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Θεωρίες ηγεσίας και management 
Το εννοιολογικό πλαίσιο και οι εφαρμογές  
στις υπηρεσίες υγείας 

Από την εποχή του William Osler και την πατερναλιστική, νοσοκομειοκεντρική 

Ιατρική έως σήμερα έχει συντελεστεί τεράστιο πλήθος ανακαλύψεων στην 

ιατρική επιστήμη και στον τρόπο προσέγγισης του ασθενούς. Γεννάται, ωστόσο, 

ένα εύλογο ερώτημα, δηλαδή το κατά πόσο ο κλινικός ιατρός και ευρύτερα 

ο πάροχος φροντίδων υγείας είναι εξοικειωμένος με τα σύγχρονα μοντέλα 

θεωρίας της ηγεσίας, καθώς επίσης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρί-

σματα ενός ηγέτη. Το βιβλιογραφικό αυτό κενό επιχειρεί να καλύψει η παρούσα 

ανασκόπηση. Αρχικά, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή στις περιόδους και 

στις σχολές σκέψης που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα ενός ηγέτη. Παράλληλα, αναλύονται η διαλεκτική σχέση ανάμεσα 

στην ηγεσία και στο management, οι κυριότερες θεωρίες management και οι 

κυριότερες θεωρίες ηγεσίας. Απώτερος σκοπός του παρόντος άρθρου είναι ο 

εφοδιασμός του κλινικού ιατρού με το παραπάνω εννοιολογικό πλαίσιο και τα 

σχετικά εργαλεία, προκειμένου να βοηθηθεί στο καθημερινό του έργο, ιδίως 

όταν αφορά στη διοίκηση μονάδων υπηρεσιών υγείας όλων των κλιμάκων.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θεωρήσαμε 

σκόπιμο να αποπειραθούμε τη διερευνητική προσέγγιση 

του θέματος ως εξής. Κατ’ αρχάς, θα επιχειρήσουμε μια 

διεπιστημονική προσέγγιση και ταυτόχρονα ιστορική επι-

σκόπηση των αρχών και των θεωριών που εκπορεύονται 

από τα διάφορα επιστημονικά πεδία για τα ερωτήματα, 

όπως «ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;», «διδάσκεται η τέχνη 

της ηγεσίας;», «ποιες είναι οι αρετές ενός ηγέτη;». Παράλ-

ληλα, θα προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε τις διακριτές 

λειτουργίες του management και της ηγεσίας. Τέλος, θα 

επιχειρηθεί μια σύνθεση βάσει όλων των προτάσεων/

απόψεων και μια συζήτηση για τις προκλήσεις που θέτει 

η σύγχρονη πραγματικότητα αφ’ ενός ως προς την υγεία 

και αφ’ ετέρου ως προς το management. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗ

Παρακάτω, θα επικεντρωθούμε στις αρετές ή στις ιδιό-

τητες ή στα χαρίσματα ενός ηγέτη, με βάση την passim ανα-

σκόπηση της μείζονος επί του θέματος βιβλιογραφίας.1–14

2.1.  Η προσέγγιση της Αγίας Γραφής 

«Εν αρχή ην» η Αγία Γραφή ως το αρχαιότερο κείμενο, 

όπου η φύση του ηγέτη και οι ευκταίοι στόχοι εννοιολο-

γούνται πλήρως. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Θεός 

παρουσιάστηκε στον Βασιλιά Σολομώντα (972 π.Χ.) στο 

όρος Γαβαών και του είπε: «Ζήτησέ μου, τι θέλεις να σου 

δώσω», και ο Σολομών ζήτησε σοφία και σύνεση για να 

κατευθύνει και να κυβερνά τον λαό του. Ο Θεός απάντησε: 

«Επειδή δεν ζήτησες πλούτη, ούτε δόξα, ούτε τη ζωή των 

εχθρών σου, ούτε μακροζωία, αλλά ζήτησες για τον εαυτό 

σου σοφία και σύνεση, σου δίνω αυτή τη σοφία και τη 

σύνεση» (Β΄ Παραλειπομένων 1.7–1.12). Επομένως, ποιο 

ήταν το «τέλος», δηλαδή ο σκοπός του ηγέτη Σολομώντα; 

Να ασκήσει επιρροή και πειθώ, όχι εξαναγκασμό –διά να 

αναστρέφομαι συνετώς εν μέσω του λαού αυτού (Β΄ Πα-

ραλειπομένων 1.10)– και να διατηρήσει την ενότητα (να 

κυβερνήσει) του πολυπληθούς λαού. 

Εάν η Παλαιά Διαθήκη θίγει εν σπέρματι το ζήτημα της 

ηγεσίας και το «τέλος» της, η Καινή Διαθήκη αποτελεί πα-

ρακαταθήκη πνευματικής καθοδήγησης και θρησκευτικού 

οράματος για το εν λόγω ζήτημα, καθ’ ότι οι έννοιες της 
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ταπείνωσης και της δουλείας (υπηρεσίας) αποτελούν το 

θεμελιώδες αξιακό σύστημα του ηγέτη κατά τη χριστιανική 

διδασκαλία. Επιτομή του συστήματος συνιστά η Επιστολή 

Παύλου προς την Εκκλησία των Φιλιππησίων, με σκοπό 

την καθοδήγηση των ηγετών και των οπαδών για την 

επίτευξη ενότητας. Ο Παύλος τονίζει την ταπείνωση του 

Ιησού Χριστού, αντιπαραθέτοντάς την με τη θέση και την 

εξουσία που κατέχει, καθώς και ότι απεκδύθηκε τη θεϊκή 

Του μορφή και γενόμενος ομοίωμα των ανθρώπων έλαβε 

τη μορφή του δούλου. Οι απόψεις που διατυπώνει θεμε-

λιώνουν την έννοια της “servitude leadership”, την οποία 

οι Ευαγγελιστές συστηματικοί θεολόγοι επαναφέρουν στο 

προσκήνιο στο τελευταίο μισό του 20ού αιώνα, προτείνο-

ντας τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας της Θεολογίας και 

της μετασχηματιστικής θεωρίας της ηγεσίας. Παράλληλα, 

στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο (κεφάλαιο 13, 12–15) ο Ιησούς 

Χριστός στον Μυστικό Δείπνο, πλένοντας τα πόδια των 

μαθητών Του, τους παρακινεί να εφαρμόσουν το υπόδειγ-

μα της δουλείας. Η δουλεία αποτελεί την τελευταία αλλά 

ύψιστη ηθική παραίνεση προς τους μαθητές Του λίγο πριν 

από τη σύλληψη και τη σταύρωσή Του. 

Η ταπείνωση διαποτίζει και τις Επιστολές, όπως προα-

ναφέρθηκε. Στην προς Φιλιππησίους Επιστολή ο Παύλος 

παραινεί τους ηγέτες της εκκλησίας «να ηγούνται με τα-

πεινοφροσύνη», ενώ απευθυνόμενος προς τους Εφεσίους 

πιστούς τούς παρακαλεί να ανέχονται (συμπεριφέρονται) 

ο ένας τον άλλο εν αγάπη, με κάθε ταπεινοφροσύνη. Ποιο 

όμως είναι το «τέλος» της ταπείνωσης; Η ενότητα της Εκκλη-

σίας. Οπότε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

ηγέτη σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία; Η ταπείνωση 

και η δουλεία. Ο ηγέτης ηγείται προς όφελος των άλλων.

2.2.  Η αρχαιοελληνική φιλοσοφία 

Στην Πλατωνική Φιλοσοφία ο ηγέτης (κυβερνήτες – 

φιλόσοφος βασιλιάς) προσδιορίζεται ως φιλόσοφος, είναι 

αυτός που επιθυμεί τη σοφία και αγαπά την έρευνα και την 

αλήθεια. Στο έργο «Πολιτεία» τα άτομα και η πολιτεία παρο-

μοιάζονται αναφορικά με την τριαδική τους σύσταση. Με 

τον ίδιο τρόπο που η ψυχή ενός ατόμου συνίσταται σε τρία 

μέρη, δηλαδή το επιθυμητικό, το θυμοειδές και το λογιστικό, 

με παρόμοιο τρόπο η πολιτεία αποτελείται από τους φύλακες 

(με την αρετή της ανδρείας), τους παραγωγούς (με την αρετή 

της σωφροσύνης) και τους κυβερνήτες (με την αρετή της 

σοφίας). Η δικαιοσύνη είναι η κοινή αρετή που ενυπάρχει 

σε κάθε πολίτη όλων των τάξεων. Επομένως, στο Πλατω-

νικό ερώτημα αν οι αρετές της ηγεσίας και η επιστήμη της 

διδάσκονται (όπου σημειώνεται ότι πρώτη επιστήμη θεωρεί 

ο Πλάτων την Πολιτική και μετά τη Στρατηγική), ο Πλάτων 

υποστηρίζει ότι δεν διδάσκονται και δεν μεταφέρονται. Στο 

«Πολιτικό» –αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην επιστήμη και 

στην τέχνη του «άρχειν»– προβάλλεται η αξία απόκτησης 

της επιστήμης. Η τέχνη είναι μία, με αρχές και κανόνες που 

εφαρμόζονται σε κάθε πτυχή της διοίκησης. Αναγκαία 

συνθήκη είναι ο Άρχων να είναι γνώστης της τέχνης και της 

επιστήμης. Οι αρχές αυτές είναι (α) η Διαλεκτική, (β) το Μέτρο 

(ή Μεσότητα κατά Αριστοτέλη) και (γ) η Ενότητα. Εκτός από 

αρχή ο Πλάτων θεωρεί ότι βασικός στόχος της ηγεσίας είναι 

η καλλιέργεια της ενότητας, την οποία παραλληλίζει (όπως 

και στο Μέτρο) με την υφαντική τέχνη (στημόνι και υφάδι). 

Συμπερασματικά, ο ηγέτης στον Πλάτωνα γεννιέται, δεν 

γίνεται, είναι ενάρετος (φρόνηση, σωφροσύνη, δικαιοσύνη) 

και επιστήμων. Το «τέλος» του είναι η ενότητα των πολιτών 

(κοινωνική συνοχή) και η αρμονία στην πόλη.

2.3.  Η προσέγγιση της σύγχρονης Κοινωνιολογίας

Η φράση του θεμελιωτή της Κοινωνιολογίας August 

Comte «γνώριζε για να προβλέψεις, πρόβλεψε για να ηγηθείς, 

ηγήσου για να δράσεις» ορίζει τη σχέση θετικής γνώσης και 

πολιτικής δράσης. Στον ίδιο εξ άλλου ανήκει και η φράση 

«οι ιδέες κυβερνούν και συνταράσσουν τον κόσμο». 

Η πραγματική γνώση είναι προϊόν της επιστήμης. Άρα 

η αποτελεσματική πολιτική δράση (ηγεσία) απαιτεί ειδι-

κευμένους επιστήμονες, που θα είναι φορείς του θετικού 

πνεύματος. Οι επιστήμονες αυτοί είναι οι μόνοι που μπορούν 

να προσδιορίσουν συγκεκριμένους στόχους, να επιτύχουν 

την υλοποίησή τους και να επιφέρουν την πρόοδο στη 

βιομηχανική κοινωνία. Η σύζευξη της επιστήμης με την 

πολιτική έχει ως στόχο το εξής: να δημιουργήσει «μια θετική 

θεωρία ικανή να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες της 

βιομηχανικής κοινωνίας». Έτσι, εισάγονται τρεις νέες έννοιες 

που θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη δυτική σκέψη 

τους επόμενους αιώνες και ιδιαίτερα την αγγλοσαξονική, 

δηλαδή (α) τη θετική σκέψη (θετικισμός), (β) τον ηγέτη 

επαΐοντα-φορέα του θετικού πνεύματος και (γ) την κατα-

σκευή μιας θετικής θεωρίας. Η συνθήκη της εξειδικευμένης 

επιστήμης και του θετικού πνεύματος διασφαλίζει τόσο την 

ορθή στοχοθέτηση όσο και την αποτελεσματικότητα της 

δράσης, το ευκταίο κατά Comte «τέλος».

3. ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ MANAGEMENT

Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει έως έναν βαθμό καταδείξει 

τις διακριτές λειτουργίες ηγεσίας και management. Ωστό-

σο, υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες ενδεχομένως 

τα όρια να μην είναι τόσο ευκρινή, δημιουργώντας μια 

«γκρίζα ζώνη».15–19 Η εννοιολόγηση αυτή θα ήταν ανεπαρ-

κής εάν δεν συνοδευόταν από την αντίστοιχη διάκριση 

ηγέτη – manager. Μάλιστα, ετυμολογικά η λέξη «ηγέτης» 
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είναι αυτός που οδηγεί, ενώ manager (manus=χέρι) είναι 

αυτός που χειρίζεται.

Από την πληθώρα των ορισμών αναφορικά με την ηγε-

σία επιλέχθηκαν για την παρούσα ανασκόπηση δύο από 

αυτούς, θεωρώντας ότι η συνδυαστική τους δυνατότητα 

μπορεί να καταγράψει το σύνθετο ζήτημα της ηγεσίας στις 

ημέρες μας. (α) «Ηγεσία είναι η διαδικασία επηρεασμού των 

πράξεων και της συμπεριφοράς μιας μικρής ή μεγάλης, 

τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο, τον 

ηγέτη, με τέτοιον τρόπο, ώστε εθελοντικά, πρόθυμα και με 

την κατάλληλη συνεργασία να προσπαθούν να υλοποιή-

σουν τους στόχους, που απορρέουν από την αποστολή της 

ομάδας με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα»,17 

και (β) «Ηγεσία είναι η διαδικασία η οποία διαμορφώνει 

τους στόχους μιας ομάδας ή ενός οργανισμού, υποκινεί 

τη συμπεριφορά των ατόμων για την επίτευξη των στόχων 

και συμβάλλει στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και της 

κουλτούρας του οργανισμού».1 Η ηγεσία απαιτεί ηγέτη και 

υποστηρικτές, οι οποίοι «αντιλαμβάνονται» το άτομο ως 

ηγέτη. Η ηγεσία είναι διαδικασία πολλαπλών εκροών, όπως 

επίτευξη στόχων, δέσμευση της ομάδας για την επίτευξή 

τους, συνοχή της ομάδας, καθορισμό της φυσιογνωμίας 

της επιχείρησης ή του οργανισμού, αλλαγή οργανωσιακής 

κουλτούρας.15 

Από την άλλη πλευρά, το management έχει οριστεί ως 

«η διαδικασία προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης 

και ελέγχου που ασκούνται σε μια επιχείρηση ή σε έναν 

οργανισμό, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι».17 

Για την αποτελεσματική διοίκηση κρίνεται αναγκαίο να 

λειτουργεί σε ένα σταθερό περιβάλλον, όπου οι κανόνες 

συμπεριφοράς, σχέσεων, αρμοδιοτήτων και ευθύνης εί-

ναι προκαθορισμένοι. Ωστόσο, και ο manager έχει έναν 

βαθμό εξουσίας (π.χ. manager πρώτης γραμμής – first line 

manager).18,26 

Αμφότεροι οι ηγέτες και οι managers αναπτύσσουν 

σχέσεις και αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο ανθρώπινο 

δυναμικό της επιχείρησης με διαφορετικό, ωστόσο, τρόπο: 

ο ηγέτης εμπλέκεται σε «διαπροσωπική σχέση», ο manager 

επιδιώκει «καλή επικοινωνία». Γίνεται λοιπόν κατανοητό 

ότι υπάρχουν επικαλύψεις στην καθημερινή ζωή της επι-

χείρησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι δύο λειτουργίες 

δεν είναι διακριτές.

4. ΘΕΩΡΙΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Η μεθοδολογική προσέγγιση στηρίζεται στην παρα-

στατική απεικόνιση των επικρατέστερων θεωριών ηγεσίας. 

Παρακάτω θα αναπτυχθούν οι χρονολογικά νεότερες θε-

ωρίες με βάση την ανασκόπηση εκτενούς βιβλιογραφίας 

(πίν. 1).19–36 Οι πρώτες θεωρίες εμφανίστηκαν το 1930 και 

η ισχύς τους διήρκεσε για τις επόμενες τρεις δεκαετίες. 

Εστίασαν στα χαρακτηριστικά του ηγέτη −φυσικά, διανο-

ητικά και ψυχολογικά− με στόχο τον προσδιορισμό του 

αποτελεσματικού ηγέτη. 

4.1.  Θεωρία των χαρακτηριστικών 

Κατά τη θεωρία αυτή «ηγέτης γεννιέσαι, δεν γίνεσαι». 

Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να καταρτιστεί ένα εννοιολογικό 

πλαίσιο αναφοράς με καθολικά χαρακτηριστικά των ηγετών. 

Άλλοι περιορισμοί που παρουσιάστηκαν στη θεωρία των 

χαρακτηριστικών ήταν η αδυναμία προσδιορισμού σχέσης 

αιτίου-αιτιατού, καθώς και το γεγονός ότι προέβλεπαν κα-

λύτερα τα χαρακτηριστικά σε περιπτώσεις κρίσης, λιγότερο 

όμως καλά σε καταστάσεις σταθερότητας. 

4.2.  Θεωρία της παρακίνησης για την επίτευξη. 
Θεωρία του προφίλ των κινήτρων του ηγέτη 

H θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι ο ηγέτης παρακινείται 

από ένα μη συνειδητό κίνητρο τελειότητας στην επίτευξη 

του έργου του, το οποίο συντελείται με τη βοήθεια άλλων 

ανθρώπων.

Πίνακας 1. Παραστατική απεικόνιση των κυριότερων θεωριών ηγεσίας.

Χαρακτηριστικά του ηγέτη Συμπεριφορές του ηγέτη Νεότερες θεωρίες

Παρακίνηση για επιτυχία

Προφίλ κινήτρων για αποτελεσματικότητα

Εργατοκεντρικός-ανθρωποκεντρικός 
προσανατολισμός

Ενδεχόμενη θεωρία Fielder

Θεωρία του κύκλου ζωής

Θεωρία στόχου-μονοπατιού

Θεωρία των στόχων

Διοικητική σχάρα Vroom-Yetton

Συναλλακτική θεωρία

Μετασχηματιστική θεωρία

Συναισθηματική νοημοσύνη στις επιχειρήσεις

Θεωρία αντίληψης της ηγεσίας (implicit 
leadership theory)

Οραματιστική θεωρία

Χαρισματική ηγεσία

Πολιτιστική-εξελικτική θεωρία

Θεωρία συναλλαγών ηγέτη-μελών



ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 271

4.3.  Συμπεριφορική σχολή 

Η θεωρία αυτή αναλύει δύο ευρύτερες κατηγορίες 

συμπεριφορών των ηγετών, δηλαδή τη συμπεριφορά 

που προσανατολίζεται στον άνθρωπο (human oriented) 

και τη συμπεριφορά η οποία προσανατολίζεται στο έργο 

(task oriented). 

4.4.  Διοικητική σχάρα Βlake-Μοuton

Η θεωρία του μονοπατιού-στόχου (path-goal) επιχειρεί 

να προσεγγίσει την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας, εμφαί-

νοντας πώς ο ηγέτης αυξάνει την απόδοση των στελεχών 

που διευθύνει, δείχνοντάς τους το μονοπάτι (τις κατάλληλες 

συμπεριφορές) για να καταστεί δυνατή η επίτευξη των 

προσωπικών και των επιχειρησιακών στόχων τους. 

4.5.  Μετασχηματιστική θεωρία 

Η εν λόγω θεωρία βρήκε μεγάλη απήχηση στον κόσμο 

των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Πρώτα διατυπώθηκε 

μια ολοκληρωμένη θεωρία, η οποία αργότερα εμπλουτίστη-

κε από τα ευρήματα και τις απόψεις άλλων ερευνητών.16,27,32 

Έτσι, υπάρχουν τέσσερις διαστάσεις, δηλαδή (α) το χάρισμα, 

(β) η έμπνευση, (γ) το εξατομικευμένο ενδιαφέρον και (δ) 

η διανοητική ώθηση.32

4.6.  Θεωρία και εφαρμογή της συναισθηματικής 
νοημοσύνης

 Η εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στον 

χώρο του «επιχειρείν» είναι επίσης διαδεδομένη και υπάρχει, 

αν το υποκείμενο χαρακτηρίζεται από «γνώθι σ’ αυτόν», 

από ικανότητα να διαχειρίζεται τον εαυτό του και τα συ-

ναισθήματά του, από το πόσο συναισθάνεται τους άλλους 

και από το πόσο εφαρμόζει κατάλληλα τις παραπάνω δεξι-

ότητες, προκειμένου να είναι ικανό να επιλύει πολύπλοκες 

καταστάσεις.23,24

4.7.  Η θεωρία της σιωπηρής ή αυτονόητης ηγεσίας 

Η θεωρία της σιωπηρής ή αυτονόητης ηγεσίας (implicit 

leadership) υποστηρίζει ότι οι συμπεριφορές που επιδεικνύ-

ει ένας ηγέτης δεν αρκούν να τον καθορίσουν ως τέτοιον, 

αν το συγκεκριμένο άτομο δεν έχει κατοχυρωθεί στην 

αντίληψη των ανθρώπων του ως ηγέτης.37

4.8.  Η χαρισματική θεωρία 

Η εν λόγω θεωρία μοιράζεται το σύνολο των χαρακτη-

ριστικών του ηγέτη, εκτός αυτού της αυτοθυσίας, με εκείνα 

της μετασχηματιστικής. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μια αναγκαία 

συνθήκη, η οποία οριοθετεί τόσο τον τρόπο ηγεσίας όσο και 

την αποτελεσματικότητά της. Η κουλτούρα μιας κοινωνίας 

κρίνει αν οι συμπεριφορές που θα αναπτύξει ένας ηγέτης 

είναι αποδεκτές ή μη.26,27 

4.9.  Η οραματική ηγεσία 

Το όραμα που θέτει στο επίκεντρό της η οραματική 

ηγεσία28,33 προσφέρει μια προοπτική του μέλλοντος, η οποία 

είναι απόλυτα ευκρινής και αποδεδειγμένα η καλύτερη για 

το μέλλον του οργανισμού και τα μέλη τους. Ο ηγέτης που 

εμφορείται από το όραμα εκφράζει αυτό έμπρακτα και το 

διαχέει σε όλα τα επίπεδα της εργασίας. 

4.10. Άλλες προσεγγίσεις 

Σύμφωνα με την παρακάτω προσέγγιση, η ικανότητα 

του ηγέτη να ασκεί επιρροή στα μέλη της ομάδας αφορά 

στην εκτέλεση κάποιας ομαδικής εργασίας και στη σχέση 

ανάμεσα στην προσωπικότητα και στις μεθόδους/συμπερι-

φορές του ηγέτη και το πόσο αυτές είναι πρόσφορες στην 

ομάδα.29,38 Τρεις μεταβλητές καθορίζουν το περιβάλλον 

ως θετικό ή αρνητικό για την επιδίωξη των στόχων του, 

δηλαδή (α) οι σχέσεις ηγέτη-μελών, (β) η δομή των καθη-

κόντων και (γ) η ισχύς της θέσης του στην ιεραρχία, που 

του παρέχει εξουσία να αναγκάσει τα μέλη της ομάδας να 

συμμορφωθούν στις εντολές του.

5. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

5.1. Γενικές αρχές

Το management έχει οριστεί ως η αξιοποίηση, εντός 

ενός πλαισίου εναρμόνισης και συντονισμού, όλων των 

παραγωγικών πόρων (φύση – κεφάλαιο – άνθρωποι) που 

είναι διαθέσιμοι στο στέλεχος διοίκησης προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι ενός οργανισμού. Οι βασικές λει-

τουργίες του είναι (α) ο σχεδιασμός, (β) η οργάνωση, (γ) 

ο συντονισμός, (δ) η διεύθυνση και (ε) ο έλεγχος για την 

επίτευξη των στόχων του σχεδιασμού. 

Οι παραστατικές απεικονίσεις (πίνακες 2, 3) που ακολου-

θούν, διευκολύνουν την κατανόηση της χρονικής εξέλιξης 

και της κατηγοριοποίησης των θεωριών και των τάσεων 

του management.20,37–56

Θεωρούμε ότι υπήρξαν τρεις σταθμοί στην επιστήμη 

του management που χρήζουν αναφοράς και, συγκεκρι-

μένα, (α) αρχικά, η σχολή του οικονομολόγου Adam Smith 

(18oς αιώνας) διατύπωσε την έννοια της εξειδίκευσης της 

εργασίας, διακρίνοντας τις εφαρμοστέες μεθόδους της βιο-
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Πίνακας 4. Κατηγοριοποίηση της τεχνολογίας – δομικά χαρακτηριστικά οργάνωσης.

Δομικά χαρακτηριστικά Τεχνολογία μικρής κλίμακας Τεχνολογία μεγάλης κλίμακας Συνεχής τεχνολογία

Αριθμός διοικητικών επιπέδων Χαμηλός Μεσαίος Υψηλός

Αναλογία managers προς εργατικό δυναμικό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή

Δεξιότητες εργατών Υψηλές Χαμηλές Υψηλές

Συνολική δομή Οργανική Μηχανιστική Οργανική

Πίνακας 2. Θεωρίες διοίκησης και αντίστοιχες «σχολές σκέψης».

Θεωρίες διοίκησης - σχολές

Κλασική Συμπεριφορική Ποσοτική Νέες θεωρίες

Επιστημονικό   
management,  
γραφειοκρατικό   
διαχειριστικό

Πρώτες συμπεριφορικές  μελέτες 
Hawthorne

Ανθρωποκεντρική συμπεριφορική  
επιστήμη

Διοικητική επιστήμη

Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών 

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Συστημική θεωρία 

Θεωρία συνάφειας 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Οργανισμός μάθησης 

Διοίκηση γνώσης 

Εργασιακός χώρος καθοδηγούμενος  
από την τεχνολογία

Πίνακας 3. Εξέλιξη της θεωρίας διοίκησης.

Είδος διοίκησης Χρονική περίοδος

Κλασική διοίκηση 1890–1940

Επιστημονική διοίκηση 1940–1990

Θεωρία συστημάτων 1950–2000

Θεωρία συνάφειας 1970–2000

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 1980–2000

Οργανισμός μάθησης 1990–2010

Χώρος εργασίας/τεχνολογία 2000–2010

Πηγή: Χαραλαμπίδης44

μηχανίας από εκείνες της χειροτεχνίας, οπότε και η διαίρεση 

της εργασίας σε τμήματα επέτρεψε τον καταμερισμό του 

έργου, (β) η σχολή του μηχανικoύ Frederick Taylor (τέλη 

18ου αιώνα) αποδύθηκε στη «συστηματική μελέτη των 

σχέσεων ανάμεσα σε ανθρώπους και καθήκοντα», ενώ (γ) 

καθοριστική υπήρξε η συμβολή του οικονομολόγου-κοι-

νωνιολόγου Max Weber με τον ιδεατό τύπο εξουσίας στο 

έργο του «Οικονομία και κοινωνία» (αρχές 20ού αιώνα). Η 

διαχειριστική-γραφειοκρατική διοίκηση επικεντρώνεται 

στον τύπο της επιχείρησης, που διασφαλίζει ταυτόχρονα 

τόσο την αποδοτικότητα όσο και την αποτελεσματικότητα.7 

5.2. Η θεώρηση συστημάτων στο management 

Η προσέγγιση αυτή εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1950 

με βάση τη θεωρία της οργάνωσης ως ανοικτό σύστημα 

(1960). Σύστημα είναι το σύνολο των αλληλοεξαρτώμενων 

μερών που λειτουργούν για την επίτευξη κάποιου σκοπού. 

Αποτελείται από πέντε συστατικά μέρη, δηλαδή (α) το 

στάδιο εισόδου (εισροές): φύση, κεφάλαιο, ανθρώπινο 

δυναμικό, (β) το στάδιο επεξεργασίας (μηχανολογικός-

τεχνολογικός εξοπλισμός και ανθρώπινες δεξιότητες), (γ) 

το στάδιο εξόδου (εκροές: προϊόντα, υπηρεσίες), (δ) την 

ανατροφοδότηση (πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 

εξόδου και αγορές νέων εισροών) και (ε) το περιβάλλον 

(τοπικό, εθνικό, διεθνές). Υπάρχουν δύο ειδών συστήμα-

τα: (α) το κλειστό και (β) το ανοικτό. Όλα τα συστήματα 

αποτελούνται από αλληλοεξαρτώμενα υποσυστήματα 

και διαθέτουν δύο καθολικές ιδιότητες: (α) την εντροπία 

και (β) τη συνέργεια. 

5.3. Η θεωρία της συνάφειας 

Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε στη δεκαετία του 1970 

από τη βιομηχανική κοινωνιολόγο Joan Woodward, για 

να συμπληρωθεί αργότερα από τον James Thomson και 

άλλους ερευνητές. Η Woodward διατύπωσε ένα αναλυτικό 

πλαίσιο, καταδεικνύοντας τον σύνδεσμο μεταξύ χρησιμο-
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ποιούμενης τεχνολογίας-συστημάτων παραγωγής και τον 

ρόλο τους στη διαμόρφωση αποτελεσματικών οργανωτι-

κών δομών (πίν. 4).

5.4. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) 

Η εν λόγω προσέγγιση αποτελεί πλέον φιλοσοφία για 

τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς εξ αιτίας της αλματώ-

δους εξέλιξης της τεχνολογίας και της διεθνοποίησης των 

αγορών. Η επιβίωση μιας επιχείρησης στηρίζεται όσο ποτέ 

άλλοτε στην ανταγωνιστικότητά της, κριτήριο της οποίας 

δεν αποτελεί τόσο η τιμή όσο η ποιότητα του προϊόντος 

και των υπηρεσιών. Αποσκοπεί στην ικανοποίηση του πε-

λάτη και των απαιτήσεών του, στην ελαχιστοποίηση του 

κόστους και στη δημιουργία μιας οργανωτικής κουλτούρας 

την οποία ενστερνίζονται όλοι οι εργαζόμενοι.

5.5. Διαχείριση γνώσεων 

Η διαχείριση γνώσεων είναι η διαδικασία βάσει της 

οποίας λαμβάνει χώρα η διαχείριση του «πνευματικού 

κεφαλαίου» της επιχείρησης.48 Η γνώση αυτή αποτελείται 

από υφιστάμενες πατέντες, στοιχεία που έχουν ανακαλυ-

φθεί από τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, καταλόγους 

πελατών, τη θεσμική μνήμη (institutional memory), την 

εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τις πληροφορίες οι οποίες 

έχουν αποθηκευτεί στον νου των εργαζομένων.15 Κύρια 

συστατικά της συνιστούν η τεχνολογία, οι άνθρωποι, η δομή 

και η κουλτούρα του οργανισμού, καθώς και οι διαδικασίες. 

Είναι επίσης η διαδικασία μέσω της οποίας συλλαμβάνεται, 

αναπτύσσεται, διανέμεται και χρησιμοποιείται αποτελεσμα-

τικά η γνώση του οργανισμού.54,55

5.6. Η καθοδηγούμενη από την τεχνολογία 
καινοτομία στον χώρο εργασίας (ΚΧΕ)

Πρόκειται για μια άλλη φιλοσοφία του σημερινού man-

agement, το οποίο ωθεί προς την ανάπτυξη νέων προϊό-

ντων και υπηρεσιών με βάση τις τεχνικές δυνατότητες της 

επιχείρησης και όχι της υπάρχουσας ζήτησης. Η Τεχνολογία 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθιστά εφικτή την τηλε-

εργασία και την τηλε-εκπαίδευση σε ορισμένους τύπους 

επιχειρήσεων, η φύση των οποίων δεν απαιτεί τη φυσική 

παρουσία του εργαζόμενου στον χώρο εργασίας. Η τηλε-

εκπαίδευση αφορά σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις οι 

οποίες θέλουν να επενδύσουν στη διά βίου εκπαίδευση 

των εργαζομένων, αναβαθμίζοντας τις γνωστικές και τις 

τεχνολογικές δεξιότητες του προσωπικού. 

6. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, το ζήτημα 

της ηγεσίας προβάλλει επιτακτικά. Δύσκολα μπορεί να πα-

ρακάμψει κάποιος το γεγονός ότι εταιρείες-κολοσσοί, για 

τις οποίες ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος 

από το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) των 

49 ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών, με τις πράξεις τους 

καθορίζουν τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον 

πλανήτη. Oπότε, σήμερα, αναφερόμαστε στην επονομαζό-

μενη «παγκόσμια ηγεσία και επιχειρηματικότητα». Παρά την 

πληθώρα ευρηματικών θεωριών και τάσεων, παρατηρείται 

κατά τη γνώμη μας έλλειμμα ηγεσίας. Το έλλειμμα είναι 

ποιοτικό και όχι ποσοτικό, οφειλόμενο κατά κύριο λόγο στη 

διακυβέρνηση, απ’ όπου διαχέεται στην ηγεσία των οργανι-

σμών. Υπάρχει κενό ηθικότητας, ήθους και πνευματικότητας. 

Όταν ο Max Weber αναφερόταν στον χαρισματικό ηγέτη, 

είχε ως παράδειγμα Κουάκερους ηγέτες μεγάλων εταιρειών, 

ένθεν και εκείθεν του Ατλαντικού, οι οποίοι διοικούσαν τις 

εταιρείες και τις τράπεζες με πνευματικότητα και ηθικότητα, 

ως υπηρέτες του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Σήμερα, 

επισημαίνεται το ποιοτικό κενό της υπάρχουσας ηγεσίας, 

προβάλλοντας την άποψη ότι αυτή δεν αφορά τόσο πολύ 

με το τι κάνει κάποιος όσο περισσότερο με το ποιος είναι: 

«Οδηγούμε, από αυτό που είμαστε».28,36 Η καθιέρωση της 

«εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» επιτεύχθηκε μόνο μετά την 

επιβολή τεράστιων χρηματικών ποινών σε εταιρείες εκμε-

τάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Μεξικό και 

στη Νιγηρία, όπου εκτός από την οικολογική καταστροφή, 

εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα προς το ζην από 

την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Υπάρχουν φωνές 

που υψώθηκαν από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη διεθνή 

κοινότητα (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών [ΟΗΕ], παγκόσμια 

τράπεζα), αλλά και από τον επιχειρηματικό/τραπεζικό χώρο 

και εγκαλούν στον επαναπροσδιορισμό της ηγεσίας βάσει 

της ηθικότητας, της πνευματικότητας και της συμπόνιας. 

Για παράδειγμα, η Τράπεζα ΑΖΤ στην Αυστραλία –μια από 

τις μεγαλύτερες της ηπείρου της Ωκεανίας– διατύπωσε την 

αρχή «Η τράπεζα με την ανθρώπινη φυσιογνωμία», εκπαι-

δεύοντας όλα τα μέλη της σε αυτή την αρχή. Πιστεύουμε 

ότι η σημερινή οικονομική και πολιτιστική κρίση αποτελεί 

πρόκληση για την καθιέρωση άλλων προτύπων, πολλώ δε 

μάλλον στον κρίσιμο τομέα της υγείας. 
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Theories of leadership and management: The conceptual framework  

and applications in health care services
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From the era of William Osler and the paternalistic, hospital-centered practice of medicine up to the present day, a 

plethora of scientific breakthroughs have radically changed both the biomedical field and the approach of health 

care providers to patients. A crucial question arises, however, which is whether clinicians and, more broadly, health 

care providers, are familiar with the modern concepts of leadership theory and the characteristic features of a lead-

er. Here, we attempt to fill this gap in a way that is aimed to assist the health care provider to obtain a deeper litera-

cy in this field. Initially, a historical analysis is provided of the periods and “schools of thought” that shaped, and con-

tinue to shape, the characteristic features of a leader. The dialectical “ties” between leadership and management, the 

main theories of management, and the main theories of leadership are then discussed. Ultimately, this review aims 

to equip the busy clinician with the conceptual framework and tools relating to leadership and management, in or-

der to assist him(her) in daily work, especially that which “touches upon” the management of health care units, re-

gardless their scale.

Key words: Health care provision, Health care units, Leadership, Management, Medicine
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