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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι οικονομικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε ένα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον 

που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, αβεβαιότητα και αλλαγές. Για να 

ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, χρειάζονται μάνατζερς ικανούς να επιτελούν διάφορους 

ρόλους και κυρίως να είναι ηγέτες. Ως ηγέτες, οι μάνατζερς προσφέρουν παρακίνηση, όραμα 

και συμβάλλουν στην επίτευξη προσωπικών και οργανωσιακών στόχων. Ωστόσο, για να είναι 

αποτελεσματικοί, πρέπει να διαθέτουν ένα σύνολο από δεξιότητες: τεχνικές, επιχειρηματικές, 

διαπροσωπικές, γνωστικές και κυρίως κριτική σκέψη. Η παρούσα διπλωματική εργασία 

παρουσιάζει την κριτική σκέψη ως δεξιότητα του αποτελεσματικού μάνατζερ – ηγέτη 

αξιοποιώντας το μοντέλο της κριτικής σκέψης του Stephen Brookfield στις ακόλουθες 

περιοχές δράσης: δημιουργικότητα, αμφισβήτηση παγιωμένων, ή παραδοσιακών, μορφών 

σκέψης και ανάληψη νέων μορφών λήψης απόφασης ή επίλυσης προβλημάτων, αναζήτηση  

εναλλακτικών λύσεων και νέων μορφών αξιολόγησης. Η μελέτη στοχεύει με τη μέθοδο της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης  να διερευνήσει   το ρόλο που διαδραματίζει η κριτική σκέψη 

στην άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και να αναδείξει την αναγκαιότητα διδασκαλίας 

της τόσο εντός των πανεπιστημίων όσο και εντός των οικονομικών οργανισμών. 

Μέσα από την παρούσα εργασία αναδεικνύεται η κριτική σκέψη ως απαραίτητη δεξιότητα 

στην εκτέλεση σημαντικών λειτουργιών, όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ανάληψη 

επιχειρηματικού κινδύνου, η λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων, η δημιουργική επίλυση 

προβλημάτων, η βελτίωση της παραγωγικότητας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. Επίσης, διαπιστώνεται ότι η κριτική σκέψη πρέπει να αποτελεί στόχο της 

σύγχρονης εκπαίδευσης. Κυρίως, οι οικονομικές σχολές  οφείλουν να αναπτύξουν μια νέα 

γενιά πτυχιούχων που θα κατέχουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος των 

οικονομικών οργανισμών. Βέβαια, η  ανάπτυξη της κριτικής σκέψης πρέπει να θεωρείται μια 

συνεχή διαδικασία για τα άτομα και τους οργανισμούς. Τα άτομα θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και μέσα στο χώρο εργασίας 

τους. Επιπλέον, οι οργανισμοί οφείλουν να  δημιουργήσουν ένα περιβάλλον συνεχούς 

μάθησης, το οποίο θα παρακινεί τους εργαζομένους να αναπτύξουν τη σημαντική αυτή 

δεξιότητα.   

 

Λέξεις-κλειδιά: μάνατζερ – ηγέτης, κριτική σκέψη, οικονομικοί οργανισμοί, αποτελεσματική 

διοίκηση 
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ΑBSTRACT 

 

Economic organizations operate in a complex and dynamic environment characterized by 

intense competition, uncertainty and changes. To cope with the challenges, they need capable 

managers to perform several roles, especially to be leaders. As leaders, they offer motivation, 

vision and contribute to the achievement of personal and organizational goals. However, to be 

effective, managers need to have a set of skills, technical, business, interpersonal, cognitive 

and especially critical thinking. This study presents critical thinking as a skill of the effective 

manager – leader utilizing the critical thinking model of Stephen Brookfield in the following 

areas of action: productivity, questioning of established or traditional forms of thought and 

taking new forms of decision making or problem solving, search alternatives and new forms 

of assessment. This study aims using the method of literature review to investigate the role of 

critical thinking on effective management and highlight the necessity of teaching in both 

universities and  organizations.    

Through this study critical thinking emerges as a necessary skill to perform important 

functions such as strategic planning, business risk taking, effective decisions making, creative 

problem solving and improvement of productivity in an ever changing environment. It also 

suggested that critical thinking should be an objective of modern education. Especially, 

business schools must develop a new generation of graduates who will possess critical  

thinking skills. So, they can effectively meet the requirements of the modern environment of 

economic organizations. Certainly, the development of critical thinking should be considered 

an ongoing process for both individuals and organizations. Individuals should be encouraged 

to develop critical thinking skills in their workplace. Furthermore, organizations have to 

create an environment of continuous learning which will encourage workers to develop 

critical thinking.  

 

 

 

 

Keywords: manager – leader, critical thinking, economic organizations, effective 

management  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Η κριτική σκέψη υπό το πρίσμα του 

Brookfield ως δεξιότητα ενός αποτελεσματικού  και αποδοτικού ηγέτη – μάνατζερ» 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  στη «Δια Βίου 

Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Κατεύθυνση «Δια Βίου Μάθηση» του Τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   

 Κίνητρο για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσαν, αρχικά, οι 

προηγούμενες σπουδές μου πάνω στην Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, με 

αφορμή την ανάγνωση του άρθρου της Ann K. Brooks με τίτλο «Critical reflection as a 

response to organizational disruption» (1999, Advances in Developing Human Resources,1, 

66-79), το οποίο αναφερόταν στην κριτική σκέψη ως τη δεξιότητα  που πρέπει να έχει ο 

μάνατζερ του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με το άρθρο, οι οργανισμοί που πρέπει να 

αντιμετωπίσουν αλλαγές χρειάζεται να αναθεωρήσουν τις παραδοχές τους, τις αξίες και τους 

στόχους και με ποικίλους τρόπους να αναπτύξουν την κριτική σκέψη στους εργαζόμενους 

τους. Όμως, σημαντικό ρόλο στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έπαιξε το μοντέλο της 

κριτικής σκέψης όπως αναπτύσσεται από τον Stephen Brookfield, το οποίο είχα την ευκαιρία 

να γνωρίσω και να μελετήσω στο πλαίσιο των σπουδών στην κατεύθυνση «Δια Βίου 

Μάθηση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική 

Αγωγή». Ο Brookfield όχι μόνο δίνει μια σαφή εικόνα της κριτικής σκέψης, αλλά 

υπογραμμίζει ότι η κριτική σκέψη μπορεί να λάβει χώρα στον εργασιακό χώρο και κυρίως 

εξηγεί τη συμβολή αυτής στην αποτελεσματικότητα του μάνατζερ.     

 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βασιλική Καραβάκου, 

επιβλέπουσα της διπλωματικής μου εργασίας που με βοήθησε στην εκπόνησή της. Ιδιαίτερα, 

την ευχαριστώ για τις χρήσιμες συμβουλές που μου παρείχε και για το χρόνο που μου 

αφιέρωσε. Ευχαριστίες, επίσης, απευθύνω στα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, τον 

καθηγητή Ευθύμιο Βαλκάνο (Αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής) και τον καθηγητή Μιλτιάδη Σταμπουλή (Επίκουρο καθηγητή του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής) για τις συμβουλές τους και την 

υποστήριξή τους. Επίσης, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αδερφή μου Μαρία για την 

πολύτιμη βοήθειά της, την τεράστια υπομονή και κατανόηση που έδειξε μέχρι την 

ολοκλήρωση της συγγραφής και της αφιερώνω την παρούσα διπλωματική εργασία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία έχει δημιουργήσει ένα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον 

στο οποίο οι περισσότερες επιχειρήσεις πρέπει να μάθουν να ανταγωνίζονται 

αποτελεσματικά, ώστε να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη. Στο παγκόσμιο αυτό περιβάλλον 

παρατηρούνται συνεχώς αλλαγές που δημιουργούν ένα κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας 

στους οικονομικούς οργανισμούς. Έντονος ανταγωνισμός, νέες τεχνολογίες, διαφορές στη 

σύνθεση του εργατικού δυναμικού είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που παρατηρούνται και 

που  ασκούν έντονη  επίδραση στη λειτουργία του οργανισμού. Επηρεάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο οι μάνατζερς πρέπει να διευθύνουν τον οικονομικό οργανισμό, επίσης, τους ρόλους και 

τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν, ώστε να είναι αποτελεσματικοί. Οι σημερινοί 

οικονομικοί οργανισμοί απαιτούν μάνατζερς που θα είναι ταυτόχρονα ηγέτες και θα κατέχουν 

πολλές και διαφορετικές δεξιότητες,  κυρίως κριτική σκέψη.    

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη της κριτικής σκέψης ως μια 

απαραίτητη δεξιότητα για τους μάνατζερς – ηγέτες μέσα από την ερμηνευτική αξιοποίηση 

της θεωρίας του Stephen Brookfield για την κριτική σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό αναδύονται και 

οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι της εργασίας. Πρωτίστως, στόχος είναι να αναλυθεί το 

φαινόμενο της ηγεσίας, δηλαδή η ανάδειξη αυτής ως απαραίτητη λειτουργία του 

αποτελεσματικού μάνατζμεντ. Δεύτερον, στόχος είναι να επισημάνει τα χαρακτηριστικά και 

τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο μάνατζερ για να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο. 

Τρίτον, στόχος είναι να παρουσιάσει την κριτική σκέψη όπως αναπτύχθηκε από τον  Stephen 

Brookfield, με τρόπο ερμηνευτικό και κριτικό και να αναδείξει τη σπουδαιότητά της στην 

άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας. Τέλος, στόχος είναι να αναδείξει την 

αναγκαιότητα διδασκαλίας της κριτικής σκέψης εντός  τόσο των πανεπιστημίων όσο και 

εντός των επιχειρήσεων.  

Δεδομένου ότι οι οργανισμοί δεν είναι στατικοί, οφείλουν να προβούν στην 

τροποποίηση των στόχων, των διαδικασιών, της τεχνολογίας που  χρησιμοποιούν, της 

συμπεριφοράς των εργαζομένων τους, ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις 

παραπάνω προκλήσεις. Οφείλουν, πάνω από όλα, να έχουν ικανούς μάνατζερς, οι οποίοι 

ανεξάρτητα από την ιεραρχική τους θέση εντός του οργανισμού πρέπει να προγραμματίζουν, 

να οργανώνουν, να στελεχώνουν, να συντονίζουν, να παρακινούν, να καθοδηγούν και να 

ελέγχουν «για να γίνουν εργασίες μαζί με άλλους και μέσω άλλων για την επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού αλλά και των μελών του» (Montana & Charnov, 2000, σελ.20). Ο 

Henry Mintzberg στο άρθρο του «Managerial work: Analysis from observation» (1971)  
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περιγράφει δέκα ρόλους για την εργασία των μάνατζερς, τους οποίους κατατάσσει σε τρεις 

κατηγορίες: τρεις διαπροσωπικούς ρόλους,  τρεις πληροφοριακούς – ενημερωτικούς  ρόλους 

και τέσσερις ρόλους λήψης αποφάσεων. Στους διαπροσωπικούς ρόλους ανήκει και ο ρόλος 

του ηγέτη. Οι μάνατζερς είναι υπεύθυνοι για τη δουλειά των υπολοίπων εργαζομένων σ’ έναν 

οργανισμό. Απ’ αυτή την πλευρά, οι ενέργειες τους συνιστούν το ρόλο του ηγέτη. Κάποιες 

εμπεριέχουν ξεκάθαρα την ηγεσία, όπως, για παράδειγμα, η επιλογή και η κατάρτιση του 

προσωπικού και κάποιες έμμεσα, όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι κάθε μάνατζερ πρέπει 

να παρακινεί και να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους, να τους δείξει πώς θα συμφιλιώσουν τις 

προσωπικές τους ανάγκες με τους στόχους της επιχείρησης. Η ηγεσία  αναδεικνύεται ως μια 

από τις σημαντικές διαδικασίες που εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη επιτυχία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων. Η σημασία της στην εύρυθμη λειτουργία 

του οργανισμού αναγνωρίζεται από πολλούς συγγραφείς αλλά και μάνατζερς από το χώρο 

των επιχειρήσεων που μέσα από την εμπειρία τους αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα αυτής της 

διαδικασίας.    

 Η ηγεσία αποτελεί ένα φαινόμενο που  έχει απασχολήσει πλήθος διανοητών και 

μελετητών από την αρχαιότητα ως τη σημερινή εποχή. Προσπαθούν να ορίσουν την ηγεσία, 

αναπτύσσουν θεωρίες, δημιουργούν στυλ ηγεσίας απαραίτητα στην άσκησή της, με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολυάριθμων και διαφορετικών μεταξύ τους ορισμών, στυλ αλλά 

και θεωριών. Μέσα από τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου αναδεικνύουν τα συστατικά 

της στοιχεία που είναι ο ηγέτης, οι οπαδοί και η κατάσταση.  Παρουσιάζουν τα στυλ ηγεσίας  

ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας από το μάνατζερ – ηγέτη, 

ενώ με τις θεωρίες προσφέρουν μια σε βάθος ανάλυση της σημασίας και των διαστάσεων 

αυτής της έννοιας. Με τη συνεχή μελέτη αυτού του φαινομένου αναδεικνύεται η 

πολυπλοκότητα και η δυναμικότητά του, επίσης, αναδεικνύεται η σπουδαιότητά του αλλά και 

η χρησιμότητά του για τον  μάνατζερ. 

 Ως ηγέτης, ο μάνατζερ δεν περιορίζεται μόνο στο να σχεδιάζει και να ελέγχει, αλλά έχει 

όραμα το οποίο επικοινωνεί στους υφισταμένους του, έχει στόχο και  στρατηγική για το πώς 

θα ολοκληρώσει την αποστολή του και πώς θα επιτύχει το όραμα. Επίσης, όπως τονίζουν οι 

Kirkpatrick & Locke (1991), η ηγεσία του προσδίδει χαρακτηριστικά, όπως τιμιότητα, 

επιμονή, διάθεση να παρέχει καθοδήγηση στους υφισταμένους του,  ώστε να επιτύχουν τους 

στόχους του οργανισμού αλλά και τους προσωπικούς τους.  Όμως, για να ανταπεξέλθει 

αποτελεσματικά στο ρόλο του ως ηγέτης – μάνατζερ, χρειάζεται να διαθέτει και ένα σύνολο 

από νέες δεξιότητες.  Όπως  υπογραμμίζουν οι Mumford, Marks, Connelly, Zaccaro & Reiter-

Palmon (2000), οι δεξιότητες αυτές διακρίνονται σε διαπροσωπικές, στρατηγικές και 
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γνωστικές. Με τις διαπροσωπικές δεξιότητες ο μάνατζερ κατανοεί τα αισθήματα και τις 

αντιδράσεις των εργαζομένων. Οι στρατηγικές, από την άλλη, τον βοηθούν να καταστρώσει 

στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όμως, καμία από αυτές τις δύο 

κατηγορίες δεξιοτήτων  δεν τον βοηθούν να βρει νέες και περισσότερο δημιουργικές λύσεις 

στα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί οργανισμοί. Αντίθετα, οι 

γνωστικές είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση ενός μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων 

με τις οποίες ασχολείται ένας ηγέτης, του προσφέρουν ένα διαφορετικό τρόπο ερμηνείας των 

γεγονότων, τον βοηθούν στην οργάνωση και στην επίλυση προβλημάτων. Από τις γνωστικές 

δεξιότητες η κριτική σκέψη προβάλλεται ως αυτή που βοηθάει το μάνατζερ να κατανοήσει 

την πολυπλοκότητα των καταστάσεων, να αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση, να 

αναπτύξει ενναλακτικές λύσεις. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Baldoni στο Harvard 

Business Review, εάν οι μάνατζερς θέλουν να επιτύχουν, πρέπει να γίνουν κριτικοί 

στοχαστές. Την κατοχή της κριτικής σκέψης ως απαραίτητη δεξιότητα τονίζουν και οι ίδιοι οι 

μάνατζερς όπως έδειξε η έρευνα της American Management Association που διεξήχθη το 

2012. 

Ο μάνατζερ καθώς δραστηριοποιείται σε ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, 

χρειάζεται να λαμβάνει συνεχώς σωστές αποφάσεις  και να είναι αποτελεσματικός στην 

επίλυση προβλημάτων. Για να ερευνήσει μια κατάσταση, να ερμηνεύσει μια πληροφορία, ένα 

πρόβλημα από πολλαπλές οπτικές και να ενσωματώνει όλες αυτές τις πληροφορίες σε μια 

πιθανή λύση, πρέπει να γίνει κριτικός στοχαστής. Όπως υπογραμμίζει ο Ricci (2014), η 

κριτική σκέψη αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθά το μάνατζερ να διαχωρίσει την αλήθεια από 

τη γνώση.  Η κριτική σκέψη τον βοηθάει να καταλάβει τις λογικές συνδέσεις μεταξύ των 

ιδεών, να προσδιορίσει τη σχετικότητα και τη σημασία των επιχειρημάτων, να ανιχνεύσει τις 

ασυνέπειες ή τα λάθη στο συλλογισμό και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις. Ο Brookfield 

(1987) θεωρεί ότι ο μάνατζερ με το να σκέφτεται κριτικά αμφισβητεί τις παραδοχές του για 

τους συνηθισμένους τρόπους λήψης απόφασης ή επίλυσης προβλημάτων, μπαίνει σε μια 

διαδικασία να  αναζητήσει νέες εναλλακτικές και αξιολογεί τους λόγους για τους οποίους 

επιλέγει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Ως κριτικός στοχαστής, ο μάνατζερ γίνεται γνώστης των 

εμποδίων και των δυσκολιών, συστηματικός στην επίλυση των προβλημάτων, είναι 

ενημερωμένος, ανοιχτόμυαλος, ευέλικτος, πρόθυμος να επαναξιολογήσει τις καταστάσεις, 

επίμονος στην παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Η κριτική σκέψη λοιπόν του 

προσφέρει λύσεις και αποφάσεις που είναι αιτιολογημένες, λογικές, επομένως περισσότερο 

κατάλληλες για το εκάστοτε πρόβλημα και τον βοηθάει να γίνει καλύτερος στην επίλυση των 

προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων.    
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Η κριτική σκέψη αποτελεί μια έννοια με την οποία έχουν ασχοληθεί πολλοί 

συγγραφείς. Την παρουσιάζουν ως τη χρήση εκείνων των γνωστικών δεξιοτήτων που 

αυξάνουν την πιθανότητα να συμβεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Τη χρησιμοποιούν για να 

περιγράψουν τη σκέψη που είναι σκόπιμη, αιτιολογημένη, απαραίτητη στην επίλυση 

προβλημάτων, στη διατύπωση συμπερασμάτων και στη λήψη αποφάσεων. Όμως, εστιάζουν 

κυρίως στον ορισμό και στη διαδικασία της κριτικής σκέψης  χωρίς να επισημαίνουν τη 

συμβολή αυτής στην άσκηση αποτελεσματικού μάνατζμεντ. Αντίθετα, ο Stephen Brookfield 

παρέχει μια χρήσιμη ανάλυση της φύσης και της χρήσης της κριτικής σκέψης, την προβάλλει 

ως μια διαδικασία που εκδηλώνεται στον εργασιακό χώρο και συνοψίζει τη συμβολή αυτής 

στην αποτελεσματική διοίκηση. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο του Developing critical thinkers: 

Challenging adults to explore alternative ways of thinking and acting παρουσιάζει την 

κριτική σκέψη ως μια δεξιότητα κλειδί στην άσκηση σημαντικών λειτουργιών του 

μάνατζμεντ, όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και 

επίλυση προβλημάτων (Brookfield, 1987, σελ. 138-139). Γι’ αυτό, η  παρούσα εργασία θέλει 

να παρουσιάσει την κριτική σκέψη ως δεξιότητα ενός αποτελεσματικού μάνατζερ και 

υιοθετεί το μοντέλο της κριτικής σκέψης του συγκεκριμένου μελετητή. Θα πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι, αρχικά, πρόκειται για ένα μοντέλο κριτικής σκέψης αξιοποιήσιμο στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Όμως, παρά την ασυμβατότητά του σε πρώτο πλάνο, το συγκεκριμένο 

μοντέλο εξαιτίας της πολυπλοκότητας των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί 

οργανισμοί μπορεί να αξιοποιηθεί και στο χώρο των επιχειρήσεων. Βοηθάει τους μάνατζερς 

να υιοθετήσουν νέες λύσεις, να λάβουν σωστές αποφάσεις, να εισάγουν καινοτομίες, ώστε να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος.   

Ο Stephen Brookfield διατυπώνει με σαφήνεια τα στάδια από τα οποία θα περάσει ο 

μάνατζερ, ώστε να γίνει κριτικός στοχαστής, τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή τη 

διαδικασία. Ο Άγγλος μελετητής δίνει μια ξεκάθαρη ερμηνεία της κριτικής σκέψης στη 

διαμόρφωση της οποίας δέχτηκε την επιρροή πολλών φιλοσοφικών ρευμάτων. Στο έργο του 

The power of critical theory:Liberating adult learning and teaching τονίζει ότι η αντίληψή 

του για την κριτική σκέψη προέρχεται κυρίως από την κριτική θεωρία όπως αναπτύχθηκε από 

τη Σχολή της Φρανκφούρτης. Συγκεκριμένα, υιοθετεί την ιδέα της κριτικής ιδεολογίας η 

οποία περιγράφει τη διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν πώς 

κυρίαρχες ιδεολογίες ενσωματώνονται στις καθημερινές πρακτικές τους.  

Με βάση τον ορισμό που διατυπώνει στο βιβλίο του Teaching for critical thinking: 

Tools and techniques to help students question their assumptions, η κριτική σκέψη 
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αναφέρεται στον εντοπισμό των παραδοχών που βρίσκονται πίσω από τον τρόπο με τον οποίο 

ενεργούμε. Παρουσιάζει την κριτική σκέψη ως μια συνεχή και δημιουργική δραστηριότητα. 

Θεωρεί ότι η κριτική σκέψη πρέπει να εστιάζει στο να βοηθά τους ανθρώπους να 

συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που το καπιταλιστικό σύστημα διαμορφώνει τα πιστεύω και τις 

πρακτικές που δικαιολογούν και συντηρούν την οικονομική και πολιτική αδικία. 

Υπογραμμίζει ότι το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι 

πρέπει να είναι δημοκρατικά οργανωμένο, απαλλαγμένο από  ανισότητες και αδικίες στο 

οποίο θα επικρατεί το καλό όλων. Επομένως, μέσα σε έναν οικονομικό οργανισμό οι 

μάνατζερς θα πρέπει να ενεργούν λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες και τις προσδοκίες όλων των 

πελατών, εσωτερικών και εξωτερικών  και να βεβαιώνουν ότι οι οργανισμοί που διοικούν 

λειτουργούν σε αρμονία με το περιβάλλον και τις προσδοκίες της κοινωνίας, αναλαμβάνουν 

την κοινωνική τους ευθύνη και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες προσδοκίες και 

στις απαιτήσεις της τοπικής και της παγκόσμιας κοινότητας. Η κριτική σκέψη  θα τους 

βοηθήσει να εξετάσουν τις έννοιες, τις παραδοχές τους, τις θεωρίες και τις ιδεολογίες που 

επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων τους και να οδηγηθούν σε περισσότερο αιτιολογημένες και 

σωστές  αποφάσεις.  

Καθώς η κριτική σκέψη αποτελεί μια δεξιότητα σημαντική για την επιτυχία στο 

σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο, υπάρχει ανάγκη διδασκαλίας της. Η κριτική σκέψη 

αναδεικνύεται ως η πιο  πολύτιμη δεξιότητα που τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μπορούν 

και πρέπει να παρέχουν στους σπουδαστές τους (Pace & Middendorf, 2004). Οι σημερινοί 

σπουδαστές έχουν ανάγκη όχι μόνο να κατέχουν τη γνώση ενός μεγάλου όγκου γεγονότων, 

αλλά να σκέφτονται αποτελεσματικά πάνω σε αυτήν. Ιδιαίτερα, οι οικονομικές σχολές  

οφείλουν να αναπτύξουν μια νέα γενιά πτυχιούχων που θα είναι έμπειρη στις δεξιότητες της 

κριτικής σκέψης και σε άλλες διοικητικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος των οικονομικών 

οργανισμών. Οι  L. Snyder & M. Snyder (2008) θεωρούν ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

μπορεί να  επέλθει μέσα από προγράμματα ηγεσίας και μάνατζμεντ τα οποία αποτελούν ένα 

ιδανικό περιβάλλον εκπαίδευσης των μάνατζερς – ηγετών. Μέσα από αυτά τα προγράμματα 

διδάσκονται πώς να ηγούνται κριτικά και πώς να εφαρμόζουν τις δεξιότητες της κριτικής 

σκέψης σε αποφάσεις που αφορούν δραστηριότητες μάνατζμεντ και ηγεσίας σε διαφορετικές 

καταστάσεις. Βέβαια, η  ανάπτυξη της κριτικής σκέψης θα πρέπει να θεωρείται μια συνεχή 

διαδικασία. Τα άτομα θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής 

σκέψης και μέσα στο χώρο εργασίας τους.  
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Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται όλα τα παραπάνω ζητήματα. 

Βασιζόμενη στη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ερμηνείας  έντυπων αλλά και 

ηλεκτρονικών επιστημονικά πηγών διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια : 

Σκοπός του πρώτου κεφαλαίου είναι η ερμηνεία του φαινομένου της ηγεσίας. 

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η έννοια της ηγεσίας. Δίνονται 

αντιπροσωπευτικοί ορισμοί της ηγεσίας καθώς υπάρχει πληθώρα ορισμών, εξετάζονται τα 

δομικά στοιχεία αυτής, δηλαδή ο ηγέτης, οι οπαδοί, η κατάσταση, η αλληλεπίδραση των 

οποίων είναι σημαντική για την επίτευξη της ηγεσίας. Αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα του 

φαινομένου της ηγεσίας. Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση και σύγκριση των στυλ ηγεσίας 

καθώς αυτά βοηθούν το μάνατζερ να ασκήσει αποτελεσματική ηγεσία. Τέλος, αναφέρονται οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί και τονίζονται οι σημαντικότερες θεωρίες 

περί ηγεσίας, οι οποίες μας βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή της. Δίνεται έμφαση κυρίως 

στη θεωρία της μετασχηματιστικής, της συναλλακτικής, της χαρισματικής, της υπηρετικής 

και της περιστασιακής ηγεσίας. Μέσα από τις θεωρίες, επίσης, προκύπτουν και τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας μάνατζερ – ηγέτης.  

Έχοντας αποσαφηνίσει την έννοια της ηγεσίας, βασική επιδίωξη του δεύτερου 

κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του μάνατζερ ως ηγέτη και η ανάδειξη της κριτικής σκέψης 

ως απαραίτητη δεξιότητα. Το κεφάλαιο  ξεκινά με αναφορά στον ορισμό του οικονομικού 

οργανισμού και στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, οι οποίες όχι μόνο επηρεάζουν 

την εκτέλεση των εργασιών, αλλά απαιτούν και νέες δεξιότητες από το μάνατζερ. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται οι ρόλοι που πρέπει να επιτελέσει ο μάνατζερ δίνοντας έμφαση στο 

ρόλο του ηγέτη. Επίσης, αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες που πρέπει να 

έχει ως ηγέτης. Εστιάζουμε κυρίως στην κριτική σκέψη καθώς αυτή η δεξιότητα αποτελεί τη 

σημαντικότερη που πρέπει να κατέχει και εξηγείται γιατί αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα για 

το μάνατζερ – ηγέτη. Είναι αυτή που τον βοηθά να αναλύσει, να αξιολογήσει, να επιλύσει  

προβλήματα λαμβάνοντας αιτιολογημένες και σωστές αποφάσεις. Το κεφάλαιο τελειώνει 

κάνοντας αναφορά στο ρόλο του μάνατζερ ως ηθικός ηγέτης και δημιουργός ηθικού κλίματος 

μέσα στον οργανισμό.       

Το τρίτο κεφάλαιο έχει δύο σκοπούς. Σε πρώτο επίπεδο να ασχοληθεί με τις επιρροές 

που δέχτηκε ο Άγγλος μελετητής στη διαμόρφωση της ερμηνείας του για την κριτική σκέψη, 

τη διαδικασία της κριτικής σκέψης, τα συστατικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της 

κριτικής σκέψης. Είναι ένα χρήσιμο υπόβαθρο για την ανάδειξη της κριτικής σκέψης στο 

αποτελεσματικό μάνατζμεντ που αποτελεί το δεύτερο και πιο σημαντικό σκοπό αυτού του 

κεφαλαίου.   
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Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την αναγκαιότητα διδασκαλίας της κριτικής 

σκέψης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και μέσα στις επιχειρήσεις. Καθώς η κριτική σκέψη 

αποτελεί μια πολύτιμη και απαραίτητη δεξιότητα, η διδασκαλία της κρίνεται απαραίτητη. Τα 

σχολεία και τα πανεπιστήμια οφείλουν να ενσωματώσουν στο πρόγραμμα μαθημάτων τους 

τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης.  Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι,  τα 

εμπόδια που παρουσιάζονται στην αποτελεσματική διδασκαλία της, οι τεχνικές που μπορούν 

να οδηγήσουν στην κατάκτηση αυτής της δεξιότητας. Τονίζεται, επίσης, η ανάγκη ανάπτυξης 

προγραμμάτων ηγεσίας και μάνατζμεντ, τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης, ενώ υπογραμμίζεται ο ρόλος των οργανισμών στην απόκτηση αυτής τη 

δεξιότητας.  

Τέλος, ο επίλογος αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

συγγραφή της παρούσας εργασίας και διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

της κριτικής σκέψης.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο      

 ΗΓΕΣΙΑ 

 

Το θέμα της ηγεσίας έχει απασχολήσει τόσο  αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, όπως τον 

Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, το Σωκράτη, ερευνητές, όσο και σύγχρονους γκουρού της 

διοίκησης και της ηγεσίας. Καθώς στη σημερινή εποχή οι οικονομικοί οργανισμοί 

αντιμετωπίζουν αρκετές και διαφορετικές προκλήσεις, η ηγεσία παρουσιάζεται ως μια 

διαδικασία απαραίτητη για τη λειτουργία αυτών των οργανισμών. Όπως τονίζει ο Kotter 

(1990), οι ηγέτες είναι αυτοί που εμπνέουν, αναπτύσσουν όραμα για το μέλλον, πείθουν τα 

μέλη του οργανισμού και επιφέρουν τις απαραίτητες αλλαγές. Κατά τη διάρκεια των ετών, οι 

ερευνητές έχουν παραγάγει έναν μεγάλο αριθμό έργων και δεδομένων σχετικά με την έννοια 

της ηγεσίας, παρόλα αυτά έχουν αποτύχει να παρέχουν έναν συγκεκριμένο ορισμό της 

ηγεσίας  (Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999). Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναλύσουμε 

την έννοια της ηγεσίας, θα παρουσιάσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις της ηγεσίας και θα 

γίνει μια συνοπτική παρουσίαση αυτού του φαινομένου περιλαμβάνοντας τα διάφορα στυλ 

ηγεσίας καθώς και των σημαντικών θεωριών.    

    

1.1 Η ηγεσία στους οργανισμούς  

Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, οι οικονομικοί οργανισμοί διαπιστώνουν ότι 

πρέπει να προσαρμοστούν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντός τους, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που απειλούν την επιβίωσή τους ή 

εμποδίζουν την ανάπτυξή τους.  Παγκοσμιοποίηση, νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, 

αυτές είναι νέες προκλήσεις που έχουν αντίκτυπο στους οργανισμούς.  Προκειμένου λοιπόν 

να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους, χρειάζεται να 

γνωρίζουν τη σημασία και το ρόλο που μπορεί να παίξει η ηγεσία στην εξέλιξη του 

οργανισμού. Όπως τονίζει ο Mills (2005), «η ηγεσία κάνει μια επιχείρηση επιτυχή» (σελ. 10)  

και συνεχίζει ότι «χωρίς ηγεσία, οι οργανισμοί κινούνται πολύ αργά, λιμνάζουν και χάνουν το 

δρόμο τους» (σελ. 10).  Οι οργανισμοί λοιπόν, όπως επισημαίνει η Andron (2013), έχουν 

ανάγκη από μάνατζερς που όμως κατέχουν δεξιότητες ηγεσίας. Την άποψη αυτή ενισχύουν  

και οι De Vries & Korotov (2010), οι οποίοι τονίζουν ότι η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων 

από τους μάνατζερς μέσα σε ένα οργανισμό αποτελεί ένα σημαντικό  παράγοντα επιτυχίας 

του.  
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Έρευνες έχουν δείξει ότι η υιοθέτηση ενός μοντέλου ηγεσίας μπορεί να επιφέρει 

σημαντικά οφέλη στον οργανισμό. Μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμης 

επιτυχίας και ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, στην επίτευξη των 

οργανωσιακών στόχων.  Οι Senior & Fleming (2006) θεωρούν ότι η ηγεσία είναι  σημαντική 

στην ανάπτυξη οράματος για το μέλλον του οργανισμού. Ο Daft (2008) μάλιστα 

χαρακτηρίζει το όραμα ως «μια εικόνα ενός φιλόδοξου, επιθυμητού μέλλοντος για τον 

οργανισμό ή την ομάδα» (σελ. 17).  Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι ένα όραμα που 

αναπτύσσεται μέσα σε ένα οργανισμό είναι απαραίτητο να συνδέει το παρόν με το μέλλον, να 

ενεργοποιεί τους ανθρώπους, να δίνει νόημα στην εργασία, να οδηγεί στην επίτευξη της 

επιτυχίας. Όταν ένα όραμα είναι σωστά διατυπωμένο και ακολουθείται από όλα τα μέλη του 

οργανισμού, όπως τονίζει ο Brecken (2004), οποιεσδήποτε αποφάσεις και ενέργειες 

λαμβάνονται μέσα σε αυτόν οδηγούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην ανάπτυξή 

του. Η διατύπωση του οράματος αποτελεί ευθύνη του ηγέτη. Οφείλει, βέβαια, να 

κοινοποιήσει το όραμα στα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού και να τα παρακινήσει, ώστε να 

το ακολουθήσουν.  Μέσα από το όραμα και τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει, ο  ηγέτης 

αναλαμβάνει ένα ακόμα σημαντικό ρόλο για τον οργανισμό, είναι αυτός που θα αποφασίσει 

την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο οργανισμός.  

Πέρα από αυτά τα οφέλη, η ηγεσία,  όπως υπογραμμίζει ο  Day (2001), συντελεί στη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως τονίζουν 

οι Khan & Anjum (2013), αποτελεί το κλειδί με το οποίο μπορεί ο οργανισμός να 

αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές και να αναδειχθεί σε ηγέτη της αγοράς, γεγονός που 

εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του. Επιπλέον, Οι Bloom & Van Reenen (2006) 

υποστηρίζουν ότι οι μάνατζερς – ηγέτες με τις πρακτικές τους επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα και την κερδοφορία. Ο Cacioppe (1998), επίσης,  υπογραμμίζει ότι η ηγεσία 

συμβάλλει όχι μόνο στη δημιουργία κερδοφορίας, αλλά αποτελεί παράγοντα στρατηγικής 

αλλαγής. Θέτουν επομένως πολιτικές και πλάνα που επηρεάζουν αποτελεσματικά την 

επίτευξη των στόχων. Καθώς οι οργανισμοί αποτελούνται από άτομα που συνεργάζονται για 

να ολοκληρώσουν μια αποστολή, οι ηγέτες έχουν να παίξουν έναν ακόμη σημαντικό ρόλο. 

Πρέπει  να οργανώσουν, να κατευθύνουν την ομάδα επηρεάζοντας την απόδοσή της. Όπως οι 

Wageman, Fisher & Hackman (2009) τονίζουν, ο ηγέτης με το να δημιουργεί συνθήκες που 

ενδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας μειώνει τις πιθανότητες η ομάδα να 

παρεκκλίνει από το στόχο της.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ηγεσία πρέπει να αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία για 

τον οικονομικό οργανισμό. Η συμβολή της στην πραγματοποίηση των στόχων, στην 
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αντιμετώπιση των αλλαγών που συμβαίνουν στο περιβάλλον του οργανισμού, στη βιώσιμη 

ανάπτυξη του οργανισμού είναι καθοριστική. Ο ηγέτης αναδεικνύεται λοιπόν ως ένας από 

τους σημαντικούς ρόλους που πρέπει να επιτελέσει ο μάνατζερ μέσα στον οργανισμό, ώστε 

να εξασφαλίσει την ομαλή  λειτουργία του.   

   

1.2 Ορισμός ηγεσίας – φύση της ηγεσίας 

1.2.1 Ορισμός ηγεσίας 

Η έννοια της ηγεσίας έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών.  Για 

δεκαετίες, οι μελετητές προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτό το φαινόμενο βασισμένοι στα 

συμπεράσματα των ερευνών τους, με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός μεγάλου αριθμού 

ορισμών.  Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των περισσοτέρων ορισμών είναι ότι παρουσιάζουν 

την ηγεσία ως μια διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο ασκεί σκόπιμα επιρροή σε κάποιο 

άλλο, με σκοπό να καθοδηγήσει, να διευκολύνει δραστηριότητες και σχέσεις σε κάποια 

ομάδα ή κάποιο οργανισμό. Όπως τονίζει ο Bass (1990), για την ηγεσία έχουν διατυπωθεί 

πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί, όσα είναι και τα πρόσωπα που έχουν προσπαθήσει να 

ορίσουν αυτή την έννοια. Ο Rost (1991) υπογραμμίζει ότι από το 1900 έως το 1990 έχουν 

διατυπωθεί πάνω από 200 διαφορετικοί ορισμοί για την ηγεσία. Σύμφωνα με τον Pfeffer 

(1977), πολλοί από αυτούς τους ορισμούς είναι διφορούμενοι. Η ύπαρξη τόσων πολλών 

ορισμών της έννοιας της ηγεσίας δείχνει ότι δεν είναι ένας όρος που εύκολα ή απλά μπορεί να 

οριστεί. Επίσης, δείχνει ότι είναι δύσκολο να δοθεί ένας ενιαίος και καθολικός ορισμός του 

όρου της ηγεσίας. Σύμφωνα με τον Grint (2004), υπάρχουν τέσσερα προβλήματα που 

καθιστούν τη διατύπωση ενός κοινού ορισμού αδύνατη. Το πρώτο πρόβλημα σχετίζεται με τη 

διαδικασία. Η ηγεσία πηγάζει από τα προσωπικά γνωρίσματα του ηγέτη ή είναι μια 

κοινωνική διαδικασία; Το δεύτερο αφορά τη θέση. Ο ηγέτης έχει επίσημη εξουσία που 

απορρέει από τη θέση του μέσα στον οργανισμό, οπότε και η επιρροή που ασκεί είναι νόμιμη  

ή όχι; Το τρίτο πρόβλημα σχετίζεται με το αν ο ηγέτης ασκεί σκόπιμη επιρροή στη 

συμπεριφορά των οπαδών ή οι ενέργειες των οπαδών καθορίζονται από το πλαίσιο και την 

κατάσταση. Το τελευταίο πρόβλημα αναφέρεται στο αν η ηγεσία αφορά άτομα ή ομάδες και 

αν είναι ένα καθαρά ανθρώπινο φαινόμενο.  

Ο καλύτερος τρόπος για να δούμε το πώς η ηγεσία  έχει οριστεί είναι να παραθέσουμε 

κάποιους αντιπροσωπευτικούς ορισμούς.  

Σύμφωνα με τους House, Hanges, Ruiz-Quitanilla, Dorfman, Javidan, Dickson & Gupta 

(1999), η ηγεσία είναι «η δυνατότητα ενός ατόμου να επηρεάσει, να παρακινήσει και να 
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επιτρέψει σε άλλους να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και στην επιτυχία του 

οργανισμού» (σελ. 184).   

Κατά τον Yukl (2010), «η ηγεσία είναι η διαδικασία άσκησης επιρροής στους άλλους, 

ώστε να κατανοήσουν και να συμφωνήσουν σχετικά με το τι χρειάζεται να γίνει και πώς να 

γίνει, καθώς και η διαδικασία διευκόλυνσης των ατομικών και συλλογικών προσπαθειών για 

την επίτευξη κοινών στόχων» (σελ. 26).  

Ένας άλλος αντιπροσωπευτικός ορισμός της ηγεσίας δίνεται από τον  Northouse 

(2013), ο οποίος ορίζει την ηγεσία  ως  «μια διαδικασία με την οποία το άτομο επηρεάζει μια 

ομάδα ανθρώπων, ώστε να πετύχουν έναν κοινό στόχο» (σελ. 3).  

Συγκρίνοντας τους ορισμούς μεταξύ τους, διαπιστώνουμε ότι οι ορισμοί που δίνονται 

από τον Yukl και τον Northouse δεν υπονοούν ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας πρέπει 

απαραιτήτως να είναι επιτυχή. Οι δύο αυτοί μελετητές εστιάζουν περισσότερο στη διαδικασία 

παρά στο πρόσωπο. Όμως και οι τρεις ορισμοί αναφέρονται τόσο στις άμεσες όσο και στις 

έμμεσες επιρροές.  Ένα άλλο κοινό στοιχείο τους είναι ότι παρουσιάζουν την ηγεσία ως ένα 

ατομικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα από ένα μόνο άτομο.  

Οι Drath & Palus (1994) δίνουν μια άλλη διάσταση στην έννοια της ηγεσίας 

προσεγγίζοντας την ως ένα συλλογικό φαινόμενο. Κατά αυτούς, η ηγεσία δεν αποτελεί 

ατομική υπόθεση αλλά συλλογική. Συγκεκριμένα, την ορίζουν ως «μια διαδικασία που δίνει 

νόημα σε αυτά τα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι μαζί, έτσι ώστε οι άνθρωποι να τα 

κατανοούν και να δεσμεύονται» (σελ. 4). 

Ο Chemers (1997) με τη σειρά του ορίζει την ηγεσία ως «μια διαδικασία κοινωνικής 

επιρροής στην οποία ένα άτομο είναι σε θέση να επιστρατεύσει τη βοήθεια και την 

υποστήριξη των άλλων για την υλοποίηση ενός κοινού έργου» (σελ. 1). Από τον παραπάνω 

ορισμό αντιλαμβανόμαστε ότι η ηγεσία πηγάζει από την κοινωνική επιρροή και όχι από τα 

γνωρίσματα και τη θέση που κατέχει ένας ηγέτης, απαιτεί άλλους και περιλαμβάνει ένα 

στόχο, ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.   

Οι Bennis & Nanus (2003) παρουσιάζουν την ηγεσία ως «την κεντρική δύναμη πίσω 

από μια επιτυχημένη οργάνωση και ως αυτή που μπορεί να δημιουργήσει ζωτικής σημασίας 

και βιώσιμους οργανισμούς» (σελ. 2-3). Τη θεωρούν ως απαραίτητη για να βοηθήσει τους 

οργανισμούς να αναπτύξουν ένα νέο όραμα, να τους κινητοποιήσει να αλλάξουν 

ακολουθώντας το νέο όραμα.   

Οι Winston & Patterson (2006) πρότειναν έναν περιεκτικό ορισμό που καλύπτει πάνω 

από 90 διαστάσεις της ηγεσίας. Σύμφωνα με αυτούς, «ο ηγέτης είναι ένας ή περισσότεροι 

άνθρωποι που  επιλέγει, εξοπλίζει, εκπαιδεύει και επηρεάζει έναν ή περισσότερους οπαδούς 
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που έχουν διαφορετικά χαρίσματα, δυνατότητες και δεξιότητες, εστιάζει τους οπαδούς στην 

αποστολή και τους στόχους της οργάνωσης προκαλώντας τους πρόθυμα και ενθουσιωδώς να 

ξοδεύουν πνευματική, συναισθηματική και φυσική ενέργεια σε μια κοινή συντονισμένη 

προσπάθεια για να επιτύχουν την οργανωσιακή αποστολή και τους στόχους» (σελ. 7).   

Παρατηρώντας τους παραπάνω ορισμούς, η ηγεσία παρουσιάζεται ως διαδικασία που 

οδηγεί στην ανάπτυξη οράματος, στην ενεργοποίηση των ανθρώπων, στην υπερνίκηση 

εμποδίων και στην επίτευξη στόχων. Στοιχεία  που επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη των 

οικονομικών οργανισμών και τονίζουν ότι η ηγεσία πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο μέσα 

στον οργανισμό.   

Παρά την πληθώρα ορισμών για την ηγεσία, η ομοιότητα μεταξύ αυτών έχει επιτρέψει 

την ανάπτυξη συστημάτων ταξινόμησης.  Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 60 χρόνια 

έχουν καταγραφεί πάνω από 65 διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης των διαστάσεων της 

ηγεσίας. Όπως υποστηρίζει ο Northouse  (2013), η ηγεσία έχει μελετηθεί υπό το πρίσμα: 

α) των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, προτείνοντας ότι η ηγεσία είναι ένας 

συνδυασμός ειδικών γνωρισμάτων ή χαρακτηριστικών που κατέχουν κάποια άτομα,  

β) των συμπεριφορών,  

γ) των σχέσεων εξουσίας που υπάρχει μεταξύ των ηγετών και των οπαδών. Από αυτή 

την άποψη, οι ηγέτες έχουν δύναμη που τους επιτρέπει να επηρεάζουν και να επιφέρουν 

αλλαγές σε άλλα άτομα.   

δ) των δεξιοτήτων. Η άποψη αυτή τονίζει τις ικανότητες (γνώσεις και δεξιότητες) που 

καθιστούν την ηγεσία αποτελεσματική.   

ε) των ρόλων των σχέσεων και της διοίκησης στον εργασιακό χώρο (Yukl, 2010). 

Εντούτοις, η εστίαση στην ηγεσία διαφέρει ως προς το ποιος ασκεί την επιρροή και με 

ποιον τρόπο, επίσης, ως προς το σκοπό και την έκβαση που έχει η  προσπάθεια επιρροής.  

Αντιλαμβανόμαστε ότι η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών ορισμών για την ηγεσία 

μπορεί να δείχνει την πολυπλοκότητα αυτού του φαινομένου, μας βοηθά όμως να 

προσδιορίσουμε και τα στοιχεία που διαμορφώνουν την ηγεσία. Όπως παρατηρούμε από τους 

παραπάνω ορισμούς, για να λάβει χώρα η ηγεσία πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο, ο ηγέτης 

που ασκεί επιρροή, να υπάρχουν άλλα  άτομα  μέσα σε έναν οργανισμό, να υπάρχει ένας 

στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Η ηγεσία προϋποθέτει την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων, 

του ηγέτη και των οπαδών. Δεν είναι μια δραστηριότητα στην οποία συμμετέχει ένα 

μεμονωμένο πρόσωπο, αλλά συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι, όπως οι οπαδοί που 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική ηγεσία. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο  Northouse 

(2013) τα βασικά στοιχεία της ηγεσίας είναι τα εξής:      
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α) Η ηγεσία είναι μια διαδικασία. Η διαδικασία υπονοεί ότι ένας ηγέτης επηρεάζει και 

επηρεάζεται από τους άλλους θετικά ή αρνητικά. Τονίζει ότι υπάρχει μια αλληλεπιδραστική 

σχέση μεταξύ του ηγέτη και των οπαδών.  

β) Η ηγεσία περιλαμβάνει επιρροή. Αναφέρεται στη διαδικασία στην οποία ένα 

πρόσωπο επηρεάζει τη συμπεριφορά ενός ή περισσοτέρων προσώπων. Ενδιαφέρεται για το 

πώς ο ηγέτης επηρεάζει τους οπαδούς.  

γ) Η ηγεσία εμφανίζεται σε ομάδες. Οι ομάδες είναι το πλαίσιο στο οποίο η ηγεσία 

πραγματοποιείται. Αυτές μπορεί να είναι μια μικρή ομάδα εργασίας ή μια μεγάλη ομάδα 

περικλείοντας έναν ολόκληρο οργανισμό. Η ηγεσία περιλαμβάνει τον επηρεασμό μιας 

ομάδας ατόμων που έχουν έναν κοινό σκοπό. 

δ) Η ηγεσία περιλαμβάνει κοινούς στόχους.  Οι ηγέτες κατευθύνουν τις ενέργειές τους 

προς τα άτομα που προσπαθούν να επιτύχουν κάτι από κοινού.  Ηγέτες και οπαδοί έχουν έναν 

αμοιβαίο σκοπό.  

Η ηγεσία είναι λοιπόν ένα περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο περιλαμβάνει μια διαδικασία 

επιρροής με την οποία  εμπνέονται και παρακινούνται οι άνθρωποι να εργαστούν προς την 

ολοκλήρωση των στόχων της ομάδας αλλά και του οργανισμού. Αποτελεί μια δυναμική 

δραστηριότητα και πρέπει να προσαρμοστεί στα διαφορετικά περιβάλλοντα και τις νέες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί οργανισμοί.   

 

1.2.2 Φύση της ηγεσίας  

Αλλά τι είναι ακριβώς η ηγεσία; Οι άνθρωποι που ερευνούν το φαινόμενο της ηγεσίας 

διαφωνούν για το τι είναι πραγματικά η ηγεσία. Όπως υπογραμμίζουν οι Hughes, Ginnett & 

Curphy  (2012), το  μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαφωνίας προέρχεται από το γεγονός ότι η 

ηγεσία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που περιλαμβάνει τον ηγέτη, τους οπαδούς και την 

κατάσταση, είναι το αποτέλεσμα ενός σύνθετου συνόλου αλληλεπιδράσεων μεταξύ του 

ηγέτη, των οπαδών και της κατάστασης. Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε καθένα από αυτά τα 

τρία στοιχεία της ηγεσίας.  

1. Ηγέτης 

Το στοιχείο αυτό εξετάζει τι φέρει ο ηγέτης ως άτομο. Περιλαμβάνει τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, την προσωπική ιστορία, τα ενδιαφέροντα και το κίνητρο 

(Hughes, Ginnett & Curphy, 2012). Οι ηγέτες δεν είναι όλοι όμοιοι, αλλά τείνουν να έχουν 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Όπως τονίζουν οι Hughes, Ginnett & Curphy  (2012, σελ. 15), 

η έρευνα έχει δείξει ότι οι ηγέτες διαφέρουν από τους οπαδούς τους και οι αποτελεσματικοί 
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ηγέτες διαφέρουν από τους ατελέσφορους ηγέτες στα διάφορα γνωρίσματα προσωπικότητας, 

στις γνωστικές ικανότητες, στις δεξιότητες και στις αξίες. Θεωρούν ότι στα πλαίσια της 

ηγεσίας οι ηγέτες είναι αυτοί που δημιουργούν περιβάλλοντα μέσα στα οποία οι οπαδοί 

εκφράζονται δημιουργικά,  ενθαρρύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη και την εξέλιξη των 

οπαδών τους και  παρακινούν τους οπαδούς είτε μέσω προσωπικών είτε μέσω άυλων 

παραγόντων π.χ., μέσω της έμπνευσης ή της ανταμοιβής, όπως να εργαστούν μαζί με τον 

ηγέτη ή σε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Επιπλέον, τονίζουν ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που 

επαναπροσδιορίζουν τις παραμέτρους των στόχων και των ευθυνών, τόσο για τους 

μεμονωμένους οπαδούς όσο και για ολόκληρη την ομάδα. Υπό αυτή την έννοια, οι ηγέτες 

αλλάζουν ενεργά την κατάσταση παρά βελτιστοποιούν την προσαρμογή της ομάδας τους σε 

αυτή.   

2. Οπαδοί 

Οι οπαδοί είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της ηγεσίας αλλά ο ρόλος τους δεν εκτιμάται  

πάντα. Η  έλλειψη σχετικού ενδιαφέροντος για τους οπαδούς δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν 

έχουν καμία συνεισφορά στη διαδικασία ηγεσίας. Κατά τον Hollander (2009), οι οπαδοί με 

τις προσδοκίες τους, τα κίνητρά τους, τα γνωρίσματα της προσωπικότητάς τους, το επίπεδο 

ωριμότητας που διαθέτουν, ασκούν σημαντική επίδραση στη διαδικασία της ηγεσίας. Ένας 

ενεργός ρόλος των οπαδών είναι ουσιαστικός για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων, 

επίσης, αυξάνει την πιθανότητα επίτευξης των αποτελεσμάτων. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε 

ότι καθώς οι οπαδοί διαφέρουν μεταξύ τους, απαιτείται η εφαρμογή διαφορετικών στυλ 

ηγεσίας. Για παράδειγμα, ένα άτομο που στερείται παρακίνησης απαιτεί διαφορετική 

προσέγγιση από ένα άλλο που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό παρακίνησης. Είναι 

σημαντικό λοιπόν οι ηγέτες να γνωρίζουν τους οπαδούς τους, τα χαρακτηριστικά τους 

γνωρίσματα, τις ανάγκες τους.  

3. Κατάσταση  

Η κατάσταση αποτελεί το τρίτο στοιχείο στη διαδικασία της ηγεσίας. Είναι σημαντικό 

να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες καταστάσεις στις οποίες οι ηγέτες και οι οπαδοί βρίσκονται 

και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ο ηγέτης και οι οπαδοί αλληλοεπιδρούν σε μια δεδομένη 

κατάσταση. Όπως τονίζουν οι Hughes, Ginnett & Curphy (2012), η κατάσταση μπορεί να 

είναι η πιο διφορούμενη πτυχή του πλαισίου ηγεσίας δεδομένου ότι μπορεί να αναφερθεί σε 

οποιοδήποτε συγκεκριμένο έργο ασκεί μια ομάδα, με οποιοδήποτε τρόπο, μέσα σε ένα ευρύ 

πλαίσιο. Οι μεταβλητές της κατάστασης είναι πολλές και οι αλληλεξαρτήσεις τους μπορούν 

να είναι ιδιαίτερα σύνθετες. Η οργανωσιακή κουλτούρα, για παράδειγμα, επηρεάζει τόσο τη 

διαδικασία της ηγεσίας όσο και τους ηγέτες. Στη συνέχεια, οι ηγέτες με τη σειρά τους είναι σε 
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θέση να επηρεάσουν την οργανωσιακή κουλτούρα. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι κάθε 

κατάσταση είναι διαφορετική και απαιτείται να επιλέγουμε το κατάλληλο σχέδιο δράσης και 

στυλ ηγεσίας. Για παράδειγμα, ένας μάνατζερ-ηγέτης μπορεί να χρειαστεί να επιπλήξει έναν 

υφιστάμενο για  ανάρμοστη συμπεριφορά αλλά εάν η επίπληξη  γίνει πάρα πολύ αργά, είναι 

πάρα πολύ έντονη ή ασθενής, τότε δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Οι παραπάνω λοιπόν τρεις παράγοντες είναι θεμελιώδεις για την επίτευξη της ηγεσίας. 

Η ουσία είναι ότι και οι τρεις αυτοί παράγοντες αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Παραδείγματος 

χάριν, οι οπαδοί μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στην άσκηση ηγεσίας. Εάν οι οπαδοί 

αντιληφθούν  ότι οι μάνατζερς – ηγέτες δεν επιλύουν ενεργά μια κατάσταση, μπορούν να 

αναγκάσουν τον ηγέτη να αλλάξει το στυλ ηγεσίας του. Ο ηγέτης από την πλευρά του μπορεί 

να αλλάξει την κατάσταση και τους οπαδούς.  Όσον αφορά στην κατάσταση, ένας μάνατζερ – 

ηγέτης, για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίσει τις αποτυχίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν ή 

να θέσει διαφορετικούς στόχους. Σχετικά με τους οπαδούς, ο μάνατζερ – ηγέτης θα 

μπορούσε, για παράδειγμα, εάν αντιλαμβανόταν ότι οι οπαδοί δεν είναι αποτελεσματικοί σε 

μια κατάσταση, να τους δώσει κίνητρα. Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτοί οι 

παράγοντες επηρεάζονται από διάφορες δυνάμεις. Κατά τους Sharma & Jain, (2013), αυτές 

είναι  οι σχέσεις με τους παλαιότερους στον εργασιακό χώρο, οι δεξιότητες των οπαδών, οι 

ανεπίσημοι ηγέτες που υπάρχουν μέσα στον οργανισμό, καθώς επίσης η οργάνωση του ίδιου 

του οργανισμού. 

 

1.3 Στυλ ηγεσίας  

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε ότι ο ηγέτης αποτελεί ένα από τα συστατικά της 

ηγεσίας επιτελώντας σημαντικό ρόλο στην άσκηση αυτής. Για να είναι όμως 

αποτελεσματικός, χρειάζεται να υιοθετεί σε κάθε περίπτωση το σωστό στυλ ηγεσίας. Τα στυλ 

ηγεσίας είναι οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν οι ηγέτες για να παρακινήσουν τους 

οπαδούς, ώστε να επιτύχουν τους στόχους. Η επιλογή όμως του στυλ εξαρτάται από τον 

οργανισμό, την κατάσταση και τους οπαδούς. Είναι πάντως χρήσιμο ο ηγέτης να γνωρίζει τα 

διαφορετικά στυλ ηγεσίας που υπάρχουν,  καθώς αυτό θα τον βοηθήσει στην επιτυχή άσκηση 

ηγεσίας. Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας θα αποτελέσουν τα εργαλεία στην ολοκλήρωση των 

εργασιών και στη διατήρηση των λειτουργιών σε ένα οργανισμό. Προκειμένου να εξηγηθεί 

το πώς ο ηγέτης λειτουργεί και επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα έχουν προσδιορισθεί 

διάφορα στυλ ηγεσίας. Τα πρώτα στυλ διατυπώθηκαν από τους Kurt Lewin, Renis Likert, 

μέσα από τις κλασικές μελέτες των οποίων προέκυψε η έννοια του στυλ, ενώ τα πιο 
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πρόσφατα στυλ ηγεσίας αναπτύχθηκαν από τον Daniel Goleman. Στη συνέχεια παραθέτουμε 

τα στυλ που προσδιόρισαν οι τρεις αυτοί μελετητές. 

Η πρώτη σημαντική μελέτη των στυλ ηγεσίας έγινε το 1939 από τον K. Lewin, τους R. 

Lippit και R. White και παρουσιάζεται στο άρθρο τους «Patterns of aggressive behavior in 

experimentally created social climates». Οι τρεις ερευνητές   κατέληξαν σε τρία στυλ: το 

αυταρχικό (autocratic), το δημοκρατικό (democratic) και  το εξουσιοδοτικό (laissez-faire). Ας 

δούμε αναλυτικά κάθε ένα από αυτά τα στυλ.  

Αυταρχικό στυλ 

Ο ηγέτης λέει στους οπαδούς του τι να κάνουν και πώς να το κάνουν, λαμβάνει 

αποφάσεις χωρίς να τους συμβουλευτεί. Σύμφωνα με τον Lewin, εφαρμόζεται καλύτερα σε 

καταστάσεις στις οποίες πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις. Για παράδειγμα, όταν ο 

ηγέτης είναι ο μοναδικός που κατέχει τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις, απαραίτητες στη λήψη 

μια σημαντικής απόφασης, τότε το αυταρχικό στυλ είναι το αποτελεσματικότερο.  

Δημοκρατικό ή συμμετοχικό στυλ 

Ο Lewin και η ομάδα του υποστήριξαν ότι σε αυτό το στυλ ηγεσίας ο ηγέτης προσφέρει 

καθοδήγηση, επιθυμεί τη συμμετοχή των οπαδών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά 

είναι αυτός που λαμβάνει την τελική απόφαση. Η μελέτη του συγκεκριμένου ερευνητή 

διαπίστωσε ότι αυτό το στυλ ηγεσίας είναι το πιο αποτελεσματικό. Είναι αυτό που προκαλεί 

την παρακίνηση και τη δημιουργικότητα των οπαδών. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του 

στυλ, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι η συμμετοχή όλων, ηγέτη και οπαδών. Θα 

πρέπει όμως να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

όλες τις περιστάσεις. Όταν, για παράδειγμα, θα πρέπει να ληφθεί πολύ γρήγορα μια απόφαση, 

αυτό το στυλ ηγεσίας  δεν μπορεί  να είναι κατάλληλο. 

Εξουσιοδοτικό στυλ 

Σύμφωνα με αυτό το στυλ, όπως υποστηρίζει ο συγκεκριμένος μελετητής,  ο ηγέτης 

επιτρέπει στους οπαδούς να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, προσφέρει ελάχιστη ή 

καθόλου καθοδήγηση στα μέλη της ομάδας, πόρους και συμβουλές. Θεωρεί ότι είναι 

αποτελεσματικό όταν ο ηγέτης ελέγχει την απόδοση και δίνει συχνά ανατροφοδότηση στα 

μέλη της. Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του στυλ είναι ότι επιτρέπει στην ομάδα πολύ 

αυτονομία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική ικανοποίηση και αυξανόμενη 

παραγωγικότητα. Όμως, το στυλ αυτό δεν ενδείκνυται όταν τα μέλη δεν έχουν τη γνώση, τις 

δεξιότητες για να εργαστούν αποτελεσματικά.  
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Μια άλλη σημαντική προσπάθεια ανάπτυξης στυλ ηγεσίας έγινε το 1960 από τον Renis 

Likert, ο οποίος για να δείξει πώς οι μάνατζερς και οι υφιστάμενοι αλληλοεπιδρούν 

περιέγραψε τέσσερα στυλ. Αυτά ήταν (Scott & Petrosino, 2008): 

Αυταρχικό εκμεταλλευτικό στυλ 

Σε αυτό το στυλ οι υφιστάμενοι ακολουθούν τις αποφάσεις του ηγέτη. Η μελέτη του  

Likert κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο συγκεκριμένο στυλ οι μάνατζερς είναι αυτοί  που 

δίνουν τις οδηγίες και οι υφιστάμενοι απλώς τις εκτελούν. Χαρακτηριστικό αυτού του στυλ 

είναι ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του μάνατζερ - ηγέτη και των υφισταμένων.  

Γενναιόδωρο αυταρχικό στυλ  

Σύμφωνα με τον Likert, ο μάνατζερ – ηγέτης συνεχίζει να συμπεριφέρεται με 

αυταρχικό τρόπο, αλλά υπάρχει μια υποτυπώδης επικοινωνία  με τους υφισταμένους, γιατί ο 

ηγέτης ενδιαφέρεται για τις ιδέες των υφισταμένων. Αν και στους υφισταμένους δίνονται 

κάποιες ευθύνες, ο ηγέτης συνεχίζει να ασκεί έλεγχο.  

Συμβουλευτικό στυλ  

Το στυλ αυτό, όπως διατυπώθηκε από τον συγκεκριμένο μελετητή, αποτελεί ένα μίγμα 

του αυταρχικού και του συμμετοχικού στυλ του Lewin.  Σε σχέση με τα άλλα δύο στυλ, 

υπάρχει περισσότερη συνεργασία μεταξύ των ηγετών και των υφισταμένων, περισσότερη 

εμπιστοσύνη στους υφισταμένους.  Ο ηγέτης χρησιμοποιεί τις ιδέες των υφισταμένων. 

Υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία, από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα.  

Συμμετοχικό στυλ 

Στο συμμετοχικό στυλ ο μελετητής θεωρεί ότι υπάρχει περισσότερη επικοινωνία και 

αλληλοεπίδραση μεταξύ ηγετών και υφισταμένων. Αυτό αντικατοπτρίζεται με τη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η επικοινωνία συνεχίζει να είναι αμφίδρομη, 

υπάρχει όμως συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες, όπως είναι ο ορισμός και η 

πραγματοποίηση στόχων.  

Τα πιο πρόσφατα στυλ ηγεσίας αναπτύχθηκαν από τον Daniel Goleman. Συγκεκριμένα, 

στο άρθρο του με τίτλο «Leadership that gets results» (2000) προσδιορίζει τα εξής στυλ 

ηγεσίας:  

Καταναγκαστικό στυλ 

Αυτό το στυλ ηγεσίας είναι το λιγότερο αποτελεσματικό σε πολλές καταστάσεις.  

Σύμφωνα με τον Goleman, απαιτεί άμεση συμμόρφωση (υπακοή), εφαρμόζεται σε περιόδους 

κρίσης, στην αρχή μιας οργανωσιακής αλλαγής ή στην περίπτωση εργαζομένων που 

δημιουργούν προβλήματα. Το καταναγκαστικό στυλ έχει αρνητικό αντίκτυπο στο 

οργανωσιακό κλίμα. Ο ίδιος ο συγγραφέας συνοψίζει το συγκεκριμένο στυλ στην εξής 
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φράση: «κάντε ότι σας λέω». Πρόκειται, σύμφωνα με τον Goleman, για ένα στυλ που ασκεί 

σημαντική επίδραση στην ηθική και στα συναισθήματα των ηγετών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 

μόνο αυτό το στυλ ηγεσίας ή συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν ακόμα και όταν η κρίση έχει 

περάσει. Όπως αντιλαμβανόμαστε, ο όρος καταναγκαστικό δηλώνει ότι οι ηγέτες ασκούν 

πλήρη εξουσία πάνω στους οπαδούς, δεν επιτρέπουν στα άτομα να κάνουν προτάσεις ακόμα 

και αν αυτές είναι προς όφελος των ατόμων ή του οργανισμού. Οι ηγέτες είναι αυτοί που 

λαμβάνουν τις αποφάσεις, τις διαβιβάζουν στους οπαδούς οι οποίοι πρέπει να τις 

εφαρμόσουν. Για παράδειγμα, ένας μάνατζερ – ηγέτης επιβάλει στους υφισταμένους του να 

εφαρμόσουν τις οδηγίες του οργανισμού σχετικά με την καλή εξυπηρέτηση πελατών.  Θα 

πρέπει όμως να προσθέσουμε ότι το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας, παρά τα αρνητικά στοιχεία,  

βοηθά στο να λαμβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Εξουσιαστικό ή επιτακτικό στυλ  

Το εξουσιαστικό στυλ είναι το πιο αποτελεσματικό. Σύμφωνα με αυτό το στυλ, όπως 

υπογραμμίζει ο Goleman, ο ηγέτης που έχει την εξουσία και τη γνώση πρέπει να είναι 

οραματιστής, να παρακινεί τα άτομα. Με τη διαμόρφωση ατομικών στόχων ο εξουσιαστικός 

ηγέτης καθορίζει πρότυπα που περιστρέφονται γύρω από το όραμα, μεγιστοποιεί τη 

δέσμευση των εργαζομένων στους οργανωσιακούς στόχους. Κατά τον  Goleman, το 

εξουσιαστικό στυλ «δίνει στα άτομα την ελευθερία να καινοτομήσουν, να πειραματιστούν, να 

αναλάβουν κινδύνους» (σελ. 84). Με μια πρόταση το συγκεκριμένο στυλ συνοψίζεται ως 

εξής: «ελάτε μαζί μου, ακολουθήστε με».  Πρόκειται λοιπόν για ένα στυλ με θετικό 

αντίκτυπο που μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλες τις οργανωσιακές καταστάσεις.  

Ανθρωπιστικό στυλ 

Ο Goleman παρουσιάζει το ανθρωπιστικό στυλ ηγεσίας ως αυτό που δημιουργεί 

αρμονία και χτίζει συναισθηματικούς δεσμούς. Επίσης, ως αυτό που επιδρά θετικά στην 

επικοινωνία. Σε αυτό το στυλ ο άνθρωπος είναι πάνω από όλα. Ο ηγέτης αυτού του στυλ είναι 

ειδικός στην οικοδόμηση της αίσθησης του ανήκειν. Πρόκειται για ένα στυλ που έχει θετική 

επίδραση στο οργανωσιακό κλίμα. Τονίζει ότι αυτό το στυλ ηγεσίας κρίνεται απαραίτητο 

όταν ο ηγέτης θέλει να δημιουργήσει αρμονία στην ομάδα, να ενδυναμώσει την ηθική των 

μελών της, να βελτιώσει την επικοινωνία, να τονώσει τη δημιουργική έκφραση της ομάδας. 

Δηλαδή, είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση ρήξεων μεταξύ των ατόμων μιας ομάδας. 

Επίσης, βοηθά στο να αποτραπούν συναισθηματικά άσχημες καταστάσεις και στην 

παρακίνηση των ατόμων κατά τη διάρκεια αγχωτικών καταστάσεων.  
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Δημοκρατικό στυλ 

Ο δημοκρατικός ηγέτης, όπως υποστηρίζει ο Goleman, ακούει τη γνώμη των άλλων και 

επιτρέπει στους εργαζόμενους να έχουν δικαίωμα λόγου στις αποφάσεις που επηρεάζουν τους 

στόχους τους και στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους. Ασκεί θετική επίδραση στο 

οργανωσιακό κλίμα. Όπως υπογραμμίζουν οι Hackman & Johnson (1996), το συγκεκριμένο 

στυλ οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα των οπαδών, στην ικανοποίηση και στη 

συμμετοχή τους.  Ο Gastil (1994) θεωρεί ότι ο δημοκρατικός ηγέτης διανέμει την ευθύνη 

μεταξύ των μελών μια ομάδας και υποβοηθά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την 

ομάδα. Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το δημοκρατικό στυλ είναι αποτελεσματικό και οδηγεί 

στην  καλύτερη συνεισφορά από τα μέλη της ομάδας, στο αυξανόμενο ηθικό της ομάδας.  

Όμως, το δημοκρατικό στυλ έχει και τα μειονεκτήματά του. Μερικοί ηγέτες χρησιμοποιούν 

αυτό το στυλ προκειμένου να αναβάλλουν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Το συγκεκριμένο 

στυλ ηγεσίας είναι ιδανικό όταν ο ηγέτης δεν γνωρίζει ποια κατεύθυνση να ακολουθήσει και   

χρειάζεται ιδέες και καθοδήγηση από ικανούς εργαζόμενους. 

Καθοδηγητικό στυλ 

Όπως τονίζει ο Goleman, το καθοδηγητικό στυλ είναι αποτελεσματικό στη λήψη 

γρήγορων αποτελεσμάτων από μια παρακινημένη και ικανή ομάδα. Ο ηγέτης αυτού του στυλ 

είναι επίμονος, θέτει υψηλά επίπεδα επίδοσης, επισημαίνει τους εργαζόμενους με χαμηλή 

επίδοση και απαιτεί περισσότερα από αυτούς. Το συγκεκριμένο στυλ, σύμφωνα με τον 

Goleman, συνοψίζεται ως εξής: «κάντε ότι κάνω εγώ, τώρα». Όπως καταλαβαίνουμε, με το 

συγκεκριμένο στυλ επιδιώκεται η επίτευξη πρωτοβουλιών και αποτελεσμάτων. Ο αντίκτυπος 

αυτού του στυλ στο οργανωσιακό κλίμα είναι αρνητικός. Πολλοί εργαζόμενοι αισθάνονται 

συντετριμμένοι από τις απαιτήσεις του ηγέτη για τελειότητα. 

Συμβουλευτικό στυλ 

Αυτό το στυλ ηγεσίας εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη και όχι στους άμεσους 

εργασιακούς στόχους. Όπως υποστηρίζει ο Goleman, ο συμβουλευτικός ηγέτης βοηθάει τους 

εργαζόμενους να ταυτοποιήσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, ώστε να καταφέρουν να 

επιτύχουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Επίσης, τους ενθαρρύνει να 

θέσουν μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης και τους βοηθά στην επίτευξή τους. Κάνει 

συμφωνία με τους εργαζόμενους σχετικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβουν, 

παρέχει οδηγίες και ανατροφοδότηση. Το συμβουλευτικό στυλ είναι αποτελεσματικό σε 

πολλές οργανωσιακές καταστάσεις. Λειτουργεί αποτελεσματικά όταν οι εργαζόμενοι 

συνειδητοποιούν ότι η καλλιέργεια νέων ικανοτήτων μπορεί να τους βοηθήσει να 

προοδεύσουν.  
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Kurt Lewin και οι συνεργάτες τους μελέτησαν το 

στυλ ηγεσίας ως προς την επίδραση που έχει στην παραγωγικότητα της ομάδας και στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ ηγέτη και υφισταμένων. Από την άλλη, βλέπουμε ότι ο Likert 

ανέπτυξε ένα μοντέλο που είναι κατάλληλο όταν επιδιώκουμε μεγιστοποίηση της παραγωγής, 

καθώς χαρακτηρίζεται από μια κοινή αίσθηση ευθύνης σε όλα τα οργανωσιακά επίπεδα και 

από μια ροή στην επικοινωνία.  Τέλος, ο Goleman συνέδεσε τα στυλ ηγεσίας με την 

αποτελεσματικότητα των ηγετών και το θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στο οργανωσιακό 

κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι τρεις μελετητές οδηγήθηκαν στη διατύπωση 

περισσοτέρων του ενός στυλ ηγεσίας, μάλιστα και κάποιων κοινών, που πρέπει να έχει ο 

ηγέτης. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα μόνο στυλ ηγεσίας αλλά ο ηγέτης θα πρέπει να υιοθετεί 

διαφορετικά στυλ ανάλογα με την περίσταση. Πώς όμως  λειτουργούν τα διαφορετικά στυλ 

ηγεσίας στην πράξη; Για να γίνει κατανοητό, παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: 

Η Τζόαν είναι γενική διευθύντρια  σε  ένα μεγάλο  παράρτημα μιας επιχείρησης 

τροφίμων και ποτών. Όταν διορίστηκε, το παράρτημα ήταν σε βαθιά κρίση. Δεν είχε πετύχει 

τους στόχους που αφορούσαν το κέρδος για έξι συνεχόμενα έτη  και το τελευταίο μάλιστα 

έτος παρουσίαζε έλλειμα 50 δισεκατομμύρια.  Το ηθικό μεταξύ της διευθυντικής ομάδας 

ήταν πεσμένο και επικρατούσε δυσπιστία και δυσαρέσκεια. Η οδηγία που είχε λάβει από τους 

ανωτέρους της ήταν το τμήμα να επιφέρει κέρδη. Η  Τζόαν το πέτυχε χάρη στην υιοθέτηση 

διαφορετικών στυλ ηγεσίας. Εξ’ αρχής γνώριζε ότι δεν διέθετε πολύ χρόνο για να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη του τμήματος. Γνώριζε ότι έπρεπε να ενημερωθεί για το τι δεν λειτουργούσε 

σωστά, οπότε πρώτος της στόχος ήταν να ακούσει τους ανθρώπους – κλειδιά στο τμήμα. Την 

πρώτη εβδομάδα στην εργασία της γευμάτιζε με κάθε μέλος της διευθυντικής ομάδας και 

επιδίωκε να μάθει τις απόψεις του για την παρούσα κατάσταση. Στην πραγματικότητα 

επιδίωκε να γνωρίσει τον κάθε έναν ως άτομο. Εδώ, η  Τζόαν υιοθέτησε το ανθρωπιστικό 

στυλ μιλώντας μαζί τους για τις ζωές τους, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Επίσης, 

υιοθέτησε και το συμβουλευτικό στυλ, αναζητώντας τρόπους για να τους βοηθήσει να 

επιτύχουν ό,τι επιθυμούσαν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στη συνέχεια, η  Τζόαν 

πραγματοποίησε τριήμερη συνάντηση της ομάδας εκτός επιχείρησης. Στόχος της ήταν το 

χτίσιμο ομάδας. Εδώ, η Τζόαν  υιοθέτησε το δημοκρατικό στυλ. Την πρώτη ημέρα τους 

ενθάρρυνε να μιλήσουν, να εκφράσουν ελεύθερα τις ανησυχίες τους. Τη δεύτερη ημέρα 

ζήτησε από την ομάδα να εστιάσουν σε λύσεις. Κάθε ένας έδωσε από τρεις συγκεκριμένες 

προτάσεις για αυτό που έπρεπε να γίνει. Συγκεντρώνοντας τις προτάσεις προέκυψε ότι 

υπήρχε συμφωνία σχετικά με τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Η ομάδα οδηγήθηκε σε 

συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. Έτσι, η  Τζόαν κέρδισε τη δέσμευση της ομάδας για τη 
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διεκπεραίωση του προγράμματος. Έχοντας στα χέρια της το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, η 

Τζόαν υιοθέτησε το εξουσιαστικό ή επιτακτικό στυλ και μοίρασε στον καθένα συγκεκριμένες 

ευθύνες. Τους επόμενους μήνες έμεινε σταθερή σε αυτό το στυλ ηγεσίας υπενθυμίζοντας 

συνεχώς στα μέλη της ομάδας ότι ο ρόλος τους ήταν κρίσιμος στην επίτευξη των στόχων που 

είχαν θέσει. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων, η  Τζόαν επέλεξε να εφαρμόσει και 

το καταναγκαστικό στυλ, εάν κάποιος δεν εκπλήρωνε την υποχρέωση του. Τι επέφερε αυτή η 

αλλαγή των στυλ ηγεσίας; Το οργανωσιακό κλίμα βελτιώθηκε, όλοι μιλούσαν για το όραμα 

του τμήματος και εξέφραζαν τη δέσμευσή τους για τους νέους στόχους. Η τελική απόδειξη 

της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών στυλ ηγεσίας που εφάρμοσε η Τζόαν ήταν η 

αύξηση κερδών. Συγκεκριμένα, το τμήμα μετά από επτά μήνες άφιξης της Τζόαν  ξεπέρασε 

τον ετήσιο στόχο κερδών κατά 5 δις (Daniel Goleman, 2000, σελ. 88 - 89). 

Ένας μάνατζερ – ηγέτης πρέπει λοιπόν να εφαρμόζει διάφορα στυλ ηγεσίας. Με το να 

προσαρμόζει το στυλ του επιτυγχάνει καλύτερα τους οργανωσιακούς στόχους. Πιο στυλ 

ηγεσίας όμως θα επιλέξει εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος του 

οικονομικού οργανισμού. Ο Naylor (1999) τονίζει ότι καθώς οι οργανισμοί γίνονται 

μεγαλύτεροι σε μέγεθος, υπάρχει τάση για συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων. Έτσι, η 

συμμετοχή των υφισταμένων στη λήψη αποφάσεων περιορίζεται. Αυτό θα οδηγήσει και στην 

υιοθέτηση του κατάλληλου στυλ. Η επιλογή του στυλ ηγεσίας, επίσης, μπορεί να επηρεαστεί  

από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εργαζομένων και των μάνατζερς – ηγετών.  

 

1.4 Προσεγγίσεις   

Καθώς οι οικονομικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, η εφαρμογή αποτελεσματικής ηγεσίας είναι απαραίτητη. Το ερώτημα όμως που 

δημιουργείται είναι ποιο είδος ηγεσίας απαιτείται, ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αλλαγές; Η μελέτη του φαινομένου της ηγεσίας έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών θεωριών. Όπως τονίζει ο Yukl στο βιβλίο του Leadership in 

organizations (2010), ένας από τους πιο χρήσιμους τρόπους για να ταξινομηθούν οι θεωρίες 

ηγεσίας είναι ο τύπος της μεταβλητής που εστιάζουν. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι οι 

μεταβλητές στις οποίες οι έρευνες εστιάζουν είναι:    

(1) τα χαρακτηριστικά του ηγέτη (γνωρίσματα, δεξιότητες, συμπεριφορά, τακτική 

επιρροής, αρμοδιότητες για τους οπαδούς, κ.λπ.),  

(2) χαρακτηριστικά των οπαδών (γνωρίσματα, δεξιότητες, εμπιστοσύνη στον ηγέτη, 

ικανοποίηση, κ.λπ.), και   
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(3) χαρακτηριστικά της κατάστασης (τύπος ή μέγεθος του οργανισμού, δύναμη θέσης, 

αβεβαιότητα, εξωτερικές εξαρτήσεις, κ.λπ.).   

Σύμφωνα με τον τύπο της μεταβλητής στην οποία δίνεται έμφαση, οι θεωρίες και τα 

εμπειρικά ευρήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις  προσεγγίσεις. Αυτές είναι:  

Προσέγγιση με βάση τα γνωρίσματα της προσωπικότητας 

Η προσέγγιση αυτή απασχόλησε τους ερευνητές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και εξακολουθεί να είναι δημοφιλής. Οι Montana & Charnov (2002) υποστηρίζουν ότι η 

συγκεκριμένη προσέγγιση εστιάζει στα προσωπικά χαρακτηριστικά των ηγετών που οδηγούν 

στην επιτυχία, όμως, δεν προσφέρει μια σαφή και περιεκτική άποψη για την προέλευση και 

τη φύση της ηγεσίας καθώς οι ερευνητές και επιστήμονες επισημαίνουν εκατοντάδες ηγετικά 

χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση ότι κάποιοι άνθρωποι 

είναι προικισμένοι από τη φύση τους να είναι ηγέτες, καθώς διαθέτουν  ένα σύνολο 

γνωρισμάτων που δεν τα έχουν οι υπόλοιποι (Yukl, 2010). Υποθέτει ότι ο ηγέτης γεννιέται, 

δεν γίνεται. Δηλαδή, η ηγετική ικανότητα είναι κληρονομική. Βασίζεται  στη γενετική 

θεωρία, πράγμα που αποτελεί και τη βασική αδυναμία αυτής της προσέγγισης (Montana & 

Charnov, 2002). Σε αυτή την προσέγγιση γίνεται η υπόθεση ότι τα γνωρίσματα της 

προσωπικότητας παράγουν πρότυπα συμπεριφοράς που ταιριάζουν στις καταστάσεις. Οι 

ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη μελέτη των γνωρισμάτων προσπάθησαν να εντοπίσουν  τα 

φυσικά χαρακτηριστικά που έχει απαραίτητα ένας ηγέτης προκειμένου να είναι καλός, 

ανέπτυξαν λίστες με χαρακτηριστικά που πίστευαν ότι σχετίζονται με την άσκηση 

αποτελεσματικής ηγεσίας. Με την παρουσίαση όμως των χαρακτηριστικών ενός ηγέτη θα 

ασχοληθούμε στο επόμενο κεφάλαιο.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ανάλυση των γνωρισμάτων της προσωπικότητας των ηγετών 

αποτελεί έναν από τους τρόπους που μπορεί να καθοριστεί η ηγεσία. Όμως, θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι η προσέγγιση αυτή εστιάζει μόνο στα γνωρίσματα των ηγετών και αγνοεί το 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το πλαίσιο στη διαδικασία της ηγεσίας.  

Προσέγγιση με βάση τη συμπεριφορά 

Όταν η προσέγγιση γνωρίσματος δεν πρόσφερε σημαντικά αποτελέσματα στη μελέτη 

της ηγεσίας,  οι έρευνες έστρεψαν την προσοχή σε αυτό που οι ηγέτες κάνουν πραγματικά 

στα πλαίσια της εργασίας. Έτσι, τη δεκαετία του ΄50 γεννήθηκε η προσέγγιση με βάση τη 

συμπεριφορά. Η αρχική διαφορά μεταξύ της προσέγγισης με βάση τη συμπεριφορά και αυτής 

των  γνωρισμάτων είναι ότι τα γνωρίσματα δεν μπορούν να διδαχθούν. Οι συμπεριφορές 

αντίθετα μπορούν να διδαχθούν. Οι  μελέτες που εστίασαν στη συμπεριφορά του ηγέτη 
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προσπαθούν να εντοπίσουν τις σωστές ενέργειες που καθορίζουν έναν ηγέτη. Με τη 

διδασκαλία αυτών των συμπεριφορών καθένας θα μπορούσε να εκπαιδευθεί για να είναι 

καλύτερος ηγέτης. Σε αντίθεση λοιπόν με την προσέγγιση  των γνωρισμάτων 

προσωπικότητας, η οποία υποθέτει ότι ένας ηγέτης γεννιέται με συγκεκριμένα γνωρίσματα 

που τον κάνουν έναν καλό ηγέτη, η προσέγγιση με βάση τη συμπεριφορά υποθέτει ότι ένα 

άτομο μπορεί να μάθει να γίνει ένας καλός ηγέτης.  Οι πράξεις, δηλαδή αυτό που το άτομο 

κάνει, καθορίζουν την ικανότητά του ως ηγέτη.  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση προσπαθεί να εξετάσει συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν 

αποτελεσματικούς ηγέτες. Ενδιαφέρεται για το τι πραγματικά κάνουν οι ηγέτες. Έτσι, 

αναπτύχθηκαν πολλές έρευνες που εστίασαν στη συμπεριφορά των μάνατζερς – ηγετών. 

Όπως υπογραμμίζει ο Yukl, (2010), ένα μέρος των ερευνών εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο 

οι μάνατζερς σπαταλούν το χρόνο τους, καθώς επίσης στα χαρακτηριστικά των 

δραστηριοτήτων και των ευθυνών που έχουν. Άλλες έρευνες  μελέτησαν τον τρόπο με τον 

οποίο οι μάνατζερς διευθετούν τις απαιτήσεις, τους περιορισμούς και τις συγκρούσεις που 

επιφέρουν οι ρόλοι τους στην εργασία. Επίσης, υπάρχουν έρευνες που έδωσαν έμφαση στον 

προσδιορισμό της συμπεριφοράς του αποτελεσματικού ηγέτη.  

Προσέγγιση με βάση τη δύναμη επιρροής 

Ο Bass στο βιβλίο του Bass & Stogdill’s handbook of leadership: Theory, research & 

managerial applications (1990) υπογραμμίζει ότι «η έννοια της επιρροής αναγνωρίζει το 

γεγονός ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς το βαθμό στον οποίο οι συμπεριφορές τους 

επηρεάζουν τις δραστηριότητες της ομάδας» (σελ 13). Υπονοεί μια αμοιβαία σχέση μεταξύ 

του ηγέτη και των οπαδών, αλλά που δεν χαρακτηρίζεται απαραιτήτως από την κυριαρχία, 

τον έλεγχο από τον ηγέτη ή την υποχρέωση συμμόρφωσης προς αυτόν. Κατά τον Yukl 

(2010), η δύναμη σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως επιρροή επάνω  στους 

υφισταμένους αλλά και ως επιρροή στους προϊσταμένους, στους συνεργάτες, ακόμη, στους 

ανθρώπους που είναι έξω από την οργάνωση. Όπως ο Yukl τονίζει, με την προσέγγιση αυτή, 

επιδιώκεται να εξηγηθεί η αποτελεσματικότητα ενός ηγέτη από την άποψη του τύπου και της 

ποσότητας της δύναμης,  επίσης, του τρόπου που ασκείται. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη 

πολλών ερευνών που ασχολήθηκαν με τη μελέτη της δύναμης της επιρροής. Ένα μέρος 

μάλιστα αυτών των ερευνών εστίασε στην ποσότητα και στον τύπο της δύναμης που κατέχει 

ο ηγέτης, καθώς και στον τρόπο που ασκεί αυτή τη δύναμη.  
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Προσέγγιση με βάση την κατάσταση 

Λόγω της αποτυχίας των ερευνητών να εξάγουν συνεπή αποτελέσματα από τις 

συμπεριφορικές και τις  θεωρίες γνωρίσματος, οι ερευνητές άρχισαν να εστιάζουν στις 

επιδράσεις που ασκεί η κατάσταση.  Όπως ο  Yukl (2010) αναφέρει, «η συγκεκριμένη 

προσέγγιση τονίζει τη σημασία των  παραγόντων του πλαισίου που επιδρούν στη διαδικασία 

της ηγεσίας. Σημαντικές μεταβλητές της κατάστασης περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά των 

υφισταμένων, τη φύση της εργασίας που εκτελείται από τον ηγέτη, τον τύπο  της οργάνωσης 

και τη φύση του εξωτερικού περιβάλλοντος» (σελ. 32). Η περιστασιακή προσέγγιση 

προτείνει ότι η αποτελεσματικότητα ενός ορισμένου στυλ ηγεσίας είναι ενδεχόμενη,  αυτό 

σημαίνει ότι θα είναι αποτελεσματική σε μερικές περιστάσεις αλλά όχι σε όλες. Ο Northouse 

(2013) σημειώνει ότι αυτή η προσέγγιση δεν έχει μελετηθεί έντονα, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν πολλά ερευνητικά ευρήματα που να δικαιολογούν τις υποθέσεις και τις προτάσεις 

που γίνονται για τη συγκεκριμένη προσέγγιση.  

 

1.5 Θεωρίες 

Η ηγεσία, όπως τονίσαμε σε προηγούμενη ενότητα, αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο με 

πολυδιάστατη φύση, η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας ποικιλίας θεωριών. Στη συνέχεια, 

θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες θεωρίες περί ηγεσίας. Αυτό είναι απαραίτητο 

προκειμένου να γίνει κατανοητό το φαινόμενο της ηγεσίας σε βάθος. Ο στόχος εδώ είναι να 

αναλυθούν οι θεωρίες ηγεσίας και να μάθουμε πώς προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο 

της ηγεσίας.   

Οι πρώτες θεωρίες που αναπτύχθηκαν για την ηγεσία εστίαζαν στις ιδιότητες που 

πρέπει να έχουν οι ηγέτες και οι οποίες τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τους οπαδούς. Στη 

συνέχεια, έδωσαν βαρύτητα και σε άλλες μεταβλητές, όπως είναι οι παράγοντες που 

σχετίζονται με το πλαίσιο, τις διάφορες δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας ηγέτης. Οι πιο 

πρόσφατες θεωρίες δίνουν έμφαση στις αξίες, στα γνωρίσματα και στην προσωπικότητα του 

ηγέτη. Θα παρουσιαστούν η θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας, της συναλλακτικής 

ηγεσίας, της χαρισματικής ηγεσίας, της υπηρετικής ηγεσίας, καθώς επίσης και το μοντέλο της 

περιστασιακής ηγεσίας.    

 

1.5.1 Θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας  

Η θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας έγινε δημοφιλής χάρη στην έρευνα του James 

Burns το 1978. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο ηγέτης εμπνέει τους οπαδούς για να 
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ακολουθήσει τους οργανωτικούς στόχους. Με τη μετασχηματιστική θεωρία ασχολήθηκε και 

ο Bernard Bass (1998), ο οποίος υποστήριξε ότι η μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί «να 

κινήσει τους οπαδούς, ώστε να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί» (σελ. 2). Προσδιόρισε 

τέσσερα συστατικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας (Bass 1990):   

Το χάρισμα. Η ηγεσία είναι χαρισματική, έτσι ώστε ο οπαδός επιδιώκει να ταυτιστεί με 

τους ηγέτες και να τους μιμηθεί. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες αποτελούν πρότυπα που οι 

οπαδοί θαυμάζουν, σέβονται και εμπιστεύονται.  Οι οπαδοί ταυτίζονται με  τους ηγέτες και 

θεωρούν ότι έχουν εξαιρετικές ικανότητες, εμμονή και αποφασιστικότητα.    

Την έμπνευση. Η ηγεσία εμπνέει τον οπαδό με την πρόκληση και την πειθώ, παρέχοντας 

νόημα και κατανόηση. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες ξυπνούν το ομαδικό πνεύμα, τον 

ενθουσιασμό και την αισιοδοξία.  

Τη διανοητική παρότρυνση. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες παρακινούν τις προσπάθειες 

των οπαδών, ώστε να είναι καινοτόμοι και δημιουργικοί. Ζητούν νέες ιδέες και δημιουργικές 

λύσεις των προβλημάτων από τους οπαδούς. Κατά τον McCleskey (2014), με την πνευματική 

παρότρυνση οι ηγέτες βοηθούν τους εργαζόμενους να αξιολογήσουν με κριτικό τρόπο τις 

υποθέσεις, να εφαρμόσουν νέες εναλλακτικές στις παλαιές και καθιερωμένες καταστάσεις. 

Την εξατομικευμένη εκτίμηση. Η ηγεσία παρέχει στον οπαδό υποστήριξη και 

συμβουλευτική. Ο Bass (1998) θεωρεί ότι η «εξατομικευμένη εκτίμηση ασκείται όταν 

δημιουργούνται νέες ευκαιρίες εκμάθησης  μέσα σε ένα ενθαρρυντικό κλίμα» (σελ. 6). Οι 

ατομικές διαφορές γίνονται αποδεκτές και μια διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία 

ενθαρρύνεται. Όπως υπογραμμίζει ο Bass, οι μετασχηματιστικοί ηγέτες ικανοποιούν τις 

συναισθηματικές ανάγκες κάθε εργαζομένου, είναι διακριτικοί, δίνουν προσοχή στις 

διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εργαζομένων και λειτουργούν ως μέντορες σε αυτούς 

που χρειάζονται βοήθεια για να εξελιχθούν. 

Στη μετασχηματιστική ηγεσία, όπως τονίζει ο McCleskey (2014), ο οπαδός θεωρεί  ότι 

ο ηγέτης έχει ορισμένες ιδιότητες τις οποίες επιθυμεί να μιμηθεί. Σύμφωνα με τους 

Hernandez, Eberly, Avolio & Johnson (2011), ο οπαδός αισθάνεται εμπιστοσύνη, θαυμασμό, 

πίστη, σεβασμό προς τους ηγέτες και παρακινείται να προσφέρει περισσότερα από αυτά που 

περιμένουν από αυτόν. Ο Barbuto (1997), επίσης, θεωρεί ότι ο μετασχηματιστικός ηγέτης 

ενθαρρύνει τους οπαδούς να σκέφτονται ανεξάρτητα, να συναντούν προκλήσεις και να 

κερδίζουν προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Ο Bass (1990, σελ. 184) τονίζει ότι στη 

μετασχηματιστική ηγεσία η αποτελεσματική ηγεσία συμβαίνει όταν οι ηγέτες διευρύνουν τα 

ενδιαφέροντα των εργαζομένων, όταν  γνωρίζουν και αποδέχονται τους σκοπούς και την 

αποστολή της ομάδας, όταν βοηθούν τους εργαζόμενους να ενδιαφερθούν για το συμφέρον 
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της ομάδας. Βέβαια, βασικό στοιχείο στην επιτυχία του ηγέτη αποτελεί το χάρισμα. Οι 

χαρισματικοί ηγέτες έχουν μεγάλη δύναμη και ασκούν επιρροή. Κατά τους Hughes, Ginnett 

& Curphy (2012), οι μετασχηματιστικοί ηγέτες είναι οραματιστές, είναι καλοί στη διοίκηση,  

θεωρούνται οι πιο κατάλληλοι στο να οδηγήσουν τον οργανισμό σε αλλαγή λόγω των 

υψηλών συναισθηματικών επιπέδων των οπαδών και της προθυμίας τους να εργαστούν προς 

την ολοκλήρωση του οράματος του ηγέτη.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η μετασχηματιστική ηγεσία προάγει την 

δημιουργικότητα των εργαζομένων, διευκολύνει την ανάπτυξη των οπαδών και μπορεί να 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση του οργανισμού. Ένα παράδειγμα θα 

μπορούσε να είναι το εξής: ένας νέος μάνατζερ ο οποίος βοηθάει έναν οργανισμό να 

ανακάμψει και να γίνει πάλι αποδοτικός. Ως μετασχηματιστικός ηγέτης εμπνέει τους 

οπαδούς, καταλαβαίνει τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και τους βοηθάει να 

ευθυγραμμιστούν με τους στόχους του οργανισμού, ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους.    

  

1.5.2 Θεωρία της συναλλακτικής ηγεσίας 

Οι πρώτες θεωρίες περί συναλλακτικής ηγεσίας άρχισαν να εμφανίζονται στη δεκαετία 

του  ’60.  Όμως, τα συναλλακτικά μοντέλα άρχισαν να γίνονται αποδεκτά τη δεκαετία του’70 

ορίζοντας τη συναλλακτική ηγεσία ως μια μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ των ηγετών και 

των οπαδών. Η συναλλακτική ηγεσία εστιάζει στις ανταλλαγές που συμβαίνουν μεταξύ των 

ηγετών και των οπαδών. Αυτές οι ανταλλαγές επιτρέπουν στους ηγέτες να ολοκληρώσουν 

τους στόχους που θέτουν σχετικά με την επίδοση, να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες 

εργασίες, να διατηρήσουν την τρέχουσα οργανωτική κατάσταση, να παρακινήσουν τους 

οπαδούς και  να κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους προς την επίτευξη των καθιερωμένων 

στόχων, να υπογραμμίσουν τις εξωγενείς ανταμοιβές, να αποφύγουν τους περιττούς 

κινδύνους και να εστιάσουν στη βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με τον 

McCleskey (2014, σελ. 22), η συγκεκριμένη μορφή ηγεσίας επιτρέπει στους οπαδούς να 

εκπληρώσουν το ατομικό τους ενδιαφέρον, να ελαχιστοποιήσουν το άγχος στον εργασιακό 

χώρο και να επικεντρωθούν στους σαφείς οργανωτικούς στόχους, όπως είναι η αυξανόμενη 

ποιότητα, η εξυπηρέτηση πελατών, η μείωση των δαπανών και η αύξηση της παραγωγής. Στη 

συναλλακτική ηγεσία οι οπαδοί παρακινούνται από τις ανταμοιβές και τις τιμωρίες. Οι 

ανταμοιβές και οι τιμωρίες είναι οι παράγοντες που οδηγούν στη συμμόρφωση. Όπως 

αναφέρει ο Kest στο άρθρο του «Principles of leadership: Leadership management»  (2006), 

oι βασικές ιδέες αυτής της θεωρίας είναι:  



30 
 

α) Σαφή όρια: οι ηγέτες έχοντας καθορίσει με σαφήνεια τα όρια μεταξύ του ρόλου και 

της λειτουργίας, της τεχνικής διαδικασίας, του εύρους του ελέγχου, των περιοχών επιρροής, 

μπορούν να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τις αλληλεπιδράσεις και να οδηγούνται στα 

επιθυμητά αποτελέσματα.  

β) Τάξη: για τον ηγέτη της συναλλακτικής ηγεσίας όλα τα πράγματα έχουν τη χρονική 

στιγμή που θα λάβουν χώρα, καθώς επίσης και τη χρησιμότητά τους στη διαδικασία.  

γ) Συμμόρφωση: αυτή η πτυχή της συναλλακτικής ηγεσίας εστιάζει στην ανάγκη να 

υπάρχει συμμόρφωση με τις αμοιβαία καθορισμένες οργανωσιακές οδηγίες και τις 

μεθοδολογίες σε κάθε πλευρά του οργανωτικού συστήματος. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις 

οδηγίες που αφορούν τη διαδικασία και τη μεθοδολογία αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα που 

επιλύεται και εξαλείφεται προκειμένου να υπάρξουν  ομοιόμορφα αποτελέσματα.  

δ) Πείσμα: είναι μια κατευθυντήρια δύναμη που   προσπαθεί να επιβάλει την τάξη και 

τον έλεγχο σε ένα χαοτικό και ανεξέλεγκτο περιβάλλον.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συναλλακτική θεωρία προσπαθεί να εξηγήσει τις σχέσεις 

μεταξύ ηγετών και οπαδών. Υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά μπορεί να τροποποιηθεί μέσω 

ανταμοιβών και τιμωριών. Προσθέτει την έννοια της ανταλλαγής η οποία πρέπει να είναι 

δίκαιη. Η δύναμη της συναλλακτικής ηγεσίας είναι ότι οι στόχοι και οι σκοποί καθορίζονται 

σαφώς μέσα σε δομημένα περιβάλλοντα. Μια σημαντική αδυναμία σε αυτήν την προσέγγιση 

είναι ότι η αλλαγή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, κυρίως σε λιγότερα δομημένα 

περιβάλλοντα. Επίσης, οι σχέσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια της ηγεσίας είναι 

βραχυπρόθεσμες και υπαγορεύονται από το στόχο. Επιπλέον,  οι ηγέτες της συναλλακτικής 

ηγεσίας  δεν είναι ικανοί να αναπτύξουν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους 

οπαδούς ή να εμπνεύσουν τους οπαδούς για να κάνουν περισσότερα από ότι οι οπαδοί 

πίστευαν ότι θα μπορούσαν.  

 

1.5.3 Θεωρία της χαρισματικής ηγεσίας 

Η έννοια της χαρισματικής ηγεσίας προήλθε από την αρχική εργασία του Weber το 

1947 πάνω στις πιθανές επιπτώσεις της χαρισματικής ηγεσίας στους οργανισμούς. Ήταν ο 

πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «χάρισμα» και  περιέγραψε το χαρισματικό ηγέτη ως 

κάποιον που θα μπορούσε να επιφέρει την κοινωνική αλλαγή. Η αρχική θεωρία της 

χαρισματικής ηγεσίας περιέγραφε πως οι οπαδοί αποδίδουν εξαιρετικές ιδιότητες (χάρισμα) 

στον ηγέτη. Για τον Weber (1968) το χάρισμα στους ηγέτες αναφέρεται ως  «συγκεκριμένα 

δώρα του σώματος και του πνεύματος μη προσιτά σε όλους» (σελ. 19). Αυτοί οι ηγέτες, όπως 
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τονίζει, διαθέτουν «υπερφυσικές, υπεράνθρωπες, ή τουλάχιστον εξαιρετικές δυνάμεις ή 

ιδιότητες» (σελ. 358). Η συγκεκριμένη θεωρία, σύμφωνα με τον Yukl (1999), υπογραμμίζει 

τις συμπεριφορές που επιτρέπουν στους ηγέτες να έχουν μια εξαιρετική επιρροή πάνω στους 

οπαδούς τους.  

Ο House ήταν ο πρώτος που παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο για να  

εξηγήσει τη συμπεριφορά των χαρισματικών ηγετών. Πρότεινε ότι η βάση για τη 

χαρισματική έκκληση είναι η συναισθηματική αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ των 

οπαδών και του ηγέτη τους. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της αποστολής, οι χαρισματικοί 

ηγέτες ξυπνούν τα κίνητρα  των οπαδών, για να ολοκληρώσουν τα ιδανικά και τις αξίες του 

ηγέτη. Οι οπαδοί επιδεικνύουν στη συνέχεια την αγάπη και το θαυμασμό για τον ηγέτη. Ο 

House θεώρησε ότι οι χαρισματικοί ηγέτες είναι εκείνοι που χάρη  στη δύναμη των 

προσωπικών ικανοτήτων τους μπορούν να επιφέρουν βαθιά και εξαιρετικά αποτελέσματα 

στους οπαδούς (Antonakis, 2012). Σύμφωνα με τον House, τέσσερα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του ηγέτη συμβάλλουν στη χαρισματική ηγεσία: η κυριαρχία, η 

αυτοπεποίθηση, η ανάγκη για επιρροή και η πίστη της ακεραιότητας των πεποιθήσεων του.  

Υποθέτει ότι η χαρισματική ηγεσία είναι πιθανότερο να προκύψει σε αγχωτικές καταστάσεις 

(κρίσεις). Όπως υποστηρίζουν οι Hartog & Koopman (2001), μια αίσθηση της κρίσης 

καθιστά την απόδοση του χαρίσματος πιθανότερη. Οι  Shamir,  House και  Arthur (1993) 

δηλώνουν ότι η χαρισματική ηγεσία θεωρείται ότι δίνει  νόημα στην εργασία εμποτίζοντας 

την εργασία και τους οργανισμούς με ηθικούς σκοπούς και δέσμευση.  

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν τροποποιήσει και επεκτείνει αυτή τη 

θεωρία περιγράφοντας τη χαρισματική ηγεσία στους επίσημους οργανισμούς. Αυτές οι 

θεωρίες εξετάζουν τη χαρισματική ηγεσία υπό το πρίσμα της επιρροής που οι ηγέτες ασκούν 

στους οπαδούς, επίσης, του είδους της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ του ηγέτη και των 

οπαδών. Η χαρισματική θεωρία έχει προσδιορίσει διάφορα προσωπικά χαρακτηριστικά και 

συμπεριφορές που διακρίνουν τους χαρισματικούς ηγέτες. Στα προσωπικά χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, η αυτοπεποίθηση, η ανάγκη για κοινωνική επιρροή, 

το ηθικό φρόνημα και η προσπάθεια άσκησης της εξουσίας με ηθικό τρόπο. Οι βασικές 

συμπεριφορές στη χαρισματική ηγεσία ποικίλλουν από παλαιότερες σε νεότερες εκδόσεις της 

ίδιας θεωρίας. Οι βασικές χαρισματικές συμπεριφορές, κατά τον Robert House, 

περιλαμβάνουν τη δημιουργία ακραίων ιδεολογικών στόχων, την επικοινωνία υψηλών 

προσδοκιών σχετικά με τις αποδόσεις των εργαζομένων εκφράζοντας  τη σιγουριά ότι αυτοί 

μπορούν να τις επιτύχουν, την άρθρωση μιας οραματικής αποστολής και αναφορές στη 

συλλογική ταυτότητα παρά στο ατομικό συμφέρον των οπαδών (Klein & House, 1995). Οι 
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Hartog & Koopman, (2001) θεωρούν ότι η χαρισματική ηγεσία οδηγεί στην παραγωγή 

θετικών αποτελεσμάτων από τους οπαδούς, όπως υψηλή ικανοποίηση από την  εργασία, 

υψηλή παρακίνηση και  επίδοση.  

 

1.5.4 Θεωρία της υπηρετικής ηγεσίας  

Την έννοια της υπηρετικής ηγεσίας εισήγαγε ο Greenleaf στο δοκίμιο του με τίτλο The 

servant as leader το 1970. Σύμφωνα με τον Greenleaf  (2002), ο ηγέτης είναι αρχικά 

υπηρέτης. Η υπηρετική ηγεσία, όπως τονίζει ο Greenleaf, ξεκινάει με το συναίσθημα ότι 

κάποιος θέλει να υπηρετήσει για να εξυπηρετήσει πρώτα. Κατόπιν, η συνειδητή επιλογή 

φέρνει την επιθυμία σε κάποιον να ηγηθεί. Η μορφή αυτή ηγεσίας αντιμετωπίζεται όλο και 

περισσότερο ως ιδανική μορφή την οποία πολλοί άνθρωποι και οργανισμοί επιδιώκουν. Η 

υπηρετική ηγεσία εμπλέκει εκτός από τον ηγέτη και άλλα άτομα στη λήψη απόφασης. Είναι 

έντονα βασισμένη στην ηθική και ενισχύει την ανάπτυξη των εργαζομένων βελτιώνοντας την 

ποιότητα της οργανωτικής ζωής. Όπως υποστηρίζουν οι  Liden, Wayne, Zhao & Henderson 

(2008), στη μορφή αυτής της ηγεσίας «οι ηγέτες στηρίζονται στην επικοινωνία για να 

καταλάβουν τις ικανότητες, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τους στόχους και τις δυνατότητες 

αυτών των ατόμων. Με τη γνώση των μοναδικών χαρακτηριστικών και ενδιαφερόντων κάθε 

οπαδού, οι ηγέτες τους βοηθούν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους» (σελ. 162). Η 

υπηρετική ηγεσία τονίζει την προσωπική ακεραιότητα του ηγέτη και εστιάζει στη 

διαμόρφωση μιας ισχυρής μακροπρόθεσμης σχέσης με τους οπαδούς. Ο Spears (2010) έχει 

προσδιορίσει ένα σύνολο δέκα χαρακτηριστικών του ηγέτη – υπηρέτη, σημαντικά στην 

ανάπτυξη των ηγετών  –υπηρετών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:  

 Άκουσμα:  ο ηγέτης – υπηρέτης επιδιώκει να προσδιορίσει αυτό που θέλει μια ομάδα 

και τη βοηθά να διευκρινίσει αυτό που θέλει. Ακούει αυτό που λέγεται. Το άκουσμα, το 

οποίο συνδέεται με περιόδους σκέψης, είναι ουσιαστικό στην ανάπτυξη και την ευημερία του 

ηγέτη – υπηρέτη.  

 Ενσυναίσθηση: Ο ηγέτης – υπηρέτης προσπαθεί να καταλάβει και να συμπάσχει με τους 

άλλους.  

 Θεραπεία: Η θεραπεία των σχέσεων είναι μια ισχυρή δύναμη για το μετασχηματισμό 

και την ολοκλήρωση.  Η υπηρετική ηγεσία βοηθάει τόσο στη θεραπεία του εαυτού μας αλλά 

και των σχέσεων μας με άλλα άτομα.  Στο βιβλίο του  Servant-leadership: A journey into the 

nature of legitimate power and greatness (2002) o Greenleaf γράφει: « υπάρχει κάτι λεπτό το 

οποίο κοινοποιείται σε αυτούς που εξυπηρετούνται και ηγούνται, υπονοούμενο στη 
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συμφωνία μεταξύ του υπηρέτη – ηγέτη και καθοδηγούμενο είναι η κατανόηση ότι η 

αναζήτηση της πληρότητας είναι κάτι που έχουν» (σελ. 50). 

  Συνειδητοποίηση: Η συνειδητοποίηση και ειδικά η αυτοεπίγνωση ενισχύουν τον ηγέτη – 

υπηρέτη. Η συνειδητοποίηση βοηθά στην κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την 

ηθική – δεοντολογία, την επιρροή και τις αξίες.  

   Σύλληψη: Οι ηγέτες – υπηρέτες επιδιώκουν να αποκτήσουν ικανότητες  που θα τους 

επιτρέπουν να εξετάσουν τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά. Η ικανότητα να εξετάσει ένα 

πρόβλημα από μια διαφορετική οπτική σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτεί πέρα από την 

καθημερινή πραγματικότητα.  

Πρόβλεψη: Η πρόβλεψη είναι ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει στον ηγέτη – υπηρέτη 

να καταλάβει τα λάθη του παρελθόντος, τις πραγματικότητες του παρόντος και την πιθανή 

συνέπεια μιας απόφασης για το μέλλον.  

 Διαχείριση: Η υπηρετική ηγεσία υποθέτει πρώτα απ’ όλα μια δέσμευση για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των άλλων. Υπογραμμίζει, επίσης, τη χρήση της διαφάνειας και 

της πειθούς, παρά τον έλεγχο.  

Δέσμευση για την ανάπτυξη των ανθρώπων: Οι ηγέτες – υπηρέτες θεωρούν ότι οι 

άνθρωποι έχουν μια εγγενή – εσωτερική αξία πέρα από την απτή συνεισφορά τους ως 

εργαζόμενοι. Υπό αυτή τη μορφή, ο ηγέτης – υπηρέτης είναι βαθιά δεσμευμένος στην 

ανάπτυξη κάθε ατόμου που υπάρχει στην οργάνωσή του. Ο ηγέτης – υπηρέτης αναγνωρίζει 

την τεράστια ευθύνη να κάνει τα πάντα με τη δύναμή που έχει, ώστε να πετύχει την 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων και των συναδέλφων.  

Δημιουργία μιας Κοινότητας: Ο ηγέτης – υπηρέτης επιδιώκει να προσδιορίσει τα μέσα, 

ώστε να επιτύχει την οικοδόμηση μιας κοινότητας μεταξύ εκείνων που εργάζονται μέσα σε 

ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Η υπηρετική ηγεσία προτείνει ότι η αληθινή κοινότητα μπορεί 

να δημιουργηθεί μεταξύ εκείνων που εργάζονται στις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η βασική αρχή της υπηρετικής ηγεσίας είναι ότι ο ηγέτης 

υπηρετεί τους οπαδούς, τους επιτρέπει να φθάσουν στην πλήρη δυνατότητά τους.  Εάν οι 

ηγέτες αποτύχουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των οπαδών, τότε η 

επίτευξη του οράματος και των οργανωσιακών στόχων γίνεται δύσκολη. Για παράδειγμα, οι 

ηγέτες  πρέπει να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των οπαδών, πρέπει να δημιουργούν 

περισσότερο αναπτυξιακό κλίμα μέσα στον οργανισμό και πρέπει  να επιδιώκουν το καλό για 

το σύνολο του οργανισμού παρά για την προσωπική τους εξέλιξη.    
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1.5.5 Περιστασιακή ηγεσία  

Η περιστασιακή ηγεσία αναπτύχθηκε από τους Hersey και Blanchad. Οι συγγραφείς 

αναφέρονται σε αυτό ως μοντέλο και όχι ως θεωρία. Το συγκεκριμένο μοντέλο σχεδιάστηκε 

για να απαντήσει στην ερώτηση «υπάρχει ένας βέλτιστος τρόπος για τους ηγέτες για να 

προσαρμόσουν τις συμπεριφορές τους απέναντι στις διαφορές που παρουσιάζουν οι οπαδοί;». 

Σύμφωνα με τους Hersey και Blanchard,  ο ηγέτης καθορίζει τους ρόλους και λέει στους 

ανθρώπους τι, πώς, πότε και πού να εκτελέσουν τις διάφορες εργασίες, παρέχει οδηγίες και 

υποστήριξη, ο ηγέτης και ο οπαδός μετέχουν στη λήψη απόφασης, μάλιστα ο κύριος ρόλος 

των ηγετών είναι να  διευκολύνει τους οπαδούς (Kest, 2006). Η περιστασιακή ηγεσία είναι 

χρήσιμη στους μάνατζερς για τη διάγνωση των απαιτήσεων της θέσης τους. Το μοντέλο 

προϋποθέτει ότι οι ηγέτες πρέπει να αξιολογήσουν το επίπεδο ετοιμότητας του οπαδού σε 

σχέση με τον επιθυμητό στόχο και έπειτα να προσαρμόσουν την ηγεσία τους αναλόγως.  

Ο Schermerhorn (1997) αναφέρει ότι η περιστασιακή ηγεσία είναι βασισμένη σε μια 

αλληλεπίδραση μεταξύ: 

1) της κατεύθυνσης που ένας ηγέτης δίνει. Ο ηγέτης καθιστά με σαφή τρόπο τις ευθύνες 

ενός ατόμου ή μιας ομάδας,    

2) της κοινωνικο-συναισθηματικής υποστήριξης που ένας ηγέτης παρέχει. Ένας ηγέτης 

ακούει, ενθαρρύνει, διευκρινίζει και διευκολύνει,  

3) του επιπέδου «ετοιμότητας» που οι οπαδοί δείχνουν σε μια συγκεκριμένη εργασία, 

σε μια λειτουργία, μια δραστηριότητα, ή έναν στόχο που ο ηγέτης προσπαθεί να 

ολοκληρώσει μέσω του ατόμου ή της ομάδας.  

Σύμφωνα με τον McCleskey (2014), η θεωρία της περιστασιακής ηγεσίας προτείνει ότι 

η αποτελεσματική ηγεσία απαιτεί κατανόηση της κατάστασης και κατάλληλη αντιμετώπιση, 

παρά έναν χαρισματικό ηγέτη με μια μεγάλη ομάδα αφιερωμένων οπαδών. Βέβαια, οι 

Hughes, Ginnett & Curphy (2012) υπογραμμίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας 

εξαρτάται από την ικανότητα των ηγετών να είναι ευέλικτοι απέναντι στους εργαζόμενους 

και όχι να  ενεργούν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε όλους. Κατά τον Northouse (2001), η  

περιστασιακή ηγεσία είναι μια ευρέως γνωστή και συχνά χρησιμοποιούμενη θεωρία, είναι 

πολύ πρακτική, καθοδηγητική, καθώς μας βοηθάει στο πώς πρέπει να ενεργούμε μέσα στα 

διάφορα πλαίσια. Επίσης, πρόκειται  για μια θεωρία που τονίζει την έννοια της ευελιξίας των 

ηγετών, υπενθυμίζει ότι κάθε άτομο μέσα στην επιχείρηση θα πρέπει να μεταχειρίζεται με 

διαφορετικό τρόπο, καθώς επίσης θα πρέπει να παρέχονται και ευκαιρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης των ατόμων.  Παρά την δημοτικότητά της, η συγκεκριμένη θεωρία παρουσιάζει 



35 
 

ορισμένες αδυναμίες. Ο Yukl  (2010) τονίζει ότι η έννοια της ετοιμότητας ή του επιπέδου 

ανάπτυξης των ατόμων είναι μάλλον διφορούμενη, ενώ ο  Northouse (2001) υποστηρίζει ότι 

δεν υπάρχουν πολλές ερευνητικές μελέτες που να επαληθεύουν τις βασικές υποθέσεις αυτής 

της θεωρίας.  

 

1.6 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό μελετήσαμε την έννοια της ηγεσίας καθώς αποτελεί  μια σημαντική 

διαδικασία στη λειτουργία των οργανισμών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο η μελέτη του 

οποίου έχει ξεκινήσει από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι τη σημερινή εποχή, με 

αποτέλεσμα τη διατύπωση ενός μεγάλου αριθμό ορισμών. Πολλοί από αυτούς δίνουν έμφαση 

στα γνωρίσματα της προσωπικότητας, στις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο ηγέτης, ενώ άλλοι 

υπογραμμίζουν τις σχέσεις εξουσίας και επιρροής μεταξύ ηγέτη και οπαδών. Όμως, παρά τη 

διαφορά που υπάρχει μεταξύ των ορισμών, η ηγεσία αποτελεί μια διαδικασία μεταξύ ενός 

ατόμου που ασκεί επιρροή, δηλαδή του ηγέτη και άλλων ατόμων που δέχονται αυτή την 

επιρροή με σκοπό την εκπλήρωση στόχων που τίθενται. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 

ένα φαινόμενο αλληλεπίδρασης του ηγέτη, των οπαδών και της κατάστασης.  

Το ενδιαφέρον όμως για την ηγεσία δεν εξαντλείται μόνο στη διατύπωση ορισμών, 

αλλά έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη στυλ ηγεσίας, καθώς επίσης και θεωριών ηγεσίας. Τα 

στυλ ηγεσίας είναι αυτά που διευκολύνουν την εφαρμογή και την επιτυχία της ηγεσίας. 

Απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας ηγέτης προσπαθεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά 

των υφισταμένων, να τους παρακινήσει, να τους κατευθύνει. Κάθε ηγέτης πρέπει να έχει το 

δικό του στυλ και να το προσαρμόζει ανάλογα με την περίσταση. Τα πιο κοινά στυλ είναι το 

καταναγκαστικό, το εξουσιαστικό, το ανθρωπιστικό, το δημοκρατικό, το καθοδηγητικό και το 

συμβουλευτικό. Υιοθετώντας το ανάλογο στυλ, ο ηγέτης μπορεί να επιτύχει  υψηλά επίπεδα 

δέσμευσης των εργαζομένων, βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων, επίλυση 

συγκρούσεων μεταξύ των μελών, αντιμετώπιση κρίσεων, επίτευξη στόχων. Όσον αφορά στις 

θεωρίες, υπάρχουν τόσο προγενέστερες όσο και σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας που προσφέρουν 

ένα χρήσιμο πλαίσιο για την επιλογή και την ανάπτυξη των ηγετών. Τέτοιες θεωρίες είναι η 

μετασχηματιστική, η συναλλακτική, η χαρισματική, η υπηρετική και η περιστασιακή. Κάθε 

μια από αυτές έχει τις αδυναμίες της, όμως, όλες βοηθούν στην κατανόηση της φύσης της 

ηγεσίας. Από τη μελέτη όλων αυτών των μορφών ηγεσίας γίνεται αντιληπτό ότι η 

μετασχηματιστική και η περιστασιακή ηγεσία βοηθούν τα άτομα να αναπτύξουν 

μεγαλύτερους δεσμούς με την κριτική σκέψη. Όσον αφορά στη μετασχηματιστική ηγεσία, η 
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συγκεκριμένη μορφή ηγεσίας ενσωματώνει έννοιες, όπως τη διανοητική παρότρυνση, η οποία 

βοηθά τα άτομα να αξιολογήσουν τις παραδοχές, να εφαρμόσουν νέες προοπτικές στις 

παλαιές και καθιερωμένες καταστάσεις, να κάνουν προσωπικές αλλαγές. Επίσης, η 

περιστασιακή ηγεσία, η ικανότητα αλλαγής στυλ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

διαφορετικών πλαισίων, απαιτεί να εγκαταλειφθούν οι  συνηθισμένοι τρόποι αντιμετώπισης 

ιδιαίτερων καταστάσεων, να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν νέοι τρόποι. Αυτό θα 

συμβεί μέσα από τη διαδικασία της  κριτικής σκέψης. 

Η ηγεσία αναδεικνύεται ως μια απαραίτητη διαδικασία στη λειτουργία των 

οργανισμών. Στη σημερινή εποχή που οι επιχειρήσεις βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωπες με 

αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον, η ηγεσία είναι αυτή που θα επηρεάσει τις 

συμπεριφορές και  θα ενεργοποιήσει τους εργαζόμενους προς την επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί από τους μάνατζερς  – ηγέτες. Για να ασκηθεί όμως αποτελεσματικά η ηγεσία, οι 

μάνατζερς – ηγέτες χρειάζεται να έχουν κάποια χαρακτηριστικά και δεξιότητες τα οποία θα 

παρουσιάσουμε στο επόμενο  κεφάλαιο.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΝΑΤΖΕΡ - ΗΓΕΤΗ 

 

Στο σημερινό δυναμικό εργασιακό περιβάλλον η ηγεσία και το μάνατζμεντ αποτελούν δύο 

διαδικασίες απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία των οικονομικών οργανισμών 

και την ανάπτυξή τους. Πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες. Η ηγεσία, όπως την 

παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελεί μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ 

του ηγέτη και των οπαδών, όπου ο ηγέτης ασκεί επιρροή πάνω σε αυτούς, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Από την άλλη, το μάνατζμεντ σύμφωνα με τους 

Montana & Charnov (2002) είναι «η εργασία μαζί με άλλους και μέσω άλλων για την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης αλλά και των μελών της» (σελ. 20). Παρόλα αυτά, η 

δραστηριότητα του μάνατζμεντ προϋποθέτει την ηγεσία και η ηγεσία αποτελεί μέρος του 

μάνατζμεντ (R. Răducan & R. Răducan 2014). Ο μάνατζερ για να ανταπεξέλθει στις νέες 

απαιτήσεις και στις αλλαγές που συμβαίνουν μέσα σε έναν οργανισμό πρέπει να αναλάβει 

διάφορους ρόλους, ένας εκ των οποίων είναι του ηγέτη. Για την αποτελεσματική άσκηση 

αυτού του ρόλου απαιτείται ο μάνατζερ να διαθέτει χαρακτηριστικά, δεξιότητες και 

ικανότητες ηγεσίας. Οι έννοιες οικονομικός οργανισμός, ηγέτης και μάνατζερ, τα 

χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες του ηγέτη, οι ρόλοι που πρέπει να έχει ο μάνατζερ με έμφαση 

στο ρόλο του ηγέτη και οι  ικανότητες ηγεσίας που πρέπει να διαθέτει θα αποτελέσουν το 

αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου.   

 

2.1 Ορισμός και προκλήσεις του σημερινού οικονομικού οργανισμού  

Ένας μάνατζερ –ηγέτης αποκτά δεξιότητες και χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν 

να είναι αποτελεσματικός στην άσκηση ηγεσίας μέσα σε έναν οικονομικό οργανισμό.  

Αρχικά, ας δούμε τι είναι ο οικονομικός οργανισμός. Πρόκειται για έναν ευρύ όρο που 

μπορεί να περιγραφεί με ποικίλους τρόπους. Ο Hecht (1980) πρότεινε ότι «κάθε οργανισμός 

είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων που εργάζονται σε 

διάφορα επίπεδα του εν λόγω οργανισμού και αντιδρούν με τα κοινωνικά, οικονομικά, 

πολιτιστικά, πολιτικά και ανταγωνιστικά συστήματα που τον περιβάλλουν» (σελ. 86). Οι 

Senior & Fleming (2006) θεωρούν ότι ο οργανισμός αποτελεί έναν συνδυασμό από άτομα ή 

ομάδες που προσπαθούν να επηρεάσουν άλλους για να επιτύχουν ορισμένους στόχους, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές διαδικασίες και τεχνολογίες με ένα δομημένο τρόπο. Οι 

Robbins & Judge (2013) τον ορίζουν ως «μια συνειδητά συντονισμένη κοινωνική μονάδα που 
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αποτελείται από δύο ή περισσότερους ανθρώπους, που λειτουργεί σε συνεχή βάση για να 

επιτύχει ένα κοινό στόχο ή ένα σύνολο στόχων» (σελ. 5).  Ο Tony Watson στο βιβλίο του 

Organizing and managing work (2006) πραγματοποιεί μια σύνοψη από ορισμούς του 

οικονομικού οργανισμού και σημειώνει ότι κοινός παράγοντας είναι η ιδέα ότι ο οργανισμός 

έχει στόχους που λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των διαφόρων συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πραγμάτων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι οι 

οικονομικοί οργανισμοί είναι ομάδες ανθρώπων  ή κοινωνικές οντότητες που εργάζονται για 

έναν κοινό στόχο μοιράζοντας τη γνώση τους, τις εμπειρίες τους.   

Ανεξάρτητα το πως ορίζεται ένας οικονομικός οργανισμός αυτό που τον χαρακτηρίζει 

είναι ότι δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει. Θα πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι όταν λέμε περιβάλλον εννοούμε όλα τα στοιχεία που περιβάλλουν έναν 

οργανισμό και επηρεάζουν την απόδοσή του, τους πόρους και  τις διαδικασίες που 

λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτόν. Πώς όμως το περιβάλλον επηρεάζει τον οργανισμό; Το 

συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον δημιουργεί μια συνεχή αβεβαιότητα. Ο Daft (2001) 

τονίζει ότι αβεβαιότητα σημαίνει ότι «οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων δεν έχουν 

ικανοποιητική πληροφόρηση για τους παράγοντες του περιβάλλοντος και δυσκολεύονται να 

προβλέψουν τις εξωτερικές αλλαγές» (σελ. 57-58). Ο μάνατζερ λοιπόν δεν μπορεί να 

προσδιορίσει τις επιπτώσεις των αλλαγών που δημιουργούνται στο περιβάλλον του 

οργανισμού και δεν γνωρίζει εάν οι  ενέργειες στις οποίες θα προβεί θα έχουν επιτυχία ή όχι. 

Οι αλλαγές αυτές αφορούν το νομικό, κοινωνικό, οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λειτουργεί ο οργανισμός προσφέροντας ευρύ φάσμα ευκαιριών αλλά και  προβλημάτων και 

απειλών που επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού.  

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει πολύ γρήγορα καθιστώντας την 

αντιμετώπιση της αλλαγής ως το πιο συνηθισμένο πρόβλημα για τους οργανισμούς. Όπως 

τονίζουν οι Stephen Robbins & Timothy Judge στο βιβλίο τους Organization behavior 

(2013), οι προκλήσεις της σημερινής εποχής τις οποίες οι οργανισμοί πρέπει να 

αντιμετωπίσουν είναι:  

  Η παγκοσμιοποίηση. Είναι η διαδικασία ενοποίησης όλου του κόσμου και η οποία 

αφορά στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τεχνολογική ενοποίηση. Είναι μια νέα 

έννοια που βασίζεται σε  ένα σύνολο νέων πεποιθήσεων, μεθόδων εργασίας,  οικονομικών, 

πολιτικών, κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων σχετικών με τον οργανισμό (Hiriyappa, 

2008). Η παγκοσμιοποίηση επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός 

λειτουργεί. Οι αλλαγές αφορούν το σχεδιασμό της στρατηγικής, την άσκηση ηγεσίας και τη 

δομή του οργανισμού. Εάν ο οργανισμός θέλει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του, να 
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έχει κερδοφορία και να έχει συνεχή ανάπτυξη, πρέπει συνεχώς να δημιουργεί νέες 

στρατηγικές, να έχει μάνατζερς που θα κατανοούν και θα ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες 

του οργανισμού.   

 O αυξανόμενος ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

δυνάμεις  που  ασκούν καθοριστική επίδραση στην επιβίωση του οικονομικού οργανισμού. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί και συνεχίζει 

να αυξάνεται. Προκειμένου ο οργανισμός να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών του 

χρειάζεται να ανταγωνιστεί τους άλλους οργανισμούς. Για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά, 

όπως ο Porter (1998) τονίζει, έχει ανάγκη από στρατηγική, ώστε να δημιουργήσει μεγαλύτερη 

αξία για τους πελάτες του.    

H ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού. Καθώς οι οργανισμοί δεν περιορίζονται από 

τα εθνικά σύνορα, παρατηρούνται αλλαγές και στο εργατικό δυναμικό τους. Σύμφωνα με 

τους Robins & Judge (2012), η αποδοχή ανθρώπων που είναι διαφορετικοί αποτελεί μια από 

τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους οργανισμούς. Μάλιστα περιγράφουν αυτή την 

πρόκληση ως πολυμορφία του εργατικού δυναμικού.  Οι Preeti, Poonam & Ekanshi (2014, σελ. 

102) τονίζουν ότι ο όρος αυτός αναφέρεται στις διαφορές και στις ομοιότητες που 

παρουσιάζουν οι άνθρωποι μέσα στον οργανισμό ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

όπως είναι το γένος, η ηλικία, η μόρφωση, ως προς την κουλτούρα τους, τη χώρα 

προέλευσης, τα θρησκευτικά τους πιστεύω, τις φυσικές τους ικανότητες. Η ύπαρξη όμως ενός 

ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του οργανισμού. 

Όπως υποστηρίζει η Foma  στο άρθρο της με τίτλο  «Impact of workplace diversity» (2014), 

αυξάνεται η παραγωγικότητα, η δημιουργικότητα και βελτιώνεται η διαδικασία επίλυσης των 

προβλημάτων. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι πέρα από τη θετική επίδραση ο οργανισμός 

μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις που οφείλονται στην ποικιλομορφία του εργατικού 

δυναμικού. Οι προκλήσεις αυτές αναφέρονται στα προβλήματα επικοινωνίας που μπορεί να 

υπάρξουν στον εργασιακό χώρο και πώς αυτά επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων, 

στην εκδήλωση φαινομένων διάκρισης, προκατάληψης και στερεοτύπων επηρεάζοντας τη 

λειτουργία του οργανισμού.   

Ο ψηφιακός εργασιακός χώρος. Καθώς η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς, επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στην οικονομική μονάδα. Όσο ο εργασιακός χώρος γίνεται ψηφιακός 

τόσο αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες δημιουργούνται, αποθηκεύονται, 

χρησιμοποιούνται και μοιράζονται μέσα στον οργανισμό, καταργούνται τα εμπόδια 

επικοινωνίας, αυξάνεται η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα των εργαζομένων. Όπως 

υποστηρίζει ο Ahmad στο άρθρο του   «Technology in organizations» (2014), οι οργανισμοί 
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που δεν ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες κινδυνεύουν να μην μπορούν να ανταγωνιστούν 

άλλους οργανισμούς, επίσης, αυτό μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην 

παραγωγικότητα του οργανισμού.  

Όλες αυτές οι προκλήσεις επιφέρουν αλλαγές  στην εργασία, στις δεξιότητες του 

μάνατζερ, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και μια κινητήρια δύναμη, ώστε οι μάνατζερς να 

γίνουν περισσότερο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

διευκρινίσουμε  τους όρους αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του μάνατζερ. Η 

αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι, ενώ η 

αποδοτικότητα αναφέρεται στο πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι (Γεωργόπουλος, 2006). Ο 

αποτελεσματικός μάνατζερ είναι εκείνος που με τις πράξεις του πετυχαίνει τους 

οργανωσιακούς στόχους, ενώ αποδοτικός είναι ο μάνατζερ που ολοκληρώνει την εργασία του 

σε σύντομο χρόνο με τη χρήση των λιγότερων δυνατών πόρων. Σύμφωνα με τον φημισμένο 

θεωρητικό του μάνατζμεντ Peter Drucker (2006), ο αποτελεσματικός και αποδοτικός 

μάνατζερ γνωρίζει πως να διαχειρίζεται το χρόνο του, εστιάζει στην επίτευξη των 

αποτελεσμάτων, στηρίζεται στις δυνάμεις του προσωπικού, των ανωτέρων του και στις δικές 

του, επικεντρώνεται σε μια δραστηριότητα τη φορά, ώστε να παραχθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, λαμβάνει αποφάσεις μετά από μια συστηματική ανάλυση των γεγονότων και 

των πληροφοριών. Μέσα σε ένα οικονομικό οργανισμό ο αποδοτικός και αποτελεσματικός 

μάνατζερ στρέφει την προσοχή του και την προσπάθεια του στο πώς να διοικήσει τους 

ανθρώπους, να διαχειριστεί τις αλλαγές, να δομήσει σχέσεις με τους συνεργάτες, να 

δημιουργήσει εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλες οι παραπάνω 

ενέργειες ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού μάνατζερ επιδρούν στη λειτουργία του 

οργανισμού αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξή του. Για το λόγο αυτό οι οικονομικοί 

οργανισμοί ελέγχουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των μάνατζερς 

χρησιμοποιώντας δεδομένα που αφορούν τη χρηματοοικονομική απόδοση του οργανισμού, 

καθώς επίσης χρησιμοποιούν ανατροφοδότηση από τους πελάτες και τους εργαζόμενους 

σχετικά με τη διοίκηση.  

 

2.2 Ηγέτης και μάνατζερ   

Όπως υποστηρίξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο ηγέτης είναι αυτός που θα επιφέρει 

εποικοδομητικές αλλαγές μέσα στον οργανισμό αρχίζοντας με τη δημιουργία ενός οράματος, 

επιλέγοντας κατεύθυνση και εφαρμόζοντας στρατηγικές προκειμένου να εκπληρώσει το 

στόχο του. Μπορεί να θέσει τις προτεραιότητες με σωστό ιεραρχικό τρόπο, να ενεργεί 
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αποτελεσματικά σε  περιπτώσεις που έχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, να παίρνει ρίσκο και 

να βρίσκει λύσεις. Επίσης,  κατά τους R. Răducan & R. Răducan, (2014), μέσα σε μια ομάδα 

ο ηγέτης είναι αυτός που κατέχει προνομιούχο θέση και μπορεί να ασκήσει επιρροή πάνω σε 

αυτή. Καθώς ο επιχειρηματικός κόσμος έχει γίνει όλο και περισσότερο σύνθετος, ο ρόλος του 

ηγέτη και της ηγεσίας γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Η ηγεσία βοηθάει στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που οφείλονται στις αλλαγές που δημιουργούν η αύξηση του διεθνούς 

ανταγωνισμού, οι δημογραφικές αλλαγές στις αγορές του εργατικού δυναμικού, οι ξαφνικές 

αλλαγές στην τεχνολογία. Και όσο οι αλλαγές αυτές αυξάνονται, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η 

ανάγκη για ηγεσία. Όπως αντιλαμβανόμαστε, χωρίς ηγεσία οι οργανισμοί κινούνται πάρα 

πολύ αργά, χάνουν τον προσανατολισμό τους. Οι ηγέτες είναι αυτοί που θέτουν μια 

κατεύθυνση,  ενθαρρύνουν και εμπνέουν. Η ηγεσία  προβάλλεται ως η απαραίτητη ικανότητα 

για να οδηγήσουμε τους ανθρώπους στην επίτευξη ενός στόχου. Όπως υπογραμμίζει η 

Andron (2013, σελ.189), ο ηγέτης έχει όραμα το οποίο κοινοποιεί στους οπαδούς, πίστη, 

τιμιότητα, είναι ανοιχτός, προσφέρει καθοδήγηση, είναι θετικός και δημιουργικός.    

Από την άλλη, το μάνατζμεντ εξετάζει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων. Χωρίς 

καλό μάνατζμεντ οι οργανισμοί είναι δύσκολο να διαχειριστούν δύσκολες και χαοτικές 

καταστάσεις. Οι μάνατζερς είναι αυτοί που διαχειρίζονται τις δομές της οργάνωσης,  τις 

δραστηριότητες και τους ανθρώπους που συνδέονται με αυτή. Όπως υποστηρίζουν οι R. 

Răducan & R. Răducan (2014), ο ρόλος των μάνατζερς είναι να διατυπώνουν και να 

εφαρμόζουν στρατηγικές ανάπτυξης, να κάνουν προβλέψεις και σχέδια,  να οργανώνουν και 

να συντονίζουν την εργασία, να προωθούν την επικοινωνία με τους υπαλλήλους, με τους 

πελάτες και με τους προμηθευτές. Επίσης, ο Mintzberg (2009)  υποστηρίζει ότι ο μάνατζερ 

είναι αυτός που παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εγκατάσταση  και στην ενδυνάμωση της 

κουλτούρας μέσα στον οργανισμό. Επιπλέον, ενθαρρύνει τις προσπάθειες των ατόμων 

ευθυγραμμίζοντας τα ενδιαφέροντά τους με τις ανάγκες του οργανισμού. Μάλιστα ο 

Mintzberg στο βιβλίο του The nature of managerial work (1980) υποστηρίζει ότι ο μάνατζερ 

έχει να επιτελέσει δέκα ρόλους που ομαδοποιούνται στις εξής τρεις ομάδες: πληροφοριακοί –

ενημερωτικοί ρόλοι, ρόλοι απόφασης και διαπροσωπικοί ρόλοι.  

Υπογραμμίζει ότι στους πληροφοριακούς – ενημερωτικούς ρόλους ανήκουν οι ρόλοι 

του μάνατζερ ως όργανο παρακολούθησης και ελέγχου (monitor), ως διανομέας 

(disseminator), ως εκπρόσωπος (spokesman). Ο μάνατζερ ως όργανο παρακολούθησης και 

ελέγχου επιδιώκει συνεχώς την πληροφόρηση, ώστε να μπορέσει να προσδιορίσει τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στον οργανισμό, να ανιχνεύει τις αλλαγές, να έχει γνώση 

για το τι συμβαίνει στον οργανισμό, για να ενημερώνεται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. 
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Στο ρόλο του διανομέα ο Mintzberg τονίζει ότι ο μάνατζερ διαχέει την πληροφόρηση  που 

λαμβάνει από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό της επιχείρησης, καθώς επίσης 

φροντίζει η εσωτερική πληροφόρηση να φτάσει σε κάθε υφιστάμενο. Ως εκπρόσωπος, ο 

μάνατζερ διαβιβάζει την πληροφόρηση που παίρνει από το εξωτερικό περιβάλλον στο 

εσωτερικό του οργανισμού. Στο συγκεκριμένο ρόλο ο μάνατζερ λειτουργεί ως ειδικός στις 

δραστηριότητες του οργανισμού.  

Ο μάνατζερ συνεχώς πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις. Χρειάζεται να διαθέτει ρόλους 

που θα τον βοηθήσουν στη διαδικασία λήψης σημαντικών οργανωσιακών αποφάσεων. 

Πρέπει λοιπόν, κατά τον Mintzberg, να λειτουργεί ως επιχειρηματίας (entrepreneur), ως 

διαχειριστής διαταραχών (disturbance handler), ως αυτός που παρέχει πόρους (resource 

allocator), ως διαπραγματευτής. Ως επιχειρηματίας, ο μάνατζερ ψάχνει για ευκαιρίες 

βελτίωσης μέσα στην οργάνωση, δημιουργεί και επιβλέπει το σχεδιασμό προγραμμάτων 

βελτίωσης. Στο ρόλο του διαχειριστή διαταραχών αναλαμβάνει δράση για να αντιμετωπίσει 

σημαντικές και απροσδόκητες διαταραχές που εμφανίζονται μέσα στον οργανισμό. Τέτοιες 

διαταραχές μπορεί να είναι συγκρούσεις μεταξύ των υφισταμένων, δυσκολίες μεταξύ 

οργανισμών, καθώς επίσης η απώλεια πόρων. Ο μάνατζερ λειτουργεί, επίσης, ως αρμόδιος 

για την κατανομή των πόρων όλων των ειδών. Ως διαπραγματευτής, ο μάνατζερ οφείλει να 

αντιπροσωπεύει τον οργανισμό σε σημαντικές διαπραγματεύσεις. 

Στους διαπροσωπικούς ρόλους ανήκουν ο ρόλος του μάνατζερ ως φαινομενικού 

αρχηγού, ως συνδετικός κρίκος με τα άτομα εκτός οργανισμού και ως ηγέτη. Ο μάνατζερ ως 

φαινομενικός αρχηγός έχει επίσημη εξουσία, υποχρεούται να εκτελεί διάφορες εργασίες, 

καθώς επίσης έχει καθήκον να εκπροσωπεί την οργάνωση σε κάθε περίπτωση. Στο ρόλο του 

συνδέσμου ο μάνατζερ αναπτύσσει σχέσεις με άτομα και ομάδες που βρίσκονται έξω από την 

οργάνωση που διευθύνει. Ο ρόλος του μάνατζερ ως ηγέτης, όπως τονίζει ο Mintzberg, 

αποτελεί τον πιο σημαντικό ρόλο από όλους τους άλλους που έχει να επιτελέσει. Η ηγεσία 

μάλιστα θεωρείται ένα από τα γνωρίσματα του καλού μάνατζερ (Western, 2008). Την άποψη 

αυτή ενισχύει και ο Mills (2005) που υποστηρίζει ότι ένας καλός μάνατζερ αποτελεί 

συνδυασμό μάνατζερ και ηγέτη. Όπως τονίζει ο Mintzberg στο βιβλίο του  The nature of 

managerial work (1980), η ηγεσία αποτελεί μια διάσταση του πολύπλευρου ρόλου του 

μάνατζερ. Το μάνατζμεντ  χωρίς ηγεσία ενθαρρύνει ένα στυλ διοίκησης χωρίς έμπνευση  το 

οποίο νεκρώνει  τις δραστηριότητες.  

Τη σημαντικότητα του μάνατζερ ως ηγέτη υπογραμμίζει και ο Rice (1965), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι ο μάνατζερ αναλαμβάνει υποχρεωτικά ρόλο ηγέτη, γιατί ένας οργανισμός 

στον οποίο οι μάνατζερς δεν δίνουν πρωταρχική σημασία στην ηγεσία αντιμετωπίζει 
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δυσκολίες. Η  Andron (2013) θεωρεί ότι ο μάνατζερ μετατρέπεται σε ηγέτη με το «να παρέχει 

όραμα, πίστη, τιμιότητα, να παρέχει υποστήριξη στους ανθρώπους, να είναι ανοιχτός και 

δυναμικός, να αποδεικνύει ότι είναι ικανός να ακούει και να καταλαβαίνει πριν απαντήσει, να 

παρέχει  καθοδήγηση και πρόκληση στο προσωπικό του, να είναι θετικός και  δημιουργικός, 

να αποδεικνύει συμφωνία και συμμόρφωση – όχι συγκρούσεις και ασυνέπεια – όπως και 

πειθαρχία, να επικοινωνεί σε τακτική βάση, να δείχνει σεβασμό και εμπιστοσύνη, να είναι 

επαγγελματίας, να παρουσιάζει εύρωστη σκέψη και προγραμματισμένη προσέγγιση και να 

είναι ευχάριστο πρόσωπο» (σελ. 192). Ο  Mintzberg  στο  βιβλίο του με τίτλο Managing 

(2009) εξηγεί ότι ως ηγέτης, ο μάνατζερ προσδιορίζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο 

οργανισμός θα λειτουργήσει, προσδιορίζει τη σχέση του μάνατζερ με τους υφισταμένους, 

παρακινεί τους υφισταμένους, είναι υπεύθυνος για αυτούς. Επίσης, ο μάνατζερ ασκεί ηγεσία 

σε πολλές από τις δραστηριότητες που ασχολείται. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σχέση με 

την πρόσληψη, την κατάρτιση, την προαγωγή, την ανταμοιβή, την απόλυση των 

υφισταμένων. Έτσι π.χ, κάθε φορά που ενθαρρύνει ή επικρίνει έναν υφιστάμενο ενεργεί με 

την ιδιότητά του ως ηγέτης. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι  ασκεί ηγεσία τόσο με τα άτομα 

και τις ομάδες όσο και με ολόκληρο τον οργανισμό από την άποψη της κουλτούρας. Ο 

μάνατζερ με το ρόλο του ως ηγέτης, όπως εξηγεί ο Mintzberg, προσπαθεί να ασκήσει 

επίδραση στην επίτευξη των ατομικών αναγκών των υφισταμένων και των οργανωσιακών 

στόχων. Ο μάνατζερ λοιπόν πρέπει να επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην κοινή 

συμφωνία των αναγκών των υφισταμένων και των οργανωτικών αναγκών, ώστε να 

προωθηθούν οι πιο αποδοτικές διαδικασίες. Επίσης, με το ρόλο του ηγέτη ο μάνατζερ 

εκδηλώνει τη δύναμη που του παρέχει η θέση του. Στο μάνατζερ παρέχεται μεγάλη εξουσία, 

όμως, η άσκηση της ηγεσίας καθορίζει πόση από αυτήν θα εκδηλωθεί.  

Η άσκηση λοιπόν του μάνατζμεντ προϋποθέτει την ηγεσία, αποτελεί μέρος του 

μάνατζμεντ, είναι μια από τις λειτουργίες του. Κατά τον Mintzberg (2009), το μάνατζμεντ  

είναι συνδυασμός των παρακάτω πραγμάτων:  έλεγχος, συναλλαγή, σκέψη, λήψη αποφάσεων 

και ηγεσία. Χάρη σε αυτήν, ένας μάνατζερ μπορεί να πείσει τα άτομα να ολοκληρώσουν 

καθορισμένους στόχους, να εξασφαλίσουν τη συνοχή σε μια ομάδα και να παρακινήσουν τα 

μέλη της, ώστε να επιτύχουν τους στόχους. Η ηγεσία είναι αυτή που θα βοηθήσει το 

μάνατζερ στην άσκηση διοικητικών δραστηριοτήτων, όπως είναι ο προγραμματισμός, η 

οργάνωση και η λήψη αποφάσεων, καθώς ως ηγέτης θα ασκεί άμεση επιρροή, θα παρακινεί 

και θα καθοδηγεί τα άτομα στην επίτευξη των στόχων.  
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2.3 Χαρακτηριστικά ηγέτη 

Ο μάνατζερ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως ηγέτης, πρέπει να φέρει  

χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Όπως υπογραμμίζει ο Charan (2007), ο επιτυχημένος ηγέτης 

είναι αυτός που χρησιμοποιεί τα προσωπικά γνωρίσματα για να ασκήσει ηγεσία. Ο Zaccaro 

(2007) θεωρεί ότι τα γνωρίσματα είναι «σχετικά συνεκτικά και ολοκληρωμένα πρότυπα 

προσωπικών χαρακτηριστικών αντανακλώντας μια σειρά από ατομικές διαφορές, τα οποία 

καλλιεργούν σταθερή αποτελεσματική ηγεσία σε διάφορες ομάδες και οργανωσιακές 

καταστάσεις» (σελ. 7). Εδώ θα πρέπει να  αναφέρουμε ότι οι Yukl & Van Fleet (1992) και οι 

Hughes, Ginnett & Curphy (2012) πιστεύουν ότι η επίδραση οποιουδήποτε γνωρίσματος στη 

συμπεριφορά ηγεσίας εξαρτάται από την κατάσταση. Αν και η κατοχή ορισμένων 

γνωρισμάτων από μόνη της δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας, ωστόσο 

υπάρχουν βασικά γνωρίσματα των ηγετών που βοηθούν το  μάνατζερ – ηγέτη να αποκτήσει 

τις απαραίτητες δεξιότητες, να διατυπώσει ένα οργανωτικό όραμα, ένα αποτελεσματικό 

σχέδιο που θα το εφαρμόσει, να θέσει στόχους.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν προκύψει κυρίως μέσα από την εμπειρική έρευνα 

πολλών δεκαετιών και έχουν οδηγήσει τους ερευνητές να διατυπώσουν αρκετές λίστες με 

γνωρίσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρώτες λίστες που αναπτύχθηκαν περιείχαν μεγάλο 

αριθμό γνωρισμάτων. Χαρακτηριστική είναι η λίστα που ανέπτυξε ο Bird το 1940 στην οποία 

είχε καταγράψει 79 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ηγέτης. Επίσης, Ο Bass στο 

βιβλίο του Bass & Stogdill's Handbook of leadership: Theory, research & managerial 

applications (1990) παραθέτει 32 χαρακτηριστικά που διατυπώθηκαν από τον Stogdill, τα 

οποία ομαδοποιεί σε έξι κατηγορίες: φυσικά χαρακτηριστικά, κοινωνικό υπόβαθρο, 

νοημοσύνη και ικανότητα, προσωπικότητα, χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εργασία 

και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Μεταγενέστερες και περισσότερο συστηματικές και 

μεθοδολογικές έρευνες εστίασαν στη μελέτη λιγότερων γνωρισμάτων. Οι  Jim Kouzes & 

Barry Posner (1987) οι οποίοι μελέτησαν πάνω από 1.500 μάνατζερς κατέληξαν ότι οι ηγέτες 

πρέπει να έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: να είναι ικανοί, προνοητικοί και να 

εμπνέουν τους οπαδούς.  Ενώ ο Gardner (1989), ύστερα από μελέτη ενός μεγάλου αριθμού 

ηγετών, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι τα γνωρίσματα που καθιστούν έναν ηγέτη επιτυχή 

σε οποιαδήποτε κατάσταση  είναι η φυσική δύναμη, η νοημοσύνη, η προθυμία να αποδέχεται 

την ευθύνη,  η κατανόηση των οπαδών και των αναγκών τους, η ικανότητα να παρακινεί τους 

ανθρώπους, το θάρρος και η αποφασιστικότητα, η εμπιστοσύνη,  η προσαρμοστικότητα.  
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Από την πλευρά τους, οι House, Spangler & Woyke, J. (1991) παρουσιάζουν ως 

σημαντικούς παράγοντες στην άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας το χάρισμα και την 

προσωπικότητα. Βέβαια, οι Kirkpatrick & Locke (1991, σελ. 49) θεωρούν το χάρισμα ως ένα 

γνώρισμα με τη λιγότερη ευδιάκριτη ένδειξη ως προς τη σπουδαιότητά του στην ηγεσία. 

Όπως τονίζουν, οι αποτελεσματικοί ηγέτες μπορούν να έχουν χάρισμα, αλλά δεν υπάρχει 

καμία ουσιαστική έρευνα που να το καταδεικνύει. Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς 

αναδεικνύουν ως βασικά γνωρίσματα των ηγετών το επίτευγμα, τη φιλοδοξία, την ενέργεια, 

την εμμονή, την πρωτοβουλία, την παρακίνηση για ηγεσία, την τιμιότητα και ακεραιότητα, 

την αυτοπεποίθηση, τη γνωστική ικανότητα, τη γνώση της επιχείρησης. Υπογραμμίζουν 

μάλιστα ότι οι ηγέτες έχουν μια σχετικά υψηλή επιθυμία για επίτευξη, λαμβάνουν  

ικανοποίηση από την επιτυχή ολοκλήρωση προκλητικών εργασιών, την ανάπτυξη καλύτερων 

τρόπων για την πραγματοποίηση των εργασιών. Αυτό γίνεται αντιληπτό αν αναλογιστούμε 

ότι οι μάνατζερς εκτελούν ένα μεγάλο μέρος της εργασίας τους με αδιάκοπο ρυθμό, για να 

αποδώσουν λοιπόν καλά πρέπει να εργάζονται συνεχώς προς την επιτυχία και τη βελτίωση. 

Από την άλλη, υπογραμμίζουν ότι η τιμιότητα και η ακεραιότητα παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην άσκηση ηγεσίας. Επισημαίνουν ότι χωρίς αυτές τις ιδιότητες η ηγεσία υπονομεύεται και 

ότι οι δύο αυτές ιδιότητες διαμορφώνουν μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του ηγέτη και των  

οπαδών. Ακόμη, θεωρούν ότι οι ηγέτες αναδεικνύονται σε πολύ φιλόδοξους όσον αφορά 

στην εργασία και στις σταδιοδρομίες τους και έχουν μια επιθυμία να προπορεύονται (ό.π. σελ 

50). Η φιλοδοξία μάλιστα, όπως τονίζουν οι Beer & Ludwing (2012), ωθεί τους ηγέτες  να 

θέσουν σκληρούς και προκλητικούς στόχους τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για τους 

οργανισμούς τους.  

Η ενέργεια, η εγρήγορση και η δημιουργικότητα  ως χαρακτηριστικά των  ηγετών 

τονίζονται και από τον Daft (2008). Οι ηγέτες έχουν χαρακτηριστεί ως «ενεργοί, γεμάτοι 

ζωή», επίσης, κατέχουν τη «φυσική ζωτικότητα για να διατηρήσουν μια σταθερή παραγωγική 

πορεία σχετικά με την εργασία» (Kirkpatrick & Locke, 1991, σελ. 50). Τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά βοηθούν το μάνατζερ – ηγέτη να αντιμετωπίσει αγχωτικές καταστάσεις και 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών του. Οι ηγέτες λοιπόν είναι ενεργητικοί, 

επίμονοι και δυναμικοί. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι αυτές οι ιδιότητες μπορούν να 

οδηγήσουν έναν μάνατζερ που προσπαθεί να ολοκληρώσει τα πάντα μόνος του να αποτύχει 

να αναπτύξει τη δέσμευση και το αίσθημα της ευθύνης στους υφισταμένους. Βέβαια, ο Daft 

προσθέτει στα παραπάνω γνωρίσματα την πρωτοτυπία, την προσωπική ολοκλήρωση και την 

αυτοπεποίθηση. Από την πλευρά του, ο Northouse (2013) επισημαίνει ως βασικά γνωρίσματα 

πέραν της ακεραιότητας την κοινωνικότητα και την αυτοπεποίθηση. Καθώς οι ηγέτες 
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έρχονται συχνά αντιμέτωποι με  μια σειρά προβλημάτων που πρέπει να λυθούν, η 

αυτοπεποίθηση αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα για τους ηγέτες. Οι 

Hollenbeck & Hall (2004) την ορίζουν ως «την κρίση μας στο εάν ή όχι μπορούμε να 

κάνουμε κάτι. Είναι μια κρίση που βασίζεται στην εκτίμηση όλων των ικανοτήτων μας – οι 

δυνατότητες μας, η παρακίνησή μας, όλοι οι πόροι που μπορούμε να συγκεντρώσουμε – 

ενάντια στις απαιτήσεις του προσιτού στόχου» (σελ.257).  Η αυτοπεποίθηση διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Όπως τονίζει ο Yukl (2010), ένας ηγέτης με ισχυρή 

αυτοπεποίθηση θα αναλάβει να εκπληρώσει εργασίες με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, να θέσει 

μεγαλεπήβολους στόχους, να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες και να προτείνει επιθυμητές 

αλλαγές. Επίσης, οι Hogan, Curphy & Hogan (1994) υπογραμμίζουν ότι ένας 

αποτελεσματικός ηγέτης πρέπει να διακατέχεται από συναισθηματική σταθερότητα. Οι 

ηγέτες συχνά μέσα στον  εργασιακό χώρο καλούνται να επιλύουν διαφορές και συγκρούσεις 

μεταξύ των εργαζομένων. Αντιλαμβανόμαστε ότι το χαρακτηριστικό αυτό τους βοηθά να μην 

παρουσιάζουν διακυμάνσεις στη διάθεσή τους, να επιλύουν διαπροσωπικές συγκρούσεις και 

να συνεργάζονται με τους οπαδούς.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχουν αρκετά και διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

πρέπει να διαθέτει ο μάνατζερ προκειμένου να ασκήσει ηγεσία. Γνωρίσματα που 

αναφέρονται στη συμπεριφορά του ηγέτη, που αφορούν την ιδιοσυγκρασία του και τη 

διανοητική του ικανότητα.   

 

2.4 Δεξιότητες ηγέτη 

Οι μάνατζερς, όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, ασκούν το ρόλο του ηγέτη 

μέσα σε ένα οικονομικό οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από δυναμική και πολυπλοκότητα. Για να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά σε 

αυτό το ρόλο, πρέπει να κατέχουν δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν 

και να εφαρμόσουν νέα προγράμματα, νέες πρακτικές στις εργασιακές σχέσεις, να 

αντιμετωπίσουν τις αλλαγές. Πολλοί ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη μελέτη των 

δεξιοτήτων κατέληξαν ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων  που πρέπει να κατέχει ένας 

αποτελεσματικός μάνατζερ – ηγέτης. Αυτές είναι οι γνωστικές δεξιότητες, η συναισθηματική 

νοημοσύνη και η κοινωνική νοημοσύνη. Άλλοι μελετητές, όπως οι  Mumford, Marks, 

Connelly, Zaccaro & Reiter-Palmon (2000), υποστήριξαν ότι εκτός από αυτές τις δεξιότητες ο 

μάνατζερ πρέπει να έχει τεχνικές, διαπροσωπικές, επιχειρηματικές και στρατηγικές 

δεξιότητες. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε όλες αυτές τις κατηγορίες δεξιοτήτων.   
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Τεχνικές δεξιότητες    

Οι τεχνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τη γνώση σχετικά με τις μεθόδους, τις 

διαδικασίες ή τις τεχνικές που χρειάζονται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων μέσα στον οργανισμό. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες αναφέρονται στην 

πραγματική γνώση σχετικά με τους κανόνες, τη δομή, τα συστήματα διαχείρισης και τα 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων της οργάνωσης (Haq, 2011). Περιλαμβάνει, επίσης, τη 

γνώση σχετικά με το αντικείμενο και τις υπηρεσίες της οργάνωσης, όπως τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τα ισχυρά σημεία και τους περιορισμούς (ό.π. σελ. 2793). Ο Haq (2011) 

υποστηρίζει ότι οι τεχνικές δεξιότητες αποκτώνται με τη βασική εκπαίδευση, την κατάρτιση 

και την εργασιακή εμπειρία, ενώ ο Yukl, (2010) θεωρεί ότι αυτές οι δεξιότητες θέτουν τα 

θεμέλια για την καινοτομία και το στρατηγικό προγραμματισμό.    

Επιχειρηματικές δεξιότητες 

Οι συγκεκριμένες δεξιότητες έχουν σχέση με  τους τομείς στους οποίους 

δραστηριοποιείται ο μάνατζερ μέσα στον οργανισμό. Περικλείουν δεξιότητες σχετικά με τη 

διαχείριση των υλικών πόρων και την ανάλυση των διαδικασιών (Mumford, Campion & 

Morgeson, 2007). Πρόκειται για σημαντικές δεξιότητες καθώς ο μάνατζερ παίρνει αποφάσεις 

σχετικά με την προμήθεια και τη διάθεση εξοπλισμού, υλικών. Κατά τους Mumford, Marks, 

Connelly, Zaccaro & Reiter-Palmon (2000), στις επιχειρηματικές δεξιότητες ανήκουν αυτές 

που αφορούν τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, οι οποίες θα βοηθήσουν το μάνατζερ στην 

παρακίνηση, την επαγγελματική ανάπτυξη και την προαγωγή των υφισταμένων, καθώς 

επίσης οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.  

Στρατηγικές δεξιότητες 

Πρόκειται για σημαντικές δεξιότητες που βοηθούν στην κατανόηση και στην 

αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας μιας κατάστασης, στην άσκηση επιρροής μέσα στον 

οργανισμό. Σε αυτές, όπως τονίζουν οι Mumford, Marks, Connelly, Zaccaro & Reiter-Palmon 

στο άρθρο τους «Development of leadership skills: experience and timing» (2000, σελ. 157),  

περιλαμβάνονται δεξιότητες σχετικές με το σχεδιασμό αντιληπτικών συστημάτων, δεξιότητες 

σχετικές με τον προσδιορισμό των  συνεπειών και των βασικών αιτιών, οι οποίες βοηθούν 

στην κατανόηση των αιτιωδών σχέσεων μέσα στο περιβάλλον του οργανισμού, καθώς επίσης 

βοηθούν στην κατανόηση των μακροπρόθεσμων συνέπειών τους. Σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν, επίσης, οι δεξιότητες σχετικές με την ταυτοποίηση των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται μέσα στον οργανισμό και οι δεξιότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση 

λύσεων για την αντιμετώπισή τους.  
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Διαπροσωπικές δεξιότητες   

Οι διαπροσωπικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τη γνώση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, 

την ικανότητα να κατανοούμε τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις προθέσεις των άλλων. 

Αυτή η κατηγορία δεξιοτήτων ηγεσίας περιλαμβάνει, επίσης, τις δεξιότητες που απαιτούνται 

για το συντονισμό των ενεργειών των δικών μας αλλά και των άλλων (Mumford, Marks, 

Connelly, Zaccaro & Reiter-Palmon, 2000), τις  δεξιότητες διαπραγμάτευσης που είναι 

απαραίτητες για την επίλυση των συγκρούσεων που παρατηρούνται μεταξύ των 

εργαζομένων, για την καθιέρωση αμοιβαίως ικανοποιητικών σχέσεων (Mintzberg, 1980), τις 

δεξιότητες πειθούς που είναι απαραίτητες για τον επηρεασμό των ατόμων, ώστε να 

ολοκληρώσουν αποτελεσματικότερα τους οργανωτικούς στόχους (Mintzberg, 1980· Yukl, 

2010· Mumford, Campion & Morgeson, 2007). Αυτές οι δεξιότητες επιτρέπουν στο μάνατζερ 

να κατανοεί τις αντιδράσεις των άλλων ανθρώπων, τον βοηθούν στην άσκηση επιρροής πάνω 

στα άτομα διευκολύνοντας έτσι τη διάδοση των απόψεών του και καθιστώντας την 

ενημέρωση εύκολη.  Αυτό, όπως εξηγεί ο  Haq  (2011), επιτρέπει στο μάνατζερ - ηγέτη να 

λύσει τα προβλήματα κατά τρόπο εποικοδομητικό και αποτελεσματικό.  

Συναισθηματική νοημοσύνη   

Τα συναισθήματα είναι ισχυρά αισθήματα που ακόμα και αν εξασθενίσει η έντασή τους 

εξακολουθούν να παραμένουν  με τη μορφή της θετικής ή αρνητικής διάθεσης. Αυτό μπορεί 

μερικές φορές να έχει επιπτώσεις στην ηγετική συμπεριφορά. Η συναισθηματική νοημοσύνη, 

κατά τον Yukl (2010, σελ. 65-66), μπορεί να οριστεί ως ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι 

είναι εναρμονισμένοι με τα συναισθήματά τους και με τα συναισθήματα των άλλων. Ο 

Goleman (1998) υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει ικανότητες, 

όπως αυτογνωσία, επικοινωνιακές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και αυτορρύθμιση, μέσω των 

οποίων τα γνωρίσματα της ηγεσίας μπορούν να διδαχθούν. Έρευνες έχουν δείξει ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη βοηθά το μάνατζερ – ηγέτη στην επίλυση  σύνθετων 

προβλημάτων, στην καλύτερη λήψη αποφάσεων, στην αποτελεσματική χρήση του χρόνου και 

στη διαχείριση κρίσεων. Όσον αφορά στην αυτογνωσία, οι  Haq (2011) και Jokinen (2005) 

θεωρούν ότι επιτρέπει στον ηγέτη  να γνωρίζει τις απαιτήσεις ορισμένων καταστάσεων και το 

πώς θα αντιδράσει σε αυτές. Επομένως, βοηθά στην αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Η 

αυτορρύθμιση, κατά τους Goleman (1998) και Yukl (2010), διευκολύνει τη συναισθηματική 

σταθερότητα και την επεξεργασία των πληροφοριών σε στρεσογόνες καταστάσεις, βοηθά στη 

διατήρηση του ενθουσιασμού και της αισιοδοξίας. Η ενσυναίσθηση, σύμφωνα με τον  Yukl 
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(2010),  σχετίζεται με κάποιες ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 

ανάπτυξη  συνεργατικών διαπροσωπικών σχέσεων. 

Κοινωνική νοημοσύνη 

Όπως υπογραμμίζει ο Boyatzis (2008), η κοινωνική νοημοσύνη είναι «η ικανότητα να 

αναγνωρίζουμε, να κατανοούμε και να χρησιμοποιούμε συναισθηματικές πληροφορίες που 

αφορούν άλλους, οι οποίες οδηγούν ή προκαλούν αποτελεσματική ή ανώτερη απόδοση» 

(σελ. 7).  Οι Yukl (2010) και Haq (2011) υποστηρίζουν ότι αποτελείται από την κοινωνική 

αντίληψη και την ευελιξία στη συμπεριφορά. Θεωρούν ότι η κοινωνική αντίληψη  σημαίνει 

τη δυνατότητα να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες, τα προβλήματα και οι ευκαιρίες μιας 

ομάδας ή ενός οργανισμού. Σύμφωνα με τον Northouse  (2013), περιλαμβάνει τη δυνατότητα 

να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά των μελών, των κοινωνικών σχέσεων και των 

συλλογικών διαδικασιών που  θα επιδράσουν στην ομάδα ή την οργάνωση. Τονίζει μάλιστα 

ότι η κοινωνική αντίληψη είναι αυτή που θα βοηθήσει το μάνατζερ – ηγέτη να καταλάβει τι 

πρέπει να κάνει και πώς να το κάνει, έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότητα στην ομάδα 

ή στον οργανισμό. Η συμπεριφορική ευελιξία, κατά τους Mumford, Marks, Connelly, 

Zaccaro & Reiter-Palmon (2000), ορίζεται ως η ικανότητα κάποιου να αλλάζει τη 

συμπεριφορά του ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε κάθε περίσταση. Είναι 

αυτή, που όπως τονίζει ο Yukl, (2010), θα βοηθήσει τον ηγέτη να εκδηλώσει μια ποικιλία 

συμπεριφορών ανάλογα με την περίπτωση.   

Γνωστικές δεξιότητες 

Αυτές οι δεξιότητες επιτρέπουν τους ηγέτες να δουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο 

(Jokinen, 2005). Χάρη σ’ αυτές, μπορούν να προσαρμόσουν τις συμπεριφορές τους και τις 

στρατηγικές, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν (Mumford, Campion 

& Morgeson, 2007). Οι γνωστικές δεξιότητες επηρεάζουν  τον τρόπο που ερμηνεύουμε το 

περιβάλλον μας. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι επηρεάζουν το πόσο αποτελεσματικά 

μαθαίνουμε από την εμπειρία, ώστε να παράγουμε νέες δημιουργικές λύσεις. Είναι 

απαραίτητες για την πραγματοποίηση ενός μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων με τις οποίες 

ασχολείται ένας ηγέτης. Ο Haq (2011) υποστηρίζει ότι βοηθούν στον αποτελεσματικό 

προγραμματισμό, στην οργάνωση και στην επίλυση προβλημάτων. Αυτές οι δεξιότητες 

επιτρέπουν στους ηγέτες να μάθουν από τα λάθη και να αλλάξουν τις παραδοχές και τις 

πεποιθήσεις τους. Ο Jokinen (2005, σελ. 208) θεωρεί ότι μπορούν να αφορούν διαφορετικές 

δραστηριότητες, όπως την αξιολόγηση της απόδοσης και των στρατηγικών επιλογών, το 

σχεδιασμό στρατηγικών, τη διατύπωση σχεδίων και τη λήψη καλά αιτιολογημένων 
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αποφάσεων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δεξιότητες, όπως είναι η συλλογή, η 

επεξεργασία και η διάδοση των πληροφοριών, καθώς επίσης η κριτική σκέψη. Ακόμη, η 

προφορική και γραπτή επικοινωνία (Mumford, Campion, Morgeson, 2007). Σύμφωνα με τον 

Yukl (2010), οι γνωστικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ορθή κρίση, την ικανότητα 

πρόβλεψης, τη διαισθητικότητα, τη δημιουργικότητα και τη δυνατότητα να βρίσκει κανείς 

νόημα σε αβέβαιες καταστάσεις.   

Επίσης, σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον οι μάνατζερς πρέπει να έχουν ικανότητες 

σκέψης, ώστε να είναι σε θέση να επικεντρωθούν γρήγορα σε διαφορετικά πράγματα  

(Mintzberg, 1980). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Halpern (2014), η κριτική σκέψη είναι 

«η χρήση εκείνων των γνωστικών δεξιοτήτων ή στρατηγικών που αυξάνουν την πιθανότητα 

ενός επιθυμητού αποτελέσματος» (σελ. 7).  Αντιλαμβανόμαστε ότι η κριτική σκέψη είναι μια 

σημαντική πτυχή της ηγεσίας,  ώστε να χρησιμοποιηθεί  η λογική για να αναλυθούν οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες των διαφόρων προσεγγίσεων αναφορικά με την εργασία μέσα στην 

επιχείρηση. Οι μάνατζερς χρειάζεται να διαθέτουν κριτική σκέψη προκειμένου να 

κατανοήσουν και να κάνουν χρήση των νέων πληροφοριών, να αναλύσουν, να αξιολογήσουν 

και να επιλύσουν προβλήματα και τελικά να λάβουν σημαντικές αποφάσεις. Ο Brookfield  

από το 1987 αναφέρει ότι η κριτική σκέψη είναι μια βασική δεξιότητα στην άσκηση 

λειτουργιών του μάνατζμεντ: στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων, στη δημιουργική επίλυση των προβλημάτων, στην ανάληψη επιχειρηματικού 

κινδύνου, στην ανάπτυξη ηγετικής συμπεριφοράς ανάλογα με το πλαίσιο άσκησης της 

ηγεσίας, στη δημιουργία οργανωσιακής ομάδας.  

 

2.5 Ηθική και μάνατζερ  

Όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, ο μάνατζερ πρέπει να διαθέτει πολλά και 

διαφορετικά γνωρίσματα, ώστε να ασκήσει αποτελεσματικά το ρόλο του. Ανάμεσα σε αυτά 

συγκαταλέγονται η ακεραιότητα και η τιμιότητα. Καθώς όμως οι μάνατζερς 

δραστηριοποιούνται στα πλαίσια ενός οργανισμού, καθημερινά αντιμετωπίζουν ηθικά 

ζητήματα. Σπάνια μια απόφαση που πρέπει να λάβουν δεν έχει και μια ηθική διάσταση.  

Αρχικά, ας δούμε πώς οι μάνατζερς αντιλαμβάνονται ένα ηθικό ζήτημα.  Σύμφωνα με τους 

Ferrell & Fraedrich (1991), «ένα ηθικό ζήτημα είναι ένα πρόβλημα, μια κατάσταση ή 

ευκαιρία ζητώντας από ένα άτομο ή οργανισμό να διαλέξει μέσα από διάφορες ενέργειες που 

πρέπει να αξιολογηθούν ως σωστές ή λάθος, ηθικές ή ανήθικες» (σελ. 35). Οι Waters, Bird & 

Chant (1986) μέσα από την έρευνά τους μας παρουσιάζουν αυτό που θεωρούν οι ίδιοι οι 
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μάνατζερς ως ηθικό ζήτημα. Σε απάντηση της ερώτησης «Ποιες ηθικές ερωτήσεις 

εμφανίζονται ή έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του εργασιακού σας βίου;» προέκυψαν τα 

εξής ηθικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μάνατζερς: όσον αφορά στους υφισταμένους, 

αυτά είχαν να κάνουν  με την ανατροφοδότηση σχετικά με την επίδοση, την εργασιακή 

ασφάλεια, τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες, σχετικά με τους πελάτες, ανέφεραν 

αμφισβητήσιμες πρακτικές και όσον αφορά τρίτους, αυτά σχετίζονταν με το σεβασμό των 

νομικών περιορισμών.   

Πέρα όμως από αυτό, ηθικά διλήμματα προκύπτουν και από το ρόλο τους ως ηγέτες. 

Από μια απλουστευμένη άποψη, θα λέγαμε ότι οι μάνατζερς - ηγέτες πρέπει να είναι ηθικοί, 

καθώς αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνουν. Ο Kidder (1997) όμως υποστηρίζει ότι 

υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους η ηθική συμπεριφορά είναι επιθυμητή. Συγκεκριμένα, 

αναφέρει ότι δημιουργεί εμπιστοσύνη, λειτουργεί ως μια μορφή ασφαλείας. Οι ηθικοί ηγέτες 

συμπεριφέρονται με τρόπο που αναγνωρίζουν ότι οι οπαδοί έχουν αξία για τον οργανισμό.  

Εξυπηρετούν  άλλους, έχουν μια αλτρουιστική διάθεση και πρώτοι πάνω από όλα είναι οι 

οπαδοί. Ο Greenleaf (1977), ο οποίος υπήρξε ο πατέρας της υπηρετικής ηγεσίας, αναφέρει ότι 

η  «υπηρεσία στους οπαδούς είναι η αρχική ευθύνη των ηγετών και η ουσία της ηθικής 

ηγεσίας» (σελ. 20). Οι ηθικοί ηγέτες εξασφαλίζουν ότι λαμβάνουν τις αποφάσεις με δίκαιο 

τρόπο. Με την τιμιότητα αυξάνουν την εμπιστοσύνη και χτίζουν τη σχέση ηγέτη – οπαδού. 

Πώς όμως αναπτύσσεται ο ηθικός χαρακτήρας σε έναν ηγέτη; Οι Duffield & McCuen (2000) 

αναπτύσσουν την έννοια της ηθικής ωριμότητας. Συγκεκριμένα, στο άρθρο τους «Ethical 

maturing and successful leadersip» (2000) αναφέρουν ότι «η ηθική ωριμότητα ενός 

επαγγελματία είναι σημαντική, γιατί αντανακλά τον τρόπο που το άτομο προσεγγίζει ένα 

δίλημμα το οποίο σχετίζεται με αξίες» (σελ. 79). Ο Frank (2002) υποστηρίζει ότι η ηθική 

ηγεσία αναπτύσσεται όταν ο ηγέτης εξετάσει τον εσωτερικό του χαρακτήρα. Τονίζει μάλιστα 

ότι ο εσωτερικός χαρακτήρας αναπτύσσεται μέσα από «προσωπικό τραύμα, λάθη και 

αποτυχίες» (σελ. 81).  Σύμφωνα με τον Northouse (2012), υπάρχουν πέντε αρχές που 

οδηγούν στην ανάπτυξη ηθικής ηγεσίας. Αυτές είναι ο σεβασμός στους άλλους, η υπηρεσία, 

η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η οικοδόμηση κοινότητας προς τους άλλους. Οι Freeman, Martin, 

Parmar, Cording & Werhane (2006) θεωρούν ότι οι ηθικοί ηγέτες ακολουθούν βασικούς 

κανόνες συμπεριφοράς, όπως το να σέβονται τους συναδέλφους τους και να τους θεωρούν ως 

άτομα που μοιράζονται ένα κοινό σκοπό, το να είναι ανοιχτοί σε διαφορετικές ιδέες και 

απόψεις και να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα δυναμικής και γόνιμης επικοινωνίας. Επίσης, 

όπως τονίζουν οι παραπάνω συγγραφείς, οι ηθικοί ηγέτες χρησιμοποιούν ηθικές κρίσεις για 
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να λάβουν ηθικές αποφάσεις, κατανοούν την ηγεσία και την ηθική ως μια ολοκληρωμένη 

ενέργεια και σχεδιάζουν ηθικές ενέργειες και σκοπούς.   

Οι μάνατζερς  πέρα από το να είναι ηθικοί ηγέτες έχουν και μια άλλη αρμοδιότητα, να 

διαμορφώνουν το ηθικό κλίμα του οργανισμού. Ο Gellerman (1989) ισχυρίζεται ότι οι 

μάνατζερς – ηγέτες έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη και τη διατήρηση συνθηκών στις 

οποίες τα άτομα θα συμπεριφέρονται ηθικά, την ευθύνη για την ελαχιστοποίηση των 

συνθηκών οι οποίες θα οδηγούσαν τα άτομα στην υιοθέτηση μιας μη σωστής συμπεριφοράς. 

Σε ένα οργανωσιακό κόσμο που χαρακτηρίζεται από σκληρό ανταγωνισμό, από προσδοκίες 

για αύξηση παραγωγικότητας, οι εργαζόμενοι πιθανόν να παραβούν κανόνες και να 

ακολουθήσουν αμφισβητήσιμες πρακτικές. Όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουν ηθικά 

διλήμματα. Να εφαρμόσουν τις διαταγές που τους δίνονται ενώ διαφωνούν; Να 

αξιολογήσουν την απόδοση ενός υπαλλήλου με περισσότερη επιείκεια επειδή τον 

συμπαθούν;   

Σήμερα οι μάνατζερς μπορούν να δημιουργήσουν ένα ηθικό κλίμα για αυτούς και για 

τους εργαζόμενους που θα τους βοηθήσει να κάνουν την εργασία πιο αποτελεσματική.  Όπως 

τονίζει ο Carroll (1996), τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν το ηθικό κλίμα ενός 

οργανισμού είναι οι κώδικες δεοντολογίας, τα προγράμματα ηθικής, οι ρεαλιστικοί στόχοι, οι 

διαδικασίες για ηθική λήψη αποφάσεων, η αποτελεσματική επικοινωνία. Πολλές έρευνες 

έχουν δείξει ότι η συμπεριφορά των μάνατζερς είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που 

συμβάλλει στη δημιουργία ηθικού κλίματος. Το θέμα όμως που προκύπτει είναι πώς οι 

μάντατζερς μπορούν να διαμορφώσουν επιχειρησιακή ηθική  μέσω των ενεργειών που 

λαμβάνονται και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στον οργανισμό. Πώς μπορούν οι μάνατζερς 

– ηγέτες να δημιουργήσουν ηθική κουλτούρα;  

Οι μάνατζερς θα πρέπει να επικοινωνήσουν τις ηθικές αξίες  στους υφισταμένους τους 

και οι οργανισμοί θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα κώδικα ηθικής που θα περιλαμβάνει τις 

αξίες και τους ηθικούς κανόνες που οι εργαζόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν. Οι Langlois & 

Schlegelmilch (1990) ορίζουν τον κώδικα ηθικής ως «μια δήλωση στην οποία καταγράφονται 

οι εταιρικές αρχές, η ηθική, οι κανόνες συμπεριφοράς, οι κώδικες πρακτικής ή φιλοσοφίας 

του οργανισμού σχετικά με την ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους, στους μετόχους, στους 

πελάτες, στο περιβάλλον και σε οποιεσδήποτε άλλες πτυχές της εξωτερικής κοινωνίας προς 

τον οργανισμό» (σελ. 522). Επίσης, οι ηθικοί ηγέτες θα πρέπει να προσφέρουν ηθική 

εκπαίδευση στους εργαζόμενους για να τους επικοινωνήσουν τα πρότυπα συμπεριφοράς του 

οργανισμού, για να αποσαφηνίσουν ποιες πρακτικές είναι ή όχι επιτρεπτές, θα πρέπει να 
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προσφέρουν προστατευτικούς μηχανισμούς, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να 

συζητούν τα ηθικά διλήμματα και  να εκθέτουν την ανήθικη συμπεριφορά χωρίς φόβο.     

 

2.6 Συμπεράσματα 

Για πολλούς συγγραφείς υπάρχει διαφορά μεταξύ ηγέτη και μάνατζερ. Η ηγεσία είναι η 

τέχνη ή η διαδικασία που ενθαρρύνει ανθρώπους να επιτύχουν αποδοτικά και 

αποτελεσματικά καθορισμένους στόχους. Οι επιχειρησιακοί ηγέτες εκπληρώνουν ένα ευρύ 

φάσμα σημαντικών λειτουργιών μέσα στους οργανισμούς. Από την πλευρά τους, οι 

οικονομικοί οργανισμοί χρειάζονται την ηγεσία των ειδικευμένων και πεπειραμένων ατόμων 

για να παρέχουν οδηγίες και μια ενιαία κατεύθυνση σε όλους τους υπαλλήλους. Οι ηγέτες 

έχουν την ευθύνη να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους, να τους εμπνεύσουν και να τους 

ενθαρρύνουν για να εκτελέσουν τους στόχους τους αποτελεσματικά.   

Η ηγεσία είναι πρώτιστα σημαντική σε θέσεις ανώτερης διοίκησης μέσα σε μια 

επιχείρηση. Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από  παγκοσμιοποίηση, 

τεχνολογική έκρηξη, νέα οικονομικά και κοινωνικά πρότυπα, αυξανόμενο ανταγωνισμό, 

αστάθεια, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για νέους μάνατζερς που θα ασκούν και ηγεσία. Σε 

ένα σημερινό οικονομικό οργανισμό απαιτείται ο μάνατζερ να μπορεί να διαχειρίζεται την 

πληροφορία και τη γνώση, ώστε να ενδυναμώνει την επικοινωνία που θα βοηθήσει στη λήψη 

αποφάσεων. Χρειάζεται να είναι ικανός να οργανώνει και να διαχειρίζεται τις 

δραστηριότητες μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, να μπορεί να καθοδηγεί τους 

υφισταμένους δίνοντας τους στόχους και εμπνέοντας εμπιστοσύνη. Επίσης, είναι απαραίτητο 

ο μάνατζερ να μπορεί να διερευνά τις ανάγκες των πελατών, να βελτιώνει τα προϊόντα και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες με σκοπό να αυξήσει την ικανοποίησή τους, να είναι 

αποτελεσματικός στην αυτοδιαχείριση χρησιμοποιώντας επιρροή και πειθώ για την επίτευξη 

προσωπικών στόχων, να είναι αποτελεσματικός στη διαχείριση αλλαγών και στην 

ενθάρρυνση της δημιουργικότητας. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά, πρέπει να 

επιτελέσει και το ρόλο του ηγέτη κατέχοντας ανάλογα προσόντα, γνωρίσματα και δεξιότητες. 

Ως ηγέτης, μπορεί να ασκήσει  σημαντική επίδραση στους εργαζόμενους και στις 

οργανωτικές εκβάσεις. Οι τεχνικές, οι διαπροσωπικές, οι επιχειρησιακές, οι στρατηγικές, οι 

γνωστικές δεξιότητες καθώς και οι δεξιότητες νοημοσύνης του δίνουν τη δυνατότητα να 

ανταποκριθεί στην αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, στη διαχείριση διαδικασιών και 

στη διαχείριση του προσωπικού, του εξοπλισμού και των οικονομικών πόρων, στη 
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δημιουργία ενός οράματος, ενός στρατηγικού προγραμματισμού, στην επίλυση των 

προβλημάτων και στην αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων.     

Η κριτική σκέψη ως γνωστική δεξιότητα είναι αναμφίβολα ένα  σημαντικό 

χαρακτηριστικό ενός επιτυχημένου ηγέτη-μάνατζερ, καθώς δημιουργεί ένα καλά 

πληροφορημένο λήπτη αποφάσεων. Ο Brookfield  (1987) έχει αναλύσει τη φύση και τη 

συμβολή της κριτικής σκέψης, ταυτοποιώντας τέσσερα στοιχεία της κριτικής διαδικασίας: 

εντοπισμός των παραδοχών, εντοπισμός του πλαισίου, προσδιορισμός εναλλακτικών οπτικών 

και  ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Έχει προσδιορίσει τον εργασιακό χώρο ως πεδίο εφαρμογής 

της κριτικής σκέψης από τους μάνατζερς σε όλες τις λειτουργίες του μάνατζμεντ. Όλα αυτά 

θα αποτελέσουν αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου, όπου θα παρουσιαστεί η κριτική 

σκέψη όπως την ορίζει ο Brookfield και θα δειχθεί ότι αποτελεί μια απαραίτητη δεξιότητα για 

το μάνατζερ – ηγέτη.                                           
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ BROOKFIELD ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΓΕΣΙΑΣ 

   

Στο προηγούμενο κεφάλαιο επισημάναμε την κριτική σκέψη ως μια από τις απαραίτητες 

δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας μάνατζερ – ηγέτης για να μπορεί να ανταπεξέλθει 

αποτελεσματικά στις απαιτήσεις ενός οικονομικού οργανισμού. Θεωρείται μάλιστα από 

πολλούς ως η δεξιότητα του 21ου αιώνα. Η έννοια της κριτικής σκέψης έχει αναλυθεί και 

παρουσιαστεί από πολλούς μελετητές που όμως εστιάζουν κυρίως στον ορισμό, στη 

διαδικασία της κριτικής σκέψης χωρίς να καταδεικνύουν τη σημαντικότητά της στην 

εφαρμογή αποτελεσματικού μάνατζμεντ. Ο Stephen Brookfield  παρουσίασε την κριτική 

σκέψη ως μια δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε διάφορα πλαίσια, ένα εκ των οποίων 

είναι ο εργασιακός χώρος και υπογράμμισε ότι η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη στην 

άσκηση των διαφόρων λειτουργιών του μάνατζμεντ.  

Ο Stephen Brookfield  είναι  ένας σημαντικός μελετητής της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το 

ενδιαφέρον του εστιάζεται στην κατανόηση της πρακτικής της διδασκαλίας και στη 

διευκόλυνση αυτής μέσα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, στην κατανόηση της κριτικής 

σκέψης ως μορφή μάθησης και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτήν, στην εφαρμογή της 

κριτικής θεωρίας για να κατανοήσουμε τη μάθηση και την εκπαίδευση στους ενήλικες. 

Σήμερα κρατεί τον τίτλο του διακεκριμένου καθηγητή στο πανεπιστήμιο St Thomas στη 

Μινεάπολη. Για την προσφορά του έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία. Είναι ιδιαίτερα γνωστός 

για τη δέσμευσή του στην κριτική θεωρία. Οι πρώτες αναφορές του Brookfield στην κριτική 

θεωρία γίνονται το 1984 στο βιβλίο του Adult Learner, Adult Education and the Community.  

Αυτή αποτέλεσε την κύρια επιρροή του στη διατύπωση  της δικής του ερμηνείας για την 

κριτική σκέψη την οποία εμπλουτίζει και με προσωπικά βιώματα.   

Στις επόμενες σελίδες θα ασχοληθούμε διεξοδικά με την έννοια της κριτικής σκέψης 

όπως αναπτύχθηκε από τον Stephen Brookfield. Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τα 

στοιχεία που δομούν τη δική του ερμηνεία για την κριτική σκέψη και να την παρουσιάσουμε 

ως  μια σημαντική δεξιότητα για το μάνατζερ-ηγέτη στην άσκηση σημαντικών λειτουργιών.   

 

 

 

   



56 
 

3.1 Η κριτική σκέψη κατά τον Stephen Brookfield 

3.1.1 Επιρροές της κριτικής σκέψης 

Στην προσπάθειά του να δώσει τη δική του ερμηνεία για την κριτική σκέψη, ο 

Brookfield επηρεάζεται από συγκεκριμένα παραδοσιακά φιλοσοφικά ρεύματα που θεωρεί ότι 

άσκησαν βασικό ρόλο στην κατανόηση της έννοιας της κριτικής σκέψης. Όπως ο ίδιος τονίζει 

στο βιβλίο του The Power of critical theory:Liberating adult learning and teaching (2005), τα 

ρεύματα αυτά είναι:   

1) η αναλυτική φιλοσοφία και λογική (analytic philosophy and logic). Σύμφωνα με αυτή 

την παράδοση, ενεργούμε κριτικά όταν αναγνωρίζουμε τη λογική πλάνη, όταν διακρίνουμε 

την προκατάληψη από την πραγματικότητα, τη γνώμη από το αποδεικτικό στοιχείο. Η 

κριτική σκέψη συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε διάφορες μορφές συλλογισμού, όπως 

επαγωγικού, αναλογικού, όταν μαθαίνουμε να παίζουμε γλωσσικά παιχνίδια. Όμως, όπως 

υποστηρίζουν οι King & Kitchener (1994), η παράδοση της αναλυτικής φιλοσοφίας και 

λογικής έχει επικριθεί για την αποτυχία της να αναγνωρίσει ότι οι επιστημολογικές 

παραδοχές παίζουν κεντρικό ρόλο στην αναγνώριση μιας προβληματικής κατάστασης και ότι 

τα βήματα για την προσέγγιση ενός προβλήματος, όπως είναι η διατύπωση και ο έλεγχος των 

υποθέσεων, δεν μπορούν να εφαρμοστούν εάν το άτομο δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει 

πρόβλημα.  

2) ο πραγματικός κονστρουκτιβισμός (pragmatist constructivism). Τονίζει τον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να ανασκευάζουν τις εμπειρίες και 

τα νοήματα. Από την οπτική του πραγματικού κονστρουκτιβισμού, η κριτική σκέψη είναι 

εμφανής όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο γίνονται ενεργοί 

κατασκευαστές της εμπειρίας τους. Βοηθά τους μάνατζερς να κατανοήσουν το περιβάλλον 

του οργανισμού και να αναπτύξουν ικανότητες για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  Σύμφωνα με τους Yorks & Kasl (2002), η συγκεκριμένη παράδοση τονίζει το 

ιδανικό της ατομικής αυτονομίας βοηθώντας τους ανθρώπους να διαμορφώνουν δικές τους 

αποφάσεις και να απορρίπτουν γενικευμένες αλήθειες.     

3) η ψυχαναλυτική και ψυχοθεραπευτική. Η παράδοση αυτή παρουσιάζει την κριτική 

σκέψη ως τον προσδιορισμό και την επαναξιολόγηση των αναστολών που αποκτάνε τα άτομα 

κατά την παιδική ηλικία και είναι αποτέλεσμα ποικίλων τραυματικών εμπειριών. Η κριτική 

σκέψη εμφανίζεται όταν οι ενήλικοι συνειδητοποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι ψυχολογικοί 

μηχανισμοί που μαθαίνονται και επιβεβαιώνονται στην παιδική ηλικία, εμποδίζουν την πλήρη 

ανάπτυξή τους ως ενήλικες. Οι Reynolds (1998) και οι Swan & Bailey (2004) θεωρούν ότι 
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αυτό το φιλοσοφικό ρεύμα δίνει μεγάλη έμφαση στο άτομο και υπογραμμίζουν ότι η κριτική 

σκέψη γίνεται αντιληπτή ως το ορθολογικό μέσο για την πραγματοποίηση του ιδανικού της 

ατομικής αυτονομίας και της ελευθερίας.  

4) η κριτική θεωρία.  Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, η κριτική σκέψη εστιάζει στην 

αποκάλυψη των δυναμικών ισχύος και στην ανακάλυψη της δημιουργίας και διατήρησης της 

ηγεμονίας. Ο όρος ηγεμονία, ο οποίος διατυπώθηκε από τον Ιταλό πολιτικό και 

οικονομολόγο Antonio Gramsci, περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ιδέες και πράξεις 

που γίνονται αντιληπτές ως φυσιολογικές στην πραγματικότητα είναι κατασκευασμένες και 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα λίγων. Μια τέτοια ιδέα που αφορά τους μάνατζερς είναι ότι τους 

θεωρούμε ως ειδικούς εξ’ αιτίας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που έχουν λάβει, έτσι 

ώστε να μας φαίνεται φυσιολογικό ότι  αυτοί μπορούν να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις.    

Από όλα αυτά τα ρεύματα επηρεάζεται κυρίως από την κριτική θεωρία. Συγκεκριμένα, 

ο Brookfield (2009) αναφέρει ότι «η αντίληψή μου για την κριτική σκέψη προέρχεται έντονα 

από την κριτική θεωρία, αν και εγώ, επίσης, επηρεάζομαι από τη μεθοδολογία του 

πραγματικού κονστρουκτιβισμού» (σελ.296). Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να αναφερθούμε 

περισσότερο στην κριτική θεωρία.   

Η  κριτική θεωρία συνδέεται με τη Σχολή της Κριτικής Κοινωνικής Θεωρίας της 

Φρανκφούρτης, με τους Adorno, Horkheimer και Marcuse ως εκπροσώπους της. Κεντρική 

ιδέα της κριτικής θεωρίας είναι η  κριτική ιδεολογία η οποία περιγράφει τη διαδικασία με την 

οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο κυρίαρχες ιδεολογίες  

ενσωματώνονται στις καθημερινές καταστάσεις και πρακτικές. Σημαντικό στοιχείο της 

κριτικής ιδεολογίας είναι η έννοια της ηγεμονίας που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο  οι 

άνθρωποι πείθονται να υιοθετήσουν κυρίαρχες ιδεολογίες (Brookfield, 2005).  Η ηγεμονία 

δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η λογική του καπιταλισμού διεισδύει σε όλες τις 

πλευρές της καθημερινής ζωής. Όπως υπογραμμίζει ο Brookfield στο βιβλίο του The power 

of critical theory:Liberating adult learning and teaching (2005), αυτό που  πρέπει  να  

θυμόμαστε  για την ηγεμονία  είναι  ότι «λειτουργεί με συγκατάθεση. Οι άνθρωποι δεν 

αναγκάζονται ενάντια στη θέλησή τους να αφομοιώσουν την κυρίαρχη ιδεολογία. Αυτοί 

μαθαίνουν να το κάνουν αρκετά πρόθυμα και κατά τη διαδικασία πιστεύουν ότι αυτή η 

ιδεολογία αντιπροσωπεύει τα συμφέροντά τους» (σελ. 95). Ας δούμε την έννοια της 

ηγεμονίας μέσα από το εξής παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι οι μάνατζερς θεωρούν τη 

δουλειά τους  ως λειτούργημα. Η ιδέα ότι οι μάνατζερς είναι στην υπηρεσία των υπολοίπων 

φαντάζει  ιδανική. Ποιος όμως συμφωνεί με την ιδέα ότι οι καλοί μάνατζερς είναι 

ανιδιοτελείς υπηρέτες; Η αίσθηση του λειτουργήματος καθιστά λοιπόν τους μάνατζερς 
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ικανούς προς εκμετάλλευση και χειραγώγηση. Χωρίς την κριτική ιδεολογία η διαδικασία του 

εντοπισμού και της εξέτασης των παραδοχών είναι στοχαστική αλλά όχι κριτική. Η κριτική 

ιδεολογία είναι αυτή που παρακινεί τα άτομα να ενεργούν με βάση τα δικά τους ένστικτα,  τις 

δικές τους παρορμήσεις και επιθυμίες. Η κριτική ιδεολογία τους βοηθά να κατανοήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα πολιτικά ιδανικά, τους ηθικούς και κοινωνικούς κανόνες 

μέσα στα σχολεία, στους οργανισμούς, στην οικογένεια.  Η κριτική σκέψη ως κριτική της 

ιδεολογίας έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν πώς ο 

καπιταλισμός διαμορφώνει τα πιστεύω και τις παραδοχές (ιδεολογίες) που δικαιολογούν και 

συντηρούν την οικονομική και πολιτική ανισότητα (ό.π. σελ. 13). Με βάση αυτό το 

θεωρητικό πλαίσιο, ο Brookfield οικοδόμησε τις απόψεις του για την κριτική σκέψη πάνω σε 

δύο παραδοχές: α) οι δυτικές κοινωνίες διέπονται από έντονες κοινωνικές και οικονομικές 

ανισότητες, β) όμως η τάξη των πραγμάτων δεν αμφισβητείται από τους περισσότερους και 

παρουσιάζεται ως φυσιολογική λόγω της επίδρασης. Θεωρεί ότι αντικείμενο της κριτικής 

σκέψης πρέπει να είναι η αποκάλυψη των μηχανισμών με τους οποίους το καπιταλιστικό 

σύστημα αναπαράγει την εκμετάλλευση και τις σχέσεις εξουσίας, ενώ συγχρόνως οικοδομεί 

συστήματα ιδεολογιών που το νομιμοποιούν και το συντηρούν (Κόκκος, 2010). Βλέπουμε ότι 

ο Brookfield (2007) θέτει ως επίκεντρο της κριτικής σκέψης την πολιτική διάσταση, την 

οποία μάλιστα αποκαλεί και «υπερκείμενη περιοχή της κριτικής σκέψης» (σελ. 165).  

 

3.1.2 Ορισμός και σκοποί της κριτικής σκέψης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τον ορισμό της κριτικής σκέψης, καθώς και τους 

σκοπούς που αυτή εξυπηρετεί όπως έχoυν διατυπωθεί από τον Stephen Brookfield.  

3.1.2.1 Ορισμός της κριτικής σκέψης  

Κατά τον Brookfield, η σκέψη δεν είναι εξ’ ορισμού κριτική. Για να θεωρείται  κριτική, 

θα πρέπει να στοχεύει στην ανακάλυψη και στην αμφισβήτηση των παραδοχών και των 

δυναμικών ισχύος που πλαισιώνουν τις πράξεις μας. Συγκεκριμένα, ορίζει την κριτική σκέψη 

(2012) ως «μια διαδικασία προσδιορισμού παραδοχών - ανακάλυψης των δικών μας 

παραδοχών αλλά και των άλλων και ελέγχου του νοήματος που αυτές δίνουν» (σελ. 14). 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω ορισμό, η κριτική σκέψη  συνεπάγεται τον εντοπισμό 

αλλά και τον έλεγχο των παραδοχών μας που κρύβονται κάτω από τους συνηθισμένους 

τρόπους με τους οποίους δρούμε. Τι είναι όμως οι παραδοχές; Είναι αντιλήψεις και ιδέες που 

τις δεχόμαστε ως αληθινές χωρίς να τις αμφισβητήσουμε. Είναι παρούσες σε κάθε μας πράξη 

και δίνουν νόημα σε ό,τι κάνουμε. Για παράδειγμα, στο χώρο εργασίας ένας μάνατζερ 
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αναπτύσσει παραδοχές  στον τρόπο που θα λύσει ένα πρόβλημα, στον τρόπο που θα λάβει μια 

απόφαση, στο νόημα που θα πρέπει να αποδώσει σε αυτά που λένε οι υφιστάμενοί του.  Ο 

Brookfield (2012) αποκαλεί αυτές «καθημερινοί κανόνες που πλαισιώνουν τον τρόπο με τον 

οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις και ενεργούμε»  (σελ. 5). Μάλιστα στο βιβλίο του Becoming a 

critically reflective teacher (1995) παρουσιάζει και αναλύει τρία είδη παραδοχών που 

τίθενται υπό εξέταση μέσα από την κριτική σκέψη: τις παραδειγματικές (paradigmatic), τις 

κανονιστικές (prescriptive) και τις αιτιακές ή αιτιώδεις (causal). Υποστηρίζει ότι οι 

παραδειγματικές παραδοχές προκύπτουν από θεμελιώδεις ιδεολογίες. Είναι οι πιο δύσκολες 

να αναγνωριστούν ακόμα και αν έχουν επισημανθεί από μας τους ίδιους. Τονίζει ότι αυτό το 

είδος παραδοχών δύσκολα εξετάζεται κριτικά, αλλά όταν συμβεί  επιφέρει σημαντικές 

επιπτώσεις στη ζωή των ατόμων. Κατά τον Άγγλο μελετητή, οι παραδοχές ότι οι ενήλικες 

είναι αυτοκατευθυνόμενοι μαθητές, δηλαδή έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο της μάθησής τους, ότι η 

εκπαίδευση έχει πάντα μια πολιτική διάσταση αποτελούν παραδείγματα αυτής της 

κατηγορίας παραδοχών. 

Όσον αφορά στις κανονιστικές παραδοχές, υπογραμμίζει ότι σχετίζονται με αυτό που 

σκεφτόμαστε ότι θα συμβεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Δηλαδή, είναι παραδοχές που 

έχουμε σχετικά με τους επιθυμητούς τρόπους σκέψης και δράσης. Είναι παραδοχές που 

έρχονται στην επιφάνεια όταν εξετάζουμε τον τρόπου που εμείς και οι άλλοι πρέπει να 

συμπεριφερόμαστε. Ως παράδειγμα κανονιστικών παραδοχών ο Brookfield αναφέρει το εξής: 

εάν θεωρούμε ότι οι ενήλικοι είναι αυτοκατευθυνόμενοι μαθητές, τότε υποθέτουμε ότι η 

καλύτερη μέθοδος διδασκαλίας είναι αυτή που ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν οι 

ίδιοι το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της μάθησής τους. Τέλος, οι αιτιακές ή 

αιτιώδεις παραδοχές αναφέρονται στον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος και στο πώς μπορεί 

να αλλάξει. Ο Brookfield θεωρεί ότι αυτό το είδος παραδοχών μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε το τι συνέβη καθώς προσδιορίζουν τις αιτίες των γεγονότων. Πρόκειται για 

παραδοχές που μπορούν να αποκαλυφθούν εύκολα. Ένα τυπικό παράδειγμα αιτιακής ή 

αιτιώδους παραδοχής θα μπορούσε να είναι το εξής: εάν οι μάνατζερς κάνουν λάθη μπροστά 

στους υφισταμένους τους, αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι υφιστάμενοι 

αισθάνονται ελεύθεροι να κάνουν και αυτοί λάθη χωρίς να έχουν το φόβο της επίκρισης.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, όταν σκεφτόμαστε κριτικά προσδιορίζουμε και 

θέτουμε υπό εξέταση τις παραδοχές που επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και 

ενεργούμε. Ελέγχουμε την ακρίβεια και την εγκυρότητα αυτών των παραδοχών, ώστε να 

είμαστε βέβαιοι ότι  οι τρόποι με τους οποίους δρούμε είναι και οι σωστοί.    
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3.1.2.2 Σκοποί της κριτικής σκέψης 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η σκέψη γίνεται κριτική όταν εξυπηρετεί δύο διακριτούς 

σκοπούς. Ο πρώτος και σημαντικότερος σκοπός είναι η αποκάλυψη των κρυμμένων 

δυναμικών ισχύος και των σχέσεων και ο δεύτερος είναι να ανακαλύψει τις ηγεμονικές 

παραδοχές. Όσον αφορά στον πρώτο στόχο, ο Stephen Brookfield (1995) παραδέχεται ότι η 

ισχύς αποτελεί μια μόνιμη παρουσία στις ζωές των ανθρώπων, στις προσωπικές τους σχέσεις, 

στην εργασία τους, στη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή.  

Η αποκάλυψη και η αμφισβήτηση των δυναμικών ισχύος είναι ένα σημαντικό μέρος 

της κριτικής σκέψης. Ένας μάνατζερ με το να γίνει ενήμερος στο πώς η δυναμική ισχύος 

διαπερνά όλες τις λειτουργίες του μάνατζμεντ, δηλαδή το σχεδιασμό, την οργάνωση, την 

ηγεσία και τον έλεγχο, τον βοηθά να συνειδητοποιήσει ότι οι δυνάμεις που είναι παρούσες 

στην ευρύτερη κοινωνία παρεισφρέουν πάντα σε ένα οργανισμό.  Πώς όμως μπορεί να 

επιτευχθεί αυτός ο σκοπός;  

Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος σκοπός 

μπορεί να πραγματοποιηθεί παραθέτοντας το παρακάτω παράδειγμα: 

Η ισχύς είναι πανταχού παρούσα στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην προκειμένη 

περίπτωση στην εκπαίδευση μάνατζερς. Είναι εμφανής στη  διαδικασία λήψης αποφάσεων 

που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα και την αξιολόγηση, τις διδακτικές μεθόδους, τα 

είδη διαλόγου που επιτρέπονται στο γραπτό και προφορικό λόγο των εκπαιδευομένων καθώς 

και τον  τρόπο που τα καθίσματα είναι τοποθετημένα μέσα στην αίθουσα. Με την κριτική 

σκέψη συνειδητοποιούμε τον τρόπο με τον οποίο οι δυναμικές ισχύος διέπουν τις μορφές 

δράσης της εκπαίδευσης ενηλίκων και κατ’ επέκταση αντιλαμβανόμαστε ότι οι δυνάμεις του 

ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου επεμβαίνουν πάντα στο έργο μας με τους εκπαιδευόμενους. 

Αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τις καταπιεστικές διαστάσεις που ασκούνται στις πρακτικές 

της εκπαίδευσης ενηλίκων (Mezirow & Συνεργάτες, 2007).   

Όπως αναφέρθηκε, ο δεύτερος στόχος του κριτικού στοχασμού είναι η ανακάλυψη των 

ηγεμονικών παραδοχών. Για τον Brookfield (2009) οι ηγεμονικές παραδοχές «είναι αυτές που 

πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύουν σοφίες της κοινής λογικής και  αυτές που δεχόμαστε ότι 

εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι αυτές  οι ίδιες 

παραδοχές στην πραγματικότητα λειτουργούν μακροπρόθεσμα εναντίον μας υπηρετώντας τα 

συμφέροντα αυτών που μας αντιστρατεύονται» (σελ. 301). Πρόκειται για παραδοχές που τις 

αντιλαμβανόμαστε ως κατάλληλες για να επιτύχουμε αυτό που επιθυμούμε, που τις θεωρούμε 

ότι εξυπηρετούν το δικό μας καλό αλλά στην πραγματικότητα έχουν δημιουργηθεί με σκοπό 
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να εξυπηρετήσουν ισχυρότερα συμφέροντα που αντιτίθενται στα δικά μας. Συνεχίζοντας το 

παραπάνω παράδειγμα, οι ηγεμονικές παραδοχές για την εκπαίδευση των μάνατζερς είναι 

εκείνες που ενστερνίζονται με μεγάλη προθυμία οι εκπαιδευτές ενηλίκων, επειδή φαίνεται ότι 

αντιπροσωπεύουν το καλό και το αληθινό και επομένως εξυπηρετούν τα συμφέροντα τόσο τα 

δικά τους όσο και των εκπαιδευομένων. Αισθάνονται μάλιστα περήφανοι που ενεργούν 

σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτές καταλήγουν να 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα ομάδων που λίγο ενδιαφέρονται για την πνευματική και 

σωματική υγεία των εκπαιδευτών (Mezirow & Συνεργάτες, 2007).                                                                                                                            

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι σκοπός της κριτικής σκέψης είναι να οδηγήσει 

τα άτομα να ανακαλύψουν και να αναλύσουν τις σχέσεις ισχύος, να κατανοήσουν πώς αυτές 

πλαισιώνουν και επηρεάζουν κάθε δράση τους. Επίσης, να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν 

και να αμφισβητήσουν προσφιλές παραδοχές οι οποίες στη πραγματικότητα δεν προάγουν το 

δικό τους καλό, αλλά υπηρετούν τα συμφέροντα άλλων.     

 

3.1.3 Διαδικασία της κριτικής σκέψης 

Η κριτική σκέψη αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία απαιτεί εναλλακτικές φάσεις 

ανάλυσης και δράσης. Σύμφωνα με τον Brookfield, για να ξεκινήσει η διεργασία της κριτικής 

σκέψης θα πρέπει να υπάρξει ένα γεγονός που να τονίζει μια απόκλιση μεταξύ των 

παραδοχών και των προοπτικών που εξηγούν με ικανοποιητικό τρόπο την πραγματικότητα, 

στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση της κατάστασης, εξερεύνηση, να αναπτυχθούν 

εναλλακτικές οπτικές  και τέλος, να γίνει εφαρμογή των κατάλληλων εναλλακτικών οπτικών. 

Συγκεκριμένα, ο Άγγλος μελετητής στο βιβλίο του Developing critical thinkers:Challenging 

adults to explore alternative ways of thinking and acting (1987) παρουσιάζει την κριτική 

σκέψη ως μια διαδικασία που αποτελείται από τις εξής φάσεις: 

1) Έναυσμα. Πρόκειται για ένα απροσδόκητο γεγονός, το οποίο προκαλεί μια 

εσωτερική ανησυχία. Το γεγονός αυτό μπορεί να είναι δυσάρεστο, όπως ένα διαζύγιο, η 

υποχρεωτική αλλαγή δουλειάς, μπορεί όμως να είναι και ένα ευχάριστο γεγονός, όπως  η 

εύρεση εργασίας,  η σύναψη μιας σχέσης.  

2) Αποτίμηση της κατάστασης. Μετά το έναυσμα ακολουθεί μια περίοδος λεπτομερούς 

εξέτασης και εκτίμησης της κατάστασης. Σε αυτή τη φάση προσδιορίζουμε και 

διευκρινίζουμε την ανησυχία, ασχολούμαστε με την αυτό-εξέταση και ψάχνουμε για άλλα 

άτομα που αντιμετωπίζουν  παρόμοιες ανησυχίες.  
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3) Εξερεύνηση. Αφού έχουμε εντοπίσει ανωμαλίες ή ασυμφωνίες που αφορούν κάποια 

πλευρά της ζωής μας, ξεκινάμε να αναζητούμε νέους τρόπους, ώστε να εξηγήσουμε αυτές τις 

ασυμφωνίες και οι οποίοι θα βοηθήσουν να μειωθεί το αίσθημα της ανησυχίας ή ταλαιπωρίας 

που προκαλούν. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, εξετάζουμε νέους τρόπους σκέψης και 

δράσης, οι οποίοι φαίνονται περισσότερο σύμφωνοι με τις αντιλήψεις μας σχετικά με ό,τι μας 

συμβαίνει στη ζωή μας.  

4) Ανάπτυξη εναλλακτικών οπτικών. Εξερευνώντας νέες εναλλακτικές, βρίσκουμε 

τρόπους σκέψης και δράσης που έχουν νόημα για τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. 

Εμπιστευόμαστε τους νέους ρόλους που καλούμαστε να παίξουμε, αποκτάμε περισσότερη 

γνώση και δεξιότητες απαραίτητες για τη δράση που θα αναλάβουμε.  

5) Ενσωμάτωση. Έχοντας ελέγξει την αξία, την ακρίβεια και την εγκυρότητα των νέων 

τρόπων σκέψης, αναζητούμε τρόπους για να τους ενσωματώσουμε στη ζωή μας. Πολλές 

φορές αυτή η ενσωμάτωση συνεπάγεται μετασχηματισμό των στάσεων και των παραδοχών 

μας. Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη φάση μπορούν να είναι εξωτερικά 

αισθητές, όπως η επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεων, η πρόταση για μεταρρυθμίσεις στον 

εργασιακό χώρο.  

Ένα παράδειγμα  των φάσεων που διέρχεται ένα άτομο  κατά τη διαδικασία της 

κριτικής σκέψης θα μπορούσε να είναι το εξής: 

1) Το άτομο μαθαίνει ότι πάσχει από μια ανίατη ασθένεια, τον ιό HIV. Αυτό το οδηγεί 

στο να αναθεωρήσει τις αντιλήψεις του για τη ζωή, να επαναπροσδιορίσει το νόημα της 

ζωής.   

2) Αναγνωρίζει ως πηγή ανησυχίας το γεγονός ότι δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την 

ασθένεια του τη στιγμή που δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Συζητά με φίλους 

του και ανακαλύπτει ότι και αυτοί έχουν ζήσει ανάλογες δύσκολες καταστάσεις.  

3) Αναζητά νέους τρόπους σκέψης και δράσης. 

4) Ως εναλλακτική οπτική επιλέγει να  προσφέρει βοήθεια σε άλλους ασθενείς με τον 

ιό HIV. Προγραμματίζει ένα σχέδιο δράσης. Αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις, 

ενημερώνεται προκειμένου να περατωθεί αποτελεσματικά το σχέδιο δράσης.  

5) Ενσωματώνει τους νέους τρόπους σκέψης και δράσης στη ζωή του και αναθεωρεί 

την άποψή του ότι δεν ξέρει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. 

Η κριτική σκέψη αποτελεί λοιπόν μια διαδικασία που συνεπάγεται την προσεκτική 

εξέταση των παραδοχών και των συμπεριφορών που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της 

ζωής. Ο Brookfield (1987) όμως θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εντονότερα 

στην ενήλικη ζωή παρά στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αυτό συμβαίνει γιατί στην ενήλικη 
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ζωή τα άτομα αποκτούν περισσότερες εμπειρίες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν την 

ικανότητα για κριτική σκέψη.  

3.1.4 Συστατικά στοιχεία της κριτικής σκέψης  

Κεντρικό σημείο στη διαδικασία της κριτικής σκέψης είναι η αναγνώριση και η 

ανάλυση των παραδοχών μας. Καθώς πάνω σε αυτές στηρίζουμε τις αποφάσεις μας, πρέπει 

να εξετάσουμε κριτικά αυτές τις παραδοχές, να δούμε κατά πόσο είναι ακριβείς, έγκυρες, αν 

μας βοηθούν να λύσουμε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ή πρέπει να ανασκευάσουμε τις 

παραδοχές μας και να αναζητήσουμε εναλλακτικές οπτικές, διεργασία που οδηγεί στο 

στοχαστικό σκεπτικισμό. Όλα αυτά αποτελούν κατά τον Brookfield βασικά στοιχεία της 

κριτικής σκέψης. Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγλος μελετητής (1987) αναφέρει ως συστατικά 

στοιχεία της κριτικής σκέψης τα εξής:    

1. Ο εντοπισμός και η αμφισβήτηση των παραδοχών αποτελούν κεντρικό στοιχείο στην κριτική 

σκέψη. 

Αρχικά, πρέπει να γίνει προσδιορισμός των παραδοχών που θεωρούμε ως δεδομένες 

και οι οποίες καλύπτουν τις ιδέες, τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις πράξεις μας. Σύμφωνα με 

τον Άγγλο συγγραφέα, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται όταν τα άτομα ελέγξουν τον 

τρόπο που σκέφτονται και δρουν  απέναντι σε βαθύτερες παραδοχές, όπως είναι οι αξίες που 

θεωρούνται δεδομένες, οι κοινότυπες ιδέες, τα στερεότυπα σχετικά με την ανθρώπινη φύση 

και την κοινωνική οργάνωση. Για παράδειγμα, εργαζόμενοι που αρχίζουν να αναρωτιόνται 

γιατί οι παραδοχές που αφορούν την επαγγελματική τους εξέλιξη σχετίζονται με τον τρόπο με 

τον οποίο είναι οργανωμένος ο εργασιακός χώρος. Καθηγητές που αρχίζουν να αναρωτιόνται 

γιατί συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μέθοδοι θεωρούνται κατάλληλες για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. Βέβαια, μετά τον προσδιορισμό των παραδοχών οι κριτικοί 

στοχαστές εξετάζουν την ακρίβεια και την ισχύ τους. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν γίνεται 

ανάλυση των παραδοχών για μια κατάσταση, καθώς επίσης των πεποιθήσεων που βρίσκονται 

πίσω από τις επιλογές. Ένας μάνατζερ εισέρχεται σε αυτή τη φάση με το να αναρωτηθεί τι 

θεωρείται δεδομένο για μια συγκεκριμένη κατάσταση, ποιες πεποιθήσεις διαμόρφωσαν την 

παραδοχή του, ποια λογική υποστηρίζει τις παραδοχές του και πώς είναι δυνατόν να ξέρει ότι 

η παραδοχή του είναι η σωστή. 

2. Η σημασία του πλαισίου είναι κρίσιμη για την κριτική σκέψη   

Η αναγνώριση και η αμφισβήτηση των παραδοχών μας βοηθάει να αντιληφθούμε το 

πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο σχηματίζονται αυτές οι 
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παραδοχές. Όπως τονίζει ο συγγραφέας, «όταν γνωρίζουμε το πώς οι κρυμμένες και άκριτα 

αφομοιωμένες παραδοχές είναι σημαντικές στη διαμόρφωση των συνηθισμένων μας 

αντιλήψεων, κατανοήσεων και ερμηνειών για τον κόσμο, στην επίδραση των συμπεριφορών 

μας που πηγάζουν από αυτές τις ερμηνείες, γινόμαστε ενήμεροι για το πώς το πλαίσιο 

επηρεάζει τις σκέψεις και τις ενέργειες μας» (σελ. 7). Οι κριτικοί στοχαστές γνωρίζουν ότι οι 

πρακτικές και οι ενέργειές τους πραγματοποιούνται πάντα μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο. Ένας κριτικά στοχαστικός μάνατζερ για να κατανοήσει το τι συμβαίνει στο πλαίσιο 

μιας κατάστασης, θέτει ερωτήσεις,  όπως το τι συνέβη  σε μια κατάσταση που μπορεί να 

επηρέασε το αποτέλεσμα, ποιοι παράγοντες επηρέασαν τη συμπεριφορά του και τη 

συμπεριφορά των άλλων σε μια δεδομένη κατάσταση, τι διαφορετικό βλέπει στη 

συγκεκριμένη κατάσταση, τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, ποιος 

θα έπρεπε να εμπλακεί προκειμένου να βελτιωθεί το αποτέλεσμα.    

 

3. Οι κριτικοί στοχαστές βρίσκουν εναλλακτικές οπτικές  

Η ικανότητα να ερευνούμε εναλλακτικές οπτικές είναι κεντρικό στοιχείο στη 

διαδικασία της κριτικής σκέψης. Όπως ο Brookfield τονίζει, γνωρίζοντας ότι πολλές ιδέες και 

πράξεις είναι αποτέλεσμα των παραδοχών που έχουμε και οι οποίες μπορεί να μην είναι 

κατάλληλες για τη ζωή μας, οι κριτικοί στοχαστές ερευνούν συνεχώς νέους τρόπους σκέψης 

που αφορά τη ζωή τους. Σκέφτονται και επινοούν άλλους τρόπους για να εξετάσουν μια 

κατάσταση. Ένας μάνατζερ για να οδηγηθεί στην εύρεση  εναλλακτικών λύσεων σε μια 

δεδομένη κατάσταση θέτει μια σειρά από ερωτήσεις, όπως ποιες είναι οι πιθανές εξηγήσεις, τι 

θα μπορούσε να κάνει σε αυτή τη κατάσταση, ποιες είναι οι εναλλακτικές, τι άλλο πρέπει να 

γνωρίζει για την κατάσταση,  από τις πιθανές εναλλακτικές που εξετάζει ποια είναι η 

περισσότερη λογική, γιατί οι άλλες δεν είναι.     

 4. Η εξερεύνηση εναλλακτικών οπτικών οδηγεί στο στοχαστικό σκεπτικισμό 

 

Όταν συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές οπτικές, γινόμαστε στοχαστικά 

σκεπτόμενοι και αμφισβητούμε τα πάντα. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να πιστέψουμε την 

αλήθεια μιας ιδέας ή μιας πρακτικής επειδή έχει καθιερωθεί και έχει γίνει αποδεκτή από τον 

καθένα, αλλά πρέπει να ελέγξουμε εάν αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο 

Brookfield εξηγεί ότι ο στοχαστικός σκεπτικισμός συμβαίνει όταν τα άτομα αμφισβητούν την 

πεποίθηση ότι μια ιδέα ή κοινωνική δομή που παραμένει αμετάβλητη για πολύ καιρό είναι 

και η σωστή. Ένας μάνατζερ θέτει υπό αμφισβήτηση, αναλύει και προβληματίζεται σχετικά 

με τη λογική των αποφάσεων. Αναρωτιέται εάν είναι σίγουρος για το πώς ερμηνεύει μια 
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κατάσταση, ποια λογική να ακολουθήσει στις αποφάσεις του, τι θα μπορούσε να κάνει σε 

αυτή την κατάσταση.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η  κριτική σκέψη αποτελεί μια διεργασία που θα μας 

βοηθήσει να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τις παραδοχές που καθοδηγούν τις αποφάσεις μας, 

τις πράξεις μας και τις επιλογές μας, να εξετάσουμε εάν ακολουθώντας αυτές θα έχουμε τα 

αποτελέσματα που επιθυμούμε, να ανακαλύψουμε νέες εναλλακτικές απόψεις, να θέσουμε 

υπό αμφισβήτηση ιδέες και πεποιθήσεις που έχουν καθιερωθεί. 

 

3.1.5 Χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης  

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, η κριτική σκέψη αποτελεί μια διαδικασία 

μέσω της οποίας εξετάζουμε την ορθότητα και την εγκυρότητα των παραδοχών μας, θέτουμε 

τα πάντα υπό εξέταση και οδηγούμαστε σε νέους τρόπους δράσης. Ο ίδιος ο Brookfield 

(1987) τη χαρακτηρίζει ως «μια διεργασία και όχι ένα αποτέλεσμα» (σελ. 5). Υποστηρίζει ότι 

οι άνθρωποι πρέπει συνεχώς να αμφισβητούν την καθολική αλήθεια, να εξετάζουν τις 

παραδοχές τους. Όπως ο ίδιος εξηγεί, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν ποτέ να είναι σε μια 

κατάσταση  πλήρους κριτικής ανάπτυξης (ό.π. σελ. 6). Επίσης, είδαμε ότι για να ξεκινήσει η 

διαδικασία της κριτικής σκέψης χρειάζεται ένα γεγονός που θα λειτουργήσει ως έναυσμα.  Η 

κριτική σκέψη προκαλείται τόσο από μια τραυματική εμπειρία όσο και από ένα χαρούμενο  

γεγονός. Με βάση το γεγονός αρχίζουμε να ερμηνεύουμε εκ νέου τις πράξεις μας και τις ιδέες 

μας, αρχίζουμε να αναζητάμε νέους ρόλους.  

Πέρα όμως από αυτό, η κριτική σκέψη έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Η κριτική σκέψη, 

όπως την παρουσιάζει ο μελετητής, αποτελεί  μια παραγωγική  και θετική δραστηριότητα. Τα 

άτομα που είναι κριτικοί  στοχαστές είναι ενεργά στη ζωή τους. Ενδιαφέρονται για τη 

δημιουργικότητα, θεωρούν ότι η ζωή τους προσφέρει πολλές δυνατότητες,  πιστεύουν ότι 

μπορούν ως μεμονωμένα άτομα αλλά και μέσα από τη συλλογική δράση να αλλάξουν τον 

κόσμο τους. Επίσης, η κριτική σκέψη εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα. Έτσι, σε κάποιους ανθρώπους η διαδικασία της 

κριτικής σκέψης είναι εσωτερική, σε άλλους είναι έκδηλη σε διάφορες εξωτερικευμένες 

πράξεις. Οι άνθρωποι που επαναδιαπραγματεύονται τις σχέσεις τους, οι εργαζόμενοι που 

αναδιαμορφώνουν τον εργασιακό τους χώρο, οι μάνατζερς που εγκαταλείπουν τους 

παραδοσιακούς τρόπους στη λήψη αποφάσεων ή στην επίλυση των προβλημάτων, αποτελούν 

παραδείγματα εκδήλωσης της κριτικής σκέψης σε εξωτερικευμένες δράσεις (ό.π. σελ. 6). 
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Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της κριτικής σκέψης, κατά τον Άγγλο συγγραφέα, είναι το 

εξής: η κριτική σκέψη είναι συγκινητική, επίσης, λογική. Θεωρεί ότι οι συγκινήσεις κατέχουν 

σημαντική θέση στη διαδικασία της κριτικής σκέψης. Ο Brookfield (1987) υποστηρίζει ότι 

καθώς εξετάζουμε με κριτικό τρόπο «τις αποδεκτές μας αξίες, ιδέες και συμπεριφορές, 

αισθανόμαστε φόβο. Εμείς, μπορεί να αισθανθούμε έντρομοι  από τις συνέπειες που μπορούν 

να προκύψουν από την προσμονή εναλλακτικών προοπτικών στους τωρινούς τρόπους σκέψης 

ή ζωής, αντίσταση, δυσαρέσκεια και σύγχυση είναι εμφανής στα διάφορα στάδια της 

διαδικασίας της κριτικής σκέψης. Αισθανόμαστε όμως και χαρά, απελευθέρωση, ανακούφιση 

και ευθυμία καθώς περνούμε σε νέους τρόπους εξέτασης του προσωπικού μας κόσμου, του 

χώρου της εργασίας, του πολιτικού χώρου» (σελ.7-8). Η διαδικασία λοιπόν της κριτικής 

σκέψης προκαλεί ανάμικτα συναισθήματα, τόσο αρνητικά όσο και θετικά. Από τη μια 

δημιουργεί φόβο, από την άλλη όμως αισθανόμαστε απελευθερωμένοι, ενθουσιασμένοι και 

με αυτοπεποίθηση καθώς συνειδητοποιούμε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές 

στη ζωή μας.    

 

3.1.6 Χαρακτηριστικά του κριτικού στοχαστή 

Σύμφωνα με όσα έχουμε δει σε προηγούμενες ενότητες, αντιλαμβανόμαστε ότι ο 

κριτικός στοχαστής κατά τον Brookfield είναι αυτός που ανακαλύπτει τις ηγεμονικές 

παραδοχές και τις θέτει υπό αμφισβήτηση. Είναι δημιουργικός, είναι καλά ενημερωμένος, 

εξετάζει τις δικές του πεποιθήσεις, αναζητά νέους τρόπους δράσης, ψάχνει πάντα για 

εναλλακτικές λύσεις, έχει αυτοπεποίθηση, προσδιορίζει το πρόβλημα, υποβάλλει κατάλληλες 

διευκρινιστικές ερωτήσεις και προσπαθεί να βρει λύση,  συγκεντρώνει και αξιολογεί σχετικές 

πληροφορίες, ώστε να οδηγηθεί σε αιτιολογημένα συμπεράσματα και λύσεις. Ο κριτικός 

στοχαστής λαμβάνει υπόψη την κατάσταση ή το πλαίσιο όταν ερμηνεύει κάτι και έχει ένα 

καλά θεμελιωμένο σκεπτικό για το τι κάνει, για τον τρόπο που το κάνει.   

Τα πιο διακριτικά χαρακτηριστικά όμως του κριτικού στοχαστή είναι η ευρύτητα 

σκέψης και ο σκεπτικισμός.   Το να γίνουμε κριτικοί στοχαστές απαιτεί κάτι περισσότερο από 

την κατοχή ενός συνόλου δεξιοτήτων. Την άποψη αυτή ενισχύει και ο Carroll (2012) 

τονίζοντας ότι ο κριτικός στοχαστής είναι ανοιχτόμυαλος. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη θέληση 

να εξετάσει τα θέματα από άλλες πλευρές  ψάχνοντας τα θετικά και τα αρνητικά σημεία κάθε 

πλευράς. Βέβαια, όπως τονίζει, το να είναι ανοιχτόμυαλος δεν σημαίνει απλά ότι ακούει ή 

διαβάζει απόψεις που διαφέρουν από τις δικές του. Υπονοεί ότι πρέπει να είναι σε θέση να 

κάνει ένα βήμα πίσω από τις καθιερωμένες πεποιθήσεις του, να τις αξιολογήσει μαζί με άλλες 
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απόψεις ακόμα κι αν η εξέταση τον οδηγήσει στην ανακάλυψη ότι μια λατρεμένη πεποίθηση 

δεν είναι σωστή. Μελέτη του Zhang (2013) έδειξε ότι ο ιδανικός κριτικός στοχαστής είναι 

συνήθως καλά πληροφορημένος, ευέλικτος, αμερόληπτος στην αξιολόγηση, τίμιος στην 

αντιμετώπιση των προσωπικών προκαταλήψεων, αντικειμενικός, πρόθυμος να επανεξετάσει 

τα θέματα, μεθοδικός σε σύνθετα θέματα, επιμελής στην αναζήτηση σχετικών πληροφοριών 

και είναι επίμονος στην επιδίωξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.  

 

3.1.7 Οφέλη της κριτικής σκέψης 

Από τη στιγμή που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε κριτικά, σύμφωνα με όσα έχουμε 

αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία  ανάλυσης και αξιολόγησης 

των πεποιθήσεων μας, των λόγων για τους οποίους επιλέγουμε μια συγκεκριμένη πράξη ή 

των λόγων που υιοθετούμε μια αντίληψη. Όταν  σκεφτόμαστε κριτικά, σημαίνει λοιπόν ότι 

χρησιμοποιούμε τη γνώση και τη νοημοσύνη μας αποτελεσματικά για να φθάσουμε στην πιο 

λογική και δικαιολογημένη  απόφαση. Μας βοηθάει να μην οδηγηθούμε σε αδικαιολόγητες 

αποφάσεις, σε αδικαιολόγητες πεποιθήσεις ή σε αδικαιολόγητες ενέργειες. Η κριτική σκέψη 

μας εγγυάται λοιπόν όσο το δυνατόν περισσότερο ότι οι πεποιθήσεις και οι ενέργειές μας 

είναι αιτιολογημένες. Όπως ο Brookfield (1987) γράφει, το μεγαλύτερο όφελος της κριτικής 

σκέψης είναι ότι «όταν σκεφτόμαστε κριτικά αντιλαμβανόμαστε  την ποικιλία των αξιών, των 

συμπεριφορών, των κοινωνικών δομών» (σελ. 5). Πέρα από αυτό, τονίζει ότι η κριτική σκέψη 

μας βοηθά να αναπτύξουμε μια λογική εξήγηση. Να κατανοήσουμε το γιατί αυτών που 

πιστεύουμε. Επίσης, μας βοηθάει να λάβουμε ενήμερη δράση. Σύμφωνα με τον Άγγλο 

συγγραφέα (2012), «η ενημερωμένη δράση είναι οι ενέργειες που βασίζονται σε παραδοχές οι 

οποίες έχουν προσεκτικά και κριτικά εξεταστεί» (σελ. 8). Πρόκειται για ενέργειες που 

λαμβάνονται καθώς εξετάζουμε το πώς τα άτομα αντιλαμβάνονται αυτό που λέμε και 

κάνουμε. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να εξηγηθούν και να δικαιολογηθούν σε μας αλλά και 

σε άλλους (ό.π. σελ 8). Εάν ένας εργαζόμενος ρωτά ένα μάνατζερ γιατί κάνει τη 

συγκεκριμένη εργασία, μπορεί να δείξει ότι η ενέργεια του πηγάζει από κάποιες παραδοχές 

που έχει  για την εργασία.  

Για να γίνει κατανοητή η έννοια της ενημερωμένης δράσης, παραθέτουμε το παρακάτω 

παράδειγμα: όταν ένας μάνατζερ συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο απέναντι στους 

εργαζόμενους προσδοκά ότι αυτοί θα κατανοήσουν τα νοήματα που θέλει να μεταδώσει μέσα 

από αυτή τη συμπεριφορά. Πολλές φορές όμως στις λέξεις και στις πράξεις του  οι 

εργαζόμενοι δίνουν νοήματα αντίθετα από αυτά που αυτός στοχεύει. Μόνο όταν δει την 
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πρακτική του μέσα από τα μάτια των εργαζομένων μπορεί να συμπεριφερθεί με τρόπο που θα 

εξασφαλίσει ότι τα νοήματα  είναι αυτά που θέλει να μεταδώσει (Brookfield, 1995). Ένα 

άλλο όφελος της κριτικής σκέψης, σύμφωνα με τον Brookfield, είναι ότι μας παρέχει 

συναισθηματική στήριξη και  μας βοηθά να μην πληγωθούμε. Για παράδειγμα, οι κριτικά 

στοχαστικοί μάνατζερς, οι οποίοι ερευνούν συστηματικά το πώς οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται τις νέες πρακτικές, ξέρουν ότι κάποιοι από αυτούς αντιστέκονται,  

συνειδητοποιούν όμως ότι η συγκεκριμένη αντίσταση δεν σχετίζεται με αυτούς. Αυτό τους 

βοηθά να αξιολογήσουν σε ρεαλιστική βάση το ρόλο τους και την υπευθυνότητά τους.   

Σύμφωνα με τον Carroll (2012), στα οφέλη της κριτικής σκέψης συγκαταλέγονται  η 

αυτοπεποίθηση και η αίσθηση του ελέγχου που αποκτά ο κριτικός στοχαστής κατά τη 

διάρκεια της ζωής του. Μόλις δεσμευθεί σε μια συνεχή αναζήτηση των παραδοχών και 

ενεργειών του και όταν μάθει πώς να διεξάγει  αυτήν την αναζήτηση με κατάλληλο τρόπο, η 

αυτοπεποίθηση και ο αυτοσεβασμός ενισχύονται. Επίσης, ο Carroll υποστηρίζει ότι όσο 

καλύτερος γίνεται ο κριτικός στοχαστής στην αξιολόγηση και στην κατασκευή 

επιχειρημάτων, τόσο πιθανότερο είναι να ελέγχει τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει να 

ληφθούν αποφάσεις ή να λυθούν προβλήματα. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στα οφέλη 

που προσφέρει η κριτική σκέψη δεν θα πρέπει  να  παραβλέψουμε ότι το να είσαι κριτικός 

στοχαστής μπορεί να συνεπάγεται και ορισμένα μειονεκτήματα.  Όσο κριτικά σκέφτεται 

κάποιος, τόσο πιθανότερο είναι ότι θα αλλάξει τις απόψεις του σε πολλά σημαντικά 

ζητήματα. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν τριβή με άτομα που συνεχίζουν να 

μένουν πιστοί στις παραδοχές τους αλλά και κάποια ανησυχία δεδομένου ότι προσπαθεί να 

εγκαταλείψει πεποιθήσεις που μέχρι τώρα καθόριζαν τον τρόπο σκέψης και δράσης του. 

 

3.2 Η κριτική σκέψη ως εργαλείο για το μάνατζερ-ηγέτη 

Η κριτική σκέψη είναι μια δραστηριότητα η οποία παρατηρείται εντός διαφόρων 

πλαισίων της ζωής των ενήλικων ατόμων, όπως είναι ο εργασιακός χώρος. Όπως τονίζει ο 

Brookfield (1987), «ο εργασιακός χώρος στον οποίο κυριαρχεί η καινοτομία, η 

δημιουργικότητα και η ευελιξία είναι φανερό ότι είναι χώρος στον οποίο οι κριτικοί 

στοχαστές επιβραβεύονται» (σελ.139).  Υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική για να μπορέσουμε 

να κατανοήσουμε τις  σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, να προβλέψουμε ενναλακτικούς και πιο 

παραγωγικούς τρόπους στο χώρο της εργασίας, να βελτιώσουμε τις πρακτικές που 

εφαρμόζουμε και να αναπτύξουμε οργανωσιακούς στόχους και στρατηγικές. Θεωρεί την 

κριτική σκέψη «ως το κεντρικό στοιχείο στη βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης» (ό.π. 
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σελ. 139).  Η κριτική σκέψη έχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι χρήσιμα για όλες τις 

λειτουργίες του μάνατζμεντ, δηλαδή του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της ηγεσίας, και 

του ελέγχου. Όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της κριτικής 

σκέψης. Όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, η κριτική σκέψη αποτελεί μια διαδικασία 

που χαρακτηρίζεται από τις εξής φάσεις: το έναυσμα, την αποτίμηση της κατάστασης, την 

εξερεύνηση, την ανάπτυξη εναλλακτικών οπτικών και την ενσωμάτωση. Ένας μάνατζερ για 

να αναπτύξει κριτική σκέψη, η οποία θα τον βοηθήσει να ασκήσει αποτελεσματικό 

μάνατζμεντ, θα πρέπει να περάσει από τις παραπάνω φάσεις. Ας υποθέσουμε ότι ένας 

μάνατζερ έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ στρεσογόνο στόχο π.χ. αύξηση των πωλήσεων που 

του προκαλεί ανησυχία. Αρχικά,  προσδιορίζει την ανησυχία, η οποία στην προκειμένη 

περίπτωση αφορά στο πώς θα οδηγήσει τους υφισταμένους του στην επίτευξη αυτού του 

στόχου. Στη συνέχεια, αναζητά νέες εναλλακτικές όπως με το να τους ενθαρρύνει να 

επικοινωνούν και να συνεργαστούν, τους παρακινεί, τους βοηθά να ευθυγραμμίσουν τους 

προσωπικούς τους στόχους με το στόχο της επιχείρησης.  

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η κριτική σκέψη αποτελεί τη δεξιότητα 

που πρέπει να έχει ο μάνατζερ-ηγέτης για να αναλύσει, να αξιολογήσει, να επιλύσει τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στο χώρο εργασίας, να αντιμετωπίσει σύνθετα προβλήματα, 

να λάβει σημαντικές αποφάσεις με έναν αιτιολογημένο, σκόπιμο και παραγωγικό τρόπο. 

Κατά τον Brookfield (1987), η κριτική σκέψη αποτελεί μια δεξιότητα κλειδί που τον βοηθάει 

στην άσκηση σημαντικών λειτουργιών. Όπως υπογραμμίζει, τον βοηθάει στο στρατηγικό 

σχεδιασμό. Καθώς πρόκειται για το στάδιο στο οποίο προσδιορίζονται  οι μακροχρόνιοι 

στόχοι, οι στρατηγικές και οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους, η  

κριτική σκέψη είναι αυτή που θα διευκολύνει το μάνατζερ στην ανάπτυξη εναλλακτικών 

επιχειρηματικών σεναρίων και στρατηγικών. Ακόμη, θεωρεί ότι είναι απαραίτητη στην 

ανάληψη επιχειρησιακού κινδύνου όπου ο μάνατζερ διερευνά κριτικά τους συνηθισμένους 

τρόπους πραγματοποίησης μιας εργασίας, στην  αναζήτηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων η 

επιτυχία των οποίων βασίζεται στην εγκατάλειψη των καθιερωμένων οργανωσιακών 

κανόνων και στην αναζήτηση νέων τρόπων σκέψης. Επίσης, πιστεύει ότι είναι σημαντική 

στην οικοδόμηση οργανωσιακής ομάδας, η οποία αρχίζει με τα μέλη της ομάδας να 

προσπαθούν να αποκτήσουν μια πλήρη κατανόηση των υποθέσεων ενημερώνοντας ο ένας 

τον άλλον για τις ενέργειές τους.   

Με βάση όσα έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα, ο μάνατζερ – ηγέτης ως 

κριτικός στοχαστής αμφισβητεί τις παραδοχές του σχετικά με τους συνηθισμένους τρόπους 

λήψης απόφασης ή επίλυσης προβλημάτων, τους οργανωσιακούς κανόνες και είναι έτοιμος 
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να υιοθετήσει νέους τρόπους και κανόνες, αμφισβητεί οτιδήποτε θεωρείται δεδομένο. Κατά 

τη διεργασία της κριτικής σκέψης, ο μάνατζερ-ηγέτης εντοπίζει τις παραδοχές του, 

αντιλαμβάνεται το πλαίσιο, προσδιορίζει εναλλακτικές οπτικές, αναπτύσσει στοχαστικό 

σκεπτικισμό.  Συγκεκριμένα ο Alan Thomas στο βιβλίο του Controversies in management 

(2003) διευκρινίζει ότι: 

Όσον αφορά στη φάση του εντοπισμού των παραδοχών, ο μάνατζερ – ηγέτης  θα πρέπει 

να εντοπίσει παραδοχές σχετικά με τη φύση της διοίκησης, τα καθήκοντα, τις δεξιότητες και 

τους σκοπούς του μάνατζερ, τη φύση των ανθρώπων και τη συμπεριφορά τους, καθώς επίσης 

να εντοπίσει παραδοχές σχετικές με τη φύση των οργανισμών. Για να αντιληφθεί το πλαίσιο, 

θα πρέπει να κατανοήσει την εξέλιξη του μάνατζμεντ στο πέρασμα του χρόνου, το πώς 

αντιλαμβάνονται οι κοινωνίες το μάνατζμεντ και τις επιπτώσεις των διαφορετικών 

οργανωσιακών, οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών πλαισίων στο μάνατζμεντ. Θα 

προσδιορίσει εναλλακτικές οπτικές με το να ενημερωθεί για τους διαφορετικούς τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να γίνει η διαχείριση και η οργάνωση, θα επινοήσει νέους τρόπους 

διαχείρισης και οργάνωσης, θα διευκρινίσει νέους στόχους και προτεραιότητες. Ο μάνατζερ – 

ηγέτης θα αναπτύξει στοχαστικό σκεπτικισμό με το να υιοθετήσει μια συμπεριφορά 

αμφισβήτησης, να γνωρίζει πώς να αξιολογήσει τη γνώση, να αναπτύξει μια αντίσταση στο 

δόγμα και την προπαγάνδα, να είναι σε θέση να διακρίνει το συστηματικό επιχείρημα και την 

αιτιολογημένη κρίση από την πρόχειρη σκέψη, την απλοϊκή διατύπωση και τη σοφιστεία. 

Ο μάνατζερ-ηγέτης ως κριτικός στοχαστής γίνεται καλύτερος στη λήψη αποφάσεων και 

στην επίλυση προβλημάτων. Καθώς η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων 

αποτελούν δύο σημαντικές διαδικασίες και χαρακτηρίζουν κάθε λειτουργία που επιτελεί ο 

μάνατζερ, θα αναφερθούμε στην κάθε μια χωριστά. 

α) Κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων 

Η λήψη απόφασης αναφέρεται  στη διαδικασία με την οποία εναλλακτικές λύσεις 

αξιολογούνται και εφαρμόζονται. Η λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία που αποτελείται 

από τα εξής στάδια: τον προσδιορισμό, τον καθορισμό  του προβλήματος, την παραγωγή 

εναλλακτικών λύσεων, την αξιολόγηση  και τη λήψη της κατάλληλης λύσης. Σύμφωνα με τον 

Smith (2003), η διαδικασία αρχίζει με τον προσδιορισμό του προβλήματος. Στο 

συγκεκριμένο στάδιο ενημερωνόμαστε για μια προβληματική κατάσταση. Στη συνέχεια, 

ακολουθεί ο καθορισμός του προβλήματος, δηλαδή η κατανόηση της κατάστασης. Ένας 

επαρκής καθορισμός προβλήματος πρέπει να είναι περιεκτικός, να καλύπτει όλες τις σχετικές 

υποθέσεις και να δίνει έμφαση στη βαθύτερη δομή της κατάστασης. Η παραγωγή  

εναλλακτικών λύσεων θεωρείται συνήθως ως δημιουργική διαδικασία. Το τελευταίο στάδιο 
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στην επίλυση του προβλήματος είναι η λήψη απόφασης. Εδώ, αξιολογούνται οι εναλλακτικές 

λύσεις. Η αξιολόγηση είναι μια σύνθετη διαδικασία όπου αξιολογούνται οι θετικές και 

αρνητικές πλευρές της κάθε εναλλακτικής λύσης (ό.π. σελ. 40-41). Θα πρέπει όμως να 

τονίσουμε ότι πολλές φορές η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια διαδικασία που οδηγεί στη 

διατύπωση  συμπερασμάτων χωρίς να ακολουθούνται όλα αυτά τα στάδια της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων. Αυτό μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες τόσο για αυτόν που 

λαμβάνει την απόφαση όσο και για αυτούς που επηρεάζονται από αυτήν.  

Ο μάνατζερ για να λάβει μια απόφαση θα πρέπει αρχικά να θέσει οργανωσιακούς 

στόχους, να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις,  να συγκρίνει και να αξιολογήσει αυτές τις 

εναλλακτικές, να επιλέξει, να εφαρμόσει την απόφαση που έλαβε, να ελέγξει ότι η απόφαση 

ανταποκρίνεται στους στόχους που είχε βάλει. Όπως τονίζει ο  Moore  (2010), η 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στηρίζεται στο συλλογισμό και επιτρέπει στο μάνατζερ να 

λάβει υπόψη τις πληροφορίες  και τις εναλλακτικές λύσεις για να φτάσει σε μια λογική 

απόφαση. Σύμφωνα με τον Thomas (2003), η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια διαδικασία που 

απαιτεί κριτική αμφισβήτηση των παραδοχών και ικανότητα για να αντιμετωπιστούν 

δύσκολα ζητήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν για τους μάνατζερς – ηγέτες να σκέφτονται 

κριτικά κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να οδηγηθούν σε μια σωστή απόφαση. 

Η κριτική σκέψη είναι αυτή που θα τους βοηθήσει στην ανάλυση, στην αξιολόγηση και στην 

ολοκλήρωση της καθημερινής λήψης απόφασης, με σκοπό να επιτύχουν τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Όπως αναφέρουν οι  Day & Leggat, στο βιβλίο τους Leading and managing 

health services (2015), «η κριτική σκέψη είναι μια λογική, συστηματική διαδικασία που 

συνεπάγεται την αξιολόγηση των ισχυρισμών, των  επιχειρημάτων και τη διατύπωση των 

ερωτήσεων» (σελ. 195).  Καθώς έρχονται λοιπόν αντιμέτωποι με τις προκλητικές 

διαχειριστικές καταστάσεις, η αξιολόγηση των ισχυρισμών και η διατύπωση σωστών 

ερωτήσεων τους βοηθά να διαμορφώνουν κατάλληλες απαντήσεις.  

β) Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων 

Η επίλυση προβλήματος είναι μια διαδικασία που οδηγεί από μια ανεπαρκής 

κατάσταση σε μια περισσότερο επιθυμητή. Κατά τους May & Newman (1980), η διαδικασία 

αυτή περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: την αναγνώριση και τον προσδιορισμό του προβλήματος, 

την ανάλυση του προβλήματος, την αναζήτηση πιθανών λύσεων και λήψη μιας απόφασης, 

την εφαρμογή της λύσης και έλεγχος. Όπως τονίζουν, στην αναγνώριση και τον 

προσδιορισμό του προβλήματος γίνεται αναγνώριση του προβλήματος, προσδιορίζεται η 

φύση του και αναπτύσσεται μια σαφή εικόνα για το πρόβλημα. Στη φάση της ανάλυσης 

προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όσον 
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αφορά στην αναζήτηση πιθανών λύσεων, κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου δημιουργούμε 

μια σειρά πιθανών σχεδίων δράσης. Στο στάδιο της λήψης απόφασης εξετάζουμε και 

αναλύουμε κάθε λύση προσεκτικά. Στην εφαρμογή επιλέγουμε και εφαρμόζουμε τη λύση και 

τέλος, στον έλεγχο ελέγχουμε για το αν η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος ήταν 

επιτυχής.  

Ένας μάνατζερ – ηγέτης για να είναι αποτελεσματικός στην επίλυση προβλημάτων, 

χρειάζεται να γίνει κριτικός στοχαστής. Η κριτική σκέψη θα τον βοηθήσει να απελευθερωθεί  

από τους συνηθισμένους τρόπους σκέψης, να αντιληφθεί ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι που 

θα τον οδηγήσουν στην καλύτερη επίλυση του προβλήματος. Σύμφωνα με τον Ricci (2014), 

ως  κριτικοί στοχαστές οι μάνατζερς – ηγέτες θέτουν ερωτήσεις, αναζητούν αξιόπιστες πηγές, 

ψάχνουν εναλλακτικές εξηγήσεις, είναι πρόθυμοι να αλλάξουν μια τοποθέτησή τους, είναι 

ακριβείς, είναι σε θέση να προσδιορίσουν οποιαδήποτε προκατάληψη, να προβλέψουν τα 

επόμενα βήματα, να εφαρμόσουν κατάλληλες στρατηγικές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

επίλυσης προβλήματος, ο κριτικός στοχαστής, όπως υπογραμμίζουν οι Kurfies (1988) και  οι 

Duron, Limbach & Waugh (2006),  ακολουθεί τα εξής βήματα:   

1. Αναλύει την επικρατούσα κατάσταση. 

2. Προσδιορίζει τους περιορισμούς.  

3. Υποβάλλει τις ερωτήσεις κλειδιά  κατά τρόπο σαφή και ακριβή.  

4. Συλλέγει και αξιολογεί τις σχετικές πληροφορίες.  

5. Φθάνει σε αιτιολογημένα συμπεράσματα.  

6. Επικοινωνεί αποτελεσματικά με άλλους, για να βρει λύσεις στα σύνθετα 

προβλήματα.    

7. Σκέφτεται με ανοικτό μυαλό, αναγνωρίζει και αξιολογεί τις υποθέσεις, τις 

επιπτώσεις, και τις πρακτικές συνέπειες. 

Για να γίνει κατανοητή η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, παραθέτουμε το εξής 

παράδειγμα. Ο Πώλ είναι διευθυντής σε μια κατασκευαστική εταιρία. Καθημερινά έρχεται 

αντιμέτωπος με πολλά προβλήματα, κάποια είναι εύκολα να λυθούν άλλα όμως είναι 

δυσκολότερα. Ο Πώλ, αρχικά, αναγνωρίζει και προσδιορίζει το πρόβλημα. Στην προκειμένη 

περίπτωση η βάρδια της γραμμής συναρμολόγησης δεν εκπληρώνει τους στόχους 

παραγωγικότητας. Υποβάλλει ερωτήσεις  και συλλέγει πληροφορίες, ώστε να κατανοήσει 

γιατί συμβαίνει αυτό.  Στη συνέχεια, αναζητά διάφορες πιθανές λύσεις στο πρόβλημα, όπως 

να προσλάβει και άλλα άτομα, να απολύσει τους μη παραγωγικούς εργαζόμενους και να 

προσλάβει νέους ή να επιβεβαιώσει ότι τα μηχανήματα λειτουργούν σωστά. Έπειτα, θα 

αξιολογήσει κάθε μια από αυτές τις λύσεις και τις πρακτικές συνέπειες που επιφέρουν.       
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κριτική σκέψη βοηθά το μάνατζερ-ηγέτη να σκεφτεί 

καθαρά και λογικά, να αξιολογεί τις ιδέες και τα επιχειρήματα, να προσδιορίζει τις 

αντιφατικότητες και τα λάθη στο συλλογισμό, να κατανοεί τη λογική σύνδεση μεταξύ των 

ιδεών, να προσδιορίζει, να προσεγγίζει, να αναλύει και να επιλύει τα προβλήματα με 

συστηματικό τρόπο. Ως κριτικός στοχαστής, ο μάνατζερ κατανοεί πως οι αποφάσεις του και 

οι ενέργειές του επηρεάζουν τον οργανισμό. Πέρα από αυτά τα οφέλη, ο Brookfield  (1987) 

θεωρεί ότι η κριτική σκέψη μπορεί να βοηθήσει τους μάνατζερς να διαχειριστούν τον 

κίνδυνο, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα σε ένα οργανωσιακό περιβάλλον που γρήγορα 

αλλάζει. Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στην άσκηση περιστασιακής ηγεσίας, όπου ο μάνατζερ  

προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις των διαφορετικών πλαισίων πρέπει να σκεφτεί 

εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των καταστάσεων. Από την άλλη, η Brooks (1999) 

προσθέτει ότι η κριτική σκέψη μπορεί να οδηγήσει  στην αποκάλυψη ηθικών διλλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι μάνατζερς και πρέπει να λύσουν.  

 

3.3 Συμπεράσματα 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με  την έννοια της κριτικής σκέψης, όπως 

έχει διατυπωθεί από  τον Stephen Brookfield, επίσης, την παρουσιάσαμε ως εργαλείο για το 

μάνατζερ-ηγέτη. Ο Brookfield θεωρεί ότι η κριτική σκέψη πρέπει να εξυπηρετεί δύο 

σκοπούς, την ανακάλυψη των δυναμικών ισχύος και των ηγεμονικών παραδοχών. Δίνει ένα 

ξεκάθαρο ορισμό για αυτήν και την παρουσιάζει ως μια συνεχής διεργασία που οδηγεί στην 

ανακάλυψη των παραδοχών μας, στην αμφισβήτηση αυτών, στην ανάπτυξη εναλλακτικών 

λύσεων. Όπως την παρουσιάζει, η κριτική σκέψη προβάλλεται ως μια δημιουργική 

δραστηριότητα, η οποία εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο λαμβάνει χώρα και η οποία ασκεί σημαντική επίδραση στα άτομα. Έτσι, ένα άτομο που 

σκέφτεται κριτικά αξιολογεί τις πεποιθήσεις του, κατανοεί το γιατί όσων πιστεύει, οδηγείται 

σε αιτιολογημένες αποφάσεις και αποκτά γνωρίσματα που το χαρακτηρίζουν ως κριτικό 

στοχαστή. Γίνεται δημιουργικός, είναι ανοιχτόμυαλος, έχει αυτοπεποίθηση, είναι μεθοδικός 

και επίμονος.  

Η κριτική σκέψη αποτελεί μια δραστηριότητα που μπορεί να εκδηλωθεί σε διάφορα 

πλαίσια της ζωής των ανθρώπων, όπως είναι ο εργασιακός χώρος. Η συνεισφορά της κριτικής 

σκέψης σε αυτό το χώρο έγκειται στο γεγονός ότι βοηθάει στην κατανόηση των σχέσεων 

μεταξύ των εργαζομένων, στη  βελτίωση των πρακτικών που εφαρμόζονται, στην ανάπτυξη 

στρατηγικών. Αποτελεί κυρίως μια δεξιότητα κλειδί για το μάνατζερ – ηγέτη που θα τον 
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βοηθήσει στην άσκηση σημαντικών λειτουργιών, όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η 

ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου, η λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων, η δημιουργική 

επίλυση προβλημάτων. Τον βοηθάει στη δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών, στην 

υιοθέτηση νέων τρόπων σκέψης και δράσης. Καθώς ο μάνατζερ έρχεται καθημερινά 

αντιμέτωπος με πολλά προβλήματα, η κριτική σκέψη είναι αυτή που τον βοηθά να καθορίσει 

το πρόβλημα, να εντοπίσει τις αιτίες του, να επινοήσει εναλλακτικές λύσεις και να τις 

αξιολογήσει, να οδηγηθεί στην επίλυσή του εφαρμόζοντας τη σωστή απόφαση που έχει 

προκύψει μέσα από το συλλογισμό. Τον βοηθάει να απελευθερωθεί από τις παραδοχές του 

σχετικά με τους συνηθισμένους τρόπους σκέψης και  να οδηγηθεί σε νέους. Αποτελεί λοιπόν 

μια πολύτιμη ικανότητα που πρέπει να καλλιεργηθεί στα άτομα. Κρίνεται απαραίτητη η 

διδασκαλία της τόσο εντός πανεπιστημίων όσο και εντός επιχειρήσεων. Η αναγκαιότητα  

διδασκαλίας της κριτικής σκέψης θα αποτελέσει το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

 

Η κριτική σκέψη είναι η δεξιότητα που βοηθάει τους ανθρώπους να εξετάσουν τις παραδοχές 

τους, να οδηγηθούν σε αιτιολογημένες αποφάσεις και μπορεί να είναι έκδηλη σε οποιοδήποτε 

πλαίσιο της ζωής τους. Όπως την παρουσιάσαμε σε προηγούμενη ενότητα, αποτελεί μια 

απαραίτητη γνωστική δεξιότητα για τους μάνατζερς – ηγέτες, ώστε να επιλύουν προβλήματα, 

να διατυπώνουν συμπεράσματα, να λαμβάνουν αποφάσεις. Πώς όμως οι άνθρωποι γίνονται 

κριτικά σκεπτόμενοι; Έχουν έμφυτη την ικανότητα να σκέφτονται κριτικά ή θα πρέπει να 

τους διδάξουμε την κριτική σκέψη; Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα απαντήσουμε σε αυτά τα 

ερωτήματα, καθώς επίσης θα δούμε πώς η ηγεσία και το μάνατζμεντ αποτελούν μια μοναδική 

πλατφόρμα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.   

 

4.1 Λόγοι διδασκαλίας της κριτικής σκέψης 

Ο πιο θεμελιώδης λόγος για να διδάξουμε  την κριτική σκέψη είναι ότι θεωρείται 

απαραίτητη στη λήψη σωστών αποφάσεων είτε πρόκειται για προσωπικές αποφάσεις είτε για  

επαγγελματικές αποφάσεις. Η κριτική σκέψη όμως δεν είναι μια έμφυτη ικανότητα. Ακόμα 

και αν σε κάποιους ανθρώπους υπάρχει ως έμφυτο χαρακτηριστικό, πρέπει να καλλιεργηθεί. 

Όπως τονίζουν οι L. Snyder  & M. Snyder (2008), η κριτική σκέψη είναι «μια δεξιότητα που 

μαθαίνεται, που απαιτεί διδασκαλία και πρακτική» (σελ. 90). Προκειμένου λοιπόν τα άτομα  

να είναι σε θέση να κάνουν ισχυρισμούς, να εξηγούν το συλλογισμό τους και να λύνουν 

άγνωστα προβλήματα, η διδασκαλία της κριτικής σκέψης κρίνεται απαραίτητη. Η κριτική 

σκέψη είναι μια δεξιότητα που πρέπει να αναπτυχθεί, να εξασκηθεί, να είναι συνεχώς 

ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών για να δεσμεύει τους σπουδαστές σε ενεργή 

μάθηση. Κατά την Cottrell (2005, σελ. 10), η κριτική σκέψη βοηθά τους σπουδαστές να 

ανακαλύψουν ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία σχετικά με το θέμα που συζητούν, να 

αξιολογήσουν τα στοιχεία και να διατυπώσουν τα επιχειρήματά τους, να καταλήξουν σε ένα 

προσωρινό συμπέρασμα, να διαμορφώσουν το συλλογισμό τους.      

Η κριτική σκέψη αποτελεί λοιπόν μια πολύτιμη δεξιότητα που τα σχολεία μπορούν να 

κληροδοτήσουν στους πτυχιούχους τους. Όπως ο Brookfield αναφέρει στο βιβλίο του 

Developing critical thinkers:Challenging adults to explore alternative ways of thinking and 

acting (1987), η κριτική σκέψη λαμβάνει χώρα στα σχολεία και οι σχολικοί δάσκαλοι 



76 
 

προσπαθούν να αναπτύξουν κριτικές ικανότητες στους σπουδαστές τους. Παρατηρείται 

μάλιστα ότι δίνεται παγκοσμίως έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης, αλλά και άλλων χωρών, έχουν 

κάνει αξιοσημείωτες προσπάθειες για να καλλιεργήσουν και να αξιολογήσουν την κριτική 

σκέψη. Προωθούν την κριτική σκέψη διευκολύνοντας νέες μαθησιακές κοινότητες, 

δημιουργώντας υλικούς πόρους και ενθαρρύνοντας συζητήσεις πάνω στην κριτική σκέψη. Οι 

φοιτητές στοχεύουν σε κάποιο θέμα ή ερώτηση ή πρόβλημα και χρησιμοποιούν πληροφορίες, 

ώστε να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. Κάποια πανεπιστήμια μάλιστα προσφέρουν 

σεμινάρια, διαλέξεις ή έχουν αναπτύξει διαδικτυακά μαθήματα  που βοηθούν τους καθηγητές 

στη διδασκαλία της κριτικής σκέψης. Οι καθηγητές αναπτύσσουν την πρακτική τους 

χρησιμοποιώντας τις αρχές της κριτικής σκέψης και μάλιστα ενσωματώνουν τις 

συγκεκριμένες αρχές και σε άλλους ρόλους, όπως της ηγεσίας, της εκπαίδευσης νέων 

καθηγητών. Πανεπιστήμια, όπως είναι το Western Sydney University, περιλαμβάνουν σε 

προπτυχιακό επίπεδο σπουδές στην εφαρμοσμένη ηγεσία και στην κριτική σκέψη, οι οποίες 

στοχεύουν στην ανάπτυξη της ηθικής ηγεσίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, 

της ικανότητας των φοιτητών να αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα, επίσης, στοχεύουν 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης.  

Γενικότερα, είναι αμφίβολο εάν μπορεί να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα που να διδάσκει 

αποτελεσματικά τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά σε μια ποικιλία καταστάσεων. Η 

ικανότητα να σκέφτονται κριτικά εξαρτάται από την ύπαρξη επαρκούς γνώσης του 

περιεχομένου. Δεν μπορούν να σκέφτονται κριτικά για θέματα που δεν γνωρίζουν ή να 

λύνουν προβλήματα που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τους μαθητές καλύτερους στοχαστές.  

Έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώσουν τα κανονικά προγράμματα σπουδών και όχι να τα 

αντικαταστήσουν. Ποικίλουν ως προς τη διάρκεια τους, ως προς τον τρόπο διδασκαλίας και 

την πρακτική εφαρμογή της. Σύμφωνα με το International Center for the Assessment of 

Higher Order Thinking, η κριτική σκέψη δεν διδάσκεται ακόμη αποτελεσματικά ούτε στα 

σχολεία, ούτε στα κολλέγια, ούτε στα πανεπιστήμια. Μπορούν όμως να το πράξουν.    

Η κριτική σκέψη έχει προσδιοριστεί ως μια από τις βασικές δεξιότητες ενός φοιτητή 

πανεπιστημίου και τα περισσότερα πανεπιστήμια θεωρούν την ικανότητα αυτή ως επιθυμητή 

ιδιότητα των πτυχιούχων τους. Τα πανεπιστήμια λοιπόν πρέπει να αναδείξουν πτυχιούχους 

που να είναι σε θέση να κάνουν σωστές κρίσεις και να συνδέουν τη μάθηση με την πρακτική 

(Thomas, 2011). Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η κριτική σκέψη δεν πρέπει να είναι ένας 

απομονωμένος στόχος, ανεξάρτητος από άλλους σημαντικούς στόχους στην εκπαίδευση.  
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Όταν οι σπουδαστές μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, αναπτύσσουν δεξιότητες και αξίες 

που είναι σημαντικές για την επιτυχία τους στην καθημερινή ζωή. Η διδασκαλία της όμως 

απαιτεί οι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψη τα εξής: την έννοια της κριτικής σκέψης, το πώς η 

κριτική σκέψη μπορεί να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα μαθημάτων, το πώς μπορεί να 

αναπτυχθεί  στα μαθήματα και το πώς μπορεί να αξιολογηθεί.   

 

4.2 Τρόποι διδασκαλίας της κριτικής σκέψης 

Η κριτική σκέψη απαιτεί από τους σπουδαστές να ασχοληθούν με ένα πρόβλημα 

προσδιορίζοντας το, αναλύοντας το,  αναπτύσσοντας εναλλακτικές λύσεις. Οι σπουδαστές 

αναμένεται να συνθέσουν τις αναλυθείσες πληροφορίες και να προσφέρουν πιθανές λύσεις 

στο πρόβλημα. Αυτή η διαδικασία βοηθά τους σπουδαστές να διευκρινίσουν αρχικά το 

πρόβλημα, να ανακαλύψουν νέες αξίες ή νοήματα σχετικά με το θέμα, να λάβουν δράση για 

να λύσουν το πρόβλημα όπως και να αξιολογήσουν τα συμπεράσματά τους. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να διδαχθεί στους σπουδαστές η κριτική 

σκέψη, διαφωνούν όμως ως προς τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση της κριτικής σκέψης 

επιτυγχάνεται καλύτερα. Αν και κρίνεται αναγκαία η διδασκαλία της, το ερώτημα που 

δημιουργείται είναι  πώς μπορεί να διδαχθεί η κριτική σκέψη;  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για το πώς μπορεί να διδαχθεί και να ενσωματωθεί σε ένα 

πρόγραμμα σπουδών. Ο Thompson (2011, σελ. 3-4) υποστηρίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει είτε 

διδάσκοντας την κριτική σκέψη ως ξεχωριστό μάθημα είτε ενσωματώνοντας αυτήν στα 

πλαίσια ενός μαθήματος ή μιας διδακτικής ενότητας, όπου  οι  σπουδαστές παρακινούνται να 

σκεφτούν κριτικά πάνω σε ένα θέμα θέτοντας ερωτήσεις και συζητώντας. Δεδομένου ότι η 

ικανότητα κριτικής σκέψης αποτελεί πρωταρχικό στόχο της εκπαίδευσης, πολλά ευρωπαϊκά 

και ξένα πανεπιστήμια, όπως πανεπιστήμια της Αμερικής, της Αυστραλίας και της Κίνας, 

έχουν αναπτύξει προγράμματα με τα οποία μπορούν να διδάξουν άμεσα στους μαθητές να 

σκέφτονται κριτικά ενσωματώνοντας την κριτική σκέψη στα μαθήματα ή προσφέροντας 

μαθήματα γενικής εκπαίδευσης που βασίζονται στην κριτική σκέψη. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι ο κύριος στόχος της διδασκαλίας της κριτικής σκέψης ως ξεχωριστό μάθημα είναι η 

διδασκαλία της έννοιας και των πρακτικών της κριτικής σκέψης. Οι φοιτητές διδάσκονται τα 

στοιχεία της λογικής, τα εμπόδια στην κριτική σκέψη, τα καθολικά γνωρίσματα της κριτικής 

σκέψης, επίσης, δίνεται έμφαση στην εφαρμογή των εννοιών της κριτικής σκέψης και των 

στρατηγικών στα ακαδημαϊκά μαθήματα. 
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Βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο περιεχόμενο και στη διαδικασία της 

μάθησης, καθώς επίσης στις μεθόδους αξιολόγησης. Oι L. Snyder & M. Snyder στο άρθρο 

τους «Teaching critical thinking and problem solving skills» (2008, σελ. 91) υπογραμμίζουν 

ότι η απομνημόνευση δεν υποστηρίζει τη μάθηση της κριτικής σκέψης. Αντιθέτως, η μάθηση 

λαμβάνει χώρα με τη χρήση ερωτήσεων που απαιτούν από τους σπουδαστές να αναλύσουν, 

να συνθέσουν και να αξιολογήσουν πληροφορίες, έτσι ώστε να οδηγηθούν στη λύση 

προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων παρά να επαναλάβουν μόνο τις πληροφορίες. Όπως 

τονίζουν, οι δραστηριότητες της κριτικής σκέψης πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 

σύνθετα προβλήματα, κριτήρια για την αξιολόγηση της γνώσης, αξιολόγηση της σκέψης από 

τους σπουδαστές. Όλα αυτά τα στοιχεία κρίνονται ουσιαστικά καθώς η έλλειψη 

οποιουδήποτε από αυτά επιφέρει επιπτώσεις στην αξιολόγηση της κριτικής σκέψης. Ο 

Broadbear (2003) τονίζει ότι τα σύνθετα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με βεβαιότητα. 

Οι σπουδαστές μπορεί να αγωνίζονται σκληρά για να τα επιλύσουν και να φτάσουν σε λογικά 

συμπεράσματα, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η διαδικασία επίλυσης αυτών των 

προβλημάτων μέσω της κριτικής σκέψης είναι αυτή που θα συναντούν σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους.  Έτσι, μέσα σε κάθε μάθημα σχεδιασμένο για να προωθήσει την κριτική 

σκέψη οι δάσκαλοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι σπουδαστές εξετάζουν τα περίπλοκα 

προβλήματα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι διδασκαλία της κριτικής σκέψης δεν 

αποτελεί εύκολη υπόθεση. Συχνά αποδεικνύεται μια δύσκολη διαδικασία εξαιτίας διαφόρων 

εμποδίων. 

 

4.3 Εμπόδια στη διδασκαλία της κριτικής σκέψης  

Βασική προϋπόθεση για τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης αποτελεί η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης στους ίδιους τους καθηγητές. Για να διδαχθεί λοιπόν η κριτική σκέψη, θα 

πρέπει οι ίδιοι οι καθηγητές να γίνουν κριτικοί στοχαστές. Απαιτεί την εξέταση των 

προσωπικών τους πιστεύω, την αντιμετώπιση των βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων τους, την 

εξέταση των παραδοχών τους ως προς τις πρακτικές διδασκαλίας που εφαρμόζουν, την 

αλλαγή των απόψεών τους σχετικά με αυτές τις πρακτικές. Μόνο όταν το άτομο διαθέτει 

κριτική σκέψη  μπορεί να κατανοήσει την έννοια της κριτικής σκέψης και να την εφαρμόσει. 

Η διδασκαλία της κριτικής σκέψης δεν αποτελεί έναν εύκολο στόχο. Συχνά συναντά εμπόδια. 

Αρχικά, υπάρχει παρανόηση στο τι σημαίνει κριτική σκέψη. Πολλοί υποθέτουν ότι «κριτική» 

σημαίνει αρνητικά σχόλια (Cottrell, 2011).  Ενώ είναι γενικά αποδεκτό ότι η κριτική σκέψη 

αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα, συχνά δεν είναι ευδιάκριτο το τι είναι ακριβώς η κριτική 
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σκέψη.  Οι Pace & Middendorf (2004) υπογραμμίζουν ότι ο ακαδημαϊκός χώρος μπορεί να 

διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ορισμού της κριτικής σκέψης και 

των στρατηγικών που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας. Οι L. 

Snyder & M. Snyder (2008, σελ. 92) υποστηρίζουν ότι η ενσωμάτωση της κριτικής σκέψης 

στην εκπαίδευση εμποδίζεται από την έλλειψη κατάρτισης, την έλλειψη πληροφοριών, τις 

προκαταλήψεις και το χρόνο. Τόσο οι καθηγητές όσο και οι σπουδαστές έχουν 

προκαταλήψεις όσον αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, γεγονός που δεν ευνοεί την 

ανάπτυξη της ικανότητά τους να σκεφτούν κριτικά. 

Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά βιβλία στερούνται πρόσθετες πηγές – εφαρμογές της 

κριτικής σκέψης. Μερικά μόνο εγχειρίδια περιέχουν κεφάλαια με ερωτήσεις εφαρμογής της 

κριτικής σκέψης. Τέλος, ο χρονικός περιορισμός εμποδίζει την ένταξη των δεξιοτήτων 

κριτικής σκέψης στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί συχνά εντός μικρού χρονικού διαστήματος 

πρέπει να καλύψουν την ύλη, με αποτέλεσμα να επιλέγουν τις διαλέξεις που είναι 

ευκολότερες και γρηγορότερες. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι οι σπουδαστές δεν μαθαίνουν να 

αναπτύσσουν ικανότητες κριτικής σκέψης καθώς οι μέθοδοι διδασκαλίας εστιάζουν στην 

απομνημόνευση των γεγονότων. Ο Broadbear (2003) τονίζει ότι αν και υπάρχει το θεωρητικό 

υπόβαθρο και η εμπειρική απόδειξη της αξίας της κριτικής σκέψης, οι δάσκαλοι συχνά δεν 

είναι εκπαιδευμένοι στη μεθοδολογία της, δεν μπορούν να μεταφράσουν την ιδέα της 

κριτικής σκέψης σε πραγματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις.  

Στα εμπόδια, επίσης, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την έλλειψη κατάλληλης 

αξιολόγησης που αποτελεσματικά και αντικειμενικά μετρά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία 

των σπουδαστών αναφορικά με την κριτική σκέψη. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Ennis 

(1993), η αξιολόγηση της κριτικής σκέψης βοηθά στη διάγνωση των επιπέδων της κριτικής 

σκέψης των σπουδαστών, τους δίνει ανατροφοδότηση, ώστε να βελτιωθούν, τους παρακινεί 

να γίνουν καλύτεροι στην κριτική σκέψη. Επίσης, πληροφορεί τους καθηγητές σχετικά με την 

επιτυχία των προσπαθειών τους να διδάξουν τους φοιτητές να σκέφτονται κριτικά. Όπως 

υποστηρίζει η  Larivee  στο άρθρο της «Development of a tool to assess teachers' level of 

reflective practice» (2008), η αξιολόγηση της κριτικής σκέψης είναι μια δύσκολη υπόθεση 

εξαιτίας του ορισμού της, της κατανόησης και της εφαρμογής της. Κρίνεται απαραίτητο να 

αναπτυχθούν πρακτικές αξιολόγησης, καθώς επίσης να καθιερωθούν σαφή κριτήρια για την 

αξιολόγηση. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε στοχαστικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν 

στα πλαίσια των μαθημάτων, τα οποία θα παρέχουν στους σπουδαστές ένα πλαίσιο για  να 

προβληματιστούν σχετικά με την κριτική σκέψη. Για παράδειγμα, το Ερωτηματολόγιο 

Κρίσιμου Γεγονότος που δημιουργήθηκε από τον Brookfield αποτελεί ένα εργαλείο που  
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βοηθά στην αξιολόγηση της κριτικής σκέψης μέσα στην τάξη. Όπως εξηγεί ο ίδιος ο 

δημιουργός στο βιβλίο του  Becoming a critically reflective teacher (1995), το συγκεκριμένο 

εργαλείο «προάγει τον στοχασμό των μαθητών», «νομιμοποιεί διαφορετικές πρακτικές 

διδασκαλίας», «χτίζει εμπιστοσύνη» και παρέχει ένα «μοναδικό παράθυρο στην ανάπτυξή 

μας» (σελ 5-6). Όμως, παρά τα εμπόδια υπάρχουν πολλές τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να 

διδάξουμε την κριτική σκέψη.   

 

4.4 Τεχνικές διδασκαλίας της κριτικής σκέψης  

Η διδασκαλία της κριτικής σκέψης σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Δημιουργεί νέες προκλήσεις στο σχεδιασμό του προγράμματος μαθημάτων, 

στην αξιολόγηση. Για τον Stephen Brookfield (1987), ένα από τα κλειδιά για τη διδασκαλία 

της κριτικής σκέψης είναι να εξετάσουμε ταυτόχρονα τους παλαιούς τρόπους σκέψης των 

σπουδαστών και να παρασχεθεί η δομή και η υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων. Γίνεται 

αντιληπτό ότι η διδασκαλία της απαιτεί την εφαρμογή τεχνικών. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη 

ποικιλία από τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια. Οι Khojasteh 

& Smith (2010, σελ. 54) υποστηρίζουν ότι μια από τις λύσεις που προσφέρονται στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι η ενσωμάτωση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στο πρόγραμμα 

σπουδών με τη χρήση της τεχνολογίας. Η διδασκαλία ξεκινά με τον ορισμό της κριτικής 

σκέψης και τη σημασία ανάπτυξης αυτής της δεξιότητας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται ποικίλουν από τις ανεπίσημες συζητήσεις ως τις περισσότερο 

δομημένες μορφές, όπως είναι η τεχνική του κρίσιμου γεγονότος. Επίσης, μπορούν να 

εφαρμοστούν τεχνικές που έχουν αλληλεπιδραστική μορφή, όπως είναι η μάθηση που 

βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων. Ακόμη, για τη διδασκαλία της μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ερωτήσεις που επιτρέπουν στους σπουδαστές να αναπτύξουν με σαφήνεια 

και ακρίβεια τη σκέψη τους. Η πληθώρα βέβαια των τεχνικών δημιουργεί προβλήματα στην 

εφαρμογή της κριτικής σκέψης στην πράξη.  

Η κριτική σκέψη, όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι μια διαδικασία που μπορεί να 

διδαχθεί. Ο Brookfield (1987), όπως έχουμε ήδη αναφέρει, έχει προσδιορίσει πολλά 

σημαντικά στοιχεία που είναι βασικά για την καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού, όπως 

είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των παραδοχών και η εξερεύνηση εναλλακτικών 

τρόπων σκέψης και δράσης. Ο Άγγλος μελετητής θεωρεί ότι όσον αφορά στον προσδιορισμό  

και στην αξιολόγηση των παραδοχών, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός χρήσιμων 

στρατηγικών που οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να υιοθετήσουν. Αυτές οι στρατηγικές 
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είναι:  η τεχνική ανάλυσης σεναρίου, το ημερολόγιο στοχασμού,  οι μελέτες περιπτώσεων, τα 

κρίσιμα γεγονότα, ο διάλογος. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες τεχνικές, όπως είναι η ομάδα 

συνεργατών, οι ιστορίες, ο στοχαστικός διάλογος. Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε κάθε μια 

από αυτές τις τεχνικές.  

Ανάλυση σεναρίου. Στην ανάλυση σεναρίου οι μαθητές παρουσιάζουν ένα υποθετικό 

σενάριο στο οποίο ένας κεντρικός χαρακτήρας λαμβάνει μια απόφαση. Οι μαθητές καλούνται 

να μπουν στη θέση του πρωταγωνιστή και να γράψουν τις παραδοχές βάσει των οποίων το 

άτομο ενεργεί. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πουν πώς ο πρωταγωνιστής θα ελέγξει την 

ακρίβεια και την εγκυρότητα κάθε μιας από αυτές τις παραδοχές. Τέλος, καλούνται να 

κάνουν μια εναλλακτική ερμηνεία του σεναρίου (Brookfield, 1997). Η ανάλυση σεναρίου 

αποτελεί μια  καλή τεχνική για τον εντοπισμό παραδοχών, τον έλεγχο αυτών, καθώς επίσης 

για τη δημιουργία εναλλακτικών οπτικών.      

Ημερολόγιο στοχασμού. Ο Shandomo (2010) ορίζει το ημερολόγιο στοχασμού ως «μια 

διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των γεγονότων με τρόπο που καλλιεργεί την κριτική 

σκέψη. Η διαδικασία μπορεί να είναι επίσημη ή ανεπίσημη. Μπορεί να απαιτεί μια 

λεπτομερή περιγραφή ενός σημαντικού γεγονότος ή ενός συγκεκριμένου θέματος στο οποίο ο 

καθηγητής θέλει να εστιάσει» (σελ. 107). Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι το 

ημερολόγιο στοχασμού μας βοηθάει  να αναπτύξουμε ιδέες, να οργανώσουμε τη σκέψη μας 

μέσα από τη διερεύνηση σύνθετων θεμάτων, να αναπτύξουμε αναλυτικές δεξιότητες σκέψης.  

Ομάδα συνεργατών. Η ομάδα συνεργατών συναντιέται σε κανονική βάση και 

στοχάζεται μαζί. Η ομάδα, η οποία αποφασίζει μαζί πώς να χρησιμοποιήσει και να οργανώσει 

το χρόνο της, μπορεί να συζητά θέματα που αφορούν την εργασία.  Η συγκεκριμένη τεχνική 

είναι αποτελεσματική καθώς οι συμμετέχοντες εκθέτουν διαφορετικές απόψεις, αναπτύσσουν 

τις ιδέες τους.  

Κρίσιμο γεγονός. Ο Flanagan  (1954), ο οποίος ήταν ο πρώτος που περιέγραψε αυτόν 

τον όρο, αναφέρει ότι «η τεχνική του κρίσιμου γεγονότος είναι μια σειρά από διαδικασίες  

που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή άμεσων παρατηρήσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η πιθανή χρησιμότητά τους στην επίλυση των 

πρακτικών προβλημάτων» (σελ. 1). Τα κρίσιμα γεγονότα μπορούν να μαζευτούν με 

διάφορους τρόπους, αλλά αυτοί που συμμετέχουν καλούνται να πουν μια ιστορία για μια 

εμπειρία που είχαν. Οι Brockbank & McGill, (1998) υποστηρίζουν ότι το κρίσιμο γεγονός 

είναι μια εύκαμπτη μέθοδος που αποτελείται από πέντε σημαντικά στάδια. Το πρώτο στάδιο 

αφορά στον καθορισμό του γεγονότος,  ακολουθεί η διερεύνηση η οποία περιλαμβάνει τη 

συλλογή λεπτομερειών του γεγονότος από τους συμμετέχοντες. Το επόμενο βήμα είναι να 
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προσδιοριστούν τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Κατόπιν, αποφασίζεται ο τρόπος 

επίλυσης των ζητημάτων με βάση διάφορες πιθανές λύσεις. Το τελικό και σημαντικότερο 

στάδιο είναι η αξιολόγηση, η οποία θα καθορίσει εάν η λύση που επιλέχτηκε θα λύσει την 

πρωταρχική αιτία της κατάστασης και δεν θα προκαλέσει κανένα περαιτέρω πρόβλημα. 

Πρόκειται για μια τεχνική που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στο χώρο εργασίας.  

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ένα κρίσιμο γεγονός δεν χρειάζεται να είναι ένα 

δραματικό γεγονός, συνήθως είναι ένα γεγονός που έχει σημασία για μας,  που μας έκανε να 

σκεφτούμε ή ένα γεγονός που μας δημιούργησε ερωτήματα. Μπορεί να μας έχει οδηγήσει να 

εξετάσουμε μια πτυχή των πεποιθήσεων, των αξιών, της στάσης ή της συμπεριφοράς μας. 

Μια εμπειρική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον Griffen (2003) εξέτασε την 

αποτελεσματικότητα του κρίσιμου γεγονός στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης από τους 

καθηγητές. Η μελέτη έδειξε ότι η χρήση τέτοιων γεγονότων αυξάνει τις στοχαστικές 

ικανότητές τους. Ένα κρίσιμο γεγονός υπερβαίνει τη λεπτομερή περιγραφή ενός γεγονότος, 

οδηγεί στη στοχαστική ανάλυσή του.  

Μελέτη περίπτωσης. Μια περιπτωσιολογική μελέτη είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο που 

περιγράφει τα προβλήματα και τις προκλήσεις με τρόπο που βοηθάει στην καλύτερη 

προσέγγιση και επίλυση των προβλημάτων. Περιγράφει μια κατάσταση και θέτει ερωτήσεις, 

οι οποίες επιτρέπουν την κατανόηση των ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.  Οι 

περιπτωσιολογικές μελέτες βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εργασιακό χώρο. Η Fidel στο άρθρο της «The case study 

method: A case study» (1984) υπογραμμίζει ότι οι δεξιότητες αυτές μπορούν να αφορούν τον 

προσδιορισμό και τον καθορισμό του προβλήματος, την ανάλυση, την κατανόηση και την 

ερμηνεία των στοιχείων, την αναλυτική και κριτική σκέψη, την αναγνώριση των υποθέσεων 

και των συμπερασμάτων, τη λήψη αποφάσεων, την κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων.  

Η αφήγηση ιστοριών. Οι  Gold & Holman, (2001, σελ. 1-2) υποστηρίζουν ότι η 

αφήγηση των ιστοριών είναι ένας ισχυρός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ερευνήσουμε 

και να καταλάβουμε τις αξίες, τις ιδέες μας. Αποτελεί μια συλλογική πράξη  υπό την έννοια 

ότι οι ιστορίες λέγονται στους ανθρώπους, γεγονός που μας βοηθάει να μοιραστούμε έννοιες-

νοήματα.  

Ο στοχαστικός διάλογος. Περιλαμβάνει καταστάσεις στις οποίες τα άτομα μοιράζονται 

τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε ένα θέμα και στη συνέχεια αυτοστοχάζονται πάνω 

στις αντιδράσεις τους (Mirvis & Ayas, 2003). Ο στοχαστικός διάλογος παρέχει στα άτομα 

την ευκαιρία να εξετάσουν κριτικά  τις παραδοχές τους. Όπως υποστηρίζει ο Isaacs (1993),  

μέσω του διαλόγου οι παραδοχές και τα διανοητικά πρότυπα γίνονται πιο ορατά και 
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κατανοητά, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να οδηγηθούν στην αναζήτηση των αιτιών αυτών 

των παραδοχών.  

Ο βασικός στόχος αυτών των στρατηγικών είναι η ενεργή συμμετοχή των ατόμων. Οι 

σπουδαστές συνδιαλέγονται μεταξύ τους για να δουν και να επωφεληθούν από τις πολλαπλές 

προοπτικές που παρουσιάζονται πάνω σε ένα πρόβλημα και να αξιολογήσουν τις παραδοχές 

τους. Π.χ. οι σπουδαστές κάνουν ερωτήσεις: Μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος; Μπορεί να 

είναι εκείνος ο τρόπος; Μπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι; Οι σπουδαστές μπορούν να 

αναπτύξουν  νέα γνώση χρησιμοποιώντας την  προηγούμενη και την τωρινή εμπειρία. Η 

χρήση αυτών των τεχνικών συχνά είναι ένας επαναπροσδιορισμός της προβληματικής 

κατάστασης (Brookfield, 1987). Οι στρατηγικές κυρίως εστιάζουν σε ένα βασικό στοιχείο της 

κριτικής σκέψης, την ανάπτυξη εναλλακτικών οπτικών. Ο Brookfield (1987) τονίζει  ότι όταν 

ένα άτομο είναι εξειδικευμένο στην κριτική σκέψη, η πιθανότητα να μεταφέρει γνώση σε  

άλλα άτομα αυξάνει σημαντικά. Είναι ανάγκη λοιπόν για τους εκπαιδευτές να αναπτύσσουν 

τεχνικές που θα βοηθήσουν τους σπουδαστές να ελέγχουν τις αξίες τους, τα πιστεύω και τις 

παραδοχές τους, να γίνονται κριτικοί στοχαστές. Τα άτομα χρειάζεται να κατανοούν τα 

προβλήματα, να δουλεύουν με άλλα άτομα, να προκαλούν ο ένας τη σκέψη του άλλου 

αναφορικά με τα προβλήματα.   

 

4.5 Η μάθηση ηγεσίας ως πλατφόρμα βελτίωσης της κριτικής σκέψης    

      Όπως τονίσαμε σε προηγούμενη ενότητα, η κριτική σκέψη έχει ονομαστεί ως μια από 

τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για τους αποτελεσματικούς ηγέτες καθώς ο 

εργασιακός χώρος γίνεται πιο σύνθετος. Επιτρέπει στους ηγέτες να εξετάσουν τα προβλήματα 

με έναν αιτιολογημένο, σκόπιμο, παραγωγικό τρόπο και να καταλάβουν τον αντίκτυπο των 

αποφάσεών τους. Λαμβάνουν αποφάσεις με έναν τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, ακριβή, 

βασισμένο σε πληροφορίες που είναι σχετικές με την κατάσταση. Όπως οι Desten & Gray 

(2001) τονίζουν, χωρίς κριτική σκέψη οι ηγέτες μπορούν να επηρεαστούν από τις επιτυχίες 

του παρελθόντος, με αποτέλεσμα να μην εξετάσουν εναλλακτικές απόψεις, γεγονός που 

επιφέρει καταστρεπτικές συνέπειες. Βέβαια, ο Reynolds (1999) υπογραμμίζει ότι η 

ενασχόληση με τη κριτική σκέψη μπορεί να δημιουργήσει μια ανησυχία. Όταν η κριτική 

σκέψη είναι απούσα, υπάρχει κίνδυνος να κάνουμε κακούς ισχυρισμούς και να μην πάρουμε 

σωστές αποφάσεις. Οι ηγέτες που εφαρμόζουν κριτική σκέψη αποδίδουν περισσότερο και 

προσφέρουν στους οργανισμούς τους ένα ευδιάκριτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι ηγέτες 

κριτικοί στοχαστές σκέφτονται διαφορετικά κατανοώντας πως οι αποφάσεις και οι ενέργειές 
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τους επηρεάζουν την επιχείρηση μέσα και έξω. Ο Jenkins (2012) υποστηρίζει ότι  το να 

ηγούμαστε κριτικά ορίζεται «ως οι δεξιότητες κριτικής σκέψης που εφαρμόζουμε για να 

λάβουμε αποφάσεις σχετικά με πράξεις ηγεσίας σε διαφορετικές καταστάσεις» (σελ. 99)  και 

είναι μια πρόκληση για τους ηγέτες, οπαδούς και εκπαιδευτές.  

 Η κριτική σκέψη στα πλαίσια της ηγεσίας σημαίνει ότι οι ηγέτες κάνουν ερωτήσεις, 

αξιολογούν τις παραδοχές τους, λαμβάνουν ενημερωμένη πράξη. Σε αντίθεση με πολλούς 

παραδοσιακούς ακαδημαϊκούς τομείς, η μάθηση της ηγεσίας προσφέρει στους σπουδαστές 

ένα περιβάλλον στο οποίο οι δεξιότητες κριτικής σκέψης και οι πρακτικές μπορούν να 

εφαρμοστούν καθημερινά. Ο Facione (1990) τονίζει ότι η μάθηση ηγεσίας αποτελεί μια 

μοναδική πλατφόρμα όπου το άτομο μπορεί να βελτιώσει την κριτική  του. Καθώς λοιπόν η 

κριτική σκέψη είναι μια ικανότητα που μπορεί να διδαχθεί, η νέα γενιά των ηγετών πρέπει να 

μάθει πώς να σκέφτεται με σαφήνεια και πώς να είναι υπεύθυνη για τον αντίκτυπό της στην 

επιχείρηση. Η διδασκαλία μαθημάτων ηγεσίας όλο και αυξάνεται. Οι σπουδαστές πρέπει να 

διδαχθούν να σκέφτονται κριτικά ως ηγέτες και να τους παρέχονται πλαίσια για να το 

κάνουν.  Αυτό που απαιτείται είναι να αναζωογονήσουμε το πρόγραμμα σπουδών ηγεσίας 

ενθαρρύνοντας τους σύγχρονους και αναδυόμενους ηγέτες να σκεφτούν κριτικά. Αλλά πώς 

αναπτύσσουμε τη κριτική σκέψη στους σπουδαστές, τους ηγέτες του μέλλοντος;  

Αν και η τριτοβάθμια εκπαίδευση δίνει έμφαση στην κριτική σκέψη, πολλοί φοιτητές 

δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά αυτή τη δεξιότητα (Burbach, 2004). Ο 

Loh στο άρθρο του «Reality and Surreality in management education: Linking praxis to 

practice through pragmatic pedagogy» (2009) τονίζει ότι η κριτική σκέψη υπάρχει στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτού που διδάσκεται και αυτού 

που εφαρμόζεται στην πράξη. Τα προγράμματα ηγεσίας αποτελούν ένα μοναδικό περιβάλλον 

για να εκπαιδεύσουμε κριτικούς στοχαστές και αποτελεσματικούς κριτικούς ηγέτες. Κυρίως 

οι  ηγέτες μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης με το να τους διδάξουμε πώς 

να ηγούνται κριτικά και πώς να τις εφαρμόζουν σε αποφάσεις που αφορούν τις 

δραστηριότητες ηγεσίας σε διαφορετικές καταστάσεις. Συνήθως τα προγράμματα αυτά 

αναπτύσσονται από τον οργανισμό με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της απόδοσης των 

ηγετών.  

 

4.6  Μάθηση της κριτικής σκέψης και μάνατζμεντ 

Η κριτική  σκέψη, όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα, είναι μια 

ενεργή και σκόπιμη διαδικασία εξερεύνησης και ανακάλυψης οδηγώντας συχνά σε 
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απροσδόκητα αποτελέσματα. Είναι σημαντική επειδή μας επιτρέπει να ελέγξουμε  τις 

παραδοχές που είχαμε δεχθεί ως δεδομένες και να αναπτύξουμε εναλλακτικές οπτικές. Πώς 

όμως οι μάνατζερς μπορούν να υποστηριχθούν για να σκεφτούν κριτικά; Η κριτική σκέψη 

δεν είναι μια διαδικασία που συμβαίνει με φυσικό τρόπο σε πολλούς μάνατζερς και πρέπει να 

διδαχθεί είτε επίσημα μέσα σε τάξεις είτε μέσω διαδικασιών μάθησης, όπως είναι η 

κατάρτιση, το μέντορινγκ και η εκμάθηση μέσω δράσης. Κατά τον Das (1994, σελ. 333), η 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποτελεί ένα βασικό κλειδί και για τη διδασκαλία του 

μάνατζμεντ. Οι οικονομικές σχολές  πρέπει να αναπτύξουν μια νέα γενιά πτυχιούχων, 

έμπειρη στις δεξιότητες της κριτικής σκέψης και άλλες διοικητικές δεξιότητες για να επιτύχει 

μέσα στον μεταβαλλόμενο κόσμο. Αυτό θα το καταφέρουν με την εισαγωγή δραστηριοτήτων 

κριτικής σκέψης στα προγράμματά τους και προσφέροντας μαθήματα λήψης αποφάσεων. 

Εάν δεν το κάνουν, γίνεται αντιληπτό ότι οι  σπουδαστές δεν θα μπορούν να κατανοήσουν 

σύνθετα θέματα, να εξετάσουν κριτικά τα επιχειρήματα, να λύσουν τα προβλήματα 

ακολουθώντας στρατηγικές που βασίζονται στην ανάλυση. Η κριτική σκέψη είναι λοιπόν ένα 

κλειδί για την επιτυχία του μάνατζμεντ κατάλληλο για κάθε καθήκον ή λειτουργία που ο 

μάνατζερ κάνει. Οι L. Snyder and M. Snyder (2008) προτείνουν ότι η κριτική σκέψη μπορεί 

να διδαχθεί σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας μάνατζμεντ. Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας  εκπαιδευτικές στρατηγικές που δεσμεύουν ενεργά 

τους φοιτητές στη διαδικασία μάθησης και όχι να χρησιμοποιούν τη διάλεξη και τη στείρα 

απομνημόνευση, στοχεύοντας στη διαδικασία μάθησης και όχι απλά στο περιεχόμενο, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές αξιολόγησης που παρέχουν στους φοιτητές μια διανοητική 

πρόκληση παρά την ανάκληση της μνήμης.  

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, το περιεχόμενο της κριτικής σκέψης μπορεί να διδαχθεί 

ρητά σε ενότητες ή σε μαθήματα, ή να ενσωματωθεί στο περιεχόμενο των μαθημάτων όπου η 

κριτική σκέψη αναπτύσσεται μέσω των αναθέσεων και των δραστηριοτήτων που 

εφαρμόζονται στην τάξη. Επομένως, πρέπει να ενσωματώσουμε συνειδητά την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στα μαθήματα που διδάσκουμε. Ο Das στο άρθρο του 

«Educating tomorrow’s managers: the role of critical thinking» (1994) τονίζει ότι πρέπει να 

ενθαρρύνουμε τους σπουδαστές να αναπτύξουν την κριτική σκέψη με διάφορους τρόπους, 

όπως είναι ο αλληλεπιδραστικός τρόπος μάθησης, ο οποίος ενθαρρύνει τους σπουδαστές να 

συμμετέχουν στις συζητήσεις σχετικά με κάθε πτυχή των μαθημάτων. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για την κριτική σκέψη πρέπει να επεκταθούν όχι μόνο μέσα στα πανεπιστήμια 

αλλά και σε προγράμματα  για μάνατζερς. Σε αυτά τα προγράμματα η κριτική σκέψη μπορεί 

να ενθαρρυνθεί εστιάζοντας στην κατανόηση της ουσίας ή των θεμελιωδών χαρακτηριστικών 
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των φαινομένων και των διαδικασιών του μάνατζμεντ. Η ιδέα είναι να μην μείνουμε στις 

περιγραφές των πραγμάτων και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την ουσία τους. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία διευκολύνεται με τη χρήση διαφόρων τεχνικών που ενθαρρύνουν 

τα άτομα να αναστοχαστούν για ότι συμβαίνει. Κάποιες από αυτές που χρησιμοποιούνται 

εφαρμόζονται από επαγγελματίες, όπως είναι οι καθηγητές, ενώ άλλες προέρχονται από το 

πεδίο της ανάπτυξης του μάνατζμεντ και μπορούν να εφαρμοστούν για διευκόλυνση της 

μάθησης του μάνατζμεντ. Μια τέτοια τεχνική είναι οι ιστορίες. Με αυτό τον τρόπο 

επιδιώκουμε να ερευνήσουμε τις αξίες μας,  τις ιδέες μας και τους κανόνες. Σύμφωνα τον 

Smith (2003), oι ιστορίες περιέχουν επιχειρήματα, υπονοούμενα ή ρητά, υπέρ ή κατά μιας 

πρότασης. Αυτή η ανάλυση των επιχειρημάτων βοηθά τα άτομα να αναγνωρίσουν 

ευκολότερα τις απόψεις των άλλων. Οι ιστορίες προσφέρουν δημιουργικούς τρόπους μέσω 

των οποίων τα άτομα μπορούν να δουν τους εαυτούς τους και τις οργανωτικές καταστάσεις 

με νέους τρόπους.  

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο, κατά τον Smith (2003), είναι το πλέγμα ρεπερτορίου. 

Όπως τονίζει, ο χρήστης πρώτα προσδιορίζει ένα μικρό σύνολο στοιχείων (π.χ. καταστάσεις 

που έχει δοκιμάσει, το οποίο θα μπορούσε να περιλάβει προβλήματα ή κρίσεις) και έπειτα 

προσδιορίζει μερικά κατασκευάσματα (μερικές από τις ιδιότητες αυτών των στοιχείων). Η 

ανάλυση του πλέγματος επιτρέπει την ταυτοποίηση εκείνων των στοιχείων που εμφανίζονται 

εντονότερα και τον τρόπο που αυτά αναλύονται.  Ομοίως, θεωρεί ότι τα κρίσιμα γεγονότα 

επιτρέπουν όχι μόνο την ανάλυση της ατομικής εμπειρίας αλλά και την κριτική για την 

επιρροή που έχει ο κοινωνικός και πολιτικός αντίκτυπος τέτοιων γεγονότων μέσα σε ένα 

ευρύτερο οργανωτικό πλαίσιο.  

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε τη διαδικασία της κριτικής σκέψης όπως 

αναπτύχθηκε από τον   Stephen Brookfield. Ας δούμε πως θα μπορούσαμε να διδάξουμε την 

κριτική σκέψη μέσα σε πρόγραμμα μαθημάτων σχολών διοίκησης που θα βασίζεται στο 

συγκεκριμένο μοντέλο της κριτικής σκέψης. Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω,  ο Brookfield 

θεωρεί ότι η κριτική σκέψη προϋποθέτει την ανακάλυψη των παραδοχών που επηρεάζουν τον 

τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε. Επίσης, θεωρεί ότι υπάρχουν παραδοχές που 

μπορούν εύκολα να ανακαλυφθούν ενώ υπάρχουν και άλλες που είναι δύσκολο ή αδύνατο να 

εντοπιστούν. Σε μια αίθουσα διδασκαλίας μάνατζμεντ αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές να εξετάζουν σκόπιμα τις παραδοχές τους πάνω σε ένα 

πρόβλημα και τον τρόπο που αυτές οι παραδοχές επιδρούν στον καθορισμό του 

προβλήματος. Στη συνέχεια, έχουμε την αμφισβήτηση των παραδοχών. Σε αυτή τη φάση, οι 

φοιτητές αρχίζουν να εξετάζουν εάν οι παραδοχές που έχουν κάνει είναι ακριβείς όπως 
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θέλουν να πιστεύουν. Αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης απαιτεί την εφαρμογή 

σκεπτικισμού πάνω στις παραδοχές τους. Σε αυτό το βήμα ελέγχουν την ακρίβεια και την 

εγκυρότητα των παραδοχών τους. Οι καθηγητές πρέπει να διδάξουν στους φοιτητές να 

εξετάζουν την πηγή των γεγονότων, να ρωτούν εάν κάτι έχει νόημα ή όχι.  

Οι καθηγητές για να βοηθήσουν τους φοιτητές να εντοπίσουν εναλλακτικές μπορούν να 

υπογραμμίσουν τη σχετικότητα του μαθήματος με άλλα μαθήματα, τόσο μέσα όσο και έξω 

από το πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, στην εξέταση ενός προβλήματος λογιστικής ο 

εκπαιδευτικός να ζητήσει από τους φοιτητές να εξετάσουν τον αντίκτυπο των εσωτερικών 

ελέγχων στους στόχους του εμπορικού τμήματος. Επίσης, αναφορές σε έννοιες από την 

ιστορία και τη ψυχολογία θα βοηθούσε τους φοιτητές να δουν τα πράγματα από διαφορετική 

άποψη.  Με το να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να εφαρμόσουν ότι έχουν μάθει σε άλλα 

μαθήματα σε ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το μάνατζμεντ, αναπτύσσουν τη σκέψη τους. 

Η διαδικασία της κριτικής σκέψης τελειώνει με την ανάληψη ενημερωμένης δράσης.  Αυτό 

περιλαμβάνει όχι μόνο την εκτίμηση και την επιλογή εναλλακτικών λύσεων αλλά και την 

κατασκευή συστημάτων ανατροφοδότησης, ώστε να ελεγχθούν οι  επιπτώσεις μιας 

απόφασης. Εν ολίγοις, πρέπει να διδάξουν στους φοιτητές να προβλέπουν τις συνέπειες των 

προτεινόμενων λύσεων και να αναζητούν άλλες.      

Θα πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε ότι η ανάπτυξη της ηγεσίας δεν πρέπει να 

προκύπτει μόνο από προγράμματα διδασκαλίας στα πανεπιστήμια, αλλά θα πρέπει να 

θεωρείται μια συνεχή διαδικασία με στόχο να βοηθά τα άτομα να μαθαίνουν μέσα από τις 

εμπειρίες τους στο χώρο εργασίας.   

 

4.7 Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στους οικονομικούς οργανισμούς  

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται   από πολλές αλλαγές γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο που  οι οικονομικοί 

οργανισμοί ετοιμάζουν τους εργαζόμενους τους, ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις 

αλλαγές. Εστιάζουν κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητες για την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων και για την αποτελεσματική επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Όπως 

έδειξε η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2008 από την Society for Human Resource 

Management, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια ένωση για τη διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, η κριτική σκέψη αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που 

πρέπει να κατέχουν οι εργαζόμενοι και κυρίως οι μάνατζερς. Καθώς οι μάνατζερς 

δραστηριοποιούνται σε ένα σύνθετο και γρήγορα μεταβαλλόμενο εργασιακό χώρο, 
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χρειάζεται να διαχειρίζονται μεγάλη ροή πληροφοριών, να αναλαμβάνουν νέες 

δραστηριότητες, να μαθαίνουν νέες και διαφορετικές εργασίες και να έχουν σωστή κρίση. Οι 

μάνατζερς που είναι κριτικοί στοχαστές είναι σε θέση να εστιάσουν στις κατάλληλες 

πληροφορίες, να υποβάλλουν τις σωστές ερωτήσεις, να διαχωρίσουν τα γεγονότα από τις 

απόψεις και τις παραδοχές, να λάβουν σωστές αποφάσεις και να θέσουν προτεραιότητες. 

Επίσης, οι μάνατζερς μαθαίνουν γρηγορότερα και εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν σε νέες 

καταστάσεις. Οι ενέργειες τους είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές. 

Η παραπάνω έρευνα έδειξε, επίσης, ότι η κριτική σκέψη αποτελεί μια δεξιότητα που 

πρέπει να αναπτυχθεί σε όλους τους εργαζόμενους. Όπως με τα άτομα, οι οργανισμοί 

μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να μάθουν με ποικίλους τρόπους. Σύμφωνα με 

τον Yukl (2010), η μάθηση συμβαίνει «όταν ο οργανισμός έχει ισχυρές πολιτισμικές αξίες για 

την προσωπική ανάπτυξη και την δια βίου εκπαίδευση και προσφέρει εκπαίδευση και 

αναπτυξιακά προγράμματα που θα βοηθήσουν τα άτομα να μάθουν νέες δεξιότητες» 

(σελ.325). Μέσα σε ένα οργανισμό το ρόλο αυτό αναλαμβάνει το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, 

το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη, την εκπαίδευση των εργαζομένων, την 

παρακίνησή τους σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους 

(Burma, 2014). Το συγκεκριμένο τμήμα αναπτύσσει προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης για 

μάνατζερς στα οποία οι εκπαιδευτές καλλιεργούν την κριτική σκέψη προσφέροντας μεθόδους 

σχηματισμού προβλημάτων και μεθόδους επίλυσης αυτών σε μια δομημένη μορφή. Θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι η  αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

εξαρτάται από το πόσο καλά έχουν σχεδιαστεί. Ένας σωστός σχεδιασμός προγράμματος θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη μαθησιακή θεωρία, τους μαθησιακούς στόχους, τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, τους περιορισμούς και το κόστος σε σχέση με τα 

οφέλη.  

Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μάνατζερς συμπεριλαμβανομένης και της 

κριτικής σκέψης, το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους 

εκπαίδευσης, όπως τις μελέτες περιπτώσεων, την αφήγηση ιστοριών, το στοχαστικό διάλογο, 

τις προσομοιώσεις, τα επιχειρησιακά παιχνίδια (Yukl, 2010), τα κρίσιμα γεγονότα, το 

ημερολόγιο στοχασμού (Brookfield, 1987). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσομοιώσεις και 

τα επιχειρησιακά παιχνίδια χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην εκπαίδευση των 

μάνατζερς, κυρίως ανώτερων επιπέδων. Σύμφωνα με την  Alison Krebs (2010), σύμβουλο 

μάνατζμεντ σε κέντρο μάθησης, ανάπτυξης και συμβουλευτικής μάνατζμεντ, οι μελέτες 

περιπτώσεων είναι αποτελεσματικές καθώς απαιτούν οι συμμετέχοντες να αναλύσουν και να 

σκεφτούν πάνω σε μια κατάσταση και να αναπτύξουν λύσεις. Επίσης, οι προσομοιώσεις στις 
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οποίες χρησιμοποιούνται σενάρια από τον εργασιακό χώρο είναι μια αποτελεσματική 

προσέγγιση.  

Ακόμη, η αφήγηση ιστοριών βοηθά τους μάνατζερς να κάνουν απολογισμούς των 

αρκετά σύνθετων γεγονότων που αντιμετωπίζουν αλλά με έναν τρόπο που οδηγεί στην 

ανάπτυξη νέων ιδεών και επομένως νέων τρόπων δράσης (Gold, Holman & Thorpe, 2002). 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα στους οργανισμούς οι κοινές ιστορίες μπορούν να είναι 

χρήσιμες ως μέσο ανανέωσης του σκοπού ή για τη δημιουργία μιας αίσθησης του οράματος 

και της στρατηγικής. Οι ιστορίες μπορούν να προσφέρουν δημιουργικούς τρόπους μέσω των 

οποίων οι μάνατζερς μπορούν να δουν  τους εαυτούς τους και τις οργανωτικές καταστάσεις 

με νέους τρόπους, να παράγουν νέες ιδέες και δυνατότητες για δράση. Σύμφωνα με τους 

Gold, Holman & Thorpe (2002), η επίδραση αυτής της τεχνικής έχει ερευνηθεί σε μαθήματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης μάνατζερ όπου διαπιστώθηκε ότι οι μάνατζερς οδηγήθηκαν να 

εξετάσουν τις οργανωσιακές πρακτικές που εφάρμοζαν, τις σχέσεις τους με τους 

υφισταμένους και με αυτούς που ασκούσαν εξουσία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η 

συγκεκριμένη τεχνική διευκόλυνε το στοχασμό, την αυτοαντίληψη. Βοήθησε, επίσης, 

μερικούς μάνατζερς να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο ασκούσαν την εξουσία τους.  

Όσον αφορά στο ημερολόγιο στοχασμού, απαιτεί ένα καθημερινό προσωπικό στοχασμό 

του ατόμου πάνω στις εμπειρίες του. Είναι αυτό που βοηθά στον καθορισμό και τον 

επαναπροσδιορισμό των σκοπών, στον εντοπισμό και στην αναθεώρηση των αξιών 

(Brookfield, 1987). Σχετικά με τα κρίσιμα γεγονότα, ένας μάνατζερ γράφει μια συνοπτική 

περιγραφή ενός γεγονότος περιλαμβάνοντας λεπτομέρειες που αφορούν στο πότε συνέβη, 

γιατί συνέβη και γιατί το θεωρεί ένα κρίσιμο γεγονός. Στη συνέχεια, απαριθμεί τις παραδοχές 

του που επιβεβαιώνονται από το γεγονός, απαριθμεί τις παραδοχές του που προκλήθηκαν από 

αυτό το γεγονός, αναρωτιέται πώς θα ελέγξει την ακρίβεια των παραδοχών που 

προκλήθηκαν. Τέλος,  κάνει μια αναδρομική εξέταση για να δει αν υπάρχουν διαφορετικές 

απαντήσεις για το γεγονός.  

Όμως, σε πολλούς οικονομικούς οργανισμούς το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων δεν δίνει 

την πρέπουσα σημασία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

που αφορούν τους εργαζόμενους. Έτσι, οι εκπαιδευτικές εμπειρίες που βοηθούν τους 

μάνατζερς να γίνουν κριτικά στοχαστικοί περιλαμβάνουν μαθήματα κριτικής σκέψης εκτός 

οργανισμού. Η ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας προσφέρεται μέσα από μεταπτυχιακά 

προγράμματα για μάνατζερς, κυρίως ανώτερων επιπέδων  ή  από εταιρίες κατάρτισης 

εργαζομένων. Μελετώντας προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από αμερικάνικα και 

ευρωπαϊκά κέντρα κατάρτισης, διαπιστώθηκε ότι μέσα σε αυτά οι μάνατζερς διδάσκονται τι 
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σημαίνει κριτική σκέψη και συζητούν τις εφαρμογές της κριτικής σκέψης σε διαδικασίες 

όπως στη λήψη αποφάσεων, στην επίλυση προβλημάτων, στην κατεύθυνση πρωτοβουλιών, 

στην ενθάρρυνση της καινοτομίας. Ακόμη, αναθεωρούν στρατηγικές που αφορούν την 

ανάλυση των προσωπικών μορφών σκέψης και προσεγγίσεων, κατανοούν πώς να υιοθετούν 

διαφορετικά στυλ σκέψης μέσα στις ομάδες και σε συνεργατικά περιβάλλοντα. Επίσης, η 

American Management Association, η οποία είναι η μεγαλύτερη ένωση που αφορά το 

μάνατζμεντ, προσφέρει μαθήματα στα οποία οι μάνατζερς μαθαίνουν πώς να κάνουν τις 

σωστές ερωτήσεις, να αξιολογούν τις παραδοχές τους και τις απόψεις των άλλων, πώς να  

αξιολογούν τις ιδέες αντικειμενικά, να λύνουν προβλήματα αποτελεσματικά και να παίρνουν 

καλύτερες αποφάσεις. Οι μάνατζερς διδάσκονται τον ορισμό της κριτικής σκέψης, τα 

χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού κριτικού στοχαστή, το ρόλο της κριτικής σκέψης στις 

προκλήσεις των οργανισμών. Επίσης, μαθαίνουν τεχνικές για τη δημιουργία σημαντικών 

ιδεών και για την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, η American Management Association 

προσφέρει σεμινάρια μέσω διαδικτύου στα οποία οι μάνατζερς μαθαίνουν να  χρησιμοποιούν 

την κριτική σκέψη για να αμφισβητήσουν τις παραδοχές τους και να αναζητήσουν 

εναλλακτική πληροφόρηση. Από τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι στόχος αυτών των 

προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε οι μάνατζερς να γίνουν 

καλύτεροι και περισσότερο αποτελεσματικοί στην άσκηση των καθηκόντων τους.  

Ωστόσο, η κριτική σκέψη στους οργανισμούς είναι σπάνια μια επίσημη δραστηριότητα 

(Brooks, 1999). Όπως τονίζει ο Gopalakrishnan (2012, σελ. 65), οι οικονομικοί οργανισμοί 

θεωρούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση δευτερεύουσες δραστηριότητες και όχι 

πραγματικούς καταλύτες στα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Οι μάνατζερς μαθαίνουν να 

αναπτύσσουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα κυρίως μέσα από την εμπειρία τους παρά μέσα από 

προγράμματα εκπαίδευσης. Οι διαφορετικές εργασιακές εμπειρίες απαιτούν οι μάνατζερς να 

προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις και να αντιμετωπίσουν νέους τύπους προβλημάτων. 

Μέσα από τις εμπειρίες τους αξιολογούν τα προβλήματα, αναπτύσσουν εναλλακτικές 

οπτικές, εντοπίζουν διαφορετικές λύσεις για τα ίδια προβλήματα και είναι σε θέση να δουν 

μια κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Όπως έχουμε αναφέρει,  η κριτική σκέψη 

είναι χρήσιμη για τη βελτίωση των πρακτικών που εφαρμόζονται στο χώρο της εργασίας, για 

την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και στρατηγικών. Όπως αναφέρει ο Yukl  στο 

βιβλίο του Leadership in organizations (2010), οι μάνατζερς κυρίως υιοθετούν την ενεργή 

μάθηση, η οποία είναι μια προσέγγιση που συνδυάζει την επίσημη εκπαίδευση με τη μάθηση 

από εμπειρία. Όπως εξηγεί, για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, επομένως και της 

κριτικής σκέψης, τα άτομα διευθύνουν πρόζεκτς σχετικά με σύνθετα προβλήματα που 
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αντιμετωπίζει ο οργανισμός και αναπτύσσουν λύσεις που εφαρμόζονται από τον οργανισμό. 

Οι συμμετέχοντες συναντιούνται περιοδικά με τη βοήθεια ενός συντονιστή, συζητούν,  

αναλύουν και μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους.  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διδάξουμε την κριτική σκέψη, συνήθως, όπως τονίζει η 

Brooks στο άρθρο της «Critical reflection as a response to organizational disruption» (1999), 

εφαρμόζεται η άτυπη μάθηση της κριτικής σκέψης με τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, 

ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών. Οι ερωτήσεις βεβαιώνουν ότι οι εργαζόμενοι 

κατανοούν την κατάσταση, εξετάζουν τα στοιχεία, συλλογίζονται οποιεσδήποτε επιπτώσεις, 

εξετάζουν τις παραδοχές τους, αναπτύσσουν εναλλακτικές (Ricci, 2014). Οι οργανισμοί 

μπορούν να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους χρησιμοποιώντας μια σειρά από διαφορετικούς 

τρόπους που θα τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Για παράδειγμα, οι 

οργανισμοί μπορούν να αναζητούν ενεργά τη συμμετοχή των εργαζομένων,  τη διατύπωση 

διαφορετικών απόψεων από την πλευρά τους. Ένας τρόπος άσκησης και εμπλουτισμού των 

δεξιοτήτων κριτικής σκέψης θα μπορούσε να είναι οι συνεδριάσεις. Στις συνεδριάσεις οι 

συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να γίνουν στοχαστές καθώς επιδιώκουν εναλλακτικές 

εξηγήσεις, συζητούν και εξετάζουν τις επιλογές που υπάρχουν πριν λάβουν τελικές 

αποφάσεις (ό.π. σελ. 68-69). Επίσης, οι ίδιοι μάνατζερς μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ηγετών μέσα στον οργανισμό καθώς μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης, να μεταφέρουν την εμπειρία τους και τη 

γνώση τους στους υφισταμένους. Κάθε μάνατζερ πρέπει να είναι ένας μάνατζερ  εκπαιδευτής  

που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης μεταξύ των εργαζομένων. Οι 

μάνατζερς πρέπει να αναπτύξουν ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την κατανόηση, να τους 

δείξουν πώς να εξετάσουν λεπτομερώς ένα πρόβλημα και πώς να λάβουν αποφάσεις. Ακόμη, 

πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε μια απάντηση 

μέσα από το συλλογισμό και να χρησιμοποιούν ποιοτικά μέτρα απόδοσης που θα 

ενσωματώνουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. 

Όπως ο Ricci (2014) υπογραμμίζει, ένας μάνατζερς μπορεί να ενσωματώσει την κριτική 

σκέψη στο χώρο εργασίας μέσα από τη συνειδητοποίηση της σημασίας της κριτικής σκέψης 

σε κάθε δραστηριότητα. Καμία όμως γνωστική δεξιότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς 

την πρακτική άσκηση. Η κριτική σκέψη είναι σκόπιμη, αιτιολογημένη, και 

προσανατολισμένη σε ένα στόχο. Είναι το είδος της σκέψης που χρησιμοποιείται στην 

επίλυση προβλημάτων, στη διατύπωση συμπερασμάτων, στη λήψη αποφάσεων. Όταν 

σκεφτόμαστε κριτικά, αξιολογούμε τα αποτελέσματα της σκέψης μας, πόσο καλή είναι μια 

απόφαση ή πόσο καλά λύνεται ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι αρκετό 
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να διδάξουμε τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης εάν δεν τις εφαρμόζουμε. Η κριτική σκέψη 

είναι κάτι περισσότερο από την επιτυχή χρήση της σωστής δεξιότητας σε ένα κατάλληλο 

πλαίσιο. Όμως, όπως υποστηρίζει η Brooks (1999), οι εργαζόμενοι για να αναπτύξουν την 

ικανότητα να σκέφτονται κριτικά και να τη χρησιμοποιούν στην εργασία τους πρέπει να δουν 

άλλα άτομα να το κάνουν, να δουν εάν είναι απαραίτητο να αναπτύξουν αυτή τη δεξιότητα. Ο 

πάντα μεταβαλλόμενος κόσμος απαιτεί από τους μάνατζερς να προσαρμόσουν και να 

αναπτύξουν δυνατότητες και ικανότητες, ώστε να ασκούν συνεχώς την κριτική σκέψη. Η 

κριτική σκέψη δίνει στους μάνατζερς και στους υφισταμένους τη δυνατότητα να εξετάσουν 

προσεκτικά όλα τα ζητήματα, από όλες τις απόψεις και να καθορίσουν αυτό που είναι λογικό 

και ρεαλιστικό στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής ή ενός σχεδίου δράσης μέσα στον 

οργανισμό.  

 

4.8 Συμπεράσματα 

Η κριτική σκέψη πρέπει να αποτελεί στόχο της σύγχρονης εκπαίδευσης καθώς 

πρόκειται για μια  δεξιότητα που ασκεί θετική επίδραση στη ζωή των ανθρώπων  βοηθώντας 

τους στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων και στη λήψη αποτελεσματικών 

αποφάσεων. Παρά όμως την αναγκαιότητα καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των 

σπουδαστών, η διδασκαλία της δεν είναι ένας απλός στόχος καθώς υπάρχουν πολλοί ορισμοί, 

πολλές πρακτικές και πολλά εμπόδια στην εφαρμογή της. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτές 

έχουν διαφορετικούς ορισμούς για την κριτική σκέψη και χρησιμοποιούν διαφορετικούς 

μεθόδους για τη διδασκαλία της. Η διδασκαλία της κριτικής σκέψης απαιτεί οι εκπαιδευτές 

να αλλάξουν το παραδοσιακό στυλ διδασκαλίας, να υιοθετήσουν στρατηγικές που δεσμεύουν 

τους φοιτητές στην εφαρμογή του περιεχομένου, να εφαρμόσουν τεχνικές αξιολόγησης της 

κριτικής σκέψης. Απαιτεί, επίσης, πρακτική εφαρμογή της κριτικής σκέψης. Όταν ο 

εκπαιδευτικός είναι ικανός να εξηγήσει τις παραδοχές πάνω σε ένα θέμα, τις εναλλακτικές 

που μπορούν να αναπτυχθούν, τις διαφορετικές οπτικές, τότε ο σπουδαστής μπορεί να εκτεθεί 

και να εμβαθύνει σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων με τις 

οποίες η κριτική σκέψη μπορεί να διδαχθεί.  

Σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία της κριτικής σκέψης μπορούν να διαδραματίσουν τα 

προγράμματα ηγεσίας και μάνατζμεντ που προσφέρουν οι οικονομικές σχολές, τα 

προγράμματα που αναπτύσσονται από το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων των επιχειρήσεων, 

καθώς επίσης τα προγράμματα που προσφέρονται από εκπαιδευτικά κέντρα εκτός 

οργανισμού και τα οποία απευθύνονται σε μάνατζερς – ηγέτες. Κρίνεται μάλιστα αναγκαία η 
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διδασκαλία της κριτικής σκέψης μέσα από αυτά τα προγράμματα, ώστε οι μάνατζερς – ηγέτες 

να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικοί στα σύνθετα προβλήματα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν. Η κριτική σκέψη επιτρέπει στους ηγέτες να καταλάβουν σε κάθε επίπεδο 

τον αντίκτυπο των αποφάσεών τους. Γενικά, η κριτική σκέψη είναι η ικανότητα που βοηθά 

τους μάνατζερς να εξετάσουν τα προβλήματα ενός περιβάλλοντος με έναν αιτιολογημένο, 

σκόπιμο και παραγωγικό τρόπο. Οι μάνατζερς – ηγέτες που εφαρμόζουν τις δεξιότητες της 

κριτικής σκέψης αποδίδουν περισσότερο και προσφέρουν στους οργανισμούς τους ένα 

ευδιάκριτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βέβαια, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι οι μάνατζερς – ηγέτες ενθαρρύνοντας 

την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μεταξύ των υφισταμένων καθώς αυτή οδηγεί στη λήψη 

αιτιολογημένων αποφάσεων και στη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων στρατηγικών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Συμπεράσματα  

Καθώς οι οικονομικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, έντονο ανταγωνισμό, τεχνολογικές αλλαγές, 

πολυπλοκότητα, απαιτούν μάνατζερς ικανούς και αποτελεσματικούς στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων. Χρειάζονται μάνατζερς να επιτελούν διάφορους ρόλους, όπως να 

παρακολουθούν, να ελέγχουν, να προσδιορίζουν τα προβλήματα, να ανιχνεύουν τις αλλαγές, 

να διαβιβάζουν την πληροφόρηση στους υφισταμένους τους, αλλά να είναι και ηγέτες. 

Διαπιστώσαμε ότι ο ρόλος του ηγέτη αποτελεί έναν πολύ σημαντικό ρόλο που πρέπει να 

επιτελέσει ο μάνατζερ. Μέσα από το συγκεκριμένο ρόλο παρακινεί τους υφισταμένους του, 

τους παρέχει όραμα, πίστη και τιμιότητα, γίνεται θετικός, δημιουργικός, δυναμικός, επίμονος, 

με ισχυρή αυτοπεποίθηση αναλαμβάνοντας να εκπληρώσει εργασίες με μεγάλο βαθμό 

δυσκολίας. Ως ηγέτης, λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη των εργαζομένων οδηγώντας τους 

στην επίτευξη τόσο των προσωπικών στόχων όσο και των στόχων της επιχείρησης.  Είδαμε 

ότι η ηγεσία αποτελεί μια διαδικασία απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών, 

καθώς συνδέεται με τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με την ανάπτυξη 

κερδοφορίας, με την επίτευξη των στόχων. Χωρίς ηγεσία οι οικονομικοί οργανισμοί 

λιμνάζουν, χάνουν την κατεύθυνσή τους. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι η ηγεσία αποτελεί μια 

σύνθετη και πολύπλοκη διεργασία που προϋποθέτει την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων, 

ταυτόχρονα διαπιστώσαμε ότι είναι μια δυναμική δραστηριότητα που μπορεί να 

προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  

Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι για να είναι αποτελεσματικός ο μάνατζερ, χρειάζεται να 

διαθέτει όχι μόνο χαρακτηριστικά ηγέτη, αλλά να αποκτήσει και δεξιότητες που θα τον 

βοηθήσουν να εκτελέσει το έργο του. Σε αυτές περιλαμβάνονται συνδυασμός δεξιοτήτων, 

τεχνικές, ώστε να είναι γνώστης των μεθόδων και των συστημάτων διαχείρισης, 

επιχειρηματικές για να μπορεί να διοικεί αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό, 

στρατηγικές, ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί την ανθρώπινη συμπεριφορά, διαπροσωπικές 

που θα τον διευκολύνουν να αποκτήσει γνώση της συμπεριφοράς των υφισταμένων του, 

συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη αλλά και γνωστικές, κυρίως κριτική σκέψη. 

Είδαμε ότι η κριτική σκέψη ως γνωστική δεξιότητα βοηθάει το μάνατζερ – ηγέτη να 

κατανοήσει και να κάνει χρήση των νέων πληροφοριών, να γίνει ένας καλά πληροφορημένος 
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λήπτης αποφάσεων. Με την κριτική σκέψη ο μάνατζερ – ηγέτης  αντιλαμβάνεται τις λογικές 

συνδέσεις μεταξύ των ιδεών, προσδιορίζει τη σημασία των επιχειρημάτων, ανιχνεύει τις 

ασυνέπειες και τα λάθη στο συλλογισμό, οδηγείται σε αιτιολογημένα συμπεράσματα. Η 

κριτική σκέψη αναδεικνύεται ως τη σημαντικότερη δεξιότητα που θα τον βοηθήσει στην 

επίλυση των προβλημάτων, στη διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης, στην 

καθοδήγηση των εργαζομένων, στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητάς του, στη διαχείριση 

των αλλαγών, στην εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης. 

Η χρησιμοποίηση του μοντέλου της κριτικής σκέψης όπως αναπτύχθηκε από τον 

Stephen Brookfield μας βοήθησε να κατανοήσουμε πώς η σημαντική αυτή διεργασία μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή αποτελεσματικού μάνατζμεντ. Μέσα από τη συγγραφή 

της παρούσας εργασίας διαπιστώσαμε ότι ο Άγγλος μελετητής θέτει ως επίκεντρο της 

κριτικής σκέψης την ανακάλυψη των δυναμικών ισχύος και των ηγεμονικών παραδοχών. Το 

ζητούμενο για τον Brookfield είναι μέσα από τη διαδικασία της κριτικής σκέψης ο μάνατζερ 

να ανακαλύψει τις παραδοχές του που θεωρεί ως δεδομένες και οι οποίες καλύπτουν τις ιδέες, 

τις πεποιθήσεις, τις πράξεις του,  να τις αμφισβητήσει, να αναπτύξει εναλλακτικές οπτικές και 

να τις εφαρμόσει. Βέβαια, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για να ξεκινήσει η διεργασία της 

κριτικής σκέψης, πρέπει να υπάρξει ένα έναυσμα, ένα γεγονός που θα προκαλέσει μια 

εσωτερική ανησυχία στο μάνατζερ και θα τον οδηγήσει να εκτιμήσει την κατάσταση και να 

αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.  

Μελετώντας το μοντέλο της κριτικής σκέψης του Brookfield, αντιλαμβανόμαστε ότι η 

κριτική σκέψη αποτελεί μια παραγωγική και θετική δραστηριότητα. Οδηγεί το μάνατζερ στο 

να γίνει δημιουργικός, να απελευθερωθεί  από τους συνηθισμένους τρόπους σκέψης, να 

αποκτήσει ευρύτητα σκέψης και να είναι ανοιχτόμυαλος. Αναζητά νέους τρόπους δράσης, 

ψάχνει πάντα για εναλλακτικές λύσεις, προσδιορίζει το πρόβλημα, υποβάλλει κατάλληλες 

διευκρινιστικές ερωτήσεις και προσπαθεί να βρει λύση,  συγκεντρώνει και αξιολογεί σχετικές 

πληροφορίες. Η κριτική σκέψη τον βοηθάει να αναπτύξει μια λογική εξήγηση, να κατανοήσει 

το γιατί αυτών που πιστεύει, να οδηγηθεί σε αιτιολογημένες αποφάσεις και ενέργειες. Ο 

μάνατζερ έχοντας αναπτύξει κριτική σκέψη μπορεί να σκεφτεί καθαρά και λογικά, να 

προσδιορίσει τις αντιφατικότητες και τα λάθη στο συλλογισμό, να προσεγγίσει, να αναλύσει 

και να επιλύσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο χώρο εργασίας και να λάβει 

σημαντικές αποφάσεις με έναν αιτιολογημένο, σκόπιμο, συστηματικό τρόπο.  

Διαπιστώσαμε, επίσης, ότι η κριτική σκέψη, όπως παρουσιάζεται από τον Brookfield, 

διευκολύνει το μάνατζερ στο να γίνει αποτελεσματικός στην άσκηση σημαντικών 

λειτουργιών, όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός όπου η κριτική σκέψη τον βοηθά να 
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αναπτύξει εναλλακτικά επιχειρηματικά σενάρια και στρατηγικές, η ανάληψη επιχειρηματικού 

κινδύνου, η οποία  διερευνά κριτικά τους συνηθισμένους τρόπους πραγματοποίησης μιας 

εργασίας.  

Καθώς η κριτική σκέψη αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα, η παρούσα εργασία 

αναδεικνύει και την αναγκαιότητα διδασκαλίας της. Το σημαντικό αυτό ρόλο, όπως 

υποστηρίζουν πολλοί μελετητές, οφείλουν να αναλάβουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

κυρίως τα πανεπιστήμια, τα οποία θα έχουν ως στόχο την ανάδειξη πτυχιούχων που θα είναι 

σε θέση να κάνουν ισχυρισμούς, να εξηγούν το συλλογισμό τους, να λύνουν άγνωστα 

προβλήματα και να συνδέουν τη μάθηση με την πράξη. Ωστόσο, είδαμε ότι η διδασκαλία της 

κριτικής σκέψης συναντά πολλά εμπόδια.  Αρχικά,  απαιτεί οι ίδιοι οι καθηγητές να γίνουν 

κριτικοί στοχαστές, δηλαδή να εξετάσουν τις αντιλήψεις τους, τις προκαταλήψεις τους, να 

ανακαλύψουν τις παραδοχές τους ως προς τις διδακτικές μεθόδους. Επίσης, η ενσωμάτωσή 

της στην εκπαίδευση εμποδίζεται από την έλλειψη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την 

υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών, καθώς επίσης και την έλλειψη πρακτικών αξιολόγησής της.  

Ακόμη, μέσα από την παρούσα εργασία αναδείξαμε το ρόλο που μπορούν να παίξουν 

τα προγράμματα ηγεσίας και μάνατζμεντ στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Εισάγοντας 

δραστηριότητες κριτικής σκέψης στα συγκεκριμένα προγράμματα, οι σπουδαστές είναι σε 

θέση να κατανοούν σύνθετα θέματα, να εξετάζουν κριτικά τα επιχειρήματα, να λύνουν τα 

προβλήματα. Επιπλέον, η μάθηση της ηγεσίας και του μάνατζμεντ προσφέρει στους 

σπουδαστές ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να εφαρμόσουν σε καθημερινή βάση τις 

δεξιότητες της κριτικής σκέψης. Όμως, απαιτεί να αναζωογονήσουμε τα προγράμματα 

σπουδών ηγεσίας και μάνατζμεντ ενθαρρύνοντας τους ανερχόμενους ηγέτες να σκεφτούν 

κριτικά. Είδαμε ότι δεν είναι αρκετό να διδάξουμε τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης εάν δεν 

εφαρμόζονται στην πράξη. Διαπιστώσαμε ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης  θα πρέπει να 

θεωρείται συνεχή διαδικασία. Τα άτομα πρέπει να μαθαίνουν και μέσα από τις εμπειρίες τους 

στο χώρο εργασίας. Οι ίδιοι οι οικονομικοί οργανισμοί θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο 

και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στους εργαζόμενους τους. 
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Προτάσεις 

    Η συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας βοήθησε στο να κατανοήσουμε τη 

σημασία της κριτικής σκέψης στην αποτελεσματική άσκηση μάνατζμεντ και ηγεσίας. 

Ανέδειξε παράλληλα και την αναγκαιότητα διδασκαλίας της. Όσα παρουσιάστηκαν στη 

συγκεκριμένη εργασία μας βοηθούν να διατυπώσουμε τις εξής προτάσεις: 

Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να δημιουργήσουν προγράμματα στα οποία οι σπουδαστές 

θα μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά. Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα εφοδιάζουν τους 

σπουδαστές με γνώση, εργαλεία, εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση  να επιλύουν προβλήματα, 

να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις και θα τους προετοιμάζουν για την επαγγελματική τους 

ζωή. Καθώς ο εργασιακός χώρος γίνεται όλο και περισσότερο από ποτέ ανταγωνιστικός, οι 

οργανισμοί θέλουν να έχουν τους καλύτερους εργαζόμενους που θα μπορούν να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις τους για υψηλή απόδοση. Ιδιαίτερα, οι 

οικονομικές σχολές θα πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα ηγεσίας και μάνατζμεντ που θα 

στοχεύουν στην ανάπτυξη ηθικής ηγεσίας, δημιουργικότητας, καινοτομίας, ικανότητας 

αντιμετώπισης σύνθετων καταστάσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.  

Η παραπάνω πρόταση προϋποθέτει ικανούς καθηγητές στη διδασκαλία της κριτικής 

σκέψης. Οι καθηγητές όχι μόνο πρέπει να κατανοούν τη σπουδαιότητα της κριτικής σκέψης, 

αλλά θα πρέπει να μπορούν να την εφαρμόζουν και μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές είναι ότι δεν γνωρίζουν τις 

μεθόδους που πρέπει να εφαρμόσουν, ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης στους 

σπουδαστές. Κρίνεται λοιπόν  απαραίτητη η κατάρτιση τους στο πώς οι ίδιοι θα σκέφτονται 

κριτικά και δημιουργικά και παράλληλα στο πώς θα ενσωματώσουν αυτές τις δραστηριότητες 

μέσα στο πρόγραμμα σπουδών. Η κατάρτισή τους θα αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

κριτικής σκέψης, όπως είναι η παρατήρηση, η ερμηνεία, η ανάλυση, η αξιολόγηση, καθώς 

επίσης τα εργαλεία και τις τεχνικές διδασκαλίας της.  

Προτείνεται, επίσης, να υπάρχει σύνδεση της κριτικής σκέψης με την πράξη. Οι 

σπουδαστές θα πρέπει να μάθουν να εφαρμόζουν την κριτική σκέψη στην επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων. Η εισαγωγή πραγματικών γεγονότων είναι μια σημαντική 

πρόκληση για αυτούς. Οι μαθητές καθοδηγούνται και παρακινούνται να εξερευνήσουν τις 

πληροφορίες και τις έννοιες  προκειμένου να κατασκευάσουν νέες ιδέες, να εντοπίσουν νέες 

σχέσεις και να δημιουργήσουν νέα μοντέλα σκέψης και συμπεριφοράς. Ακόμη, συνίσταται 

όλοι οι οργανισμοί να αναπτύξουν τρόπους για να καλλιεργήσουν την  κριτική σκέψη στους 

εργαζόμενους. Μπορεί να αναπτύξουν επίσημα προγράμματα συνεχούς κατάρτισης των 



98 
 

εργαζομένων στις δεξιότητες της κριτικής σκέψης, ή σεμινάρια, ή να ενθαρρύνουν την 

ανεπίσημη κριτικά στοχαστική μάθηση ενσωματώνοντας εμπειρίες από το χώρο της 

εργασίας, ενθαρρύνοντας τους εργαζομένους  να κάνουν ερωτήσεις.  Μπορούν, επίσης, να 

αναπτύξουν προγράμματα μέντορινγκ όπου έμπειροι μάνατζερς  θα ενεργούν ως σύμβουλοι 

σε εκπαιδευόμενους. Οι μέντορες θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή υποστήριξης και 

ανατροφοδότησης στα άτομα που θα έχουν υπό την ευθύνη τους. Επίσης, οι μέντορες θα 

διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους να φτάνουν στις δικές τους κρίσεις παρά να υιοθετούν 

τις κρίσεις των άλλων, να υιοθετούν έναν υγιή σκεπτικισμό, να αξιολογούν τα πιστεύω τους, 

να ξεχωρίζουν τα γεγονότα από τις υποθέσεις, να εξετάζουν εναλλακτικές οπτικές.   
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