών, οι 

Steers και Braunstein κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το MNQ επιδεικνύει: α) 
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 Η µετάφραση του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου έγινε από την κ. Σταφυλά, Α.  (2005). 

Ανθρωποκεντρικό και εργοκεντρικό είδος άσκησης διοίκησης: Ψυχοκοινοινωνικοί και οργανωσιακοί 

παράγοντες, διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. 
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 Βλ. Steers, R. M., & Braunstein, D. N. (1976). Behaviorally based measure of manifest needs in work 
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λογική σύγκλιση και ικανή εγκυρότητα, β) λογική εγκυρότητα πρόβλεψης, 

και γ) αποδεκτή αξιοπιστία και εσωτερική συνέπεια. 

 

5.2.3. ∆ιαδικασία 

 

         Συµµετέχοντες της έρευνας ήταν οι διευθυντές των δηµοτικών σχολείων του ΠΥΣΠΕ 

∆υτικής Θεσσαλονίκης,
131

 από 4/θέσια σχολεία και άνω.
132

 Η συλλογή των δεδοµένων 

πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα Μαρτίου – Ιουνίου 2009. Τα ερωτηµατολόγια 

ήταν ανώνυµα και διανεµήθηκαν σε διευθυντές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Από τα 82 ερωτηµατολόγια  που διανεµήθηκαν τα 65 επιστράφηκαν (79,2%) 

και χρησιµοποιήθηκαν όλα. Η εξέταση των συµµετεχόντων έγινε ατοµικά και ο µέσος 

χρόνος που απαιτήθηκε για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν περίπου 15 λεπτά. 

Μεγάλο µέρος των ερωτηµατολογίων διανεµήθηκαν από την ερευνήτρια στα σχολεία και 

κάποια ταχυδροµήθηκαν. Στις φόρµες των ερωτηµατολογίων υπήρχαν λεπτοµερείς οδηγίες 

για τη συµπλήρωσή τους. 

         Στο επόµενο κεφαλαίο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας 

των εµπειρικών δεδοµένων της παρούσας έρευνας. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το 

πρόγραµµα SPSS for Windows Release 17. 
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 Το ΠΥΣΠΕ ∆υτικής Θεσσαλονίκης έχει 6 γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Το 1
ο
 γραφείο έχει 30 

δηµοτικά σχολεία, το 2
ο
 διαθέτει 33 δηµοτικά σχολεία, το 3

ο
 γραφείο 35 σχολικές µονάδες, το 4

ο
 γραφείο 32 

σχολεία, το 5
ο
 γραφείο 25 σχολεία και  το 6

ο
 γραφείο έχει 27 σχολεία. 

132
 ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων ορίζονται οι επικεφαλής των τετραθέσιων και πάνω σχολείων, οι 

επικεφαλής των 1/θέσιων, 2/θέσιων και 3/θέσιων ονοµάζονται προϊστάµενοι σχολείων. (Ν.1566/85) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

6.1. Ανθρωποκεντρικό ή εργοκεντρικό είδος διοίκησης 

 

         Αρχικά, ελέγχθηκε η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου «Περιγραφή της ∆ιευθυντικής 

Συµπεριφοράς» µε τη µέθοδο Alpha  του Cronbach. Η εσωτερική συνέπεια του 

ερωτηµατολογίου (n=65) ήταν α= .83. Σε δεύτερη φάση ελέγχθηκε η εσωτερική συνέπεια 

της υποκλίµακας «ανθρωποκεντρικό είδος διοίκησης» (n=28) και βρέθηκε ο δείκτης  α =.64, 

ενώ ο δείκτης Cronbach για την υποκλίµακα «εργοκεντρικό είδος διοίκησης» (n=20) ήταν α 

=.80. 

        Στη συνέχεια ερευνήθηκε η συσχέτιση µεταξύ του ανθρωποκεντρικού και 

εργοκεντρικού είδους διοίκησης, η οποία έγινε βάσει του συντελεστή συσχέτισης Pearson. Η 

συσχέτιση ανέδειξε στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ των δύο ειδών 

διοίκησης (r(65)=0.634, p=0.000).   

  

Γράφηµα διασποράς  ανθρωποκεντρικού και εργοκεντρικού µοντέλου διοίκησης 

 

 



         Για τη διερεύνηση του πρώτου στόχου της έρευνας, τη µελέτη δηλαδή του τρόπου που 

διοικούν οι διευθυντές σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης χρησιµοποιήθηκε 

διάγραµµα διασποράς. Από την ανάλυση του παραπάνω γραφήµατος διαπιστώνουµε ότι τα 

σηµεία που είναι άνω της κεντρικής διαγωνίου φανερώνουν διευθυντές που κυρίαρχα 

χρησιµοποιούν το ανθρωποκεντρικό είδος άσκησης διοίκησης, ενώ τα σηµεία κάτω της 

κεντρικής διαγωνίου δείχνουν διευθυντές που χρησιµοποιούν κυρίαρχα το εργοκεντρικό 

είδος άσκησης διοίκησης. Επίσης, τα σηµεία που βρίσκονται επί της κεντρικής διαγωνίου 

εκφράζουν διευθυντές οι οποίοι χρησιµοποιούν ισόρροπα και τα δύο µοντέλα διοίκησης. 

Από τη διασπορά των τιµών παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών 

χρησιµοποιούν κυρίως το εργοκεντρικό µοντέλο άσκησης διοίκησης (συγκέντρωση των 

περισσότερων σηµείων κάτω της κεντρικής διαγωνίου). Συγκεκριµένα 50 άτοµα φαίνεται να 

προτιµούν την εφαρµογή ενός εργοκεντρικού τρόπου άσκησης διοίκησης, 8 άτοµα 

προτιµούν το ανθρωποκεντρικό είδος διοίκησης και 9 άτοµα φαίνεται πως κάνουν χρήση και 

των δύο ειδών διοίκησης, δηλαδή του ανθρωποκεντρικού και του εργοκεντρικού είδους 

διοίκησης. 

                  Ακολουθούν τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν, για να ελεγχθεί η επίδραση που ασκούν τα υπό µελέτη δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των διευθυντών στο ανθρωποκεντρικό και εργοκεντρικό είδος διοίκησης 

στο δείγµα. 

 

6.2. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά και είδος διοίκησης 

 

        Για τη διερεύνηση του δεύτερου στόχου και συγκεκριµένα για τη διερεύνηση  της 

επίδρασης του φύλου  στον τρόπο διοίκησης χρησιµοποιήθηκε το T-Test για ανεξάρτητα 

δείγµατα. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.1 δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά ως προς τον τρόπο άσκησης διοίκησης ανάµεσα στα δύο φύλα. 

 

Πίνακας 6.1. Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των αναφορών των διευθυντών σε σχέση µε 

το φύλο 

 

Είδος διοίκησης Φύλο N Μ.Ο. Τ.Α. p 

Άντρες 48 2,88 ,26 
Ανθρωποκεντρικό 

Γυναίκες 17 2,93 ,28 

0.476 

Άντρες 48 3,09 ,49 
Εργοκεντρικό 

Γυναίκες 17 3,11 ,38 

0.876 



        Για τη διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µια 

οµαδοποίηση των υποκειµένων του δείγµατος σε σχέση µε την ηλικία και δηµιουργήθηκαν 

τρεις ηλικιακές οµάδες. Η πρώτη αφορά τους διευθυντές ηλικίας µέχρι 45 ετών (n=13), η 

δεύτερη τους διευθυντές  από 45 ως 50 ετών (n=28) και η τρίτη περιλαµβάνει τους 

διευθυντές από 50 ετών και άνω (n=24). Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση διακύµανσης µονής 

κατεύθυνσης (ANOVA) για να ελεγχθεί η επίδραση της ηλικίας στο είδος άσκησης 

διοίκησης. 

         Στο συνολικό δείγµα των διευθυντών τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης τα 

οποία είναι στατιστικά σηµαντικά, δείχνουν ότι η ηλικία των διευθυντών επιδρά στον τρόπο 

άσκησης διοίκησης. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.2, η ηλικία επιδρά σε 

στατιστικά σηµαντικό βαθµό στο ανθρωποκεντρικό είδος διοίκησης (F(2,62)=3.747, 

p=0.029). Παρατηρούµε ότι από τις τρεις ηλικιακές οµάδες των διευθυντών, αυτές που 

διαφέρουν κατά στατιστικά σηµαντικό τρόπο ως προς το ανθρωποκεντρικό είδος άσκησης 

διοίκησης είναι οι διευθυντές ηλικίας ως 45 ετών και η ηλικιακή οµάδα των 50 και άνω. Το 

ίδιο συµβαίνει και µε τα άτοµα που χρησιµοποιούν το εργοκεντρικό είδος διοίκησης 

(F(2,62)=4.697, p=0.013).  

 

Πίνακας 6.2.  Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των αναφορών των διευθυντών σε σχέση 

µε την ηλικία 

 

Είδος διοίκησης Ηλικία N Μ.Ο. Τ.Α. p 

Μέχρι 45 13 2,75 ,24 

45 - 50 28 2,88 ,26 

Πάνω από 

50 
24 2,98 ,25 

 

0.029 

Ανθρωποκεντρικό 

Σύνολο 65 2,89 ,26  

Μέχρι 45 13 2,87 ,38 

45 - 50 28 3,02 ,44 

Πάνω από 

50 
24 3,30 ,47 

 

0.013 

Εργοκεντρικό 

Σύνολο 65 3,09 ,46  

 

         Σύµφωνα µε το κριτήριο Scheffe (Multiple Comparisons Analysis – Post Hoc Test) 

βρέθηκε ότι η διαφορά ανάµεσα στην οµάδα κάτω των 45 και την οµάδα των 50 και άνω 

είναι στατιστικά σηµαντική και για τα δύο είδη άσκησης διοίκησης. Ως προς την 

προϋπηρεσία και τα έτη υπηρεσίας σε θέση διευθυντή δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντικό 

αποτέλεσµα (πίνακας 6.3). 



Πίνακας 6.3. ∆είκτες Συνάφειας (Pearson r) µεταξύ  των ειδών τρόπου διοίκησης και των 

δηµογραφικών παραγόντων ( προϋπηρεσία και προϋπηρεσία σε θέση ∆/ντή) 

 

Είδος άσκησης 

διοίκησης 

Προϋπηρεσία Προϋπηρεσία 

σε θέση 

∆/ντή 

Ανθρωποκεντρικό 

Είδος 

0.218 

p=0.081 

0.013 

p=0.919 

Εργοκεντρικό 

Είδος 

0.188 

p=0.134 

0.176 

p=0.161 

                              **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                              *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

         Σχετικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο  χρησιµοποιήθηκε το T-Test. Για τη διευκόλυνση 

της ανάλυσης δηµιουργήθηκαν δύο οµάδες  διευθυντών σε σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο. 

Η πρώτη οµάδα αποτελείται από τους διευθυντές απόφοιτους Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και 

η δεύτερη οµάδα από τους διευθυντές µε αυξηµένα προσόντα (κάτοχοι µεταπτυχιακού 

τίτλου, δεύτερου πτυχίου). Η ανάλυση, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.4, δεν έδειξε σηµαντικά 

στατιστικά αποτελέσµατα, δηλαδή  το εκπαιδευτικό επίπεδο φαίνεται πως δεν  επηρεάζει τον 

τρόπο διοίκησης των διευθυντών.  

 

Πίνακας 6.4. Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των αναφορών των διευθυντών σε σχέση µε 

το εκπαιδευτικό επίπεδο 

Είδος διοίκησης 
Εκπ. 

επίπεδο 
N Μ.Ο. Τ.Α. 

p 

Απ. Π.Α. 36 2,92 ,28 

Ανθρωποκεντρικό Αυξ. 

προσόντα 
29 2,87 ,24 

0.446 

Απ. Π.Α. 36 3,15 ,46 

Εργοκεντρικό Αυξ. 

προσόντα 
29 3,03 ,47 

0.297 

                 p σηµαντικό <0.05 

 

 

 

 

 



6.3. Το κίνητρο επίτευξης των διευθυντών και οι ατοµικές διαφορές σε σχέση µε το  

           κίνητρο 

 

         Ο τρίτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των τεσσάρων αναγκών της θεωρίας 

του κινήτρου επίτευξης του McClelland που έχουν οι διευθυντές των δηµοτικών σχολείων 

του δείγµατος. Για το λόγο αυτό υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι των τεσσάρων αναγκών που 

εξετάζει το ερωτηµατολόγιο Manifest Needs Questionnaire (MNQ). Όπως φαίνεται στον 

πίνακα 6.5 διαπιστώθηκε ότι στους διευθυντές υπερισχύει η ανάγκη για διαπροσωπικές 

σχέσεις (Μ.Ο.=3.535, Τ.Α.= 0.61)  και η ανάγκη για επίτευξη (Μ.Ο.=3.524, Τ.Α.=0.53) που 

τους χαρακτηρίζουν σε αρκετά υψηλό βαθµό. Στη συνέχεια, η ανάγκη για αυτονοµία (Μ.Ο. 

=3.04, Τ.Α.=0.62) και της εξουσίας-δύναµης (Μ.Ο.=3.01, Τ.Α.=0.71) που τους 

χαρακτηρίζουν σε µέτριο βαθµό. Στη συγκεκριµένη έρευνα ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach  

για το ερωτηµατολόγιο Manifest Needs Questionnaire ήταν α=0.77. Λόγω όµως του 

χαµηλού δείκτη Cronbach στις υπο-κλίµακες επίτευξη, διαπροσωπικές σχέσεις και 

αυτονοµία δεν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα. 

 

Πίνακας 6.5.  Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των αναφορών των διευθυντών στις 

ανάγκες της θεωρίας του κινήτρου επίτευξης 

 

 Παρούσα έρευνα Brief at al. 

 Μ.Ο.   (Τ.Α.) α M.O. (T.A.) α 

Ανάγκη για 

διαπροσωπικές σχέσεις 

3.53  (0.61) 0.48 3.9 (0.67) 0.15 

Ανάγκη για επίτευξη 3.52  (0.53) 0.48 5.5. (0.72) 0.48 

Ανάγκη για αυτονοµία 3.04   (0.62) 0.41 3.7 (0.70) 0.34 

Ανάγκη για εξουσία-

δύναµη 

3.01   (0.71) 0.66 4.5 (1.07) 0.71     

              n = 65,  Cronbach α=0.77 

 

        Επίσης, εξετάστηκε πώς οι δηµογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν τις ανάγκες του 

κινήτρου επίτευξης. Για τον έλεγχο της επιρροής του φύλου στις τέσσερις ανάγκες του 

κινήτρου επίτευξης  χρησιµοποιήθηκε το T-Test. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.6, δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα όσον αφορά την ισχύ 

των τεσσάρων αναγκών του κινήτρου, ούτε στον παράγοντα ανάγκη για εξουσία ο οποίος 



είναι ο µοναδικός παράγοντας που στατιστικά θα µας ενδιέφερε αφού ο δείκτης Cronbach 

στην κλίµακα ‘εξουσία’ θεωρείται πως είναι αποδεκτός.
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Πίνακας 6.6.  Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των αναφορών των διευθυντών στις 

ανάγκες της θεωρίας του κινήτρου επίτευξης σε σχέση µε το φύλο 

 

Ανάγκες Φύλο  N M.Ο. Τ.Α. 
p 

Επίτευξη Άνδρες 48 3,51 ,57 

 Γυναίκες 17 3,55 ,43 

0.799 

∆ιαπροσ. 

Σχέσεις 
Άνδρες 48 3,47 ,59 

 Γυναίκες 17 3,73 ,65 

0.130 

Αυτονοµία Άνδρες 48 3,01 ,62 

 Γυναίκες 17 3,15 ,65 

0.431 

Εξουσία Άνδρες 48 3,02 ,79 

 Γυναίκες 17 3,01 ,46 

0.966 

                      p σηµαντικό <0.05 

         Για τον έλεγχο του παράγοντα ‘ηλικία’ σε σχέση µε τις ανάγκες του κινήτρου 

επίτευξης και ειδικότερα της ανάγκης για εξουσία χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση µονής 

κατεύθυνσης (ANOVA). Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα η ηλικία δεν επηρεάζει 

καµία από τις τέσσερις διαστάσεις του κινήτρου επίτευξης (πίνακας 6.7). 

 

Πίνακας 6.7.  Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των αναφορών των διευθυντών στις 

ανάγκες της θεωρίας του κινήτρου επίτευξης σε σχέση µε την ηλικία 

 

Ανάγκες Ηλικία  N M.Ο. Τ.Α. p 

Μέχρι 45 13 3,58 0,46 

45 - 50 28 3,53 0,55 
Επίτευξη 

Πάνω από 

50 
24 3,49 0,56 

0.869 

Μέχρι 45 13 3,78 0,59 

45 - 50 28 3,59 0,67 ∆ιαπροσ. 

Σχέσεις Πάνω από 

50 
24 3,33 0,51 

0.081 

Μέχρι 45 13 2,86 0,43 Αυτονοµία 

45 - 50 28 3,08 0,65 

0.478 
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 Σύµφωνα µε έρευνες από το ΜΝQ χργησιµοποιήθηκε το MNQDOM (Manifest Needs Questionnaire for 

Dominance) που εξετάζει µόνο την ανάγκη για εξουσία αφού ο δείκτης Cronbach για τη συγκεκριµένη 

υποκλίµακα είναι υψηλός (Μedcoff 1990, Mudtrack & Farrell 1994, Dalton & Todor 1979, Mowday 1979), 

όπως έγινε και στην παρούσα έρευνα. 



 Πάνω από 

50 
24 3,12 0,69 

 

Μέχρι 45 13 2,98 0,50 

45 - 50 28 2,96 0,73 
Εξουσία 

Πάνω από 

50 
24 3,10 0,80 

0.781 

                    p σηµαντικό <0.05 

        Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από αναλύσεις (δι-µεταβλητής) 

συσχέτισης µεταξύ των τεσσάρων αναγκών του κινήτρου επίτευξης και των  δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγµατος (προϋπηρεσία και έτη υπηρεσίας σε θέση διευθυντή). Όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (6.8) από τις τέσσερις ανάγκες του κινήτρου επίτευξης 

αυτή που φαίνεται να σχετίζεται µε τη συνολική προϋπηρεσία και την προϋπηρεσία σε θέση 

διευθυντή είναι η ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις. Υπάρχει µια αρνητική συσχέτιση που 

σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται η προϋπηρεσία τόσο µειώνεται η ανάγκη για διαπροσωπικές 

σχέσεις. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον άλλο δηµογραφικό παράγοντα,  την προϋπηρεσία σε 

θέση διευθυντή. Όσο αυξάνονται τα χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση διευθυντή τόσο µειώνεται 

η ανάγκη για διαπροσωπικές επαφές. Το γεγονός αυτό όµως δε µας επιτρέπει να βγάλουµε 

ασφαλή συµπεράσµατα αφού ο δείκτης Cronbach για τη συγκεκριµένη κλίµακα είναι 

χαµηλός. 

 

Πίνακας 6.8. ∆είκτες Συνάφειας (Pearson r) µεταξύ  των αναγκών του κινήτρου επίτευξης και 

των δηµογραφικών παραγόντων ( προϋπηρεσία και προϋπηρεσία σε θέση ∆/ντή) 

 

Ανάγκες 

κινήτρου 

επίτευξης 

Προϋπηρεσία Προϋπηρεσία 

σε θέση 

∆/ντή 

Επίτευξη -0.147 0.072 

∆ιαπροσωπικές 

Σχέσεις 

-0.252* -0.283* 

Αυτονοµία 0.119 -0.001 

Εξουσία -0.167 0.019 

                                 **p <0.01                                  

                                 *  p< 0.05 

 

         Όσο αφορά την επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου στις τέσσερις ανάγκες του 

κινήτρου επίτευξης, όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.9, παρατηρούµε ότι δεν ασκεί 



επίδραση, τα αποτελέσµατα δεν υπήρξαν στατιστικώς σηµαντικά, ούτε και για τον 

παράγοντα ‘εξουσία’. 

 

Πίνακας 6.9.  Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) του κινήτρου επίτευξης σε σχέση µε τo 

εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

 
Εκπ. 

επίπεδο  
N M.Ο. Τ.Α. 

p 

Επίτευξη Απ. Π.Α. 36 3,47 ,47 

 
Αυξ. 

προσόντα 
29 3,59 ,60 

0.403 

∆ιαπροσ. 

Σχέσεις 
Απ. Π.Α. 36 3,51 ,59 

 
Αυξ. 

προσόντα 
29 3,56 ,65 

0.725 

Αυτονοµία Απ. Π.Α. 36 3,01 ,58 

 
Αυξ. 

προσόντα 
29 3,10 ,69 

0.535 

Εξουσία Απ. Π.Α. 36 3,03 ,71 

 
Αυξ. 

προσόντα 
29 3,01 ,73 

0.904 

 

 

6.4. Σχέση ανάµεσα στις ανάγκες του κινήτρου επίτευξης και στα είδη άσκησης 

διοίκησης 

 

         Ο τέταρτος στόχος της έρευνας ήταν να µελετήσει πώς σχετίζονται οι τέσσερις 

αναφερόµενες ανάγκες που χαρακτηρίζουν το κίνητρο επίτευξης µε το ανθρωποκεντρικό ή 

το εργοκεντρικό είδος διοίκησης. Για το λόγο αυτό υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας 

(Pearson r) µεταξύ των αναγκών του κινήτρου και των ειδών άσκησης διοίκησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 6.10. ∆είκτες Συνάφειας (Pearson r) µεταξύ των αναγκών του κινήτρου επίτευξης και 

των ειδών τρόπου διοίκησης 

 

 Επίτευξη ∆ιαπροσωπικές 

Σχέσεις 

Αυτονοµία Εξουσία 

Ανθρωποκεντρικό    

Είδος 

0.401** 0.127 0.579** 0.374** 

Εργοκεντρικό   

Είδος 

0.342** 0.006 0.342** 0.548** 

           **  p<0.01   

           *  p< 0.05   

 

         Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα υπάρχει µέτριου βαθµού θετική συσχέτιση 

µεταξύ των αναγκών της αυτονοµίας, της εξουσίας, της επίτευξης και των δύο ειδών 

διοίκησης που εξετάζουµε στην παρούσα εργασία. Παρατηρείται ότι στο εργοκεντρικό είδος 

διοίκησης από τις τρεις ανάγκες -επίτευξη, αυτονοµία και εξουσία- αυτή που έχει υψηλότερη 

θετική συσχέτιση µε το συγκεκριµένο είδος διοίκησης είναι η ανάγκη για εξουσία, ενώ στο 

ανθρωποκεντρικό είδος διοίκησης αυτή που έχει υψηλότερα ποσοστά θετικής συσχέτισης 

είναι η ανάγκη για αυτονοµία. 

         Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να διαπιστώσουµε ποιες από τις τέσσερις ανάγκες µπορούν 

να αποτελέσουν προβλεπτικούς παράγοντες για το εργοκεντρικό είδος άσκησης διοίκησης.   

Χρησιµοποιήθηκε ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης για την εξέταση της παραπάνω 

υπόθεσης και βρέθηκε ότι η εξουσία αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για το εργοκεντρικό 

είδος διοίκησης (Β=0,331, t=4,205, R
2
 =0,359, p=0,000). Για το ανθρωποκεντρικό είδος 

διοίκησης βρέθηκε ότι η ανάγκη για αυτονοµία µπορεί να αποτελέσει προβλεπτικό 

παράγοντα για το ανθρωποκεντρικό είδος διοίκησης (Β=0,212, t=3,937, R
2
=0,369, 

p=0,0000).  

 

 

 

 

 

 

 

      



6.5. Συζήτηση – Συµπεράσµατα 

 

         Σε πρώτο επίπεδο αξίζει να επισηµανθεί  το χαµηλό ποσοστό κατοχής διευθυντικής 

θέσης από γυναίκες εκπαιδευτικούς. Σε σύνολο 181 διευθυντών 4/θέσιων σχολικών µονάδων 

και άνω στο ΠΥΣΠΕ ∆υτικής Θεσσαλονίκης, µόνο οι 31 είναι γυναίκες (17,1%) ενώ οι 

υπόλοιποι 150 (82.8%) είναι άντρες. Όπως  υποστηρίζεται από διάφορες έρευνες, οι 

γυναίκες δεν έχουν ή δεν τις δίνεται η ευκαιρία µέσα από την κατανοµή αρµοδιοτήτων και 

δραστηριοτήτων να εξοικειωθούν µε τη γραφειοκρατία αφού οι άντρες διευθυντές ή στελέχη 

επιζητούν τη βοήθεια των αντρών υφισταµένων και όχι των γυναικών. Επίσης, 

υποστηρίζεται ότι το ενδιαφέρον και οι φιλοδοξίες των γυναικών εκπαιδευτικών για 

επαγγελµατική ανάπτυξη προσανατολίζεται κυρίως στο να γίνουν περισσότερο 

αποτελεσµατικές στη διδασκαλία παρά στο να ασκούν διοικητικά καθήκοντα.
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 Σύµφωνα 

µε πανελλαδική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το σχολικό έτος 2002-2003 σε διευθυντές 

σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης τα υποκείµενα της έρευνας θεωρούν ότι οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις, οι ηγετικές διοικητικές ικανότητες, η γνώση της νοµοθεσίας-

επιστηµονική κατάρτιση και η συνδικαλιστική δραστηριότητα αποτελούν σηµαντικές 

διαφορές προσόντων που οδηγούν τους άντρες να γίνονται διευθυντές και όχι τις γυναίκες.
135

 

Εκτός από τα αξιοκρατικά και αντικειµενικά κριτήρια υπεισέρχονται ακόµη και κοµµατικά 

κριτήρια και αυτό αποκαλύπτεται και µε την αλλαγή των προϊσταµένων σε κάθε 

κυβερνητική αλλαγή. Οι γυναίκες έχοντας µικρή συµµετοχή στην πολιτική και στα 

συνδικαλιστικά όργανα αποκλείονται από την πρόσβαση σε διευθυντικές σχέσεις.
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Στην πραγµατικότητα, λιγότερες γυναίκες εκπαιδευτικοί διεκδικούν τέτοιες θέσεις 

ενώ σχεδόν όλοι οι άνδρες τις επιθυµούν και τις διεκδικούν.  Τα δεδοµένα δείχνουν ότι οι 

γυναίκες  συχνά αισθάνονται ότι πρέπει να υιοθετήσουν µια «ανδρική» συµπεριφορά για να 

µπορέσουν να γίνουν αποδεκτές σε τέτοιες θέσεις
137

 αν και πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι 

γυναίκες στις ιεραρχικές θέσεις τα πάνε το ίδιο καλά και πολλές φορές καλύτερα από τους 

άνδρες συναδέλφους τους. 
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Σε σχέση µε τον πρώτο στόχο της έρευνας, δηλαδή τη διερεύνηση του τρόπου 

άσκησης διοίκησης από τους διευθυντές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

παρατηρούµε ότι ουσιαστικά οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα διοικούν 

χρησιµοποιώντας το  εργοκεντρικό είδος διοίκησης. Αυτό ίσως να οφείλεται στη δοµή του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και ειδικότερα στη διοικητική δοµή του. Ο 

∆ιευθυντής είναι ο άµεσος ιεραρχικός προϊστάµενος όλου του εκπαιδευτικού και διοικητικού 

προσωπικού της σχολικής µονάδας αλλά και επιστηµονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος του 

σχολείου. Καθήκον του (Ν. 1566/85, άρ.11,παρ.1) είναι να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα 

για την οµαλή λειτουργία του σχολείου, να συντονίζει τη σχολική ζωή, να τηρεί τους 

νόµους, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές και να εφαρµόζει τις αποφάσεις του 

Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Εποµένως, ο διευθυντής τις περισσότερες φορές λειτουργεί 

εκτελεστικά των πράξεων των διοικητικών αρχών, παραδοσιακά, γραφειοκρατικά.
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Ο σχεδιασµός της εκπαιδευτικής πολιτικής πραγµατοποιείται στα ανώτερα ιεραρχικά 

κλιµάκια και από εκεί διοχετεύεται, µε νόµους, προεδρικά διατάγµατα, αποφάσεις και 

εγκυκλίους προς εκτέλεση στα σχολεία της χώρας. Το ΥΠΕΠΘ καθορίζει τους στόχους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, τη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, το περιεχόµενο των 

παρεχόµενων γνώσεων, το νοµικό πλαίσιο, τις ώρες λειτουργίας και γενικά το συνολικό 

πλαίσιο της εκπαίδευσης. Αυτός ο πλήρης έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο 

συγκεντρωτισµός που επιδεικνύει η κεντρική εξουσία, αποτελεί και τον κύριο παράγοντα 

που ως τώρα περιορίζει την άσκηση εσωτερικής πολιτικής από τη σχολική µονάδα και 

εποµένως και το διευθυντή να µετατραπεί από απλό διεκπεραιωτή των αποφάσεων του 

κεντρικού εκπαιδευτικού φορέα εξουσίας (ΥΠΕΠΘ) σε ηγέτη, εγκαταλείποντας έναν τρόπο 

διοίκησης προσανατολισµένο προς την παραγωγή έργου για ένα πιο ανθρωποκεντρικό 

µοντέλο διοίκησης. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως σύµφωνα µε το νόµο προβλέπονται 

κάποιες ώρες διδασκαλίας του διευθυντή σε τάξη ανάλογα µε την οργανικότητα του 

σχολείου. Στην πραγµατικότητα όµως λίγοι είναι αυτοί που το εφαρµόζουν, µε αποτέλεσµα ο 

σηµερινός διευθυντής να έχει ξεχάσει την παιδαγωγική του ιδιότητα και να έχει µετατραπεί 

σε γραφειοκράτη. Αυτό πολύ πιθανόν να έχει ως συνέπεια οι διευθυντές να συγκλίνουν προς 

ένα πιο εργοκεντρικό τρόπο διοίκησης. 

        Σε σχέση µε το δεύτερο στόχο της έρευνας, δηλαδή το κατά πόσο τα διάφορα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά επιδρούν στον τρόπο άσκησης διοίκησης, βρέθηκε ότι και τα 
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δύο φύλα υιοθετούν παρόµοιο τρόπο διοίκησης. Οι ασκούντες διοίκηση είναι αντιµέτωποι µε 

τις προσδοκίες των άλλων για τους ρόλους των δύο φύλων που απορρέουν από τα σχετικά 

στερεότυπα. Πλευρές των ρόλων του φύλου, οι οποίες θεωρούνται σχετικές για την 

κατανόηση της άσκησης διοίκησης, είναι τα ηγετικά και τα συλλογικά χαρακτηριστικά.
140

 

Τα ηγετικά χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται στους άντρες παρά στις γυναίκες, 

περιγράφουν µια τάση επιβολής, ελέγχου, λογικής, αποφασιστικότητας και βεβαιότητας. Τα 

συλλογικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποδίδονται στις γυναίκες παρά στους άντρες, 

αφορούν την ευηµερία των άλλων. Παρατηρείται πως οι γυναίκες που κατέχουν διοικητικές 

θέσεις όλο και περισσότερο υιοθετούν συµπεριφορές και τρόπους διοίκησης παρόµοιους µε 

τους άντρες διοικητικά στελέχη.  

         Η Grace υποστηρίζει ότι οι γυναίκες διευθύντριες εργάζονται και λειτουργούν µέσα σε 

πλαίσιο αντρικής ηγεµονίας. Με τον καιρό δηµιουργήθηκε σύγχυση µεταξύ των 

παραδοσιακών αντρικών χαρακτηριστικών µε αυτών της ηγεσίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 

η διοίκηση να θεωρείται συνήθως ‘αντρική υπόθεση’.
141

 Υποστηρίζεται ότι οι προσπάθειες 

των γυναικών που ασκούν διοίκηση να προσαρµόσουν τη συµπεριφορά τους σε απαιτήσεις 

αντικρουόµενες µε το ‘ρόλο’ του γυναικείου φύλου και το ρόλο του ασκούντος διοίκηση, 

µπορεί να δηµιουργήσουν τρόπους διοίκησης που διαφέρουν από αυτούς των αντρών.
142

 Η 

έρευνα που εξετάζει τη συνδυασµένη επίδραση των ρόλων του φύλου και των 

οργανωσιακών ρόλων, διαπιστώνει µια τάση οµοιότητας των αντρών και γυναικών που 

ασκούν ίδιο οργανωσιακό ρόλο.
143

  

         Η Morrison
144

 βρήκε ότι το ψυχολογικό προφίλ των γυναικών που πέτυχαν σε 

ηγετικές-διοικητικές θέσεις µοιάζει πολύ περισσότερο µε αυτό των αντρών διοικητικών 

στελεχών από ότι των γυναικών γενικά. Η Meta Kruger βρήκε σε έρευνα της µεταξύ 98 

ζευγαριών αντρών και γυναικών διευθυντών στην Ολλανδία ότι οι γυναίκες δε διέφεραν από 

τους άντρες διευθυντές σε ότι αφορά την εσωτερική επικοινωνία και τον προσωπικό τρόπο 
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διοίκησης.
145

 Επίσης, διερεύνησε αν οι γυναίκες διευθύντριες ενδιαφέρονται περισσότερο 

για τους άλλους και είναι λιγότερο προσανατολισµένες προς την επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί από ότι οι άντρες συνάδελφοί τους, καταλήγοντας στο συµπέρασµα πως οι 

γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας  δε διαφέρουν σχεδόν καθόλου από τους άντρες διευθυντές στον 

τρόπο που ‘βιώνουν την εξουσία’. Ψυχολογικές µελέτες υποστηρίζουν την άποψη ότι καθώς 

οι γυναίκες αποκτούν δύναµη, χαρακτηριστικά που κανονικά θεωρούνται γυναικεία 

τροποποιούνται. 

        Ωστόσο η κοινωνικοποίηση στους σύγχρονους οργανισµούς, οι οποίοι αντιµετωπίζουν 

ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και γεµάτο πιέσεις περιβάλλον, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί 

οργανισµοί, έχει ως στόχο την υιοθέτηση νέων µορφών διοίκησης. Η νέα κατάσταση απαιτεί 

διοικούντες οι οποίοι έχουν την ευελιξία να χρησιµοποιούν πρακτικές που χαρακτηρίζουν 

και τον ‘αρσενικό’ και το ‘θηλυκό’ τρόπο διοίκησης. Στη βιβλιογραφία προτείνεται το 

λεγόµενο ανδρόγυνες είδος άσκησης διοίκησης. Ο όρος αυτός περιγράφει, ανεξάρτητα από 

το βιολογικό φύλο, το αποτέλεσµα του διοικούντος να συνδυάζει τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά του αρσενικού και θηλυκού τρόπου διοίκησης.
146

 

         Σε σχέση  µε τους υπόλοιπους δηµογραφικούς παράγοντες (ηλικία, έτη προϋπηρεσίας 

στο συγκεκριµένο επάγγελµα, έτη υπηρεσίας σε θέση διευθυντή και µορφωτικό επίπεδο) 

παρατηρούµε ότι ο δηµογραφικός παράγοντας που επηρεάζει την άσκηση διοίκησης είναι η 

ηλικία. ∆ιαπιστώνουµε ότι  ανάµεσα στις ηλικιακές οµάδες των ατόµων που χρησιµοποιούν 

το ανθρωποκεντρικό είδος διοίκησης, αυτή που χρησιµοποιεί κυρίαρχα το ανθρωποκεντρικό 

είδος άσκησης διοίκησης είναι η οµάδα των 50 και άνω. Το ίδιο συµβαίνει και µε το 

εργοκεντρικό είδος διοίκησης.  Η οµάδα των 50 και άνω δηλώνει ότι το χρησιµοποιεί πιο 

κυρίαρχα από τις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες. Αυτό ίσως να συµβαίνει γιατί τα άτοµα αυτά 

έχουν ήδη αναπτύξει ένα συγκεκριµένο µοντέλο διοίκησης το οποίο εφαρµόζουν αρκετά 

χρόνια στην εργασία τους και δεν έχουν τη διάθεση να το αλλάξουν ή να κάνουν κάποιες 

µετατροπές, σε αντίθεση µε τους νεότερους που είναι σε θέση να µετατρέψουν ή να 

πειραµατιστούν εφαρµόζοντας διαφορετικά στυλ ηγεσίας.  

          Ο τρίτος στόχος της έρευνας, δηλαδή το κίνητρο επίτευξης και ειδικότερα ποιες από 

τις τέσσερις ανάγκες του κινήτρου (επίτευξη, διαπροσωπικές σχέσεις, αυτονοµία και 

εξουσία- δύναµη) είναι πιο ισχυρές στους διευθυντές των δηµοτικών σχολείων  µετρήθηκε 
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µε το Μanifest Needs Questionnaire (MNQ). Η εσωτερική συνέπεια του ερωτηµατολογίου 

σύµφωνα µε το δείκτη Cronbach α είναι 0.77, αρκετά ικανοποιητική. Ωστόσο η εσωτερική 

συνέπεια των τεσσάρων παραγόντων του ερωτηµατολογίου είναι µικρή, γεγονός που δε µας 

επιτρέπει την εξαγωγή  αξιόπιστων συµπερασµάτων.  Σε αρκετές έρευνες βρέθηκε ότι η 

αξιοπιστία και η εσωτερική συνέπεια του εργαλείου δεν είναι αρκετή για την εξαγωγή 

αξιόπιστων αποτελεσµάτων. Οι Brief, Aldag, Darron και Power διεξήγαγαν έρευνα σε 96 

νοσοκόµες στην Αϊόβα. Σε αντίθεση µε τους Steers και Braunstein συµπέραναν ότι το MNQ 

δείχνει γενικά µη ικανοποιητικές ψυχοµετρικές ιδιότητες. Συγκεκριµένα οι Brief κ.ά. δεν 

κατάφεραν να αναπαράγουν παραγοντική δοµή του ΜΝQ. Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν 

ότι παρόλο που η ανάγκη για εξουσία επιδεικνύει επαρκή εσωτερική συνέπεια (α=.68), οι 

εκτιµήσεις για τις άλλες ανάγκες  είναι χαµηλές (Επίτευξη: α=.43, ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις: 

α=.05, Αυτονοµία: α=.45).
147

 

       Ο Βlackburn διεξήγαγε δύο έρευνες σε εργαζόµενους κατασκευαστικών επιχειρήσεων 

σε δύο µεγάλες επιχειρήσεις. Το δείγµα και στις δύο έρευνες ήταν από όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα των επιχειρήσεων και στην πρώτη έρευνα (n=200) ήταν ηλικίας 35-39 ετών και στη 

δεύτερη έρευνα (n=115) το δείγµα είχε ηλικία 30-34 ετών. Τρία σηµαντικά στοιχεία για το 

συγκεκριµένο εργαλείο αναφέρθηκαν. Πρώτον, η εσωτερική συνέπεια των κλιµάκων 

εξετάστηκε και βρέθηκε µη επαρκή εκτός αυτής της ανάγκης για εξουσία. ∆εύτερον, παρόλο 

που οι ερωτώµενοι έδωσαν σταθερές απαντήσεις σε σχέση µε τις ανάγκες τους, οι κλίµακες 

στις οποίες οι απαντήσεις  αντιστοιχούν δε διαθέτουν  εσωτερική συνοχή Τρίτον, αυτό είχε 

ως συνέπεια, τα αποτελέσµατα από την παραγοντική ανάλυση να δείχνουν ότι, γενικά, τα 

αντικείµενα των κλιµάκων δε δηµιουργούν απόλυτες συστοιχίες µε τις καθορισµένες 

κλίµακες του εργαλείου.
148

 

         Σε έρευνα του Joiner σε 153 νοσοκόµες, µέσου όρου ηλικίας 34 ετών, 

χρησιµοποιήθηκε το ΜΝQ. Χρησιµοποιήθηκαν δύο µέθοδοι για τον έλεγχο της αξιοπιστίας 

του ερωτηµατολογίου. Το Spearman-Brown reliability formula και το Cronbach’s alpha 

coefficient. Και στις δύο περιπτώσεις καµιά από τις τέσσερις κλίµακες δεν έδειξε υψηλή 

αξιοπιστία εκτός από την κλίµακα που εξετάζει την ανάγκη για εξουσία. 
149

 Σε άλλη έρευνα 

346 νέων σε ηλικία εργαζοµένων (Μ.Ο. ηλικίας:17 έτη) σε οικονοµικούς οργανισµούς τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι κλίµακες και των τεσσάρων αναγκών είχαν χαµηλή εσωτερική 
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συνοχή. Το γεγονός, σύµφωνα µε τους συγγραφείς Williams και Woodward, µπορεί να 

οφείλεται στη νεαρή ηλικία των υποκειµένων του δείγµατος και στο ότι τα αποτελέσµατα εν 

µέρει δείχνουν κοινωνικά επιθυµητές απαντήσεις.
150

 

         Στην παρούσα έρευνα, η εξέταση των κλιµάκων του εργαλείου και των αντικειµένων 

της κάθε κλίµακας αποκαλύπτει ότι τα αποτελέσµατα ίσως να οφείλονται στην µη ικανότητα 

των ερωτώµενων να προβούν σε λογικούς διαχωρισµούς ανάµεσα στα αντικείµενα, κι αυτό 

γιατί τα αντικείµενα µιας κλίµακας τείνουν να συµπίπτουν και να συµπλέκονται µε άλλες 

κλίµακες. Ένας βασικός παράγοντας της αµφισβητούµενης αξιοπιστίας των κλιµάκων 

µπορεί να είναι ο µικρός αριθµός των αντικειµένων (n=20) που εξετάζουν τις τέσσερις 

ανάγκες.
151

          

         Παρόλο που το ΜΝQ ως σύνολο χαρακτηρίστηκε µε χαµηλά επίπεδα αξιοπιστίας η 

κλίµακα της ανάγκης για εξουσία (MNQDOM)
152

  φαίνεται πως έχει αποδεκτά επίπεδα 

εσωτερικής συνέπειας όπως συµβαίνει και στην παρούσα έρευνα. Στην πραγµατικότητα η 

µέση τιµή του δείκτη alpha για το MNQDOM (ΕΞΟΥΣΙΑ) σε 16 δείγµατα όπως ανέφερε ο 

Medcof ήταν της τάξεως του 0.725. Επίσης, ο Medcof βρήκε πειστικές αποδείξεις 

εγκυρότητας όσον  αφορά την κατασκευή του MNQDOM (ΕΞΟΥΣΙΑ). Στην έρευνα του σε 

118 MBA φοιτητές κατέληξε στο συµπέρασµα πως είναι αποδεκτή η χρήση του MNQDOM 

(ΕΞΟΥΣΙΑ) ως εργαλείο για τη µέτρηση της ανάγκης για εξουσία-δύναµη γιατί επέδειξε 

αξιοπιστία και εγκυρότητα.
 153

  

        Οι Mudrack και Farrell σε έρευνα τους σε 248 ενήλικες που παρακολουθούσαν 

απογευµατινά µαθήµατα πάνω  στην οργανωσιακή συµπεριφορά (χωρίς πτυχίο) στον 

Καναδά, βρήκαν ότι το MNQDOM (ΕΞΟΥΣΙΑ) φαίνεται να έχει αποδεκτά επίπεδα 

εσωτερικής συνοχής (a=0.70). Οι συµµετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι τείνουν να 

παίζουν το ρόλο του εξουσιαστή,  του συντονιστή, του ατόµου που παίρνει πρωτοβουλίες 

και συνεισφέρει στην οµάδα, του ατόµου που αποσαφηνίζει και προσανατολίζει την οµάδα 

σε ένα σκοπό. Τα µέλη οµάδων µε υψηλή την ανάγκη για εξουσία τείνουν να υποδεικνύουν 

τους εαυτούς τους για σχετικά µεγάλο αριθµό ρόλων συµπεριφοράς, παρόλο που τα ίδια 
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µέλη µπορεί να µη χαρακτηρίζονται για τη µεγάλη συνεισφορά τους στην οµαδική 

προσπάθεια.
154

 

        Στο πλαίσιο των παραπάνω ερευνών θεωρήθηκε και τελικά απεδείχθη πως η ανάγκη για 

εξουσία µπορεί να αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα για το είδος άσκησης εξουσίας που 

ακολουθούν οι διευθυντές, και συγκεκριµένα αποτέλεσε προβλεπτικό παράγοντα για το 

εργοκεντρικό είδος άσκησης διοίκησης. Από µια πιο λεπτοµερή µελέτη βρέθηκε πως οι 

διευθυντές µε υψηλή την ανάγκη για εξουσία δίνουν έµφαση στο να τελειώνουν οι δουλειές 

µέσα στις προθεσµίες, παροτρύνουν και κανονίζουν τους υφισταµένους τους να δουλεύουν 

στο έπακρο, αποφασίζουν µε κάθε λεπτοµέρεια τι πρέπει να γίνει, δε λαµβάνουν υπόψη τα 

συναισθήµατα των υφισταµένων τους, επιµένουν στην πιστή ακολουθία διεκπεραίωσης των 

εργασιών, δίνουν έµφαση στην ποσότητα της δουλειάς και ζητούν από τους υφισταµένους 

τους να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Συγχρόνως, είναι έτοιµοι να δοκιµάσουν τις 

καινούριες ιδέες τους, δίνουν έµφαση στο υψηλό ηθικό των ιεραρχικά κατωτέρων τους, 

επιµένουν να γίνονται όλα όπως τα θέλουν οι ίδιοι και είναι σκληροί µε τον υφιστάµενο που 

κάνει κάποιο λάθος. Συµπερασµατικά, παρατηρούµε ότι οι διευθυντές µε υψηλή την ανάγκη 

για εξουσία παίζουν τους ρόλους του καθοδηγητή και οργανωτή, του ατόµου που παίρνει 

πρωτοβουλίες και εφαρµόζει τις ιδέες του, του οραµατιστή προς ένα σκοπό, παίζουν 

ουσιαστικά το ρόλο του εξουσιαστή (βλ. παράρτηµα).  

        Εµπειρικές µελέτες επαληθεύουν τη δύναµη πειθούς, επιρροής και ελέγχου που άτοµα 

µε υψηλή την ανάγκη για εξουσία τείνουν να κατέχουν. Αεροσυνοδοί µε υψηλό δείκτη στην 

ανάγκη για εξουσία τείνουν να επιλύουν διαφορές και παράπονα µέσω ανεπίσηµων 

συζητήσεων µε τους διοικούντες τους,
155

 διευθυντές σχολικών µονάδων µε υψηλή την 

ανάγκη για εξουσία χρησιµοποιούν πειστικά επιχειρήµατα και τη χειραγώγηση ως µεθόδους 

επιρροής των υφισταµένων τους
156

 και µεσαίας κλίµακας µάνατζερ τείνουν να διαθέτουν 

αυξηµένες ικανότητες πειθούς σε σηµαντικές στρατηγικές αποφάσεις.
157

 

        Ως τελικό συµπέρασµα , µπορούµε να πούµε πως το Manifest Needs Questionnaire των 

Steers και  Braunstein δεν αποτελεί  κατάλληλο εργαλείο για  να διερευνήσει τις τέσσερις 

ανάγκες του κινήτρου επίτευξης σύµφωνα µε τη θεωρία του McClelland στους διευθυντές 
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Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην ελληνική πραγµατικότητα, αφού δε 

δίνει αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσµατα. Ωστόσο θεωρείται πως είναι κατάλληλο να 

διερευνήσει την ανάγκη για εξουσία, όπως διαφαίνεται από τη διεθνή αρθρογραφία αλλά και 

από την παρούσα έρευνα.  

 

6.6. Επίλογος – Προτάσεις 

 

         Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας δείχνουν ότι οι σηµερινοί διευθυντές των 

δηµοτικών σχολείων εφαρµόζουν στην πλειοψηφία τους ένα εργοκεντρικό µοντέλο 

διοίκησης, χωρίς να υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα. Φαίνεται ακόµη πως υπάρχει 

θετική σχέση ανάµεσα στην αύξηση της ηλικίας και την  άσκηση του εκάστοτε τρόπου 

διοίκησης. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η ανάγκη για εξουσία αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα 

για το είδος άσκησης διοίκησης, και συγκεκριµένα για το εργοκεντρικό είδος διοίκησης.  

         Από µια γενικότερη θεώρηση του ρόλου του διευθυντή σχολικής µονάδας στην 

ελληνική βιβλιογραφία αλλά και από την παρούσα έρευνα, φαίνεται ότι η διεύθυνση του 

σχολείου είναι µια σύνθετη λειτουργία, όχι µόνο σε επίπεδο δεοντολογικό αλλά και σε 

επίπεδο καθηµερινής άσκησης. Πρόκειται για µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία 

συνιστάται σε ένα εσώτερο πυρήνα επιταγών και σε ένα πλαίσιο εξωτερικών 

περιορισµών.
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 Μέσα στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν δυνατότητες ατοµικών πρωτοβουλιών και 

επιλογών. Αν θα αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες εξαρτάται από την ικανότητα του κάθε 

διευθυντή να διευρύνει το πεδίο δράσης του και να κάνει τις σωστές επιλογές, χωρίς να µένει 

σε στερεότυπες καταστάσεις και συµπεριφορές σχετικά µε το ρόλο του ως διοικητικό 

στέλεχος της εκπαίδευσης. 

         Αποτελεί αναντίρρητο γεγονός πως το γραφειοκρατικό µοντέλο διοίκησης που 

επιβάλλεται ουσιαστικά από την πολιτική ηγεσία, δε βοηθά ούτε στην αποτελεσµατική 

διοίκηση ούτε στην αποτελεσµατικότητα των σχολικών µονάδων. Ασφαλώς, η επιλογή των 

ατόµων που καλούνται να επιτελέσουν ένα τέτοιο έργο όπως και η συστηµατική τους 

εκπαίδευση (επιµορφωτικά σεµινάρια, θέσπιση περισσότερων µεταπτυχιακών σπουδών 

πάνω στη ∆ηµόσια-Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση) µπορούν να συµβάλλουν στην 

αποτελεσµατικότητά τους, πολύ περισσότερο αν συνοδευτούν µε τον έγκαιρο 

προσανατολισµό για τη θέση αυτή, την προοπτική επαγγελµατικής εξέλιξης, τα ισχυρά 
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κίνητρα και τη συνεχή υποστήριξη.
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 Τέτοιου είδους ρυθµίσεις δε φαίνεται να αρκούν για 

την ουσιαστική αναβάθµιση του έργου της διεύθυνσης. Η αποτελεσµατικότητα ενός 

διευθυντή δεν είναι συνάρτηση µόνο του χαρακτήρα του, της εκπαίδευσης του ή των 

εκάστοτε συνθηκών. Η διεύθυνση σχολείου δεν µπορεί να ειδωθεί αποκοµµένη από το 

σύστηµα διοίκησης της ελληνικής εκπαίδευσης, ούτε κι από τους άλλους συντελεστές της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί.  

         Πρέπει εποµένως οι ρυθµίσεις για έναν αποτελεσµατικό διευθυντή να ενταχθούν σε 

ένα ευρύτερο προγραµµατισµό για τη στελέχωση της εκπαίδευσης, σε συνδυασµό µε µια 

περισσότερο ευέλικτη και αποκεντρωµένη δοµή διοίκησης. Η αυτονοµία της σχολικής 

µονάδας και η σύνδεσή της µε την τοπική κοινωνία µπορούν να αποτελέσουν το έναυσµα  

για να είναι σε θέση ο διευθυντής να επιτελεί το έργο του, αξιοποιώντας τις κεντρικές 

ρυθµίσεις ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα του σχολείου του.  

        Σε ένα όµως υπό διαµόρφωση διοικητικό σύστηµα πρέπει να διατυπωθούν οι αρχές και 

οι αξίες που θα το διέπουν, χρειάζεται δηλαδή ένας κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της 

διοίκησης. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο για την αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διοίκησης στη 

χώρα µας θα πρέπει να διερευνηθούν οι παρακάτω τρεις άξονες: 

α) Ο τρόπος υλοποίησης  στην πράξη του  ρόλου κάθε στελέχους της διοίκησης και κυρίως 

του διευθυντή της σχολικής µονάδας. 

β) Τα περιθώρια που υπάρχουν για να αλλάξει η σηµερινή κατάσταση. 

γ) Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών της βάσης για να βελτιωθεί ο ρόλος των στελεχών 

εκπαίδευσης και κυρίως του διευθυντή σχολείου µε απώτερο σκοπό την αναβάθµιση της 

ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης; 

        Ειδικότερα για την ολοκληρωµένη διερεύνηση του τρόπου διοίκησης των διευθυντών 

σχολικών µονάδων της παρούσας έρευνας προτείνεται: α) η συνεκτίµηση ατοµικών και 

οµαδικών ετερο-περιγραφών της συµπεριφοράς του διευθυντή, β) η συλλογή στοιχείων 

σχετικά µε τις απόψεις των διευθυντών για το τι πιστεύουν οι ίδιοι για τους παράγοντες που 

επιδρούν στην υιοθέτηση µιας συγκεκριµένης διοικητικής συµπεριφοράς, γ) ο συνδυασµός 

ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων, και δ) η συλλογή στοιχείων σχετικά µε το κίνητρα που 

τους ωθούν στη διεκδίκηση διοικητικής θέσης και στη υιοθέτηση µιας συγκεκριµένης 

διοικητικής συµπεριφοράς. 

         Εν κατακλείδι, η παρούσα έρευνα ανοίγει το δρόµο για περαιτέρω έρευνα πάνω στη 

διερεύνηση του τρόπου διοίκησης των στελεχών εκπαίδευσης σε πανελλαδική κλίµακα. 
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 Βλ. ό.π. 



Απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως ποιο µοντέλο διοίκησης αποτελεί το πιο κατάλληλο και 

εφαρµόσιµο στην ελληνική σχολική πραγµατικότητα, αν οι διευθυντές που έχουν καλύψει το 

κίνητρο επίτευξης γίνονται πιο αποτελεσµατικοί και αφοσιωµένοι εκπαιδευτικοί, αν η 

αποµάκρυνσή τους από την τάξη αποτελεί αιτία για την υιοθέτηση ενός περισσότερου 

εργοκεντρικού είδους διοίκησης, αν διαθέτουν ακόµα εργασιακό ενδιαφέρον µε αποτέλεσµα 

να βοηθούν στην αναβάθµιση και ανάπτυξη του σχολείου τους, θα   µπορούσαν να 

εµπλουτίσουν καλύτερα τη φύση της ελληνικής εκπαιδευτικής διοίκησης έτσι ώστε να 

συµβάλλουν στη χάραξη µιας καινούριας εκπαιδευτικής πολιτικής περισσότερο 

αποκεντρωµένης και πιο αποτελεσµατικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακες στατιστικής ανάλυσης 
 

Correlations 

 

    anthr 

ergok Pearson 

Correlation 
,634(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 65 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Graph 

 

 
T-Test 

 

 Group Statistics 

 

 SEX N Mean 
Std. 

Deviation 

1 48 2,88 ,26 
anthr 

2 17 2,93 ,28 

1 48 3,09 ,49 
ergok 

2 17 3,11 ,38 

 

 

 

 



 Independent Samples Test 

 

  t-test for Equality of Means 

  t df 

Sig. (2-

tailed) 

anthr -,717 63 ,476 

ergok -,156 63 ,876 

 

 

Oneway 

 

 

 Descriptives 

 

  N Mean 
Std. 

Deviation 

Μέχρι 45 13 2,75 ,24 

45 - 50 28 2,88 ,26 

Πάνω από 

50 
24 2,98 ,25 

anthr 

Total 65 2,89 ,26 

Μέχρι 45 13 2,87 ,38 

45 - 50 28 3,02 ,44 

Πάνω από 

50 
24 3,30 ,47 

ergok 

Total 65 3,09 ,46 

 

 

 ANOVA 

 

    

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 
,471 2 ,236 3,747 ,029 

Within Groups 3,900 62 ,063     

anthr 

Total 4,372 64       

Between 

Groups 
1,808 2 ,904 4,697 ,013 

Within Groups 11,933 62 ,192     

ergok 

Total 13,742 64       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Post Hoc Tests 

 

 Multiple Comparisons 

 

Scheffe  

Dependent 

Variable 

(I) 

AGE_CODE 

(J) 

AGE_CODE 

Mean 

Difference 

(I-J) Sig. 

anthr Μέχρι 45 45 - 50 -,13420 ,288 

    Πάνω από 50 -,23511(*) ,030 

  45 - 50 Μέχρι 45 ,13420 ,288 

    Πάνω από 50 -,10091 ,358 

  Πάνω από 

50 

Μέχρι 45 
,23511(*) ,030 

    45 - 50 ,10091 ,358 

ergok Μέχρι 45 45 - 50 -,14403 ,622 

    Πάνω από 50 -,42590(*) ,024 

  45 - 50 Μέχρι 45 ,14403 ,622 

    Πάνω από 50 -,28187 ,077 

  Πάνω από 

50 

Μέχρι 45 
,42590(*) ,024 

    45 - 50 ,28187 ,077 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 

 

Correlations 

 

 Correlations 

 

    anthr ergok 

Προϋπηρεσία Pearson 

Correlati

on 

,218 ,188 

  Sig. (2-

tailed) 
,081 ,134 

  N 65 65 

Υπηρεσία σε 

θέση ∆/ντή 

Pearson 

Correlati

on 

,013 ,176 

  Sig. (2-

tailed) 
,919 ,161 

  N 65 65 

 

 

 

 

 

 

 



 Correlations 

 

  anthr 

achiev 
Pearson 

Correlation 
,401(**) 

 Sig. (2-tailed) ,001 

 N 65 

affiliat 
Pearson 

Correlation 
,127 

 Sig. (2-tailed) ,312 

 N 65 

autonomy 
Pearson 

Correlation 
,579(**) 

 Sig. (2-tailed) ,000 

 N 65 

dominanc

e 

Pearson 

Correlation 
,374(**) 

 Sig. (2-tailed) ,002 

 N 65 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  

Correlations 

 

  ergok 

achiev 
Pearson 

Correlation 
,342(**) 

 Sig. (2-tailed) ,005 

 N 65 

affiliat 
Pearson 

Correlation 
,006 

 Sig. (2-tailed) ,963 

 N 65 

autonomy 
Pearson 

Correlation 
,342(**) 

 Sig. (2-tailed) ,005 

 N 65 

dominanc

e 

Pearson 

Correlation 
,548(**) 

 Sig. (2-tailed) ,000 

 N 65 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 



 Group Statistics 

 

 SEX N Mean 
Std. 

Deviation 

achiev 1 48 3,5143 ,56617 

 2 17 3,5529 ,42737 

affiliat 1 48 3,4667 ,59263 

 2 17 3,7294 ,64785 

autonomy 1 48 3,0125 ,61941 

 2 17 3,1529 ,65395 

dominanc

e 
1 48 3,0204 ,78717 

 2 17 3,0118 ,46082 

 

Independent Samples Test 

 

 t df 
Sig. (2-

tailed) 

achiev -,256 63 ,799 

affiliat 
-

1,533 
63 ,130 

autonomy -,792 63 ,431 

dominanc

e 
,042 63 ,966 

 

 

 Descriptives 

 

  N Mean 
Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Μέχρι 45 13 3,58 ,46 2,80 4,20 

45 - 50 28 3,53 ,55 2,60 5,00 
achiev 

Πάνω από 

50 
24 3,49 ,56 2,60 4,20 

Μέχρι 45 13 3,78 ,59 2,60 4,60 

45 - 50 28 3,59 ,67 2,40 4,60 
affiliat 

Πάνω από 

50 
24 3,33 ,51 2,40 4,20 

Μέχρι 45 13 2,86 ,43 2,20 3,60 

45 - 50 28 3,08 ,65 2,20 4,80 
autonomy 

Πάνω από 

50 
24 3,12 ,69 1,80 4,40 

Μέχρι 45 13 2,98 ,50 2,40 4,00 

45 - 50 28 2,96 ,73 1,20 4,20 dominanc

e Πάνω από 

50 
24 3,10 ,80 1,40 4,20 

 

  

 



ANOVA 

 

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
,081 2 ,041 ,141 ,869 

Within Groups 17,926 62 ,289   
achiev 

Total 18,007 64    

Between 

Groups 
1,880 2 ,940 2,624 ,081 

Within Groups 22,209 62 ,358   
affiliat 

Total 24,089 64    

Between 

Groups 
,591 2 ,296 ,747 ,478 

Within Groups 24,531 62 ,396   
autonomy 

Total 25,122 64    

Between 

Groups 
,258 2 ,129 ,248 ,781 

Within Groups 32,263 62 ,520   

dominanc

e 

Total 32,522 64    

 

 

 

Correlations 

 

    achiev affiliat 

autonom

y 

dominanc

e 

Προϋπηρεσία  Pearson 

Correlation 
-,147 -,252(*) ,119 -,167 

  Sig. (2-tailed) ,241 ,043 ,346 ,184 

  N 65 65 65 65 

Υπηρεσία σε 

θέση ∆/ντή 

Pearson 

Correlation 
-,072 -,283(*) -,001 ,019 

  Sig. (2-tailed) ,569 ,022 ,991 ,883 

  N 65 65 65 65 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆είκτες συνάφειας Pearson r µεταξύ της ανάγκης για εξουσία και των δηλώσεων-

συµπεριφορών στον τρόπο άσκησης διοίκησης 

 

Συµπεριφορές
160

 Εξουσία 
Συµπεριφορές 

Εξουσία 

7. Απαιτεί από τους 

υφισταµένους του 

περισσότερα απ’ όσα 

κάνουν ή µπορούν να 

κάνουν 

0.252* 29. Κάνει προσωπικές 

χάρες στους 

υφισταµένους του 

-0.268* 

8. Κριτικάρει µια 

συγκεκριµένη πράξη 

παρά ένα  συγκε-

κριµένο άτοµο 

0.557** 30. Επιµένει να τον 

ενηµερώνουν για 

αποφάσεις που 

παίρνουν ιεραρχικά 

κατώτεροί του 

0.252* 

9. ∆ίνει έµφαση στο να 

τελειώνουν οι 

δουλειές µέσα στις 

προθεσµίες 

0.292* 34. Επιµένει οι 

υφιστάµενοί του να 

ακολουθούν µε κάθε 

λεπτοµέρεια τους 

καθιερωµένους 

τρόπους µε τους 

οποίους γίνονται οι 

δουλειές 

0.486** 

10. Κανονίζει ώστε οι 

ιεραρχικά κατώτεροί 

του 

να δουλεύουν στο 

έπακρο 

0.359** 35. ∆ίνει έµφαση στο 

να δίνουν οι 

υφιστάµενοί του το 

έπακρο των 

δυνατοτήτων τους 

0.576** 

12. Αρνείται να 

εξηγήσει τις πράξεις 

του 

 

0.347** 37. ∆ίνει έµφαση στην 

ποσότητα της δουλειάς 
0.318** 

13. Παροτρύνει τους 

υφισταµένους του να 

προσπαθήσουν 

περισσότερο 

0.541** 38. Ζητά από τους 

υφισταµένους του να 

βελτιώσουν τις 

επιδόσεις τους 

0.504** 

15. Μεταχειρίζεται 

τους ιεραρχικά 

κατωτέρους 

του, χωρίς να λαµβάνει 

υπόψη τα 

συναισθήµατά τους 

0.377** 39.∆ίνει έµφαση στο 

«υψηλό ηθικό» των 

ιεραρχικά κατωτέρων 

του 

0.542** 

16. Αλλάζει τα 

καθήκοντα των 

ιεραρχικά 

κατωτέρων του χωρίς 

να το συζητά πρώτα 

µε τους ίδιους 

0.281* 40. ∆οκιµάζει τις 

καινούριες ιδέες του 
0.380** 

20. Ενεργεί χωρίς να 

συµβουλεύεται πρώτα 

τους υφισταµένους του 

0.349** 42. Είναι πρόθυµος να 

κάνει αλλαγές 
-0.330** 

                                                 
160

 Οι αριθµοί αντιστοιχούν στη σειρά µε την οποία εµφανίζονται οι δηλώσεις-συµπεριφορές στο 

ερωτηµατολόγιο ΄Περιγραφή της ∆ιοικητικής Συµπεριφοράς΄. 



21. Αντιστέκεται σε 

αλλαγές του τρόπου 

που 

γίνονται τα πράγµατα  

0.365* 44. Ζητά «θυσίες» από 

τους υφισταµένους του 

για το καλό της 

υπηρεσίας ή της 

σχολικής µονάδας 

0.295* 

23. Είναι εξαιρετικά 

σκληρός µε τον 

υφιστάµενο που κάνει 

κάποιο λάθος 

0.432** 45. Επιµένει να 

γίνονται όλα όπως τα 

θέλει εκείνος 

0.313* 

24. Αρνείται να 

υποχωρήσει όταν οι 

άλλοι 

διαφωνούν µαζί του 

0.361** 46. Αφήνει τους 

άλλους να κάνουν τη 

δουλειά 

τους όπως εκείνοι 

νοµίζουν καλύτερα 

-0.279* 

27. Μεταχειρίζεται 

τους υφισταµένους του 

ως ίσους µε αυτόν 

-0.293* 47. Αναθέτει 

συγκεκριµένα έργα 

στους 

ιεραρχικά κατωτέρους 

του 

0.342* 

28. Θέτει σε εφαρµογή 

προτάσεις που γίνονται 

από ιεραρχικά 

κατωτέρους του 

 

-0.292* 48. Κριτικάρει τους 

υφισταµένους του 

µπροστά σε άλλους 

0.253* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

         Το ερωτηµατολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας αφορά τον τρόπο διοίκησης της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε διευθυντές σχολικών µονάδων  

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Το Α’ µέρος αφορά  δηµογραφικά στοιχεία. Το Β’ µέρος 

διερευνά τον τρόπο διοίκησης και ηγεσίας που ακολουθείται. Το Γ’ µέρος ανιχνεύει στάσεις 

και συµπεριφορές απέναντι σε συγκεκριµένες εργασιακές συνθήκες. 

         Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και σκοπό έχει αποκλειστικά και µόνο την 

εξυπηρέτηση της συγκεκριµένης έρευνας. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχει 

παραµένουν απόρρητες. 

         Η έρευνα αυτή που στοχεύει στην αναβάθµιση του τρόπου διοίκησης της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δε θα είναι δυνατή χωρίς τη δική σας διάθεση για συνεργασία, 

για την οποία σας ευχαριστούµε θερµά. 

 

    

Κωνσταντίνα  Κ. Κυριατζάκου                                                 Αθηνά  Α. Σιπητάνου 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.                                                                   Επίκουρη καθηγήτρια  

 

 

 

 

 

 

 

 



Α΄ΜΕΡΟΣ 

 

Σηµειώστε Χ στο κατάλληλο κουτάκι 

1. Άνδρας                                     Γυναίκα 

 

2. Πόσο χρονών είστε;  25-30                30-35               35-40               40-45 

                                      45-50                50-55               55-60               60 και άνω 

3. Είστε: 

α) Απόφοιτος/η Παιδαγωγικής Ακαδηµίας                     Αν ναι, έχετε κάνει εξοµοίωση;     

 

    Απόφοιτος/η Παιδαγωγικού Τµήµατος  

 

β) Έχετε µεταπτυχιακό δίπλωµα;      Ναι                    Όχι 

γ) Έχετε διδακτορικό δίπλωµα;         Ναι                    Όχι  

δ) Έχετε άλλο πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης;       Ναι                Όχι       

Αν ναι, ποιο είναι αυτό; …………………………………………………………………… 

4. Πόσα χρόνια υπηρετείτε στην εκπαίδευση;  …… 

5. Πόσα χρόνια είστε διευθυντής/ντρια ή προϊστάµενος/η;  ….. 

6. Οργανικότητα του σχολείου που υπηρετείτε: ……… 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

 

Σηµειώστε µ’ ένα Χ το βαθµό της συµφωνίας σας µε τις παρακάτω προτάσεις.  Αποφύγετε 

όσο είναι δυνατό να δηλώσετε αυτό που θα θέλατε να είστε.  

 

 

Είστε ένας προϊστάµενος που: 

 
Ελάχιστα 

 

Λίγο Μερικές 

Φορές 

Πολύ Πάρα 

πολύ 

1. Είναι φιλικός και µπορείς εύκολα να τον 

προσεγγίσεις  

     

2. Υπερασπίζεται τους υφισταµένους του, 

ακόµη κι αν αυτό τον κάνει λιγότερο 

δηµοφιλή στους άλλους  

     

3. Απορρίπτει τις προτάσεις για αλλαγές 

 

     

4. ∆ιοικεί µε σκληρό και άκαµπτο τρόπο 

 

     



Είστε ένας προϊστάµενος που: 

 
Ελάχιστα 

 

Λίγο Μερικές 

Φορές 

Πολύ Πάρα 

πολύ 

5. Μιλά για το πόσα πολλά πράγµατα θα 

έπρεπε να γίνουν 

     

6. Κριτικάρει την άσχηµη δουλειά 

 

     

7. Απαιτεί από τους υφισταµένους του 

περισσότερα απ’ όσα κάνουν ή µπορούν να 

κάνουν 

     

8. Κριτικάρει µια συγκεκριµένη πράξη παρά 

ένα συγκεκριµένο άτοµο 

     

9. ∆ίνει έµφαση στο να τελειώνουν οι 

δουλειές µέσα στις προθεσµίες 

     

10. Κανονίζει ώστε οι ιεραρχικά κατώτεροί του 

να δουλεύουν στο έπακρο 
     

11. Σε σηµαντικά ζητήµατα, παίρνει τη 

συγκατάθεση των υφισταµένων του πριν 

προχωρήσει 

     

12. Αρνείται να εξηγήσει τις πράξεις του 

 
     

13. Παροτρύνει τους υφισταµένους του να 

προσπαθήσουν περισσότερο 

     

14. Βοηθά τους υφισταµένους του σε 

προσωπικά τους προβλήµατα 

     

15. Μεταχειρίζεται τους ιεραρχικά κατωτέρους 

του, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τα 

συναισθήµατά τους 

     

16. Αλλάζει τα καθήκοντα των ιεραρχικά 

κατωτέρων του χωρίς να το συζητά πρώτα 

µε τους ίδιους 

     

17. Αποφασίζει µε κάθε λεπτοµέρεια τι πρέπει 

να γίνει και πως πρέπει να γίνει 

     

18. Είναι εύκολα κατανοητός 

 

     

19. Αποδέχεται αργά τις νέες ιδέες 

 

     

20. Ενεργεί χωρίς να συµβουλεύεται πρώτα 

τους υφισταµένους του 
     

21. Αντιστέκεται σε αλλαγές του τρόπου που 

γίνονται τα πράγµατα 
     

22.Ενθαρρύνει την εργασία πέραν του ωραρίου 

 
     

23. Είναι εξαιρετικά σκληρός µε τον 

υφιστάµενο που κάνει κάποιο λάθος 

     

24. Αρνείται να υποχωρήσει όταν οι άλλοι 

διαφωνούν µαζί του 

     

25. Κάνει τους ιεραρχικά κατωτέρους του να 

αισθάνονται άνετα όταν µιλούν µαζί του 

     

26. Ενθαρρύνει τους υφισταµένους του που 

δουλεύουν µε αργούς ρυθµούς να 

προσπαθήσουν περισσότερο 

     

 

 

 

     



Είστε ένας προϊστάµενος που: 

 
Ελάχιστα 

 

Λίγο Μερικές 

Φορές 

Πολύ Πάρα 

πολύ 

27. Μεταχειρίζεται τους υφισταµένους του ως 

ίσους µε αυτόν 

     

28. Θέτει σε εφαρµογή προτάσεις που γίνονται 

από ιεραρχικά κατωτέρους του 

 

     

29. Κάνει προσωπικές χάρες στους 

υφισταµένους του 

     

30. Επιµένει να τον ενηµερώνουν για 

αποφάσεις που παίρνουν ιεραρχικά 

κατώτεροί του 

     

31. Περιµένει από τους υφισταµένους του να 

προτείνουν νέες ιδέες, πριν το κάνει ο ίδιος 

     

32. Προσπαθεί να κρατά τους υφισταµένους 

του σε µια σχέση ισοτιµίας µε τους 

ιεραρχικά ανώτερους 

     

33. Στηρίζει τους υφισταµένους του στις 

ενέργειές τους 

     

34. Επιµένει οι υφιστάµενοί του να ακολουθούν 

µε κάθε λεπτοµέρεια τους καθιερωµένους 

τρόπους µε τους οποίους γίνονται οι 

δουλειές 

     

35. ∆ίνει έµφαση στο να δίνουν οι υφιστάµενοί 

του το έπακρο των δυνατοτήτων τους 
     

36.Προτείνει νέες προσεγγίσεις στα προβλήµατα 

 

     

37. ∆ίνει έµφαση στην ποσότητα της δουλειάς 

 

     

38. Ζητά από τους υφισταµένους του να 

βελτιώσουν τις επιδόσεις τους 

     

39.∆ίνει έµφαση στο «υψηλό ηθικό» των 

ιεραρχικά κατωτέρων του 

     

40. ∆οκιµάζει τις καινούριες ιδέες του 

 

     

41. Φροντίζει να επιβραβεύεται ένας 

υφιστάµενος για µια δουλειά που εκτέλεσε 

µε επιτυχία 

     

42. Είναι πρόθυµος να κάνει αλλαγές 

 

     

43. Εκφράζει εκτίµηση όταν κάποιος από τους 

υφισταµένους του κάνει µια καλή δουλειά 

     

44. Ζητά «θυσίες» από τους υφισταµένους του 

για το καλό της υπηρεσίας ή της σχολικής 

µονάδας 

     

45. Επιµένει να γίνονται όλα όπως τα θέλει 

εκείνος 

     

46. Αφήνει τους άλλους να κάνουν τη δουλειά 

τους όπως εκείνοι νοµίζουν καλύτερα 

     

47. Αναθέτει συγκεκριµένα έργα στους 

ιεραρχικά κατωτέρους του 

     

 

 

 

     



Είστε ένας προϊστάµενος που: 

 
Ελάχιστα 

 

Λίγο Μερικές 

Φορές 

Πολύ Πάρα 

πολύ 

48. Κριτικάρει τους υφισταµένους του µπροστά 

σε άλλους
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Γ’  ΜΕΡΟΣ 

 

Σηµειώστε µ’ ένα Χ τις παρακάτω προτάσεις ανάλογα µε την ακρίβεια µε την οποία 

περιγράφουν τη δική σας συµπεριφορά στη δουλειά σας. 

 Ελάχιστα 

 

Λίγο Μερικές 

Φορές 

Πολύ Πάρα 

πολύ 

1. ∆ίνω τον καλύτερο µου εαυτό όταν 

δηµιουργούνται προβλήµατα σχετικά δύσκολα 
     

2. . Όταν µπορώ, επιλέγω να εργάζοµαι 

συνεργατικά µε τους υφισταµένους  µου  

     

3. Στη δουλειά προσπαθώ να είµαι το «αφεντικό 

του εαυτού µου»  

     

4. Επιζητώ ενεργό ρόλο στην ηγεσία της οµάδας 

των συναδέλφων µου  

     

5. Προσπαθώ να βελτιώσω τις επιδόσεις µου στη 

δουλειά  

     

6 Λαµβάνω σοβαρά υπόψη µου τα 

συναισθήµατα των άλλων στη δουλειά 

     

7. ∆ουλεύω µε το δικό µου τρόπο, άσχετα µε τις 

γνώµες των άλλων 

     

8. Αποφεύγω να επηρεάζω τους υφισταµένους 

να δουν τα πράγµατα από τη δική µου οπτική 

γωνία  

     

9. Παίρνω αρκετά ρίσκα ή πρωτοβουλίες για να 

προχωρήσω στο χώρο εργασίας µου  

     

10. Προτιµώ να κάνω τη δουλειά µου και να 

αφήνω τους άλλους να κάνουν τη δική τους  

     

11. Αδιαφορώ για κανονισµούς που 

παρακωλύουν την προσωπική µου ελευθερία 
     

12. Βρίσκω τον εαυτό µου να οργανώνει και να 

διευθύνει τις δραστηριότητες των άλλων 

     

13. Προσπαθώ να αποφύγω δύσκολες 

καταστάσεις και ευθύνες στη δουλειά 

     

14. Εκφράζω τις διαφωνίες µου στους άλλους 

ανοικτά  

     

15. Θεωρώ τον εαυτό µου «οµαδικό παίκτη» στη 

δουλειά  

     

16. Προσπαθώ να αποκτήσω περισσότερο 

έλεγχο στα γεγονότα που συµβαίνουν γύρω µου  

στη δουλειά 
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 Οι δηλώσεις 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 

45και 48 ερευνούν το ανθρωποκεντρικό είδος διοίκησης. 

Οι δηλώσεις 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 23, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, και 47 µελετούν το 

εργοκεντρικό είδος διοίκησης. 



 Ελάχιστα 

 

Λίγο Μερικές 

Φορές 

Πολύ Πάρα 

πολύ 

17. Προσπαθώ να αποδίδω καλύτερα από τους 

συναδέλφους µου 

     

18. Συχνά συνειδητοποιώ ότι µιλάω στους 

υφισταµένους /συναδέλφους µου για θέµατα 

άσχετα µε τη δουλειά 

     

19. Προσπαθώ όσο γίνεται περισσότερο να 

εργάζοµαι µόνος στη δουλειά µου 

     

20. Προσπαθώ να είµαι ‘Ο ΗΓΕΤΗΣ’ στη 

δουλειά µου
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                                                                Σας ευχαριστούµε θερµά. 
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 Οι δηλώσεις 1, 5, 9, 13® και 17 εξετάζουν την ανάγκη για επίτευξη (achievement). Οι δηλώσεις 2, 6, 10®, 

14® και 18 µελετούν την ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις (affiliation). Οι δηλώσεις 3, 7, 11, 15® και 19 

ερευνούν την ανάγκη για αυτονοµία (autonomy). Οι δηλώσεις 4, 8®, 12, 16 και 20 ερευνούν την ανάγκη για 

εξουσία (dominance). 



 


