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Ηγεσία και ομαδικότητα. Μια ψυχοδυναμική προσέγγιση.
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Περίληψη
1. Μιλώντας για την ηγεσία και τους ηγέτες τις περισσότερες φορές δεν αναρωτιόμαστε για ποιο πράγμα
ακριβώς μιλάμε. Στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε πάρα πολλά διαφορετικά φαινόμενα των
ανθρώπινων σχέσεων, που δύσκολα κατατάσσονται σε μία κατηγορία. Ανάλογα και οι προσπάθειες για μία
ενιαία και επαρκή εξήγηση της ηγεσίας είναι αποσπασματικές. Για αυτόν το λόγο και έχουμε πολλές
θεωρίες σχετικά, που προέρχονται - με αξιώσεις επιστημονικότητας και εμπειρικού ελέγχου – από πολλές
διαφορετικές επιστημονικές και κοινωνικές παραδόσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι οι γνώσεις μας γύρω από τα
φαινόμενα της ηγεσίας σχετίζονται αμφίδρομα με τις ίδιες τις κοινωνικές πρακτικές της.
2. Ενώ τα φαινόμενα της ηγεσίας είναι κατά βάσει ομαδικά, πολλή συζήτηση γίνεται για τα προσωπικά
χαρακτηριστικά του ηγέτη και η επιρροή του, συχνότατα, αναλύεται με όρους δυαδικών μοντέλων
αλληλεπίδρασης. Οι θεωρίες δε, που στηρίζονται στην ομαδικότητα συχνά τείνουν να υποτιμήσουν την
πολυπλοκότητα των φαινομένων – αφού αναπαριστούν τις ομάδες σαν γενικές συνθήκες έξω από
συγκεκριμένα πολιτιστικά, κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια.
3. Η ψυχοδυναμική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από την μελέτη των συναισθημάτων στην αλληλεπίδραση
μεταξύ των ανθρώπων, την παραδοχή για την ύπαρξη ασυνείδητων κινήτρων των συμπεριφορών και την
ανάδειξη των υποκειμενικών συγκρούσεων ανάμεσα στις συνειδητές επιλογές και τις ασυνείδητες ανάγκες.
Μια "ενημερωμένη" ψυχοδυναμική προσέγγιση όμως οφείλει να εμπλουτίζει την μελέτη της με την
ανάδειξη και εκείνου του υλικού που σχετίζεται με την οργάνωση του ασυνείδητου από ομαδικές και
ευρύτερες πολιτιστικές, κοινωνικές και ιστορικές διαδικασίες.
4. Μια ψυχοδυναμική προσέγγιση της ηγεσίας λοιπόν, χρειάζεται να προσεγγίζει τα φαινόμενα μέσα από
τη μελέτη όχι μόνο των σχέσεων μεμονωμένων ατόμων, αλλά και από τη σκοπιά του κοινωνικού
ασυνείδητου. Η ίδια η κοινωνική αναπαράσταση της ηγεσίας οργανώνει εν πολλοίς και την κοινωνική
αλληλεπίδραση και το θυμικό των ανθρώπων που εμπλέκονται στα φαινόμενά της.
5. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την μετακίνηση από την αναγωγή της ηγεσίας στην "πατρότητα" και τα
"οικογενειακά δυναμικά", στην ανάδειξη της ηγεσίας σε οργανωτή της υποκειμενικότητας ως πολιτιστικού
φαινομένου. Η ομαδική ανάλυση με την διάκριση των δυναμικών σε μικρές και μεγάλες ομάδες, την
διάκριση του πλέγματος των σχέσεων σε επίπεδα και την φιλοσοφία της του συντονισμού των ομάδων
μπορεί να προσφέρει πολλά σε αυτό.
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