
πανεπιστήμιο Μακεδονίας
■* Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης 
στο Μάνατζμεντ 

του Ανθρώπινου Δυναμικού

Διπλωματική εργασία

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) 

με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Λιώτας Ναούμ 
AM. 47/03

Επιβλέπων Καθηγητής: Χρηστός Νικολαΐδης

Θεσσαλονίκη 2005



Διπλωματική εργασία του Λιώτα Ναούμ - Μ.Β.Α.

Περιεχόμενα

I. Εισαγωγή..........................................................................................4
II. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή............................................................8
III. Γενικά για τη χρήση του θεάτρου στην επιμόρφωση του

προσωπικού και στην εκπαίδευση.................................................. 15
IV. Δραματουργία και Δραματισμός (Dramaturgy and Dramatism) ...24
V. Τα Παιχνίδια Ρόλων (Role-Playing)..................................................38
VI. Θεατρικός Αυτοσχεδιασμός και η Σχέση του με τον Οργανωσιακό

Αυτοσχεδιασμό...............................................................................51
VII. Ψυχόδραμα.................................................................................... 67
VIII. Οργανωσιακό Θέατρο................................................................... 72
IX. Τρόποι χρήσης της δραματικής τέχνης - Mini Case Studies............ 83
X. Έρευνα........................................................................................... 89

Μεθοδολογία.......................................................................................89

Επιλογή προσώπων - Ιστορικό..............................................................94

Οι συνεντεύξεις...................................................................................95

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα........................................................ 103

Βιβλιογραφία........................................................................................ 109
Δικτυακοί τόποι.................................................................................... 129

Σχήματα

Σχήμα 1 - Η μεταβίβαση ως μια διαδικασία "από... προς..."................................ 19

Σχήμα 2 - Τυπολογία Θεάτρου Καταστάσεων (Πηγή: Schrey5gg, 1999).......... 76

Σχήμα 3 - Πλαίσιο για την κριτική ανάλυση της επιμόρφωσης βάσει του

θεάτρου (Πηγή: Nissley et al„ 2004)...............................................................77

Σχήμα 4 - Συνεχές με βάση το βαθμό συμμετοχής των εργαζομένων (Πηγή: 

Meisiek, 2002)....................................................................................78

2



Totus Mundus Agit Histrionem 

(Ολος ο κόσμος είναι ένα θέατρο)

All the world's a stage, 
And all the men and women merely players; 

They have their exits and their entrances, 
And one man in his time plays many parts.

William Shakespeare 
"As You Like It", Scene II Act VII
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I. Εισαγωγή

Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι εφαρμογές της 

δραματικής τέχνης στο μάνατζμεντ του ανθρώπινου δυναμικού. Μπορεί να 

αναρωτηθεί κανείς για το πως μπορούν οι δύο αυτοί τομείς - το θέατρο και το 

μάνατζμεντ - να έχουν μια περιοχή στην οποία μπορούν να συμπέσουν και 

κατά συνέπεια να μπορούν να μελετηθούν παράλληλα και για το πως τελικά 

η τέχνη του θεάτρου μπορεί να προσφέρει τεχνικές για την διοίκηση των 

ανθρώπων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Ένα τέτοιο 

ερώτημα ευσταθεί στην περίπτωση που κάποιος μείνει σε ένα πρώτο επίπεδο 

όπου οι δύο τομείς φαίνονται να απέχουν αρκετά, ιδιαίτερα για την Ελλάδα 

όπου δεν υπάρχει η ανάλογη ανάπτυξη του μάνατζμεντ σε σχέση με τις χώρες 

που η επιστήμη της «διοίκησης» είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, όπως για 

παράδειγμα η Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτές τις χώρες έχει 

αρχίσει να καλλιεργείται στη συλλογική συνείδηση μια τέτοια σύνδεση με 

αποτέλεσμα η σχέση μεταξύ της δραματικής τέχνης και του μάνατζμεντ να 

θεωρείται σε μεγάλο βαθμό «φυσιολογική» χωρίς να προξενεί ιδιαίτερα 

ερωτηματικά. Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία που εξετάζει τη σύνδεση αυτή 

από διάφορες οπτικές γωνίες και πολλοί οργανισμοί εφαρμόζουν πρακτικά 

σεμινάρια σε συνεργασία με θεατρικούς θιάσους για την εκπαίδευση και 

ανάπτυξη των υπαλλήλων. Για παράδειγμα ο Jackson (1995) αναφέρει την 

επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού του BBC όπου μπόρεσε να δει από 

κοντά τις θεατρικές δεξιότητες που θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή στις 

επιχειρήσεις, όπως την παρουσίαση του εαυτού, την προβολή της 

αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης, την καθαρή ηγεσία και την ομαδική 

εργασία με σκοπό.

Στόχος λοιπόν της διπλωματικής εργασίας είναι να φέρει πιο κοντά 

στην ελληνική πανεπιστημιακή συνείδηση την σύνδεση μεταξύ θεάτρου και 

μάνατζμεντ από όσες περισσότερες πλευρές μπορεί αυτή να ειδωθεί. Ωστόσο 

θα προχωρήσει όπως θα διαπιστώσει και ο αναγνώστης ακόμη παραπέρα, με 

μια έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της με ανοιχτές συνεντεύξεις σε άτομα
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εξοικειωμένα με το θέατρο και σε στελέχη των τμημάτων προσωπικού ή 

ανθρωπίνων πόρων μεγάλων εταιριών για να διαπιστωθεί η παρούσα 

κατάσταση σχετικά με την πιθανότητα χρήσης του δράματος και την 

ενδεχόμενη ωφέλεια που μπορεί κάποιος να έχει από αυτήν όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή εκ των προτέρων.

Οι τεχνικές που βασίζονται στο θέατρο μπορούν να αποτελέσουν 

οχήματα που θα οδηγήσουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κριθεί 

απαραίτητο. Το θέατρο έχει την ικανότητα να είναι ρευστό, αυθόρμητο, 

ευέλικτο με αποτέλεσμα να αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την παρουσίαση 

πληροφοριών οι οποίες ψυχαγωγούν αλλά και παράλληλα, να απευθύνεται 

σε επίμαχα ζητήματα του χώρου εργασίας μειώνοντας το ενδεχόμενο 

αντιδικιών, ακόμα και να μεταμορφώνει με την κατάλληλη χρήση του 

οργανωσιακές κουλτούρες (George et al., 2000).

Η ιδέα του θεάτρου έχει εισαχθεί στις οργανωσιακές μελέτες με 

τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: με τη χρήση θεατρικών 

κειμένων για να ενημερώσει και να παρουσιάσει προγράμματα ηγεσίας και/ή 

με την χρήση θεατρικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων τα οποία 

προέρχονται από θεατρικές διαδικασίες πρόβας για να διεγείρουν και να 

δώσουν ζωή στα προγράμματα επιμόρφωσης· μέσω του «δραματισμού» 

(ιdramatism), μια αναλυτική προοπτική η οποία υιοθετεί μια οντολογική θέση 

και θεωρεί ότι η κοινωνική και οργανωσιακή ζωή είναι θέατρο· μέσω της 

δραματουργίας η οποία θεωρεί ότι η κοινωνική και η οργανωσιακή ζωή 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μεταφορικά σαν να επρόκειτο για θέατρο- και τέλος, 

μέσω μιας προσέγγισης που περιγράφεται με διάφορους τρόπους όπως 

οργανωσιακό, επαναστατικό, επιχειρησιακό θέατρο ή θέατρο καταστάσεων 

(corporate, situation, radical or organizational theatre) το οποίο δεν αντιμετωπίζει 

το θέατρο ως πηγή γνώσεων, ως οντολογία ή ως μεταφορά αλλά ως 

τεχνολογία (Clark & Mangham, 2004).

Το ανθρώπινο ενδιαφέρον στο θέατρο βρίσκεται στην εκμάθηση του 

πως οι περιστάσεις και οι καταστάσεις θα εξελιχθούν καθώς οι χαρακτήρες 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας λογική και συναίσθημα για να

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού
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δομήσουν και να αλλάξουν τις αξίες τις δικές τους και των άλλων. Στα 

πλαίσια αυτής της πρότασης αναπτύχθηκε και η θεωρία του δράματος ως μια 

γενίκευση της θεωρίας παιγνίων (Howard, 1994) για να μπορέσει να 

κατανοηθεί το ξεδίπλωμα μιας κατάστασης μέσω των εσωτερικών πιέσεων που 

οι χαρακτήρες κουβαλούν και «τοποθετούν» ο ένας στον άλλο (Bryant, 2002).

Όπως λέει και ο Shakespeare, «όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή και όλοι 

οι άνθρωποι απλώς ηθοποιοί». Ο καθένας «παίζει» την πραγματική του ζωή 

και υποδύεται πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, που σχετίζονται συνειδητά 

ή ασυνείδητα με τον έλεγχο των εντυπώσεων που προσπαθούν να κερδίσουν 

οι άνθρωποι στις μεταξύ τους καθημερινές συναντήσεις (encounters) 

(Goff man, 1961).

Κατά το χειρισμό αυτών των εντυπώσεων λοιπόν το άτομο 

παρουσιάζει την εικόνα που - ανάλογα με την περίσταση - προσπαθεί να 

επιβάλει στους άλλους ή που οι άλλοι επιθυμούν να δουν. Καθημερινά, από 

τις πιο τυπικές ως τις πιο κρίσιμες και σοβαρές συναντήσεις, το άτομο δίνει 

παραστάσεις και βρίσκεται κάτω από τα φώτα της ράμπας, δηλαδή κάτω από 

το βλέμμα και τον έλεγχο των άλλων. Ο φόβος της αποπομπής και του 

στιγματισμού από τους άλλους αναγκάζει τα άτομα να κινηθούν και να 

προσαρμοσθούν στα συλλογικά πλαίσια, βάσει των οποίων πρέπει να 

εναρμονίσουν τις ατομικές τάσεις πραγμάτωσης και τις παρορμήσεις τους, 

δηλαδή την ατομική και κοινωνική δομή που διαμορφώθηκε μέσα από τα 

πρότυπα συμπεριφοράς κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης στην 

οικογένεια και στην κοινωνία (Λέτσιος, 2001). Υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε 

να καταλάβουμε τη σημασία που έχει η μελέτη του «θεάτρου» μέσα στο 

εργασιακό περιβάλλον.

Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: μετά την παρούσα εισαγωγή 

θα αναφερθούμε σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή που περιλαμβάνει 

κυρίως τη σύνδεση θεάτρου και οργανισμών ή οργανωσιακής θεωρίας, καθώς 

και την αλλαγή των αντιλήψεων ανά τους αιώνες σχετικά με τα 

αποτελέσματα του θεάτρου και συγκεκριμένα με τον όρο της κάθαρσης. Στο 

τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε μερικές χρήσεις του δράματος για την
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επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και κάποιες θεωρίες που 

βρίσκονται πίσω από την χρήση του δράματος για τους σκοπούς αυτούς. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις περισσότερο θεωρητικές πλευρές του 

δράματος με το να προσπαθήσουμε να δούμε πως μπορεί να βοηθήσει έναν 

οργανισμό η οντολογική ή η μεταφορική προσέγγιση (δηλαδή ο οργανισμός 

όντας θέατρο ή ο οργανισμός σαν θέατρο). Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο 

μελετάμε τα παιχνίδια ρόλων και τις χρήσεις που μπορεί αυτά να έχουν σε 

οργανωσιακά περιβάλλοντα. Ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός και η σύνδεση του 

με τον οργανωσιακά είναι το θέμα το οποίο μας απασχολεί στο έκτο κεφάλαιο 

και το ψυχόδραμα στο έβδομο. Συνεχίζοντας καταλήγουμε στο οργανωσιακά 

θέατρο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές τελειώνοντας με αυτό τον 

τρόπο την θεωρητική εξέταση των κατασκευών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στους οργανισμούς και περνάμε στο ένατο κεφάλαιο σε 

μελέτες περιπτώσεων. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα 

σημαντικότερα σημεία και τα συμπεράσματα από την έρευνα που διεξήχθη 

στα πλαίσια της διπλωματικής με ανοιχτές συνεντεύξεις από άτομα που 

δραστηριοποιούνται σε έναν από τους δύο χώρους, του θεάτρου ή του 

μάνατζμεντ.

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού
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II. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Η αρχική χρήση του δράματος ως μέσο ψυχαγωγίας είχε ανέκαθεν την 

ικανότητα να συγκινεί, να εμπνέει και να παρακινεί τους θεατές. Η τέχνη της 

δημιουργίας συναισθηματικής έντασης επιτρέπει στο θέατρο να εστιάζει την 

προσοχή του κοινού, να οξύνει την αντίληψη και να αποκαλύπτει με έναν 

δυναμικό τρόπο ιδέες (George et al., 2000).

Το θέατρο χρησιμοποιείται κυρίως ως ένας καθρέφτης για την 

εξερεύνηση της ανθρώπινης κατάστασης (George et al., 2000). Είναι γεγονός 

ότι η χρήση του δράματος θεωρούνταν μια εμπειρία με εξαιρετικά 

εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα - ας μην ξεχνάμε ότι το «ανέβασμα 

μιας παράστασης» αποκαλούνταν (όχι αδίκως) διδασκαλία.

Στην σύγχρονη εποχή, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο αμερικανός 

εκπαιδευτής John Dewey, συνηγορούσε στην «μάθηση μέσω της πράξης» με τη 

χρήση του θεάτρου και των αρχών του στα δημοτικά σχολεία στη δεκαετία 

του 1920. Η χρήση του θεάτρου από τους εκπαιδευτές στην Αγγλία και την 

Αμερική δημιούργησε τεχνικές που εντάχθηκαν στην εκπαίδευση για να 

βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν την αυτοαντίληψη και να βελτιώσουν 

τις κοινωνικές δεξιότητες (George et al., 2000).

Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Moreno (1889-1974) πρόσφερε νέες ιδέες στη 

χρήση του θεάτρου επηρεασμένος από τη σκέψη του Rousseau, του Freud 

όσον αφορά στην ενστικτώδη συμπεριφορά και την ψυχανάλυση, καθώς και 

από τις μεταφυσικές αναζητήσεις του Bergson, του Jung και του Jaspers. Από 

το 1929 οπότε και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, συντόνιζε αυτοσχέδιες 

θεατρικές παραστάσεις με θέμα την επικαιρότητα (living newspaper) (Λέτσιος, 

2001). Είναι αυτός που εισήγαγε τις έννοιες της ομαδικής ψυχοθεραπείας, του 

ψυχοδράματος και του κοινωνιοδράματος. Το ψυχόδραμα έχει κυρίως 

παιδαγωγικό και θεραπευτικό χαρακτήρα αλλά μπορεί να εφαρμοστεί με 

διάφορες παραλλαγές ώστε να εξυπηρετεί οργανωσιακά περιβάλλοντα και 

κυρίως για να δώσει πρόσβαση στον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα 

των συμμετέχοντων.
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Ο ίδιος ο Moreno πραγματοποίησε το 1933 επιμορφωτικά σεμινάρια για 

τον R.H. Macy πάνω στις επαγγελματικές σχέσεις - ήταν το πρώτο σεμινάριο 

του είδους (George et al., 2000).

Το θέατρο βρήκε πολλές εφαρμογές στην επιμόρφωση του προσωπικού 

όπως θα αναπτυχθεί και παρακάτω. Ωστόσο φάνηκε ότι είναι και ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την οργανωσιακή θεωρία για διάφορους λόγους. Στο μέσον του 

20ου αιώνα η σκέψη του Kenneth Burke (1945) δημιούργησε αυτό που 

ονόμασε «δραματιστικό» μοντέλο (dramatistic model) της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Ο δραματισμός είναι μια μέθοδος ανάλυσης που θεωρεί την 

πραγματικότητα μιας συμβολικής πράξης ως αυτήν που ορίζει την δράση των 

ανθρώπων, όχι αναλογικά, αλλά ως μοντέλο με το οποίο μπορεί να 

εξερευνηθεί τόσο η πράξη όσο και η εξήγηση της (Clark & Mangham, 2004).

Ο Burke και ο βασικός αναλυτής των έργων του ο Duncan, είχαν σχετικά 

μικρή επιρροή στην οργανωσιακή θεωρία και σκέψη, ωστόσο είχαν πολύ 

σημαντική επιρροή στη σκέψη του Erving Goffman, του οποίου η εργασία 

κατοχύρωσε τη σοβαρότητα με την οποία θα αντιμετωπίζονταν στο μέλλον το 

θέατρο ως μεταφορά αυτή τη φορά της κοινωνικής ζωής από τους φιλόσοφους 

και τους κοινωνικούς επιστήμονες σε όλον τον κόσμο. Οι θέσεις του που 

ορίζουν τη δραματουργία (dramaturgy) είναι πιο καθαρά διατυπωμένες στο 

βιβλίο Presentation of Self in Everyday Life («Παρουσίαση του εαυτού στην 

καθημερινότητα») (1959). Στο βιβλίο αυτό δανείζεται την ορολογία του θεάτρου 

και υποστηρίζει ότι η κοινωνική συμπεριφορά είναι μια «παράσταση» μεταξύ 

«ηθοποιών» που προσπαθούν να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν καλύτερα 

ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν τις «εκφράσεις» που χρησιμοποιούν και 

αφήνουν να εννοηθούν έτσι ώστε να δείξουν ότι είναι αυτό που ισχυρίζονται 

ότι είναι (Clark & Mangham, 2004). Σε έναν χώρο που ο έλεγχος των 

εντυπώσεων είναι τόσο καθοριστικός όπως είναι ο οργανωσιακός χώρος, 

καταλαβαίνουμε γιατί αυτή η θεώρηση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της 

οργανωσιακής θεωρίας.

Το 1995 η χρήση του θεάτρου σε οργανωσιακά πλαίσια προωθήθηκε με 

τουλάχιστον τρεις τρόπους στο Ηνωμένο Βασίλειο: σε μια προσπάθεια να

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού
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κινηθεί το ενδιαφέρον της ανώτατης διοίκησης για τη σημασία του θεάτρου 

ως ερεθίσματος για την πρόκληση αλλαγής σε στρατηγικό επίπεδο, ο 

διορισμός ενός «γελωτοποιού της αυλής» στο συμβούλιο της British Airways 

και τέλος η χρήση του θεάτρου από μια τοπική κυβερνητική υπηρεσία να 

διευκολύνει τις επικοινωνίες και να αλλάξει τις σχέσεις σε μια θετική 

κατεύθυνση (Coopey, 1998). Πολύ ενδιαφέρον προκαλεί ο διορισμός του 

γελωτοποιού στο συμβούλιο της British Airways. Η δικαιολογία πίσω από 

αυτή την κίνηση βρίσκεται στο ότι το συμβούλιο «μοιάζει λίγο με μια αυλή 

στο Μεσαίωνα όπου... κανένας δεν αμφισβητεί τον βασιλιά ή τους ανώτερους 

αυλικούς», ο γελωτοποιός υπηρετεί «έναν σοβαρό ρόλο, ως ο φορέας 

ανορθόδοξης κριτικής, η οποία εκφράζεται ως άκακα αστεία» (Financial 

Times, 11 October 1995) λ

Πέρα από την ιστορία του θεάτρου και την σύνδεση της με την 

οργανωσιακή θεωρία και σκέψη, υπάρχει και η ιστορία της αντίληψης των 

αποτελεσμάτων του και σχετίζεται άμεσα με την λειτουργία και τη 

χρησιμότητα του. Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό και από πολύ παλιά 

αναγνωρισμένο αποτέλεσμα των θεατρικών παραστάσεων είναι η κάθαρση. 

Αυτή η έννοια εμφανίστηκε στον Αριστοτέλη («Περί Πολιτικής») και έχει 

γίνει μέρος της γλώσσας του θεάτρου από τότε (Meisiek, 2002). Στο έκτο μέρος 

του «Περί Ποιητικής» ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η τραγωδία φέρνει στην 

επιφάνεια τα συναισθήματα του ελέους και του φόβου στο ακροατήριο και με 

αυτόν τον τρόπο το ελευθερώνει από τα συνεπαγόμενα αποτελέσματα τους 

(Meisiek, 2004). Το μεσαίωνα η κάθαρση δεν λογίζονταν ως σημαντική. Με 

την Αναγέννηση ξαναήρθε ο όρος στην επιφάνεια με τον Corneille (1606- 

1684) να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο φόβος που έρχεται στην επιφάνεια 

με το θέατρο είναι το πιο σημαντικό διεγερτικό για την ηθική εκπαίδευση του 

κοινού. Ο Lessing (1729-1781) είδε στην κάθαρση μια οδό για την ηθική 

εκπαίδευση των μαζών. Ερμήνευσε την κάθαρση ως το αποτέλεσμα της 

ταύτισης του ακροατή με τους κύριους πρωταγωνιστές της τραγωδίας 

(Meisiek, 2004). Σύμφωνα με την οπτική του ίδιου, η κάθαρση στο θέατρο

1 Όπως αναφέρεται στον Coopey (1998)
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σχετίζεται με τη μεταμόρφωση των παθών του ανθρώπου σε αρετές 

(Barrucand, 1970).

Ο Goethe (1749-1832) είναι σκεπτικιστικός όσον αφορά στις ιδέες του 

Corneille και του Lessing και δηλώνει ότι η τραγωδία δεν μπορεί να 

συντελέσει στην ηθική εκπαίδευση του κοινού. Υποδεικνύει ότι η τραγωδία 

δεν ησυχάζει τα συναισθήματα ούτε τα επιλύει αλλά τα εξάγει. Μια 

επιτυχημένη θεατρική παράσταση επιτρέπει στους θεατές να βιώσουν τον 

οίκτο ή τον φόβο μαζί με τους ηθοποιούς στη σκηνή ενόσω προστατεύουν μια 

δίκιά τους εσωτερική ισορροπία. Η κάθαρση δεν μπορεί να θεωρείται ως 

αποτέλεσμα του θεάτρου αλλά ως κάτι που υφίσταται εν δυνάμει στη δομή 

της τραγωδίας. Το κοινό μπορεί να δει ότι ο ήρωας περνάει μέσα από μια 

καθαρτική δοκιμασία μέσα από την αποτυχία του. Για το λόγο αυτό, κανείς 

θα πρέπει να αναζητήσει την κάθαρση στο κείμενο και όχι στους θεατές 

(Barrucand, 1970).

Αφού η ερμηνεία της κάθαρσης ως απαλλαγή από τον αρνητικό 

επηρεασμό είχε απορριφθεί από καιρό, ο φιλόλογος Bernays (1970) την έφερε 

ξανά στο προσκήνιο. Απέρριψε την ιδέα της ηθικής εκπαίδευσης μέσω της 

τραγωδίας. Αντί για αυτήν έκανε έναν παραλληλισμό με την αρχαία ιατρική 

και τις τελετουργίες, χρησιμοποιώντας τα γραπτά του Ιπποκράτη (460-377 

π.Χ.) και του Αριστοτέλη πάνω στην Ιατρική. Υποστηρίζει ότι η κάθαρση στο 

θέατρο πιστευόταν ότι είχε την ίδια λειτουργία με την κάθαρση στις 

τελετουργίες. Η τραγωδία αποκαλύπτει τα αρνητικά συναισθήματα και με 

αυτόν τον τρόπο απελευθερώνει το άτομο από αυτά. Ο Bernay καθορίζει την 

κάθαρση ως την θεραπεία της ταραχής και της δυσκολίας και ότι στοχεύει όχι 

στην καταπίεση ή στην αλλαγή της πηγής της δυσκολίας αλλά στο να την 

διεγείρει και να την αποκαλύψει ώστε να μπορέσει να απελευθερώσει το 

υποκείμενο από αυτήν. Σύμφωνα με την οπτική αυτή, η κάθαρση στο θέατρο 

δεν έχει αναλογία μόνο με την σημασία της στην ιατρική αλλά έχει και τα 

ίδια αποτελέσματα.

Ακολουθώντας τα βήματα του Αριστοτέλη, εμφανίστηκαν δύο κυρίαρχες 

απόψεις για την κάθαρση στον 20° αιώνα. Η πρώτη άποψη είναι η

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού
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κοινωνιολογική θεωρία του Scheff (1979) η οποία βασίζεται στην Ποιητική 

του Αριστοτέλη όπως αυτή σχετίζεται με την τελετουργία, όπου το άτομο 

απελευθερώνεται από αρνητικές επιρροές από εκείνα τα συναισθήματα που 

αναδεύονται. Συγκεκριμένα οι θεατές αδυνατούν να αναγνωρίσουν την 

πραγματική πηγή της αντίδρασης τους στο θέατρο. Δεν κάνουν συνειδητές 

συνδέσεις μεταξύ των γεγονότων που παρουσιάζονται και τις δικές τους 

εμπειρίες ζωής. Υποθέτουν ότι τα συναισθήματα που βιώνουν είναι ένα 

αποτέλεσμα του έργου. Υποσυνείδητα ωστόσο, απελευθερώνονται από μια 

αρνητική επίδραση που συνδέεται έμμεσα με κάποια δίκιά τους εμπειρία. Δε 

χρειάζεται να υπάρχει ακριβής ομοιότητα με το γεγονός που το άτομο βίωσε 

στο προσωπικό του παρελθόν. Μια γενική σύνδεση είναι το μόνο που 

χρειάζεται για να πυροδοτήσει την κάθαρση (Meisiek, 2004).

Ο Schoenmakers (1996) από την άλλη λαμβάνει ως σημεία εκκίνησης τις 

εμπειρικές παρατηρήσεις και την ψυχολογία για να σχηματοποιήσει τις ιδέες 

του περί κάθαρσης. Όπως και ο Γκαίτε, παρατηρεί ότι συχνά το κοινό είναι 

ενθουσιασμένο και σε αναβρασμό μετά την παράσταση αντί να είναι ήρεμο 

και ισορροπημένο. Αυτή η παρατήρηση φαίνεται να συγκρούεται με τη 

θεωρία του Scheff όπως διατυπώνεται. Για το λόγο αυτό, ο Schoenmakers 

αμφισβητεί ότι η κάθαρση περιορίζεται στη διάρκεια μόνο του έργου. 

Αναζητεί κάποια άλλη εξήγηση για τα αποτελέσματα του θεάτρου στα 

συναισθήματα του κοινού. Προτείνει ότι η μελέτη της υποδοχής ενός έργου 

από το κοινό θα έπρεπε να ξεκινά από τη θεωρία των συναισθημάτων του 

Frijda (1986). Ο Frijda καταλήγει στο ότι τα βιωμένα συναισθήματα οδηγούν 

σε μια ρυθμιστική αναζήτηση, δηλαδή τα άτομα αναζητούν να 

ξανακερδίσουν την αίσθηση της εσωτερικής ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι τα 

άτομα βγάζουν νόημα από τις συναισθηματικές εμπειρίες τους μέσω της 

αντιγραφής της συμπεριφοράς. Αναζητούν να διευκρινίσουν το «γιατί» και 

το «σε τι πλαίσιο» βιώθηκε ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Όταν μια πιθανή 

απάντηση βρεθεί, τότε υποχωρεί η αντεγραμμένη συμπεριφορά και η 

συναισθηματική εμπειρία αφομοιώνεται από τα πιστεύω και το σύστημα 

αξιών του ατόμου. Από τις εμπειρικές παρατηρήσεις επίσης ο Schoenmakers
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καταλήγει στο ότι η αντίληψη των αρνητικών συναισθημάτων στην 

καθημερινή ζωή είναι διαφορετική από την αντίληψη τους κατά τη διάρκεια 

μιας θεατρικής παράστασης. Τα αρνητικά συναισθήματα όπως η θλίψη, ο 

φόβος, ο θυμός και άλλα, συνήθως αποφεύγονται να βιωθούν στην 

καθημερινή ζωή. Στο θέατρο από την άλλη, το κοινό απολαμβάνει τα 

συγκεκριμένα συναισθήματα. Η ρυθμιστική λειτουργία που συμβαίνει στην 

καθημερινή ζωή δεν συμβαίνει πάντα με τρόπο που να ικανοποιεί το άτομο, 

επειδή είναι πολύ απασχολημένο με το ίδιο το γεγονός για να είναι ξεκάθαρο 

με όλες τις πλευρές του. Στο θέατρο όμως, οι μεμονωμένοι θεατές είναι σε θέση 

να ρυθμίσουν τα συναισθήματα τους και να βγάλουν νόημα από αυτά επειδή 

είναι συνειδητοί ως προς το ότι η πηγή των συναισθημάτων είναι φανταστική 

και επειδή ταυτόχρονα υπάρχει η απαραίτητη απόσταση από το συναίσθημα 

(Meisiek, 2004).

Πολύ διαφορετική στον όρο της κάθαρσης είναι αυτή που επιχειρεί να 

κάνει ο Augusto Boal (1979) ο οποίος περιλαμβάνει τις τεχνικές που ανέπτυξε 

υπό τον τίτλο «θέατρο των καταπιεσμένων» (theatre of the oppressed). To 

θέατρο αυτό περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές με πιο δημοφιλή στην 

οργανωσιακή θεωρία το Forum Theatre το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω. Ο 

Boal υποστηρίζει ότι οποιοσδήποτε είναι - είτε ξέροντας το είτε όχι - 

περιορισμένος στην ικανότητα του να δράσει είναι καταπιεσμένος. Η 

καταπίεση μπορεί να είναι αποτέλεσμα εμφανούς καταναγκασμού, όπως για 

παράδειγμα μέσω των νόμων, των κανόνων, του εκφοβισμού ή της 

παρακολούθησης. Αλλά ο Boal θεωρεί ότι η καταπίεση έχει ρίζες και σε 

ψυχολογικούς περιορισμούς. Υποστηρίζει επίσης ότι η ψυχολογική καταπίεση 

είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στις δυτικές κοινωνίες όπου οι άνθρωποι δεν 

είναι υποκείμενοι σε εξωτερικούς εξαναγκασμούς αλλά έχουν εσωτερικεύσει 

τους περιοριστικούς μηχανισμούς. Περιγράφει το ρόλο του θεάτρου ως την 

επίτευξη της διάλυσης της καταπίεσης, είτε πρόκειται για φυσική καταπίεση 

είτε για ψυχολογική. Η κάθαρση γίνεται ένας τρόπος να εμπλουτιστούν τα 

πρότυπα δράσης στις θεατρικές παραστάσεις, το οποίο υποκινεί τους νέους 

τρόπους δράσης και στην πραγματική ζωή. Η αντίληψη της κάθαρσης που

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού
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έχει είναι στενά συνδεδεμένη με τις θεατρικές τεχνικές που εφαρμόζει 

(Meisiek, 2004). Θα αναφερθούμε περισσότερο για τον Boal και το Forum 

Theatre στο κεφάλαιο που θα περιγράψουμε το οργανωσιακό θέατρο.
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III. Γενικά για τη χρήση του θεάτρου στην επιμόρφωση 
του προσωπικού και στην εκπαίδευση

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση μέσω του θεάτρου αποτελούν μια 

μορφή βιωματικής μάθησης. Σύμφωνα με τη θεωρία του Kolb (1984) για τη 

μάθηση, αυτή περιλαμβάνει βήματα τα οποία αποτελούν μέρος ενός κύκλου. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

1. η βίωση μιας συγκεκριμένης εμπειρίας

2. η παρατήρηση και η σκέψη πάνω στο συγκεκριμένο γεγονός

3. η δόμηση ιδεών για το πως θα μπορούσε το άτομο να βελτιώσει την

απόδοση του, τη συμπεριφορά του, τα αποτελέσματα του κ.ο.κ.

4. ο πειραματισμός δοκιμάζοντας τις ιδέες που διαμόρφωσε όταν 

αντιμετωπίσει μια ανάλογη εμπειρία ή κατάσταση με αυτήν που 

βίωσε στο πρώτο βήμα του κύκλου.

Ο Woolfe (1992) περιγράφει επίσης 4 διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά 

της βιωματικής μάθησης:

1. Ο εκπαιδευόμενος είναι συνειδητός για τις διαδικασίες που 

διαδραματίζονται και συντελούν στη μάθηση

2. Ο εκπαιδευόμενος εμπλέκεται νοητικά με συλλογισμούς στην 

κατάσταση που επιτρέπουν στη μάθηση να συσχετιστεί με το παρελθόν, το 

παρόν και το μέλλον

3. Το υλικό που διδάσκεται και οι μέθοδοι με τις οποίες το διδάσκεται 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον εκπαιδευόμενο και τέλος,

4. Ο εκπαιδευόμενος εμπλέκεται ως ολότητα - σώμα, σκέψεις, αισθήματα 

και δράση.

Κάθε μέθοδος βιωματικής μάθησης (όπως για παράδειγμα το παίξιμο 

ρόλων (role plays), η 'περιπετειώδης' επιμόρφωση (adventure training), οι 

προσομοιώσεις συμπεριφορών και το πειραματικό θέατρο) βοηθούν τους 

ανθρώπους να επεξεργαστούν πληροφορίες, να εμπλακούν στη διαδικασία 

της μάθησης και να αποκτήσουν κίνητρα για να μάθουν, να εξελιχθούν 

κοινωνικά και τους δίνεται επίσης ο χώρος να μάθουν από τα λάθη τους
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χωρίς τις αρνητικές συνέπειες που συχνά συμβαίνουν στον χώρο εργασίας 

(Broderick & Pearce, 2001). Ο ρεαλισμός των βιωματικών και 

προσομοιωτικών μεθόδων προσφέρουν ένα στοιχείο ενθουσιασμού και είναι 

ένας ενεργός τρόπος μάθησης (Kolb & Lewis, 1986).
I

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες 

χρησιμοποιείται το θέατρο για εκπαιδευτικούς σκοπούς με ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα και τεχνικές. Πιο συχνή είναι η χρήση του 

θεάτρου από τους σπουδαστές ιατρικής που χρειάζεται να καλλιεργήσουν την 

«ενσυναίσθηση» (empathy) και το θέατρο φαίνεται να είναι από τις λίγες αν 

όχι η μόνη μέθοδος που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο με αρκετό ρεαλισμό και 

ενεργή μάθηση.

Συγκεκριμένα οι Shapiro & Hunt (2003) αναφέρουν δύο «μονόπρακτα» 

από έναν ασθενή με έιτζ και μια ασθενή με καρκίνο των ωοθηκών που 

παρουσίασαν μπροστά σε φοιτητές ιατρικής και το προσωπικό του τοπικού 

νοσοκομείου (γιατρούς και νοσηλευτές) τις προσωπικές τους ιστορίες υπό τη 

μορφή θεατρικού δράματος. Η συλλογιστική πίσω από την εκδήλωση αυτή 

ήταν η προσπάθεια στο να αποκτήσουν πρόσβαση οι φοιτητές στην 

υποκειμενικότητα των εμπειριών της ασθένειας από τους ίδιους τους ασθενείς 

αλλά και να δοθεί ο «ψυχολογικός χώρος» στους ίδιους τους φοιτητές να 

συλλογιστούν πάνω στην δική τους επαγγελματική εξέλιξη. Πάνω στην ίδια 

έρευνα αναφέρεται ότι η χρήση διαφόρων θεατρικών τεχνικών είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλής για τη μελέτη και την εξερεύνηση της σχέσης γιατρού ασθενή 

καθώς δίνουν και τη δυνατότητα για να αναπτυχθούν δεξιότητες όπως να 

μπορέσει κάποιος να δει την οπτική κάποιου άλλου, να είναι συνειδητός για 

τη γλώσσα του σώματος και να είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει και να 

την ερμηνεύσει, καθώς και να αναγνωρίσει και να επικοινωνήσει 

συναισθήματα.

Οι θεατρικές τεχνικές μπορούν να εξειδικευθούν για χρήση ανάλογα με 

τους συγκεκριμένους σκοπούς που θέλει κάποιος να επιτύχει. Συγκεκριμένα, 

οι Hardoff & Schonmann (2001), χρησιμοποίησαν το θέατρο για να 

επιμορφώσουν τους γιατρούς στις επικοινωνιακές δεξιότητες με ανηλίκους

Διπλωματική εργασία του Λιώτα Ναούμ - Μ.Β.Α.
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χρησιμοποιώντας εφήβους ηθοποιούς για να παίξουν το ρόλο των ασθενών. 

Η αναγκαιότητα της δεξιότητας αυτής, έγκειται στο γεγονός ότι η έλλειψη της 

μπορεί να οδηγήσει σε λάθος διάγνωση, ενώ από την άλλη η χρησιμοποίηση 

της μπορεί να εξασφαλίσει ασφαλείς επισκέψεις για την εξέλιξη της νόσου και 

της θεραπείας με τη συγκατάθεση των ανήλικων ασθενών. Σε αυτή την ηλικία 

οι ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο άγχος που δημιουργεί η επίσκεψη 

στο γιατρό καθώς επίσης δεν είναι διατεθειμένοι να εκμυστηρευτούν τις 

ανησυχίες και τα συναισθήματα τους στους ενήλικες. Το σεμινάριο αυτό 

βασιζότανε στην αλληλεπίδραση ενός εθελοντή γιατρού με έναν έφηβο 

ηθοποιό στον οποίο δίνονταν ακριβείς οδηγίες για την πάθηση και το πλαίσιο 

της συμπεριφοράς του. Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες διαλέξεις, οι θεατρικές 

μέθοδοι απαιτούν τη χρήση της δημιουργικής σκέψης και της δημιουργικής 

φαντασίας, καθώς και την ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης.

Ο Pomerantz (2003) πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα για να προτείνει την 

απευθείας συνεργασία των τμημάτων θεάτρου των πανεπιστημίων με τα 

τμήματα κλινικής ψυχολογίας για την απαραίτητη κατά την άποψη του 

διεξαγωγή των ασκήσεων που βασίζονται στο παίξιμο ρόλων. Με τον τρόπο 

αυτό μπορεί να γλιτώσει κανείς από το υψηλό κόστος της πρόσληψης 

επαγγελματιών ηθοποιών, να εξασφαλίσει την αμέριστη συμμετοχή του 

ηθοποιού στο παιχνίδι ρόλων - πράγμα που δεν είναι βέβαιο όταν κάποιος 

φοιτητής ψυχολογίας μπαίνει στο ρόλο του ασθενή - και τέλος να μην 

υπάρχει η προσωπική γνωριμία μεταξύ των φοιτητών που υποδύονται τους 

ρόλους του ασθενή και του ψυχολόγου.

Φυσικά, η χρήση των θεατρικών τεχνικών δεν περιορίζεται μόνο στην 

εκπαίδευση και επιμόρφωση των γιατρών. Η Greenwood (2002) 

χρησιμοποίησε θεατρικές τεχνικές για να εκπαιδεύσει τους δασκάλους σε μια 

κοινότητα Μαορί στη Νέα Ζηλανδία. Ο στόχος ήταν σε ένα μεγάλο μέρος η 

κατανόηση των δύο πολιτισμών (του γηγενούς και του αποικιακού) με τους 

οποίους είναι αναγκασμένοι να έρθουν σε άμεση επαφή οι δάσκαλοι ως μέρος 

της εργασίας τους. Μέσα από την οπτική δύο διαφορετικών πολιτισμών, οι 

συμμετέχοντες είχαν επίσης την δυνατότητα να ανακαλύψουν πως

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού
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κατασκευάζουν την πραγματικότητα και να εξερευνήσουν τα ομαδικά 

δυναμικά και τις κοινωνικοπολιτικές πεποιθήσεις και αξίες μέσω των δικών 

τους εμπειριών.

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σχεδιαστές 

προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι ότι σκοπεύουν στην αλλαγή της 

συμπεριφοράς προς το καλύτερο. Για να γίνει αυτό επιτυχώς ωστόσο, πρέπει 

να στοχεύσουν στην αλλαγή των στάσεων και των κινήτρων - αποτελέσματα 

που είναι λιγότερο πιθανό να επιτευχθούν με μια αμιγώς διδακτική ή 

καθοδηγητική μέθοδο επιμόρφωσης. Ενδιαφέρει περισσότερο η εξέλιξη των 

στελεχών με έναν τρόπο που αναδεικνύει τις δεξιότητες τους αντί να τους 

τοποθετεί σε ένα καλούπι στο οποίο δεν αισθάνονται άνετα (Beckwith, 2003). 

Εκεί ακριβώς είναι που υπάρχει χώρος για εναλλακτικές μεθόδους 

επιμόρφωσης και συγκεκριμένα για τις τέχνες.

Πέρα από τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, οι θεατρικές τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν και γενικότερα 

για την επιμόρφωση του προσωπικού. Πολύ συχνά οι εργαζόμενοι δεν 

μπορούν να δράσουν σε συμφωνία με τις προσδοκίες της απόδοσης που τους 

γίνονται. Η επιμόρφωση έχει τον ρόλο ακριβώς να βελτιώσει την 

επαγγελματική απόδοση των εκπαιδευόμενων και να εξελίξει τις ικανότητες 

τους σύμφωνα με το πλαίσιο της εργασίας τους (Vermeulen, 2002). Υπάρχουν 

πολλές ομοιότητες μεταξύ των ρόλων και της «παράστασης» που δίνει 

κάποιος στην πραγματική καθημερινή ζωή και του θεάτρου, όπως αναφέρει 

και ο Goffman (1959) στην κοινωνιολογική ανάλυση του. Σύμφωνα με την 

εργασία της Vermeulen (2002) πολύ συχνά εμφανίζεται ένα χάσμα κατά την 

εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εργαζομένων, όπως φαίνεται στο σχήμα 

1, λόγω της διαφορετικότητας του πλαισίου στο οποίο γίνεται η εκπαίδευση, 

και του πλαισίου στο οποίο καλείται ο εργαζόμενος να μεταφέρει αυτά που 

έμαθε, δηλαδή το πλαίσιο της εργασίας του. Η μεταβίβαση της γνώσης γίνεται 

από το πλαίσιο της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης στο πλαίσιο του εργασιακού 

χώρου.
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Σχήμα 1 - Η μεταβίβαση ως μία διαδικασία "από... προς..."

Η Vermeulen (2002) συνεχίζει για να αναφέρει συγκεκριμένες τεχνικές 

που μπορούν να μειώσουν το χάσμα στη μεταβίβαση της εκπαίδευσης και της 

επιμόρφωσης στο χώρο της εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει τις μεθόδους 

επιμόρφωσης που χρησιμοποιούν τις καταστάσεις «σαν να» ("as if" 

situations). Οι καταστάσεις «σαν να» είναι εκείνες οι καταστάσεις όπου οι 

συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν μια συμβολική πραγματικότητα σαν να 

επρόκειτο για την καθημερινή πραγματικότητα. Σε μια κατάσταση «σαν να» 

στην επιμόρφωση, η πραγματικότητα του εδώ και τώρα μετασχηματίζεται σε 

μια συμβολική πραγματικότητα. Ο μετασχηματισμός αυτός πραγματοποιείται 

με την επαναπλαισίωση: ένα δευτερεύον πλαίσιο (subframe) ενεργοποιείται 

στον χρόνο και το χώρο μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της επιμόρφωσης. Μέσα 

στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, οι άνθρωποι κάνουν την συμφωνία να δρουν 

στην συμβολική πραγματικότητα του δευτερεύοντος πλαισίου «σαν να» ήταν 

η καθημερινή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι θεατές σε 

ένα παιχνίδι ρόλων δρουν «σαν να» μην ήταν παρόντες.

Ο Meyer (2001) αναφέρει τη χρήση του θεάτρου ως αναπαράσταση 

(Theatre as Representation - TAR), που θυμίζει την αναφορά της Vermeulen 

(2002) στις καταστάσεις «σαν να». Η έρευνα του Meyer τονίζει την αλλαγή της 

αναπαράστασης δεδομένων από αυστηρά ποσοτικές μεθόδους σε περισσότερο 

ποιοτικές βασισμένες στις τέχνες τεχνικές. Στην έρευνα του αναφέρει την 

προσωπική του εμπειρία από τη χρήση του θεάτρου για την εκπαίδευση 

ατόμων με διοικητικά καθήκοντα πριν αναλάβουν την υπηρεσία με τις
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ιδιαίτερες αυτές απαιτήσεις ή αφού τις είχαν αναλάβει. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες μεθόδους που χρησιμοποίησε 

παραπέμπουμε τον αναγνώστη στο άρθρο του.

Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στη 

σημαντική διαφορά που εντοπίζει ο ίδιος συγγραφέας ανάμεσα στη χρήση 

απλών μελετών περιπτώσεων (case studies) και της χρήσης του θεάτρου ως 

αναπαράστασης. Η μελέτη περίπτωσης απαιτεί παθητικό διάβασμα και 

γραμμική ανάλυση των γεγονότων. Είναι περισσότερο γνωστική λόγω της 

απόστασης του τρίτου προσώπου που εμπεριέχει. Ωστόσο με ένα σενάριο το 

οποίο διαδραματίζεται με το θέατρο ως αναπαράσταση οι συμμετέχοντες 

εμπλέκονται σε μεγαλύτερο βαθμό που ξεκινάει από απλή περιγραφή της 

περίπτωσης και καταλήγει στην μετατροπή της γλώσσας σε συναισθηματική 

πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε πρώτο πρόσωπο το οποίο 

απαιτεί προφορική ερμηνεία του λόγου.

Ανάλογες πρακτικές εφαρμόζει και η εταιρία Action in Management, η 

οποία διαφημίζει τις παροχές υπηρεσιών που προσφέρει μέσα στο διαδίκτυο 

[URL01]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτό που η εταιρία ονομάζει 

Living Case Study (Ζωντανή Μελέτη Περίπτωσης), η οποία αποτελεί την 

εκδραμάτιση από έμπειρους ηθοποιούς μιας σκηνής η οποία δημιουργεί έναν 

προβληματισμό στους θεατές και οδηγεί σε συζήτηση [URL02].

Οι δεξιότητες στις οποίες ο Meyer (2001) θέλησε να απευθυνθεί 

χρησιμοποιώντας την τεχνική του θεάτρου ως αναπαράσταση αφορά κατά 

κύριο λόγο την ηγεσία και κατά δεύτερο την λήψη αποφάσεων, την ισότητα 

και την ίση αντιμετώπιση καθώς και την ηθική συμπεριφορά. Το θέατρο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα προκλητικό τέχνασμα, ένα τέχνασμα που 

θα οδηγήσει σε σκέψη και στο να πάρουν οι συμμετέχοντες θέση στα δρώμενα 

σχετικά με τις συγκρούσεις που παρουσιάζονται.

Με τη χρήση αυτή του θεάτρου συμφωνεί και η Sextou (2003) η οποία 

θεωρεί την εκπαίδευση μέσω του θεάτρου ως 'παρεμβατικό' εργαλείο, καθώς 

προσφέρει γνώση των κοινωνικών προβλημάτων μέσω του 'εξαναγκασμού σε 

εμπλοκή' των μαθητών στη διαδικασία. Μέσα από τη διαδικασία αυτή
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αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικές δεξιότητες όσον αφορά στην πρόσβαση σε 

κοινωνικά θέματα και αναγνωρίζουν το αντίκτυπο που έχουν οι αποφάσεις 

τους στις ζωές άλλων ανθρώπων.

Και ο Mangham (1990), ο οποίος θεωρεί ότι το μάνατζμεντ αποτελεί μια 

μορφή 'παράστασης', υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση έχει το ρόλο να βοηθήσει 

τα άτομα να ερμηνεύσουν τα κείμενα που τους έχουν δοθεί και πιο 

συγκεκριμένα, να αναγνωρίσουν τα ίδια το δυναμικό τους. Η εκπαίδευση των 

μάνατζερ θα έπρεπε να κατευθύνεται προς την απελευθέρωση της έκφρασης 

μοναδικών ικανοτήτων καθώς το άτομο αναζητά μια πετυχημένη καριέρα η 

οποία εμπεριέχει και το στοιχείο της κοινωνικής ευαισθησίας. Ωστόσο οι 

εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι πολύ συχνά δομημένες κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να απομακρύνουν αντί να οδηγούν στην εξατομίκευση. Πολύ συχνά η 

εκπαιδευτική 'παράσταση' περιφέρεται γύρω από εκείνους που την 

διευθύνουν, παρά γύρω από εκείνους που την 'ανεβάζουν'. Οι καθηγητές 

είναι εκείνοι που καθορίζουν το πρόγραμμα σπουδών, γράφουν τις μελέτες 

περιπτώσεων και επιβραβεύουν τις 'σωστές' απαντήσεις. Αλλά ο Mangham 

συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι το «κείμενο» κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό 

και περιμένει να εκφραστεί και να ερμηνευθεί και χρειάζεται την απαραίτητη 

ερευνητική και ευέλικτη διάθεση από τον εκπαιδευόμενο για να εκφρασθεί 

(Mangham, 1990, ρ. 113-4).

Υπάρχουν και πολλές άλλες πηγές που υποστηρίζουν ότι το 

αλληλεπιδραστικό θέατρο αποτελεί μια ιδιαίτερη καλή μέθοδο για τη χρήση 

του σε φοιτητές που σπουδάζουν Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς μπορεί και 

δίνει πρόσβαση με μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο στη συνθετότητα των 

θεμάτων που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων. Οι φοιτητές έχουν την 

ευκαιρία να πειραματιστούν με διάφορες λύσεις και ιδέες σε ένα πρόβλημα σε 

ένα ασφαλές περιβάλλον και να κερδίσουν μια βαθύτερη κατανόηση του 

θέματος υπό εξέταση. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το 

δίλημμα το οποίο θα παρουσιαστεί. Για παράδειγμα στη Διαχείριση 

Λειτουργιών και στο Logistics Management ένα πιθανό δίλημμα θα 

μπορούσε να αφορά μια διαφωνία μεταξύ προμηθευτή και πελάτη. Η τεχνική

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού
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αυτή είναι επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματική για να εισάγει ηθικά διλήμματα 

μέσα στην τάξη. Πρόκειται για μια μέθοδο που προκαλεί υψηλά ποσοστά 

συμμετοχής και δέσμευσης καθώς οι φοιτητές διεγείρονται συναισθηματικά 

και έχουν την ανάγκη να εκφραστούν (Holtom et al., 2003).

Οι παραδοσιακές μέθοδοι της ανάπτυξης διοικητικών στελεχών είναι 

εστιασμένες στην τυπική εκπαιδευτική διαδικασία όπου οι μάνατζερ 

καλούνται να μάθουν καινούριες τεχνικές. Ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι οι 

οργανισμοί που αλλάζουν την κατεύθυνση τους στην επιμόρφωση των 

μάνατζερ από τις παραδοσιακές τεχνικές και πειραματίζονται με νέες 

μεθόδους (Monks et al., 2001). Η αλλαγή αυτή βασίζεται εν μέρει και στην 

ίδια την αλλαγή των επιχειρήσεων που τείνουν να μοιάζουν περισσότερο με 

τις τέχνες που απαιτούν από τους ανθρώπους να εργαστούν σαν ένα 

αυτοσχεδιαστικό ορχηστρικό σύνολο και να σκέφτονται δημιουργικά και 

αναλυτικά (Arkin, 1998). Σαν αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, οι 

επιχειρήσεις στρέφονται στις τέχνες και ιδιαίτερα στις τεχνικές του θεάτρου 

και της μουσικής τζαζ που χρησιμοποιούν τον αυτοσχέδιασμό. Οι τεχνικές 

αυτές πέραν της καλλιέργειας της δεξιότητας να δρα κανείς γρήγορα σε 

απρόβλεπτες αλλαγές, βοηθά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων όπως 

αποτελεσματική επικοινωνία, αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη και επιτρέπει την 

εξερεύνηση καινούριων συναισθημάτων σε ένα ασφαλές περιβάλλον (Monks 

et al., 2001). Εξάλλου στο άρθρο του ο Nonaka (1991) υποστηρίζει ότι για να 

επιτευχθεί η προσωπική δέσμευση των μάνατζερ με την επιχείρηση και για να 

μπορέσουν να ενσωματώσουν τη «σιωπηρή» γνώση (tacit knowledge) που 

αυτοί φέρνουν στην επιχείρηση είναι απαραίτητο να υπάρχουν μάνατζερ που 

μπορούν άνετα να χρησιμοποιήσουν εικόνες, σύμβολα, αναλογίες και 

μεταφορές, εξίσου καλά με την ικανότητα τους να χρησιμοποιούν αριθμούς 

όπως το ROI και τα επιτόκια.

Πολύ γνωστή μέθοδος επιμόρφωσης των μάνατζερ είναι η περιπετειώδης 

επιμόρφωση (adventure training), η οποία εστιάζεται μέσω των δομημένων 

δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους, στην ανάπτυξη κυρίως των ηγετικών 

δεξιοτήτων, της ομαδικής συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων, στην
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ανάληψη ρίσκου καθώς και στην επίλυση προβλημάτων (Noe, 1998, ρ. 179). 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέθοδος, η οποία σημειωτέον βασίζεται στη 

μεταφορά, έχει δεχθεί ιδιαίτερα αρνητικές επικρίσεις λόγω διαφόρων 

γεγονότων. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για νομικά μέτρα κατά της εταιρίας 

που εφαρμόζει τέτοιες μεθόδους καθώς είναι συχνά απαιτητικές σε φυσικές 

ικανότητες ή αντοχές και εμπεριέχουν τον κίνδυνο να αντιδράσουν οι 

συμμετέχοντες σε παραβιάσεις τις ιδιωτικότητας τους ή στην υπερβολική 

συναισθηματική πίεση που μπορούν να νιώσουν. Επίσης, δεν είναι λίγοι 

αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην περιπετειώδη 

επιμόρφωση άτομα με ειδικές ανάγκες, γεγονός που τοποθετεί την τεχνική σε 

εύθραυστη θέση λόγω διακρίσεων (Clements et al., 1995).

Στην πρωτότυπη εργασία τους οι Broderick και Pearce (2001), 

αναφέρονται στην περιπετειώδη επιμόρφωση υποστηρίζοντας ότι είναι μια 

ιδιαίτερα καλή μέθοδος επιμόρφωσης, ωστόσο τα μειονεκτήματα που 

εμφανίζει λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται σε φυσικό περιβάλλον οδηγούν 

τους εκπαιδευτές στην επιστροφή σε πιο ορθόδοξες μεθόδους επιμόρφωσης. 

Αντ' αυτού, οι συγγραφείς προτείνουν ότι μεταφέροντάς την από το 

εξωτερικό περιβάλλον σε κάποιο εσωτερικό θα μπορούσε δυνητικά να 

συντελέσει στη δημιουργία της «εσωτερικού χώρου περιπετειώδη 

επιμόρφωση» (indoor adventure training) που θα συγχώνευε την 

περιπετειώδη επιμόρφωση με τις ιδιαίτερες ιδιότητες του θεάτρου, καθώς το 

θέατρο δίνει μια εναλλακτική για την έκθεση των συμμετεχόντων σε 

συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις, προκλήσεις καθώς και εμπειρίες με 

συμβολικό νόημα. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και 

σε εργασιακό περιβάλλον.

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού

23



Διπλωματική εργασία του Λιώτα Ναούμ - Μ.Β.Α.

IV. Δραματουργία και Δραματισμός (Dramaturgy and 

Dramatism)

Η μεταφορική σκέψη είναι μια δεξιότητα-κλειδί για τον άνθρωπο που 

λειτουργεί όπως μια σειρά από γέφυρες που οδηγούν στην κατασκευή 

νοητικών συνδέσεων υψηλότερης τάξης μεταξύ εννοιολογικών οντοτήτων 

(Beck, 1987). Με απλά λόγια, οι μεταφορές αλληλεπιδρούν και περιγράφουν 

τον κόσμο για να κατασκευάσουν την πραγματικότητα ή πραγματικότητες 

όπου διαφορετικές μεταφορές αναπόφευκτα δημιουργούν διαφορετικές 

πραγματικότητες (Wood, 2002). Οι μεταφορές έχουν την ιδιότητα όχι μόνο να 

εμπλουτίζουν το γραπτό λόγο αλλά να επιτρέπουν την εξέλιξη και τη 

διασπορά πρωτότυπων ιδεών (Goodwin, 1996).

Η ίδια η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τις ψυχολογικές 

θεωρίες αποτελεί μια συμβολική αναγνώριση των αντικειμένων όπου η λέξη ή 

η νοητική εικόνα αναπαριστά το πραγματικό αντικείμενο.

Σε τι συνίσταται όμως η κατανόηση μιας μεταφοράς; Η κατανόηση 

σύμφωνα με τον Wood (2002) έρχεται όταν ανακαλύπτονται τα κοινά σημεία 

που σχετίζονται με τη μεταφορά και το αντικείμενο της.

Η μεταφορά του θεάτρου είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε με δύο 

διαφορετικούς τρόπους για να δώσει δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλυσης 

των γεγονότων της κοινωνικής ζωής. Ο Kenneth Burke ήταν ένας πρόδρομος 

στην ανάλυση κοινωνικών διαδικασιών δίνοντας σημασία σε ερμηνευτικές 

διαδικασίες στην μελέτη της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων. Για τον Burke η 

κοινωνική ζωή είναι εν γένει θεατρική επειδή συμπεριλαμβάνει τη 

σύγκρουση, την αβεβαιότητα, την ρητορική και την επιλογή. Ο Burke (1945) 

ονόμασε δραματισμό (dramatism) την οπτική με την οποία βλέπει την 

ανάλυση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και πρότεινε πέντε όρους ως 

εκείνους που παράγουν τις αρχές της έρευνας του. Κάθε ένας από αυτούς τους 

όρους αντιστοιχεί σε μια ερώτηση (Wood, 2002; Walker & Monin, 2001):

1) Τι έγινε, τι συνέβη; - το γεγονός, η πράξη
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2) Πότε ή που έγινε; - η σκηνή, η κατάσταση στην οποία συνέβη το 

γεγονός

3) Ποιος το έκανε; - ο υπαίτιος, ο φορές (the agent)

4) Πως το έκανε; - τα μέσα ή τα εργαλεία που χρησιμοποίησε ο 

φορέας για να υλοποιήσει την πράξη, πρακτόρευση (the agency)

5) Γιατί το έκανε; - ο σκοπός του γεγονότος

Όταν παρουσιάζεται μόνο ένα ή δύο από τα παραπάνω ως εξήγηση για 

το τι έγινε, τι γίνεται ή τι θα γίνει, τότε συμβαίνει η συγκάλυψη (mystification) 

όπου οι συμμετέχοντες ή οι παρατηρητές πείθονται από τα θέλγητρα που 

ασκεί η φειδωλή εξήγηση να δομήσουν τα υπόλοιπα (Mangham & 

Overington, 1983). Αυτή η διαδικασία έχει ενδιαφέρον για τους 

οργανωσιακούς ερευνητές που επιθυμούν να κατανοήσουν τους τρόπους με 

τους οποίους η οργανωσιακή απόδοση δομείται, συντηρείται και διοικείται. 

Οι θεωρίες της ηθοποιίας παρέχουν την ευκαιρία για κατανόηση των 

κοινωνικών παραστάσεων του οργανισμού και ειδικά οι μεταφορές 

επιτρέπουν να γίνουν οι αντιστοιχίες μεταξύ των θεατρικών παραστάσεων 

και των οργανωσιακών επιδόσεων (Schreyogg & Hopfl, 2004).

Ο δραματισμός είναι επίσης μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για να 

εξηγήσει την κοινωνική δράση και τις αντιστοιχούσες ερμηνείες για αυτή τη 

δράση (Mangham & Overington, 1983). Ο Burke ήταν ένας φιλόσοφος της 

γλώσσας και της επικοινωνίας και δημιούργησε την δραματιστική του 

πεντάδα (dramatistic pentad) στη δεκαετία του 1960 σαν μια «γραμματική» (η 

οποία σχετίζεται με την έννοια που γνωρίζουμε ως τα «στοιχεία» μιας τέχνης 

ή μιας επιστήμης) με την οποία εξερευνούμε ότι εμπεριέχεται όταν λέμε τι 

κάνουν οι άνθρωποι και γιατί το κάνουν - τα κίνητρα που υποκινούν την 

δράση. Για τον Burke, οι άνθρωποι ζουν σε έναν κόσμο δράσης, έναν κόσμο 

αποκλειστικό για τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί σύμβολα. Έχουν την 

ικανότητα να σχεδιάζουν την δράση νοητικά πριν την κάνουν πράξη (Walker 

& Monin, 2001). Το πιο σημαντικό για τον Burke είναι ότι η ζωή δεν είναι σαν 

το θέατρο. Η ζωή είναι θέατρο (Griffen, 1991, ρ. 276).
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Αναλύοντας λίγο περισσότερο την δραματιστική πεντάδα, βλέπουμε ότι 

το πλέον σημαντικό στοιχείο για τον Burke είναι η δράση. Συχνά ωστόσο 

είναι δύσκολο να διαχωριστούν με σαφήνεια τα όρια του γεγονότος της 

δράσης. Ο White (1995) αναφέρει ότι για τον Αριστοτέλη μια δράση ήταν 

ολοκληρωμένη εφόσον είχε μια αρχή, ένα μέσον και ένα τέλος και αν κάθε 

μέρος της πλοκής ήταν αιτιολογικά συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα. Με αυτή 

την έννοια το τέλος του έργου εμπεριέχεται στην αρχή.

Η σκηνή είναι σύμφωνα με τον Burke το φόντο της δράσης, η κατάσταση 

μέσα στην οποία συνέβη (Burke, 1989). Αυτό το φόντο αλλάζει κατά την 

εξέλιξη της δράσης και υπάρχουν πολλά σκηνικά, αλλαγές ρόλων, σκαλωσιές 

και πανιά στο βάθος της σκηνής. Αν και η σειρά των σκηνών είναι συνεπής 

και συγκεκριμένη, οι αντιλήψεις για την αρχή και το τέλος της παράστασης 

θα διαφέρουν ανάλογα με την προοπτική (Walker & Μοπϊπ, 2002).

Ο Burke αναγνωρίζει ότι ο όρος υπαίτιος (agent) είναι ένας γενικός 

τίτλος που μπορεί να χρειαστεί σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση να γίνει 

περαιτέρω κατηγοριοποίηση καθώς η πράξη ενός υπαίτιου μπορεί να 

αλλοιωθεί (δηλαδή να είναι εν μέρει υποκινούμενος) από φίλους (συν- 

υπαίτιους - co-agents) ή από εχθρούς (αντί-υπαίτιους - counter-agents). Κάτω 

από τον τίτλο «υπαίτιος» μπορεί κάποιος να τοποθετήσει μια πληθώρα 

προσωπικών χαρακτηριστικών που τους προσδίδεται μια αξία υποκίνησης, 

όπως οι «ιδέες», η «θέληση», ο «φόβος», η «διαίσθηση», και η «δημιουργική 

φαντασία» (Burke, 1989). Ο υπαίτιος ως ηθοποιός, υποδηλώνει ένα στοιχείο 

προσωποποίησης, το οποίο κουβαλάει μια «εξαπάτηση» (μια περσόνα ή μια 

μάσκα). Σε μια συμβατική θεατρική παράσταση, το κοινό το περιμένει αυτό. 

Δεν θα πρέπει λοιπόν, να πάμε την αναλογία του ηθοποιού πολύ μακριά. 

Ίσως είναι προτιμότερο να δούμε τον υπαίτιο υπό το φως του χαρακτήρα του. 

Και για τον Αριστοτέλη οι χαρακτήρες είναι οι πρωταρχικοί υπαίτιοι για τη 

δράση του έργου. Ο χαρακτήρας δεν είναι μια αφηρημένη ουσία (με την 

έννοια της ηθικής ή της προσωπικότητας) αλλά μια ποιότητα που 

αποκαλύπτει το σκοπό: οι χαρακτήρες είναι αυτό που οι χαρακτήρες κάνουν 

(White, 1995).
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Έχει προταθεί ότι ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα της θεωρίας του Burke 

είναι ότι προσφέρει «λεξιλόγια» με συνοχή για να περιγράψει συγκεκριμένες 

δέσμες ενεργειών. Λεξιλόγια όπως η πεντάδα είναι ζωτικά γιατί διευκολύνουν 

τη συμβολική δράση. Θα μπορούσαν να ονομαστούν «μετα-λεξιλόγια» 

επειδή ερμηνεύουν την ίδια την ερμηνεία (Klumpp, 1993, ρ. 9).

Ο Burke (1989) υποστηρίζει την απλότητα του πλαισίου της πεντάδας 

λέγοντας ότι αν και μέσα στους αιώνες οι άνθρωποι έχουν επιδείξει εξαιρετική 

εφευρετικότητα στο να στοχάζονται πάνω στα ανθρώπινα κίνητρα, κάποιος 

μπορεί να απλοποιήσει το θέμα με την πεντάδα των όρων-κλειδιών, τα οποία 

είναι κατανοητά σχεδόν με μια ματιά. Δεν χρειάζεται να εγκαταλειφθούν 

ποτέ καθώς όλες οι προτάσεις που προσδίδουν κίνητρα μπορεί να δειχθεί ότι 

ξεκινάνε με αυτούς τους όρους και τελειώνουν με αυτούς (ρ. 140).

Όπως στην τέχνη έτσι και στην ζωή μπορεί να υπάρξει κάποια 

σύγκρουση μεταξύ των ηθοποιών, του κειμένου, της πράξης και των 

ερμηνευτών της, αλλά ο Burke μας λέει ότι αυτό που αναζητούμε δεν είναι 

όρους που να αποφεύγουν την αμφισημία, αλλά όρους που καθαρά να 

αποκαλύπτουν τα στρατηγικά σημεία στα οποία οι αμφισημίες απαραιτήτως 

προκύπτουν (Burke, 1989, ρ. 142).

Οι οργανισμοί είναι φαινόμενα που ακούν ιστορίες (story-hearing 

phenomena) (Barry, 1997), και η μελέτη των ιστοριών αυτών μέσα σε ένα 

οργανωσιακό πλαίσιο έχει μακρά ιστορία. Ιστορίες έχουν μελετηθεί ως 

οχήματα για την μετάδοση της κουλτούρας, ως μέσα για να προσδώσουν 

νομιμότητα σε οργανωσιακά γεγονότα και άλλα (Graham-Hill & Grimes, 

2001).

Αναφορικά με το δραματισμό, ο Overington (1977) αναφέρει ότι:

Ως μέθοδος ο δραματισμός απευθύνεται στις εμπειρικές ερωτήσεις του πως 

τα άτομα εξηγούν τις πράξεις τους στους εαυτούς τους και στους άλλους, στο 

ποιες μπορεί να είναι οι πολιτιστικές και κοινωνικές δομικές επιρροές σε αυτές τις 

εξηγήσεις και κατ' επέκταση στην ίδια τη δράση... Η συστηματική έρευνα της 

ανθρώπινης κατάστασης πρέπει να γίνει εξετάζοντας τις βάσεις του ενδιαφέροντος 

για τις ιδέες των ανθρώπων και τις ιδεατές σχέσεις μέσα από μια εσκεμμένη
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εισαγωγή μιας συγκρουόμενης οπτικής στην αλληλεπίδραση της συγκεκριμένης 
πράξης. Η κατανόηση θα επιτευχθεί μέσα από την ειρωνική διαφώτιση.

Οι Graham-Hill και Grimes (2001) χρησιμοποιούν τη μέθοδο του 

δραματισμού για να μελετήσουν την περίπτωση μιας επιχείρησης και πιο 

συγκεκριμένα την ιστορία του "Sonny" όπως αποκαλούν τον γενικό 

διευθυντή της επιχείρησης στο άρθρο τους. Ο δραματισμός έτσι όπως 

διαμορφώθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα έγινε μια διαδικασία τριών 

βημάτων χρησιμοποιώντας ως πρότυπο τις εργασίες των Overington (1977) 

και Mangham & Overington (1983). Στο πρώτο βήμα, χρησιμοποιώντας 

συνεντεύξεις και παρατηρήσεις, έγραψαν την «Πρώτη Πράξη», δηλαδή την 

δημιουργία, περιλαμβάνοντας σκηνικές οδηγίες και διάλογο, ενός γεγονότος 

(π.χ. συνάντησης, συνέντευξης, οργανωσιακής ιστορίας). Κατά το γράψιμο 

της πρώτης πράξης, παρουσίασαν με ακρίβεια στον συμμετέχοντα τις αρχικές 

του αντιλήψεις για το γεγονός. Απλώς παρείχαν έναν καθρέφτη για τις 

μνήμες και τις «παραστάσεις» του συμμετέχοντα.

Στο δεύτερο βήμα, ξαναγράφεται η Πρώτη Πράξη (ως Δεύτερη Πράξη) 

ως μια σκόπιμα αντιφατική προοπτική. Η Δεύτερη Πράξη λοιπόν, έχει την 

πρόθεση να προκαλέσει τις αντιλήψεις που θεωρούνται ως δεδομένες από τον 

συμμετέχοντα και που αναγνώρισαν οι συγγραφείς για αυτόν στην Πρώτη 

Πράξη. Αυτή η προσέγγιση είναι επηρεασμένη από την λογοτεχνική σχολή 

του Ρωσικού Φορμαλισμού της δεκαετίας του 1920 η οποία όριζε τον σκοπό 

της τέχνης ως το να γίνει το κοινό συνειδητό για το γεγονός ότι οι οργανισμοί 

και οι κοινωνικές φόρμουλες δεν είναι αιώνιες και «φυσικές» αλλά ιστορικές, 

δημιουργήματα του ανθρώπου και ικανές για αλλαγή μέσα από την 

προσπάθεια και δράση του ανθρώπου (Hawkes, 1977, ρ. 63).

Το τρίτο βήμα (η Τρίτη Πράξη) είναι ένα συγκεκριμένο πραγματικό 

γεγονός: η παρουσίαση των δύο πρώτων πράξεων στον Sonny και οι 

πραγματικού χρόνου αντιδράσεις του (Graham-Hill & Grimes, 2001).

Μέσα από την μελέτη της εταιρίας οι συγγραφείς ήρθαν αντιμέτωποι με 

τον εορτασμό του παρελθόντος μέσα από τα τεχνουργήματα της επιχείρησης 

και την αισθητική των χώρων που περιέβαλλαν τον Sonny. Το θεατρικό
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σενάριο έτσι όπως αναπτύχθηκε για να μελετηθεί, δείχνει μια μορφή ιστορίας 

που γενικά αναγνωρίζεται ως «οικογενειακό ρομάντζο». Το συγκεκριμένο 

είδος ιστοριών αναγνωρίσθηκε ως συγκεκριμένο είδος στην Αμερικάνικη 

λογοτεχνία στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Είναι δύο τα 

επαναλαμβανόμενα θέματα που εμφανίζονται στα οικογενειακά ρομάντζα 

και αυτά είναι πρώτον η μη φυσική αυθεντία του παρελθόντος πάνω από την 

φυσική αυθεντία του παρόντος στη ζωή των χαρακτήρων και δεύτερο ότι οι 

χαρακτήρες των ιστοριών είναι καταναγκασμένοι να επαναλαμβάνουν και 

να επαναδημιουργούν το παρελθόν.

Ο δραματισμός χρησιμοποιείται και από την κοινωνικοοικονομική 

προσέγγιση του θεάτρου (SEAM - Socio-Economic Approach to Management) 

(Boje & Rosile, 2003). H SEAM χρησιμοποιεί αυτό που οι συγγραφείς 

αποκαλούν μετα-θέατρο και μετα-σενάριο. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει 

εκείνους που εφαρμόζουν αυτή την προσέγγιση ως θεραπευτές μέσω του 

θεάτρου των οργανισμών όπου η κύρια λειτουργία της χρήσης του θεάτρου 

είναι ως ένα εργαλείο οργανωσιακής αλλαγής.

Η διαφορετικότητα της SEAM από την προσέγγιση του Burke είναι ότι 

θεωρεί ότι με την πάροδο του χρόνου το σενάριο του οργανισμού 

επικαλύπτεται και διασπάται σε κομμάτια λόγω των πολλών σεναριογράφων 

και των πολλών επιμελητών των σεναρίων που έχουν οι οργανισμοί. Ο 

οργανισμός μπορεί να θεωρηθεί σαν μια πολλαπλότητα σκηνών στην οποία 

διαφορετικά έργα ανεβάζονται από τα οργανωσιακά μέλη (τους ηθοποιούς) 

ταυτόχρονα. Δεδομένου ότι το οργανωσιακό θέατρο είναι πολλαπλό και 

ταυτόχρονο, οι ηθοποιοί σε κάποιο μέρος του οργανισμού δεν βλέπουν την 

παράσταση των άλλων ομάδων των ηθοποιών από πρώτο χέρι. Αντίθετα, 

ακούν ιστορίες των παραστάσεων στις συναντήσεις και βιώνουν άλλου είδους 

παρουσιάσεις των παραστάσεων στις οποίες δεν παρευρέθηκαν. Οι ηθοποιοί 

του οργανισμού λοιπόν κυνηγούν τις ιστορίες των θεατρικών παραστάσεων 

από δωμάτιο σε δωμάτιο, από γραφείο σε γραφείο, από το παράρτημα στα 

κεντρικά (Boje & Rosile, 2003).
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Δανειζόμενος από τον Burke την ιδέα ότι η συμπεριφορά θα έπρεπε να 

αναζητηθεί στο γεγονός ότι οι άνθρωποι σχετίζονται ο ένας με τον άλλο ως 

ηθοποιοί (Clark & Mangham, 2004), ο Goffman ανέπτυξε την δραματουργική 

προσέγγιση. Η δραματουργία έρχεται σε σύγκρουση με τον δραματισμό σε 

ένα φαινομενικά απλό σημείο: ο οργανισμός είναι σαν θέατρο. Ενώ στην 

πρώτη περίπτωση (δηλαδή του δραματισμού) θεωρούμε ότι υπάρχει 

ομοιότητα μεταξύ του οργανισμού και του θεάτρου (ο οργανισμός είναι 

θέατρο) και άρα χρησιμοποιούμε μια αναλογία, στη δεύτερη περίπτωση της 

δραματουργίας θεωρούμε ότι χρησιμοποιούμε μια μεταφορά για την εξέταση 

των οργανισμών. Όπως λέει ο Nisbet (1969, ρ. 4):

Η μεταφορά είναι ένας δρόμος για τη γνώση... ένας δρόμος που οδηγεί από 

το γνωστό στο άγνωστο. Είναι ένα γνωστικός τρόπος στον οποίο οι 

αναγνωριστικές ιδιότητες ενός πράγματος μεταφέρονται ακαριαία με μια σχεδόν 

ανεπαίσθητη λάμψη επίγνωσης σε κάποιο άλλο πράγμα το οποίο είναι λόγω 

απόστασης ή πολυπλοκότητας άγνωστο για εμάς...

Στο πεδίο της κοινωνιολογίας, ο Erving Goffman είναι ιδιαίτερα 

γνωστός και το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την δραματουργική 

ανάλυση. Ο Goffman ενδιαφέρεται να σκιαγραφήσει τι συμβαίνει κατά την 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Βλέπει τα άτομα να παρουσιάζουν τους εαυτούς 

τους ο ένας στον άλλο, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια εντύπωση και 

να ελέγξουν την αντίδραση των άλλων εμπλεκόμενων κατά την 

αλληλεπίδραση. Για αυτόν όλες οι κοινωνικές σχέσεις μπορούν να ειδωθούν 

ως θέατρο. Οι άνθρωποι είναι τα προσωπεία τους, οι μάσκες τους όταν 

σχετίζονται ο ένας με τον άλλο και επιχειρούν μέσω της παράστασης να 

διαδραματίσουν την γραμμή των γεγονότων που τους φαίνεται κατάλληλη 

για μια συγκεκριμένη κατάσταση, μια δεδομένη στιγμή (Mangham, 1990). Για 

τον Goffman δεν είναι παιχνίδι ούτε τίθεται θέμα σωστού ή λάθους. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι είναι αυτό το οποίο επικοινωνούν, αλλά ως άνθρωποι 

μπορούν να έχουν αίσθηση του εαυτού τους κατά την επικοινωνία, κατά την 

δράση, κατά την παράσταση (Goffman, 1959).
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Ο Mangham (1990) πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και συνδέει 

μεταφορικά την τέχνη του μάνατζμεντ με το ανέβασμα μιας παράσταση· το 

να διοικείς είναι να διεξάγεις την τέχνη της ηθοποιίας. Έτσι λοιπόν η πρώτη 

αναγκαιότητα για έναν σωστό ερμηνευτή είναι να έχει τον έλεγχο της 

παράστασης που δίνει ο ίδιος αλλά να μην διακατέχεται πλήρως από αυτήν. 

Αν κάποιος ταυτιστεί σε υπερβολικό βαθμό με την παράσταση που δίνει 

ακυρώνει την αυτογνωσία.

Η δραματουργία σαν όρος πολλές φορές χρησιμοποιείται ως συνώνυμο 

με τη διαχείριση εντυπώσεων (impression management) (Gardner, 1992; 

Gardner & Avolio, 1998). Βέβαια η δραματουργία σαν όρος είναι πιο γενικός 

καθώς περιλαμβάνει και την όλη ανάλυση του οργανωσιακού περιβάλλοντος 

ως θεάτρου. Τα κύρια στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς σε μια παράσταση 

είναι (Gardner, 1992):

1. Οι ηθοποιοί - Οι ηθοποιοί είναι οι συμμετέχοντες σε ένα δράμα και 

κατ' επέκταση είναι στην μεταφορά όλοι όσοι συμμετέχουν σε μια 

σκηνή από την οργανωσιακή ζωή. Οι συνθήκες της ζωής (για 

παράδειγμα φύλο, ηλικία, ύψος κλπ.), οι δεξιότητες και 

ικανότητες (π.χ. ικανότητα στα κομπιούτερ, επικοινωνιακές 

δεξιότητες) καθώς και το ψυχολογικό προφίλ προσδιορίζουν το 

εύρος στο οποίο μπορεί κάποιος να επιδιώξει συγκεκριμένους 

ρόλους. Κάποιοι ρόλοι είναι προσβάσιμοι (π.χ. πατέρας, 

μάνατζερ) και κάποιοι άλλοι είναι για πολλούς μη προσβάσιμοι 

(π.χ. αστροναύτης, αυτοκράτορας).

2. Το κοινό - Ανάλογα κάθε φορά με τους αποδέκτες της σκηνής 

μπορεί η συμπεριφορά να αλλάζει. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

κοινού όπως η θέση, η δύναμη, η ομορφιά ή η οικειότητα με τους 

ηθοποιούς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ηθοποιοί 

παρουσιάζουν τους εαυτούς τους.

3. Η σκηνή - Κάποιες σκηνές προκαλούν πιο εύκολα μια αντίδραση 

στους οργανωσιακούς ηθοποιούς και κάποιες άλλες μια άλλη. 

Επίσης, μπορεί κάποιες σκηνές (συναντήσεις προσωπικού.
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συνεντεύξεις) να έχουν καθορισμένα πρότυπα για την 

αναμενόμενη συμπεριφορά ενώ άλλες όχι. Πολλές φορές οι 

ηθοποιοί μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη 

σκηνή για να ταιριάξει με τους στόχους τους. Για παράδειγμα, τα 

μακρυά τραπέζια δείχνουν την ισχύ κάποιου (στην κεφαλή του 

τραπεζιού) και αποθαρρύνουν τη συμμετοχή σε αντίθεση με τα 

κυκλικά που είναι πιο συμμετοχικά και αναδεικνύουν την 

ισότητα.

4. Το σενάριο - Καθώς τα άτομα βιώνουν διαπροσωπικές ανταλλαγές 

μέσα στο χρόνο, αναπτύσσουν συγκεκριμένες προσδοκίες για την 

αλληλουχία των γεγονότων που περιμένουν να εξελιχθεί σε 

παρόμοιες καταστάσεις. Οι γνωστικοί ψυχολόγοι καλούν το 

σύνολο των προσδοκιών ως σενάριο. Για πολλές δραστηριότητες - 

όπως το δείπνο σε ένα εστιατόριο, η απάντηση σε καθημερινές 

ερωτήσεις πελατών κ.ο.κ. - οι άνθρωποι τείνουν να μαθαίνουν τα 

σενάρια σε υπερβολικό βαθμό και να τα ακολουθούν μηχανικά. 

Λιγότερο γνωστές καταστάσεις μπορεί να απαιτούν από τους 

ηθοποιούς να δημιουργήσουν πρωτότυπα πλάνα για να 

καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά τους. Πολλές φορές ένας 

οργανισμός χρησιμοποιεί σενάρια τα οποία δίνει στους 

υπαλλήλους για να δημιουργήσει τις επιθυμητές αντιδράσεις και 

εντυπώσεις στους πελάτες.

5. Η παράσταση - Η συνολική παράσταση αποτελείται από έναν 

συνδυασμό λεκτικών και μη λεκτικών καθώς και τη χρήση 

αντικειμένων (τεχνουργήματα και κοστούμια). Η φύση της 

παράστασης επίσης εξαρτάται από τα κίνητρα του ηθοποιού, 

καθώς οι κοινωνικοί ψυχολόγοι που χρησιμοποιούν τη 

δραματουργία έχουν προσδιορίσει διάφορα κίνητρα όπως το να 

θέλει κάποιος να γίνει αρεστός, να φανεί ανταγωνιστικός, 

επικίνδυνος, ηθικός ή ακόμα και αξιολύπητος.
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6. Οι κριτικές - Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές είναι οι 

αντιδράσεις του κοινού στις παραστάσεις. Η επιτυχία έρχεται 

όταν ο ηθοποιός δημιουργεί την απαιτούμενη εντύπωση και 

μπορεί και εξασφαλίζει το ζητούμενο αποτέλεσμα. Μια 

παράσταση που αποτυγχάνει μπορεί να οδηγήσει σε μη 

επιθυμητές αντιδράσεις όπως είναι η κούραση του κοινού, η 

απέχθεια, ο θυμός ή η διασκέδαση σε βάρος του ηθοποιού!

Θα αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα χρήσης της δραματουργικής 

προσέγγισης όπως αναφέρεται στον Gardner (1992). Στο άρθρο αυτό 

αναφέρονται αναλύσεις σχετικά με τακτικές διαχείρισης των εντυπώσεων που 

αφορούν στην απόκτηση εύνοιας, την προσωπική προβολή, τον εκφοβισμό, 

τον παραδειγματισμό και την παράκληση. Θα δούμε την περίπτωση της 

προσωπικής προβολής.

Οι ηθοποιοί: Η Jane και ο Lance είναι και οι δύο φοιτητές της 

διοίκησης επιχειρήσεων στο τελευταίο έτος. Και οι δύο έχουν κάνει αίτηση για 

μια θέση στην εταιρία J-Line Hardware Company, η οποία είναι μια μεγάλη 

εταιρία χονδρικής πώλησης υπολογιστών. Η Jane έχει γενικό βαθμό 3.9 (GPA) 

και θα αποφοιτήσει σχεδόν στην κορυφή της τάξης της. Συμμετείχε σε 

δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών της σε ένα πλήθος 

φοιτητικών ομάδων. Έχει εμπειρία σε υπεύθυνη θέση δουλεύοντας στην 

οικογενειακή επιχείρηση - ένα εστιατόριο. Ο Lance από την άλλη είναι ένας 

καλός αλλά όχι κορυφαίος φοιτητής. Ο γενικός του είναι 3.1 (GPA), δεν έχει 

διοικητική προϋπηρεσία και δεν έχει συμμετάσχει σε εξωπανεπιστημιακές 

δραστηριότητες.

Το κοινό: Ο Albert είναι 44 χρονών, και είναι ο διευθυντής πωλήσεων 

και εν μέρει υπεύθυνος για την στρατολόγηση της J-Line ο οποίος έκανε τις 

συνεντεύξεις της Jane και του Lance. Έχοντας πτυχίο στο marketing εισήχθη 

στο προσωπικό της J-Line ως εκπαιδευόμενο στέλεχος. Προωθήθηκε στην 

παρούσα του θέση πριν 5 χρόνια. Οι περισσότεροι υπάλληλοι της J-Line 

μοιάζουν με το προφίλ του Albert καθώς οι περισσότεροι είναι νέοι άνδρες
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που τοποθετούνται σε διοικητικές θέσεις μέσω των εσωτερικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων της εταιρίας.

Οι παραστάσεις: Η Jane, καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης της, 

ήταν σεμνή σχετικά με τα κατορθώματα της και το ιστορικό της. Θεωρώντας 

ότι το βιογραφικό της θα μιλούσε από μόνο του, η Jane δεν πρόβαλε 

ιδιαιτέρως τα προσόντα της για να αποφύγει να φανεί φαντασμένη. 

Θεωρούσε ότι η αυτοπεποίθηση χαμηλών τόνων ήταν ο καλύτερος τρόπος να 

παρουσιάσει τον εαυτό της. Σε αντίθεση, ο Lance ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικός. 

Δήλωσε ότι είναι σχετικός με την αγορά υπολογιστών καθώς ο γείτονας του 

έχει μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση λιανικής. Έφερε επίσης στη συνέντευξη 

ένα business plan 50 σελίδων το οποίο ανέπτυξε με την ομάδα του σε κάποιο 

μάθημα στη σχολή. Αν και η συνεισφορά του δεν ήταν εξαιρετική, άφησε να 

εννοηθεί ότι ήταν ο αρχηγός της ομάδας και εκείνος που είχε συνεισφέρει τα 

περισσότερα. Έκλεισε τη συνέντευξη υποστηρίζοντας ότι τα διαπροσωπικά 

του ταλέντα τον ξεχώριζαν από το υπόλοιπο τμήμα του.

Οι κριτικές: Ο Lance εντυπώσιασε τον Albert με την εξωστρέφεια του 

και τη φιλοδοξία του - θεώρησε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που παίρνει 

αυτό που θέλει. Οι βαθμοί του δεν ήταν το ίδιο υψηλοί με της Jane αλλά 

φαινόταν να έχει τις διαπροσωπικές δεξιότητες που απαιτούνταν για τη 

συγκεκριμένη θέση. Ακόμη η συμπεριφορά και το παρελθόν του φαινόταν να 

ταυτίζονται με τα άλλα μαθητευόμενα στελέχη. Ο Albert κάλεσε για μια 

δεύτερη συνέντευξη τον Lance στα κεντρικά της εταιρίας J-Line όπου του 

πρόσφερε τη θέση και ο Lance δέχτηκε. Έξη μήνες αργότερα ο Albert συζήτησε 

με τον διευθυντή του Lance ο οποίος ήταν απογοητευμένος από τη δουλειά 

του μαθητευόμενου: ο Lance δεν γνώριζε τίποτα από την αγορά των 

υπολογιστών και του έλειπαν βασικές διοικητικές δεξιότητες. Προς έκπληξη 

του Albert, ο διευθυντής του είπε ότι ο Albert δεν έβαζε αρκετή προσπάθεια 

και ενέργεια στη δουλειά του.

Ανάλυση του σεναρίου: Οι κύριες ερωτήσεις που προκύπτουν ήταν 

γιατί ήταν τόσο μετριόφρων η Jane κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, και ο
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Lance τόσο θετικός; Η απάντηση έρχεται από την ανάλυση της κατάστασης, 

των ηθοποιών και του κοινού.

Ο Lance χρησιμοποίησε πολλές τακτικές αυτο-προβολής όπως η 

διόγκωση των ικανοτήτων, το να προσδώσει τίτλους στον εαυτό του και να 

επωφεληθεί από τη δόξα άλλων. Συγκεκριμένα, η διόγκωση των ικανοτήτων 

αφορούσε στην παρουσίαση των ικανοτήτων με ένα εξαιρετικά θετικό τρόπο. 

Αυτό έκανε όταν περιέγραψε τις διαπροσωπικές ικανότητες του και την 

γνώση της αγοράς των υπολογιστών. Προσέδωσε τίτλους στον εαυτό του όταν 

δήλωσε πως ήταν ο αρχηγός της ομάδας των φοιτητών που συνεργάστηκαν. 

Επωφελήθηκε από τη δόξα των άλλων όταν προσπάθησε να συσχετίσει τον 

εαυτό του με καταστάσεις που το κοινό τις θεωρεί θετικές, όπως στη 

συγκεκριμένη περίπτωση τη σύνδεση που έκανε με τον γείτονα του.

Σύμφωνα με την έρευνα του Gilmore & Ferris (1989) ανάλογη θα ήταν 

και η απόφαση της πλειοψηφίας των στρατολογούντων. Οι στρατολογούντες 

που συμμετείχαν στην έρευνα πίστευαν ότι ο υποψήφιος που είχε καλύτερη 

συμπεριφορά διαχειριζόμενος τις εντυπώσεις, τα είχε πάει καλύτερα στη 

συνέντευξη και θα ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να προσλάβουν τον 

συγκεκριμένο υποψήφιο. Δυστυχώς αυτό συνέβαινε ανεξάρτητα από τα 

διαπιστευτήρια του κάθε υποψηφίου.

Η δεξιότητα όσον αφορά τη διαχείριση των εντυπώσεων μπορεί να 

επιτρέψει σε κάποιον να διαχειριστεί την εντύπωση που δίνει στους άλλους 

κατά βούληση αλλά και να αναγνωρίσει τις τακτικές διαχείρισης εντυπώσεων 

που χρησιμοποιούν οι άλλοι. Αυτή είναι μια δεξιότητα που γίνεται όλο και 

πιο πολύτιμη για τους μάνατζερ. Οι ικανοί οργανωσιακοί ηθοποιοί είναι 

πολύ επιμελείς στον καθορισμό και το παίξιμο των ρόλων τους, καθώς 

καταλαβαίνουν τη σημασία της παράστασης που ανεβάζουν (Gardner, 1992).

Μία από τις χρήσεις που προσφέρουν οι αρχές της διαχείρισης 

εντυπώσεων που χρησιμοποιεί τη μεταφορά του θεάτρου στην κοινωνική 

συμπεριφορά είναι το να δώσει οδηγίες στο πως κανείς μπορεί να ελέγξει τις 

συναντήσεις κατά την προσφορά υπηρεσιών (John, 1996). Ειδικά στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει προσφορά υπηρεσιών με συχνή και κοντινή επαφή
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όπως στις υπηρεσίες υγείας, η μεταφορά του θεάτρου γίνεται πολύ σημαντική. 

Αυτό συμβαίνει επειδή ο καταναλωτής των υπηρεσιών αυτών είναι σε 

σύγκριση με τους καταναλωτές άλλων υπηρεσιών λιγότερο σε θέση να κρίνει 

τις τεχνικές πλευρές της υπηρεσίας που του προσφέρεται και άρα επιστρατεύει 

άλλα σημάδια στα οποία εστιάζει όπως είναι η συμπεριφορά του παροχέα 

καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στο σκηνικό για να αξιολογήσει 

την ποιότητα (Ware et al., 1983).

Η δραματουργική προσέγγιση μας προσφέρει πολύτιμες μεταφορές όπως 

για παράδειγμα αυτό που αναφέρει η Wetterstrom (2002) ότι στις μέρες μας, ο 

μάνατζερ θεωρείται ως ο ήρωας ή η ηρωίδα ή αλλιώς ο κεντρικός χαρακτήρας 

του μοντέρνου κοινωνικού δράματος, καθώς γίνεται η αναπαράσταση και η 

υλοποίηση των πολιτισμικών και ηθικών ιδανικών της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας. Οι αποφάσεις του/της δικαιολογούνται από τις 

πολύπλευρες γνώσεις και περιορίζει τον εαυτό του/της σε ουδέτερα εδάφη 

στα οποία η λογική συμφωνία είναι πιθανή και υποστηρίζεται από γεγονότα 

και αποδοτικότητα που μπορεί να μετρηθεί. Ωστόσο είναι πολύ πιθανόν να 

υπάρξουν συγκρούσεις ανάμεσα στη μάσκα και τον εαυτό. Ο C. G. Jung (1934) 

αναφέρει ότι δημιουργείται σύγκρουση όταν υπάρχει ισχυρή ταύτιση με τον 

επαγγελματικό τίτλο ή την επαγγελματική ιδιότητα. Για τον Jung, η περσόνα 

είναι μια μάσκα που δεν αντιπροσωπεύει κάτι πραγματικό παρά μόνο έναν 

συμβιβασμό, μια διαπραγμάτευση μεταξύ του ατόμου και την κοινωνία.

Κάτι που δεν αναλύσαμε ακόμη, είναι η ίδια η έννοια του ρόλου. 

Σύμφωνα με τον Landy (2001), ο ρόλος είναι μια βασική μονάδα 

προσωπικότητας που εμπεριέχει ειδοποιό γνωρίσματα, τα οποία της 

προσδίδουν μοναδικότητα και συνοχή (σελ. 31). Παλαιότερος ορισμός του 

ίδιου υπήρξε ότι «ρόλος είναι το περιέχον όλες τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα που έχουμε για τον εαυτό μας και τους άλλους μέσα στον 

κοινωνικό και το φανταστικό μας κόσμο». Η ευρεία θεώρηση που προτείνει ο 

συγγραφέας ο ρόλος είναι τα εξής:

1. Μονάδα προσωπικότητας

2. Περιέχον σκέψεις και συναισθήματα
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3. Έννοια της προσωπικότητας

4. Χαρακτήρας που ερμηνεύεται στο θέατρο

5. Μεταφορά για την κοινωνική ζωή

6. Μέθοδος αντιμετώπισης στη θεραπεία μέσω του Δράματος

Ο ρόλος ως έννοια αρμόζει σε όλο το φάσμα των εμπειριών που βιώνει ο 

άνθρωπος μέσω του σώματος και των αισθήσεων, της λογικής και του 

συναισθήματος, της διαίσθησης και του πνεύματος. Η έννοια «ρόλος» ανήκει 

παραδοσιακά στη δραματική τέχνη και αναφέρεται στα γνωρίσματα του 

συγκεκριμένου τύπου ενός σκηνικού χαρακτήρα (Landy, 2001). Ο ίδιος 

συγγραφέας θεωρεί ότι ο όρος «ρόλος» είναι καταλληλότερος από την λέξη 

«εαυτός» καθώς παραπέμπει στη δραματική και παράδοξη φύση του είναι.

Ο Mead ήταν ο πρώτος από τους κοινωνικούς επιστήμονες που 

εφάρμοσε τη μεταφορά του ρόλου. Συγκεκριμένα είπε:

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι κοινωνικές εκφράσεις της νοημοσύνης ή 

αλλιώς η άσκηση της κοινά λεγάμενης «κοινωνικής νοημοσύνης», εξαρτώνται 

από τη δεδομένη ικανότητα του ατόμου να αναλάβει τους ρόλους ή να «μπει 

στη θέση» των άλλων ατόμων, τα οποία εμπλέκονται με εκείνον σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις. Επίσης εξαρτώνται από την 

απορρέουσα ευαισθησία του απέναντι στη στάση των άλλων προς εκείνων και 

μεταξύ τους (Mead, 1934, σελ. 141).

Ο Moreno στη συνέχεια έκανε ένα γιγάντιο βήμα μετά των Mead και 

τους συναδέλφους του οραματιζόμενους τον άνθρωπο να υποδύεται ενεργά 

τους ρόλους και όχι απλά να τους αποδέχεται (Landy, 2001). Ας δούμε όμως 

πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παιχνίδια ρόλων ως τεχνολογία.
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V. Τα Παιχνίδια Ρόλων (Role-Playing)

Ξεκινώντας την ανάλυση των τεχνικών που έχουν τη ρίζα τους στο 

θέατρο, θα πρέπει να αναφερθούμε σε εκείνη που θεωρείται η πιο 

διαδεδομένη και η πιο παλιά. Αναφερόμαστε στα παιχνίδια - ή αλλιώς 

παίξιμο - ρόλων (role plays, role-playing). Αναλύσεις και έρευνες για την 

συγκεκριμένη πρακτική εμφανίζονται σε περιοδικά από τα μέσα του 20ου 

αιώνα. Ένας απλός ορισμός για το παίξιμο ρόλων είναι ότι πρόκειται για μια 

δυναμική διαδικασία η οποία εμπλέκει του συμμετέχοντες στην ανάληψη 

ρόλων και στην εκδραμάτιση σημαντικών γεγονότων (Kidron, 1977). Άλλος 

ορισμός περισσότερο περιγραφικός από τον προηγούμενο αποτελεί ο ορισμός 

που δίνουν οι Johnson και Johnson (1997) που αναφέρονται στο παίξιμο 

ρόλων ως έναν τρόπο για να βιώσει κανείς εξ ολοκλήρου την διαντίδραση 

που εξερευνά η άσκηση. Ο Thiagarajan (1996, ρ. 521) περιγράφει το παίξιμο 

ρόλων ως την άσκηση στην οποία οι συμμετέχοντες υποδύονται αυθόρμητα 

ρόλους που τους ανατίθενται σε ένα σενάριο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι κύριοι στόχοι του παιχνιδιού των 

ρόλων αποτελούν τα παρακάτω (Solem, 1960):

1. Τα προβλήματα τοποθετούνται σε ένα περιβάλλον που προσομοιώνει 

τη ζωή,

2. Αντιμετωπίζει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι 

συμμετέχοντες,

3. Ασχολείται με προηγηθείσες της συμπεριφοράς στάσεις και 

συναισθήματα μέσα σε ένα πειραματικό πλαίσιο αναφοράς,

4. Τονίζει τη σημασία των συναισθημάτων ως πηγή της συμπεριφοράς,

5. Δημιουργεί χώρο για τη συμμετοχή των συναισθημάτων,

6. Εξασκεί τις διαπροσωπικές δεξιότητες,

7. Παρέχει χώρο και χρόνο για τη δοκιμή ιδεών και υποθέσεων για την 

ανθρώπινη συμπεριφορά,

8. Εξασκεί στον έλεγχο των συναισθημάτων,

9. Οδηγεί στη δράση και στη δοκιμή πιθανών λύσεων.
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10. Περιέχει συνεχή ανατροφοδότηση (feedback).

Οι Maier, Solem και Maier (1957) επιχειρούν μια κατάταξη των 

παιχνιδιών ρόλων που χρησιμοποιούνται στην επιμόρφωση του προσωπικού 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το πόσες ομάδες ανθρώπων εκτελούν 

την άσκηση που δίνεται. Συγκεκριμένα, στην Πολλαπλή Διαδικασία 

Παιχνιδιού Ρόλων (MRP, Multiple Role Playing), όλοι οι συμμετέχοντες 

χωρίζονται σε ομάδες, με το μέγεθος της κάθε ομάδας να εξαρτάται από το 

πόσους συμμετέχοντες απαιτεί το σενάριο της άσκησης. Αυτός ο τρόπος 

απαιτεί όλες οι ομάδες να "παίζουν" ταυτόχρονα. Αυτός ο τρόπος είναι πιο 

κατάλληλος όταν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουν τα 

μέλη για να δοκιμάσουν καινούριες συμπεριφορές και στάσεις. Μπορεί με την 

πρακτική αυτή να συγκριθούν τα συμπεράσματα στα οποία οδηγείται η κάθε 

ομάδα. Επίσης, όταν όλοι πραγματοποιούν την άσκηση, δεν υπάρχει η 

αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο κοινό για να παρατηρήσει και να κρίνει αυτό 

που γίνεται, οπότε είναι πιο απρόσκοπτος ο πειραματισμός.

Ωστόσο, όταν ο κύριος στόχος της άσκησης είναι να αναπτυχθεί η 

ενσυναίσθηση (empathy), δηλαδή η συναισθηματική συμμετοχή και η 

ευαισθησία στο συναίσθημα των άλλων, τότε θεωρείται περισσότερο 

αποδοτική η Διαδικασία Παιχνιδιού Ρόλων μιας Ομάδας (Single Group Role 

Playing procedure). Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προτιμάται επίσης όταν 

θέλουμε να γίνει εντατική επιμόρφωση για μικρές ομάδες και για 

παρουσιάσεις συγκεκριμένου τύπου. Καθώς μια ομάδα πειραματίζεται με την 

άσκηση και οι υπόλοιπες παρατηρούν, είναι εφικτό να συζητηθούν τα 

γεγονότα που οδήγησαν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση την άσκηση. 

Επίσης, οι συμμετέχοντες στην άσκηση είναι πολύ πιθανό να ωφεληθούν 

ιδιαιτέρως από την αναλυτική συζήτηση μετά το τέλος της άσκησης καθώς 

πολύ συχνά δεν έχουν επίγνωση της επίδρασης που έχει η συμπεριφορά τους 

στους άλλους. Φυσικά, πολύ σημαντική είναι και η κατανόηση και ευαισθησία 

που αναπτύσσουν οι παρατηρητές για τα συναισθήματα των συμμετεχόντων 

στην άσκηση.
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Η χρήση του παιχνιδιού ρόλων στην επιμόρφωση είναι ιδιαίτερα συχνή 

καθώς είναι αποδεδειγμένο από έρευνες ότι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πολύ 

πιο γρήγορα από ότι με τις πιο παραδοσιακές μεθόδους επιμόρφωσης και η 

τεχνική αυτή προκαλεί μεγαλύτερη κατανόηση των κρίσιμων δεξιοτήτων και 

στάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε ηγετικές ικανότητες σε ένα μικρό 

πλαίσιο χρόνου. Επίσης, το παιχνίδι ρόλων διευκολύνει την διατήρηση των 

γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης αρά επιτρέπει 

τη «μονιμότερη» μάθηση (Sogunro, 2004).

Το παιχνίδι ρόλων είναι μια ιδιαίτερα σημαντική τεχνική που 

χρησιμοποιείται στα υψηλότερα επίπεδα του γνωστικού πεδίου της μάθησης, 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως η συμβουλευτική, οι συνεντεύξεις, η παροχή 

υπηρεσιών, η επαφή με πελάτες, οι πωλήσεις, οι προσωπικές σχέσεις, οι 

διαπραγματεύσεις, οι ομαδικές συναντήσεις, η έρευνα και οι διαδικασίες 

αλλαγής, επειδή οι καταστάσεις αυτές απαιτούν πρακτική δέσμευση από τους 

συμμετέχοντες στην δράση (Sogunro, 2004).

Επιπλέον, όταν οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους 

από αυτούς που συνήθως παίζουν μέσα στον εργασιακό τους χώρο, τους 

δίνεται η δυνατότητα να εξερευνήσουν και να αναρωτηθούν πάνω στις 

υποθέσεις που κάνουν για τη θέση των άλλων. Επίσης, μπορούν να μάθουν 

νέους ρόλους, να γίνουν πιο συνειδητοί για τους δικούς τους ρόλους και να 

κατανοήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τους ρόλους που καλούνται να 

παίξουν οι άλλοι. Τέλος, μπορούν να κατανοήσουν τις απόψεις που 

εκφράζουν από τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται (Sogunro, 2004).

Η συσχέτιση της επιμόρφωσης μέσω του παιχνιδιού ρόλων και της 

αλλαγής στάσεων έχει βρεθεί σε πολλές περιπτώσεις θετική. Ιδιαίτερα η 

επαναληπτική χρήση του παιχνιδιού ρόλων επιφέρει θετικότερα 

αποτελέσματα από την μεμονωμένη χρήση (Kidron, 1977). Σε σχέση με την 

αλλαγή των ρατσιστικών στάσεων, το παιχνίδι ρόλων έχει βρεθεί να μειώνει 

σημαντικά την ρατσιστική προκατάληψη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου του 

πειράματος. Η αλλαγή αυτή διατηρήθηκε για αρκετό χρόνο μετά την 

πραγματοποίηση του παιχνιδιού ρόλων (Gray & Ashmore, 1975).
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Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

διαφόρων δεξιοτήτων. Από μόνη της, η εμπλοκή με τα παιχνίδια ρόλων 

συσχετίζεται επίσης με την αύξηση της δημιουργικότητας των ατόμων και των 

ομάδων (Kidron, 1977).

Ως παράδειγμα της ανάγκης ανάπτυξης δεξιοτήτων, μπορούν να 

αναφερθούν οι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα των 

πληροφοριακών συστημάτων. Όλο και περισσότεροι μάνατζερ στα 

πληροφοριακά συστήματα τονίζουν ότι όσο σημαντικές κι αν είναι οι τεχνικές 

γνώσεις για την επιτυχία σε αυτόν τον τομέα, είναι πολύ αυξημένη η ανάγκη 

για μη τεχνικές δεξιότητες, όπως είναι οι διαπροσωπικές δεξιότητες. 

Συγκεκριμένα, μια από τις πιο «ποθητές» δεξιότητες είναι η αποτελεσματική 

επικοινωνία. Η έλλειψη της δεξιότητας αυτής έχει οδηγήσει σε αστοχίες 

πληροφοριακών συστημάτων σε κρίσιμους τομείς όπως τον καθορισμό των 

αναγκών και απαιτήσεων για σχεδίασμά προγραμμάτων, την ανακάλυψη 

γνώσεων και την υποστήριξη των τελικών χρηστών των προϊόντων. Δεν έχει 

γίνει ωστόσο ιδιαίτερη έρευνα για την ανακάλυψη τρόπων βελτίωσης αυτών 

των τόσο σημαντικών δεξιοτήτων. Δυστυχώς, υπάρχει η εσφαλμένη υπόθεση 

ότι οι δεξιότητες αυτές θα αυξηθούν με φυσικό τρόπο καθώς μεγαλώνει η 

εμπειρία του εργαζομένου, με αποτέλεσμα να μην επενδύονται χρήματα στην 

επιμόρφωση του προσωπικού για αυτές τις δεξιότητες (Chen et al., 2003). Η 

έρευνα των Chen, Muthitacharoen και Frolick (2003) μελετά ακριβώς την 

δεξιότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας σε επαγγελματίες των 

πληροφοριακών συστημάτων και περιλαμβάνει 93 παιχνίδια ρόλων σε 92 

συμμετέχοντες-απόφοιτους στην ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων μεταξύ 

του 1998 και 2000. Η αποτελεσματική επικοινωνία έχει δύο πολύ σημαντικές 

πλευρές, το περιεχόμενο που ορίζεται ως αυτό το οποίο προσπαθεί κάποιος να 

μεταδώσει και τη διαδικασία που ορίζεται ως ο τρόπος που προσπαθεί 

κάποιος να μεταδώσει την πληροφορία. Αν και το περιεχόμενο απαιτεί καλή 

γνώση του ζητήματος, ευγλωττία και λογική στην οργάνωση των ιδεών, οι 

δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας είναι πιο δύσκολες στο να τις χειριστεί κάποιος και ιδιαίτερα
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σημαντικές τελικά στο να επιτευχθεί η αποτελεσματική επικοινωνία η οποία 

δεν εξαρτάται μόνο από το περιεχόμενο. Τελικά, με τη χρήση των παιχνιδιών 

ρόλων, η συγκεκριμένη έρευνα φτάνει στο συμπέρασμα μετά από στατιστική 

μελέτη ότι η μέθοδος των παιχνιδιών ρόλων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική 

για τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι 

πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις επικοινωνιακές δεξιότητες των 

εργαζομένων στα πληροφοριακά συστήματα και στις μεθόδους ενεργούς 

μάθησης (active learning) όπως είναι τα παιχνίδια ρόλων.

Ήδη έχουμε αναφερθεί στη χρήση των παιχνιδιών ρόλων στην 

επιμόρφωση των γιατρών για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 

ιδιαίτερα όσον αφορά εφήβους ασθενείς (Hardoff & Schonmann, 2001). 

Ωστόσο, εδώ μπορούμε να αναφερθούμε στις ιδιαιτερότητες των παιχνιδιών 

ρόλων όταν τα χρησιμοποιούμε για να επιμορφώσουμε επαγγελματίες. 

Καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι μπορεί να προκαλέσει αμηχανία η έκθεση 

μπροστά σε κοινό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συναδέλφους και εφήβους 

ηθοποιούς οι οποίοι δίνουν τις απόψεις τους για την παρουσίαση. Η 

αμηχανία αυτή μπορεί να οδηγήσει τους γιατρούς στο να χάσουν ένα μέρος 

της φυσικότητας τους και να μην συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο που θα 

συμπεριφέρονταν στο ιατρείο τους. Για το λόγο αυτό, είναι πιο κατάλληλο να 

χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή με μικρότερες ομάδες ανθρώπων με πολύ 

καθορισμένα τα πλαίσια και τους τρόπους συμπεριφοράς και φροντίζοντας 

για την αλληλοϋποστήριξη των μελών. Τα συμπεράσματα από τις ασκήσεις 

αυτές είναι ότι η ενεργή συμμετοχή στις ασκήσεις έχει πολύ καλά 

αποτελέσματα για την μάθηση καθώς προκαλούν το ενδιαφέρον. Επίσης, 

καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη ώστε να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις και 

να δοκιμαστούν σε κάθε πρόβλημα. Βελτιώθηκαν επίσης δεξιότητες όπως η 

προσοχή στον ομιλούντα, η μη-κριτική αντιμετώπιση και προσέγγιση, η 

διαβεβαίωση της εμπιστευτικότητας. Τέλος, υπήρξε πολύ σημαντική η αύξηση 

της αυτοπεποίθησης (Hardoff & Schonmann, 2001).

Το παίξιμο ρόλων χρησιμοποιείται ιδιαίτερα και στις σπουδές για τη 

διδασκαλία και την ενεργή μάθηση διαφόρων αντικειμένων. Ένας στόχος που
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συχνά επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτού του εργαλείου είναι ότι προσφέρει 

έναν εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης της ύλης ενός μαθήματος, ο οποίος 

παράλληλα ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών, κεντρίζοντας το 

ενδιαφέρον και την περιέργεια τους (Shaw, 2004). Ωστόσο, είναι πολύ 

σημαντικός ο προσεκτικός σχεδιασμός της άσκησης ώστε να μη θυσιάσει 

κανείς το περιεχόμενο για να κινήσει απλώς το ενδιαφέρον στους φοιτητές. Ως 

παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την εργασία της Shaw (2004), η οποία 

χρησιμοποίησε προσεκτικά κατασκευασμένα παιχνίδια ρόλων για να 

μπορέσουν οι φοιτητές του τμήματος Διεθνών Σπουδών να χρησιμοποιήσουν 

τις έννοιες που διδαχθήκανε στα αντικείμενα των ειρηνευτικών διαδικασιών 

και τη λήψη αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική.

Οι φοιτητές διαφόρων επαγγελμάτων συχνά αντιμετωπίζουν μια 

δύσκολη μετάβαση από τη μάθηση σε μια αίθουσα ενός πανεπιστημίου, στις 

πραγματικές συνθήκες που πρέπει να εφαρμόσουν πρακτικά τις γνώσεις που 

έχουν αποκτήσει. Οι εκπαιδευτικές προσομοιώσεις όπως είναι τα παιχνίδια 

ρόλων μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή τη μετάβαση ώστε να γίνεται πιο 

ομαλά (Littlefield et al., 1999). Οι φοιτητές της ιατρικής προς το τέλος των 

σπουδών τους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να πάρουν το 

ιστορικό και τα συμπτώματα των ασθενών και να βάλουν σε τάξη τα στοιχεία 

που συλλέγουν ώστε να βγάλουν πιθανές διαγνώσεις. Η έρευνα των Littlefield 

et al. (1999) είχε ως στόχο να διαπιστωθεί το κατά πόσον μπορεί να βοηθήσει η 

εισαγωγή των παιχνιδιών ρόλων στα εξωτερικά ιατρεία όπου δεν υπάρχει 

ιδιαίτερος χρόνος για να δοθεί στην επιμόρφωση των εργαζομένων ή την 

εκπαίδευση των φοιτητών. Διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα χρόνου 

μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ένα βαθμό με την εισαγωγή παιχνιδιών 

ρόλων. Τα κύρια οφέλη της άσκησης υπήρξαν στη βοήθεια που προσέφεραν 

στους φοιτητές ως προς την συλλογή των στοιχείων του ιστορικού και στο ότι 

μείωσαν την διακύμανση της απόδοσης μεταξύ των φοιτητών. Τα παραπάνω 

οδήγησαν στο επιπλέον συμπέρασμα ότι σε περίπτωση που χρειάζεται να 

μειωθεί ο χρόνος που αφιερώνεται στην άσκηση, μπορεί να γίνει ένα 

προκαταρκτικό τεστ επιλογής των πιο αδύναμων φοιτητών που φαίνεται από
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τα στοιχεία ότι είναι αυτοί που ωφελούνται περισσότερο από αυτές τις 

ασκήσεις.

Σημαντικές ερωτήσεις λοιπόν που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση 

των παιχνιδιών ρόλων στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση είναι 1) το πόσο 

γρήγορα μπορούν να παρέχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και 2) αν η αύξηση 

που παρατηρείται σε συγκεκριμένες δεξιότητες μεταξύ των ασκήσεων τείνει να 

μειώνεται καθώς περνά ο χρόνος (Chen et al., 2003). Όσον αφορά στις 

παραπάνω ερωτήσεις και για τις επικοινωνιακές δεξιότητες που 

προαναφέραμε, η έρευνα των Chen et al. (2003) αναφέρει ότι τόσο οι σχετικές 

με το περιεχόμενο όσο και οι σχετικές με τη διαδικασία επικοινωνιακές 

δεξιότητες βελτιώνονται μετά από μια σειρά παιχνιδιών ρόλων στους 

επαγγελματίες στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο ο 

ρυθμός βελτίωσης των δεξιοτήτων τείνει να μειώνεται καθώς περνά ο χρόνος. 

Ωστόσο αυτό είναι κάτι αναμενόμενο αν κάποιος λάβει υπόψη του τη θεωρία 

της καμπυλότητας της μάθησης (learning curve theory), η ικανότητα ενός 

ατόμου να μαθαίνει αναμένεται να μειωθεί κατά τη διάρκεια ενός χρονικού 

πλαισίου. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος οι συμμετέχοντες να γίνουν απαθείς 

στα παιχνίδια ρόλων καθώς συνηθίζουν σε αυτά και ίσως επειδή παρατηρούν 

ότι τα εντυπωσιακά αρχικά αποτελέσματα δεν συνεχίζουν να εμφανίζονται 

(Chen et al., 1999).

Ένα άλλο ερώτημα που κάνει την εμφάνιση του αφότου αποφασιστεί η 

χρήση των παιχνιδιών ρόλων στην εκπαίδευση είναι το κατά πόσον θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν επαγγελματίες ηθοποιοί για να κάνουν πιο αληθοφανή 

την αλληλεπίδραση ή το κατά πόσον θα πρέπει να αλληλεπιδράσουν οι 

συμμετέχοντες μεταξύ τους. Ο Pomerantz (2003) που όπως έχουμε δει 

χρησιμοποιεί τα παιχνίδια ρόλων για την εκπαίδευση των φοιτητών στην 

Κλινική Ψυχολογία, προτείνει τη συνεργασία των τμημάτων με τα τμήματα 

Θεάτρου των Πανεπιστημίων ώστε να μπορέσει το κόστος να κρατηθεί 

χαμηλά και ταυτόχρονα να υπάρξουν τα οφέλη από τη χρήση 

επαγγελματιών, όπως είναι η αληθοφάνεια και η σοβαρότητα. Με αυτό τον 

τρόπο επίσης αποφεύγονται οι προσωπικές σχέσεις που μπορεί να έχουν οι

44



Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού

συμμετέχοντες μεταξύ τους και ίσως να αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των 

παιχνιδιών ρόλων. Αυτό είναι κάτι που αναφέρει και ο Cotton (1996), ότι 

δηλαδή αν τα παιχνίδια ρόλων είναι μεταξύ συνεργατών, η προσωπική σχέση 

αλλοιώνει την ψυχολογική αλληλεπίδραση μεταξύ τους και αλλάζει το 

αποτέλεσμα μην μπορώντας το παιχνίδι ρόλων να προσομοιώσει την 

πραγματικότητα. Οι Hardoff & Schonmann (2001) επίσης χρησιμοποιούν 

έφηβους ηθοποιούς για την προσομοίωση των νεαρών ασθενών. Είναι πολύ 

ενδιαφέρον να αναφερθεί μάλιστα ότι υπάρχουν εταιρίες που προσφέρουν 

την υπηρεσία παροχής επαγγελματιών ηθοποιών για την πραγματοποίηση 

των παιχνιδιών ρόλων, όπως είναι η αγγλική εταιρία Roleplay UK [URL03].

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούν και τα αποτελέσματα της 

σύντομης έρευνας μετά την εκπαίδευση μέσω παιχνιδιών ρόλων που έκανε ο 

Pomerantz (2003).

Πίνακας 1 - Αξιολογήσεις Φοιτητών για την συνεργασία Ενεργούς Μάθησης των τμημάτων 
Θεάτροο-Ψοχολογίας

Ερώτημα Μέσος Τ.Α. (SD)
1 Το παιχνίδι ρόλων αύξησε την κατανόηση των εννοιών του βιβλίου 4,18 1,10
2 Το παιχνίδι ρόλωναύξησε τηνκατανόηση τωνεννοιώνπου συζητήθηκαν στην 

τάξη 4,17 1,07
3 Η παρατήρηση του καθηγητή στο παιχνίδι ρόλων με τους μαθητές του 

θεάτρου ήταν πολύτιμες 4,57 0,59
4 Ο μαθητής θεάτρου με τον οποίο δούλεψα προσέγγισε το ρόλο με σοβαρότητα 4,18 1,14
5 Ο μαθητής θεάτρου με τον οποίο δούλεψα έδειξε επάρκεια στην υποκριτική 

ικανότητα 4,24 0,94
6 Το παιχνίδι ρόλων θα ήταν λιγότερο αποτελεσματικό ανκάποιος συμφοιτητής 

μου έπαιζε τον ασθενή 4,00 0,87
7 Με δυσκόλεψε η παρουσία της κάμερας κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών 

ρόλων 2,90 0,79
8 Η λογική της συνεργασίας με μαθητές θεάτρου ήτανπροβληματική 3,05 1,29
9 Η διαδικασία αξιολόγησης τωνπαιχνιδιών ρόλων από τον επόπτη ήταν δίκαιη 4,41 0,85

10 Ο λόγος για τον οποίο έγιναν τα παιχνίδια ρόλων επεξηγήθηκε επαρκώς 4,61 0,66
11 Τα παιχνίδια ρόλων ήταν μια θετική εκπαιδευτική εμπειρία 4,25 1,07

Από όλα τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι η χρήση των παιχνιδιών 

ρόλων στην επιμόρφωση και την εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς 

βασίζεται στο «συνεργατικό» μοντέλο μάθησης, το οποίο απαιτεί από τα 

άτομα να μαθαίνουν από τις διαντιδράσεις τους με άλλα άτομα. Το καθήκον 

του εκπαιδευτή είναι παρέχει ερεθίσματα κατά τη διάρκεια της άσκησης και 

παρέχεται ανάδραση και από τον εκπαιδευτή αλλά και από τους 

συμμετέχοντες. Πέρα από το ότι αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική
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στρατηγική επιμόρφωσης, οι ασκήσεις των παιχνιδιών ρόλων είναι 

προκλητικές και στο να κατασκευαστούν (Chen et al., 2003). Επίσης, πολύ 

σημαντικό για το παιχνίδι ρόλων είναι ότι επιτρέπει με την αλλαγή ρόλων 

στα άτομα να κατανοήσουν τις θέσεις των άλλων και πως αυτοί βιώνουν τα 

προβλήματα και την οπτική τους σε αυτά (Sogunro, 2004).

Δεν μπορεί όμως κανείς να μη λάβει υπόψη του και την κριτική που 

έχουν δεχθεί τα παιχνίδια ρόλων στην χρήση τους στην επιμόρφωση. Η κύρια 

κριτική που έχει ασκηθεί είναι για το κόστος σε χρόνο, σε εμπειρία και σε 

δέσμευση πόρων (Sogunro, 2004). Ο Northcott (2002) αναφέρει τρεις 

περιπτώσεις νοσηλευτών που υπέφεραν από τη χρήση των παιχνιδιών ρόλων. 

Αναφέρει ενδεικτικά ότι σαν προσέγγιση το παιχνίδι ρόλων είναι παρόμοιο 

με το ψυχόδραμα (στο οποίο θα αναφερθούμε σε άλλο κεφάλαιο) με τη 

διαφορά ότι έχει εκπαιδευτικό αντί για θεραπευτικό χαρακτήρα. Με την 

σκέψη αυτή, μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπαίνοντας σε ρόλους 

δύσκολους, μπορεί να ξυπνήσουν δυσάρεστες αναμνήσεις ή απωθημένα 

συναισθήματα από το παρελθόν τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί 

προσεκτικά ο εκπαιδευτής και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

έμπειρος και με τις κατάλληλες γνώσεις. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να παίρνει υπόψη ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν 

εμπειρίες ζωής που παρέχουν το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα χτίσει την 

εκπαίδευση τους και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοούνται ή να 

παραβλέπονται. Η μάθηση συντελείται ως ένας «μετασχηματισμός της 

οπτικής» (Mezirow, 1983), μια διαδικασία στην οποία δεσπόζουν η αλλαγή 

και η σκέψη. Σε έναν τέτοιο μετασχηματισμό οπτικής, ένα 

αποπροσανατολιστικό δίλημμα κάνει την εμφάνιση του το οποίο χρειάζεται 

προσεκτική διερεύνηση και κριτική αξιολόγηση των υποθέσεων που έχουμε 

για τους ρόλους και τις προσδοκίες. Οι νέοι ρόλοι πρέπει τελικά να 

δοκιμαστούν και να επανενσωματωθούν στα πλαίσια της καινούριας οπτικής.

Αν και η πιο συχνή χρήση του παιχνιδιού ρόλων είναι η επιμόρφωση 

του προσωπικού και συγκεκριμένα η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η χρήση του δεν
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περιορίζεται σε αυτό. Ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα, οι χρήσεις του 

παιχνιδιού ρόλων στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλάμβαναν (Miller, 1951):

1. Μία τεχνική για την επίλυση προβλημάτων

2. Τεχνική επιλογής προσωπικού

3. Μέθοδο επιμόρφωσης προσωπικού και υπευθύνων

Πιο κοντά στο σήμερα, οι χρήσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

είναι οι εξής (Cotton, 1996):

1. Η αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων

2. Η εξέλιξη και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων των 

εργαζομένων

3. Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων με επιμόρφωση

4. Η επιλογή προσωπικού

Στις παραπάνω χρήσεις πρέπει να προστεθεί και η χρήση των παιχνιδιών 

ρόλων στην έρευνα, για να μελετηθούν και να διερευνηθούν μοντέλα. Κάτι 

τέτοιο επιχειρούν οι Ashmore & Banks (2003) στην έρευνα τους για να 

μελετήσουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες των νοσοκόμων μέσω ενός μοντέλου 

που έχει προταθεί και που χωρίζει τις παρεμβάσεις τους στους ασθενείς σε έξη 

κατηγορίες. Με αυτή την έρευνα, επιδιώκεται επίσης να προσδιοριστούν οι 

πραγματικές δεξιότητες των φοιτητών σε αντίθεση με τις δεξιότητες που 

γίνονται αντιληπτές από τους ίδιους και που μπορεί να διαφέρουν.

Τα παιχνίδια ρόλων έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης 

από τη δεκαετία του 1940. Θεωρείται μια πλούσια και πολυεπίπεδη τεχνική 

αξιολόγησης και έχει χρησιμοποιηθεί από ερευνητές διαφόρων θεωρητικών 

κατευθύνσεων (Forrester, 2000). Οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τα εργαλεία 

αξιολόγησης για να προσδιορίσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες και να 

αξιολογήσουν αν υπάρχει αναγκαιότητα για θεραπεία και να καθοδηγηθούν 

στις παρεμβάσεις τους μέσα από τις παρατηρήσεις που θα κάνουν. Επίσης 

ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόμου, αξιολογώντας παράλληλα την παρούσα 

ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο (Forrester, 2000).

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού
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Τα δεδομένα που μπορούν να συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια ενός 

παιχνιδιού ρόλων είναι πολυποίκιλα. Με τη χρήση της τεχνικής αυτής μπορεί 

να προσεχθεί ο βαθμός της οπτικής επαφής, η ποιότητα των σωματικών 

κινήσεων, ο τόνος της φωνής ή περισσότερο αφηρημένες μεταβλητές όπως η 

έκφραση συναισθημάτων, η φαντασία και η αυθεντικότητα (Forrester, 2000).

Οι Bronfenbrenner και Newcomb (1948) ήταν δύο από τους αρχικούς 

ερευνητές που ανέπτυξαν τη χρήση των παιχνιδιών ρόλων και του 

αυτοσχεδιασμού ως εργαλείου αξιολόγησης, παραδέχονται ότι η φύση του 

εργαλείου αυτού είναι πολύ δύσκολο να διερευνηθεί ως προς την αξιοπιστία 

και την εγκυρότητα. Η φύση του αυτοσχεδιασμού είναι μεταβαλλόμενη, οι 

καταστάσεις που εκδραματίζονται ποικίλλουν και η φύση της σκηνής 

εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Οι παραπάνω ερευνητές 

αποκαλύπτουν ότι η εργασία τους είναι το αποτέλεσμα κλινικών 

παρατηρήσεων, ανεπιβεβαίωτων από ελεγχόμενη πειραματική έρευνα. 

Ωστόσο πολλοί από τους μετέπειτα ερευνητές της μεθόδου βασίστηκαν στη 

μελέτη αυτή και βρήκαν ότι τα παιχνίδια ρόλων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσει κανείς τη διαδικασία και το πλαίσιο 

από τα οποία συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα καθώς και το περιεχόμενο 

(Forrester, 2000).

Η χρήση των παιχνιδιών ρόλων για την αξιολόγηση προσωπικών 

χαρακτηριστικών μπορεί να εντοπιστεί στο 1942 οπότε και το Γραφείο 

Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS - Office of Strategic Services) άρχισε να 

επιμορφώνει, να αξιολογεί και να προετοιμάζει αξιωματικούς για αποστολές 

σε άλλα κράτη (Forrester, 2000). Η ομάδα αξιολογήσεων έκρινε την τα 

παιχνίδια ρόλων πολύ σημαντικά, τα οποία ήταν στην κατάταξη της 

σημαντικότητας δεύτερα μετά την συνέντευξη (Bronfenbrenner & Newcomb, 

1948).

Διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς προσπαθούν να 

εντοπίσουν τη χρησιμότητα των παιχνιδιών ρόλων ως εργαλείου για την 

αξιολόγηση. Για παράδειγμα η δημοσίευση των Tupes et al. (1958), προσπαθεί 

να συσχετίσει την απόδοση των στρατιωτικών στα παιχνίδια ρόλων με δείκτες
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που αποκαλύπτουν τη δεξιότητα της ηγεσίας και κάποιες άλλες συμπεριφορές 

όπως προσαρμογή, εξωστρέφεια, αποφασιστικότητα, κοινωνική ωριμότητα 

και άλλα. Ο Borgatta (1961) προσπάθησε να κάνει κάτι παρόμοιο δίνοντας 

περισσότερο βαρύτητα στο αν τα άτομα είναι διεκδικητικά ή υποχωρητικά 

και στην συναισθηματική ευαισθησία που επιδεικνύουν.

Ο Martin (1991) με την έρευνα του προσπάθησε να αξιολογήσει την 

εμπλοκή στα παιχνίδια ρόλων για να εξηγήσει το φαινόμενο που 

παρουσιάζεται σε διάφορες έρευνες ότι δηλαδή για κάποια άτομα τα 

παιχνίδια ρόλων παρουσιάζονται ως αξιόπιστο εργαλείο ενώ σε κάποια άλλα 

άτομα δε δίνουν ασφαλή συμπεράσματα. Εξάλλου ο Landy (2001) λέει 

σχετικά με την συναισθηματική συμμετοχή σε έναν ρόλο ότι υπάρχουν τρία 

επίπεδα και συγκεκριμένα:

1. Η «υπεραπόσταση», παρόμοια με τη μη συμμετοχή του Sarbin, που 

χαρακτηρίζεται από ελάχιστο βαθμό θυμικού και υψηλό βαθμό 

λογικής σκέψης η οποία μας απομακρύνει από τα συναισθήματα μας 

και τα συναισθήματα των άλλων

2. Η «υποαπόσταση», παρόμοια με την οιστριονική νεύρωση, που 

χαρακτηρίζεται από υπεραφθονία συναισθήματος, το οποίο πνίγει 

την αντικειμενικότητα και τις ικανότητες μας για στοχασμό.

3. Η «αισθητική απόσταση», παρόμοια με τη συναρπαστική ερμηνεία, 

που διακρίνεται για την ισορροπία θυμικού και γνωστικού, αφού 

περιλαμβάνονται και το συναίσθημα και ο στοχασμός.

Οι Bronfenbrenner και Newcomb (1948) εξηγούν τη χρησιμότητα του 

τεστ ως εξής:

Το υποκείμενο συχνά εξαναγκάζεται στο να είναι αυθόρμητο από 

απρόβλεπτα και ανεξέλεγκτα στοιχεία στη συμπεριφορά του συναδέλφου 

συμμετέχοντα. Αυτά τα στοιχεία εξυπηρετούν επίσης στο να κινητοποιήσουν το 

συναίσθημα ώστε ακόμη κι αν η κατάσταση είναι τεχνητή στην αρχή, πολύ 

γρήγορα εμφυσείται με συναισθήματα που είναι πραγματικά. Γίνεται ένα 

ζήτημα εμφανούς κλινικής σημασίας το εάν κάτω από αυτές τις συνθήκες θα 

μπορέσει να παραμείνει ευαίσθητος στη συμπεριφορά και τα αισθήματα του

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού
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συντρόφου του και να ανταποκριθεί σε αυτά κατάλληλα, ή αν οι πράξεις του 

θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό από τις δικές του ανάγκες (ρ. 377).

Σε κάθε περίπτωση πάντως που χρησιμοποιείται το θέατρο ως εργαλείο 

αξιολόγησης θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή. Ο Yardley (1982) 

προειδοποιεί τους ερευνητές που χρησιμοποιούνε τα παιχνίδια ρόλων ότι θα 

πρέπει να αντιμετωπίσουν πρώτα τις δικές τους προκαταλήψεις πριν 

μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα παιχνίδια ρόλων ως ερευνητικό εργαλείο. 

Καθώς το θέατρο είναι ένα δυνατό εργαλείο που έχει την ικανότητα να ξυπνά 

συναισθηματικές αναμνήσεις ή εικόνες θα πρέπει να προσέχουμε στο πως 

χειριζόμαστε τις καταστάσεις αυτές, όπως μας προτείνει και ο Northcott 

(2002).

Ο Moreno που ανέπτυξε και τη θεωρία του ψυχοδράματος που θα δούμε 

σε επόμενο κεφάλαιο πίστευε ότι κάθε άτομο έχει ένα ρεπερτόριο ρόλων. Η 

καλή πνευματική υγεία αποδεικνύεται κατά τον Moreno από ένα ευρύ και 

ευέλικτο ρεπερτόριο ρόλων και τρόπους παιξίματος (Forrester, 2000).

Η Forrester (2000) χρησιμοποιεί τους όρους παιχνίδια ρόλων (role-plays) 

και θεατρικό αυτοσχεδιασμό (dramatic improvisation) χωρίς να διακρίνει 

ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ τους. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία 

αντιμετωπίζουμε τις δύο έννοιες ως δύο διαφορετικές έννοιες θεωρώντας ότι 

τα παιχνίδια ρόλων βρίσκουν περισσότερη εφαρμογή στην επιμόρφωση του 

προσωπικού, ενώ ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός αντιμετωπίζεται ως ένας πιο 

γενικός όρος ο οποίος έχει εφαρμογή στην αναζήτηση θεωρητικού πλαισίου 

για τον οργανωσιακό αυτοσχεδιασμό. Στο επόμενο κεφάλαιο λοιπόν, 

εξετάζουμε τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό και τη σχέση του με τον 

οργανωσιακό.
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VI. Θεατρικός Αυτοσχεδιασμός και η Σχέση του με τον 

Οργανωσιακό Αυτοσχεδιασμό

Η ενασχόληση μας με τον οργανωσιακό αυτοσχεδιασμό είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς την τελευταία δεκαετία, ο αυτοσχεδιασμός έχει κερδίσει 

ιδιαίτερη αναγνώριση ως μια στρατηγική ικανότητα που υποστηρίζει τις 

επιχειρήσεις του 21ου αιώνα στον δρόμο της αλλαγής, της προσαρμογής, της 

ανταπόκρισης στο περιβάλλον, στα χαλαρά όρια και στην ελαχιστοποίηση 

της ιεραρχίας (Hatch, 1998). Οι επιχειρήσεις που καταπιάνονται με 

συνεχόμενους αυτοσχεδιασμούς μέσα από δημιουργικά σχέδια όλων των 

μεγεθών είναι πολύ καλύτερα εξοπλισμένες για να εξερευνήσουν τις 

ιδιαιτέρως απειλητικές τεχνολογίες και να υιοθετήσουν ραγδαίες αλλαγές 

(Kanter, 2002).

Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις περνάνε περιόδους κρίσεων επειδή δεν 

είχαν την ικανότητα να πρωτοτυπήσουν και να ανανεώσουν τον εαυτό τους 

(Crossan et al., 1996). Σπανίως για κάτι τέτοιο ευθύνεται η έλλειψη 

σχεδιασμού καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό 

εσωτερικών σχεδιαστών στρατηγικής αλλά και εξωτερικούς συμβούλους. 

Ωστόσο οι μάνατζερ, επιμένουν να χρησιμοποιούν μόνο παραδοσιακά 

εργαλεία όπως τις δηλώσεις του οράματος, τα μακροπρόθεσμα σχέδια και τα 

εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να 

οδηγήσουν τον οργανισμό στο μέλλον. Σε μεγάλο βαθμό αυτό συμβαίνει 

επειδή δεν έχουν άλλες τεχνικές για να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες 

(Crossan et al., 1996). Αν δεν μπορούν να προγνώσουν και να σχεδιάσουν, τι 

άλλο μπορούν να κάνουν; Οι Crossan et al. (1996) προτείνουν τον 

αυτοσχεδιασμό ως μια διοικητική τεχνική για την αντιμετώπιση της νέας 

πραγματικότητας των ραγδαίων αλλαγών στα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Ας δούμε όμως τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό. Οι Frost «Sr Yarrow (1990) 

δίνουν έναν γενικό ορισμό για τον αυτοσχεδιασμό που έχει ισχύ για τους 

διάφορους ρόλους που μπορεί να παίξει ως εργαλείο επιμόρφωσης, εργαλείο 

γραψίματος σεναρίων και για την θεατρική παράσταση:
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Η δεξιότητα του να χρησιμοποιεί κάποιος τα σώματα, τον χώρο, όλους 

τους ανθρώπινους πόρους, για να δημιουργήσει μια φυσική έκφραση με 

συνοχή μιας ιδέας, μιας κατάστασης, ενός χαρακτήρα (ή ακόμα, ίσως, και ενός 

κειμένου). Το να το κάνει αυτό αυθόρμητα, σε ανταπόκριση στα άμεσα 

ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του και να το κάνει a I'improviste: 

σαν να λειτουργεί έκπληκτος, χωρίς προκαταλήψεις.

Η Spolin (1999) δίνει τον εξής ορισμό:

Το να κατευθύνεσαι προς την επίλυση του προβλήματος χωρίς 

προκατάληψη ως προς το πως θα το κάνεις. Να επιτρέπεις στα πάντα που 

βρίσκονται στο περιβάλλον (έμψυχα ή άψυχα) να λειτουργήσουν προς όφελος 

σου για να λύσεις το πρόβλημα.

Η Seham (2001) καταφέρνει να αποδώσει τους πολλούς ορισμούς του 

θεατρικού αυτοσχεδιασμού όταν δηλώνει ότι ο αυτοσχεδιασμός είναι ένας 

συνδυασμός «του να δρας» και του «να αφήνεσαι» ('making do' and 'letting 

go'). To κομμάτι της δράσης εστιάζεται στο δημιουργικό μέρος του 

αυτοσχεδιασμού ενώ το κομμάτι του «αφήματος» έχει το νόημα ότι ο 

αυτοσχεδιασμός είναι μια αυθόρμητη διαδικασία. Στο αυτοσχεδιαστικό 

θέατρο, οι ηθοποιοί ελευθερώνουν τους εαυτούς τους από τα κοινωνικά 

αποδεκτά πλαίσια συμπεριφοράς και τις υποθέσεις για το ποια θεωρείται 

αναμενόμενη συμπεριφορά (Vera & Crossan, 2004).

Αν συγκρίνουμε τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό με το παραδοσιακό 

θέατρο βλέπουμε ότι στο παραδοσιακό θέατρο ξεκινάμε με το σενάριο το 

οποίο υπαγορεύει την κατεύθυνση και τη ζωή της παράστασης. Ο σκηνοθέτης 

επιλέγει ένα σύνολο ηθοποιών τους οποίους θα χρησιμοποιήσει για να 

αποδώσουν κάποιους προδιαγεγραμμένους ρόλους και είναι υπεύθυνος για 

να επιβεβαιώσει ότι θα αποδώσουν πιστά το κείμενο που τους δίνεται. Ο 

αυτοσχεδιασμός αντίθετα διαφέρει στο γεγονός ότι πρώτα απ' όλα δεν έχει 

σενάριο και αυτή είναι η σημαντικότερη διαφορά. Οι ηθοποιοί αντί να 

ακολουθούν έναν αυστηρά προκαθορισμένο ρόλο ή μια εκ των προτέρων 

προδιαγεγραμμένη σκηνή, έχουν την ελευθερία να ορίσουν τους ρόλους τους 

μέσα στις ευρύτερες παραμέτρους που μπορεί να θέτει το κοινό, χωρίς να
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περιορίζονται από παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο. Ο σκηνοθέτης 

είναι αυτός που θα κάνει τους ηθοποιούς να συλλογιστούν πάνω στις πράξεις 

τους για να μάθουν από τις εμπειρίες τους (Crossan et al., 1996).

Μπορούμε επίσης να δούμε την αναλογία των επιχειρήσεων με το 

παραδοσιακό θέατρο. Μια επιχείρηση λειτουργεί κάτω από μια συγκεκριμένη 

επιχειρησιακή στρατηγική και ένα σύνολο πολιτικών (σενάριο), το οποίο 

προσδιορίζει τη φύση της επιχείρησης όσον αφορά στους στόχους, στα 

προϊόντα, στις αγορές και στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (πλοκή). Οι 

οργανωσιακές δομές απεικονίζουν την λειτουργία και την «εμβέλεια» των 

εργαζομένων (ηθοποιών), των οποίων ο ρόλος είναι να λειτουργούν μέσα στη 

στρατηγική αυτή ως ειδικοί περιοριζόμενοι σε μια συγκεκριμένη λειτουργία. 

Ο γενικός διευθυντής (σκηνοθέτης) παίζει έναν σημαντικό ρόλο στο να 

διασφαλίσει ότι η στρατηγική θα εξελιχθεί όπως προγραμματίζεται. Τα πάγια 

(σκηνικά) και σε μερικές περιπτώσεις οι εργασιακές φόρμες (κουστούμια) 

διευκολύνουν την σωστή «απόδοση» της στρατηγικής. Όπως σε ένα 

παραδοσιακό θεατρικό έργο, οι επιχειρήσεις τείνουν να γίνονται οργανισμοί 

που σχεδιάζουν με στερεότυπο τρόπο, υπερτονίζοντας την εστίαση και τον 

έλεγχο. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις θα έπρεπε να γίνουν πιο 

αυτοσχεδιαστικές αν δεν θέλουν να τελειώσουν όπως ένα έργο στο τέλος της 

παράστασης (Crossan et al., 1996).

Βλέπουμε εύκολα τις αναλογίες που εμφανίζονται σε ένα οργανωσιακό 

περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τον τίτλο του βιβλίου των Pine & Gillmore 

(1999) που υποστηρίζουν ότι «η εργασία είναι θέατρο και κάθε επιχείρηση μια 

σκηνή» ("work is theatre and every business a stage").

Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε κάποιους ορισμούς που εμφανίζονται 

στη βιβλιογραφία του μάνατζμεντ, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας 

σχετικά με τον αυτοσχεδιασμό. Κανείς μπορεί να βρει συγκεντρωμένους τους 

ορισμούς που βρίσκονται διάσπαρτοι στη βιβλιογραφία στο άρθρο των 

Cunha et al. (1999). Δε θα αναφερθούμε σε όλους καθώς παραθέτονται στο 

άρθρο περισσότεροι από 60 ορισμούς, αλλά γίνεται μια επιλογή των 

σημαντικότερων που παραθέτονται στη συνέχεια σε μορφή πίνακα.

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού

53



Διπλωματική εργασία του Λιώτα Ναούμ - Μ.Β.Α.

Πίνακας 2 - Ορισμοί του αστοσχεδιασμοό στην αρθρογραφία

Συγγραφέας Ορισμός Περιοχή

Α. Οργανωσιακή οπτική του αυτοσχεδιασμού

Barrett (1998) «... κατασκευή και εύρεση πρωτότυπων 
αντιδράσεων χωρίς προδιαγεγραμμένο 
σενάριο και χωρίς βεβαιότητα για τα 
αποτελέσματα. Ανακάλυψη του
μέλλοντος που δημιουργεί [η δράση] 
καθώς εξελίσσεται» (σελ. 605)

Μάνατζμεντ

Bastien & Hostager «... η εύρεση, υιοθέτηση και εφαρμογή Οργανωσιακή

(1988) καινούριων [...] ιδεών [από άτομα] μέσα 
στο πλαίσιο μιας κοινής συνείδησης της 
απόδοσης της ομάδας καθώς αυτή 
εκτυλίσσεται μέσα στο χρόνο.» (σελ. 583)

πρωτοτυπία

(organizational

innovation)

Ciborra (1996) «... η αποδοτική δημιουργία νέων 
συνδυασμών πόρων, ρουτινών και 
δομών οι οποίες μπορούν να ταιριάζουν 
τις τρέχουσες ταραγμένες συνθήκες» 
(σελ. 104)

Οργανωσιακή

σχεδίαση

Crossan (1997) «... αυθορμητισμός στη δράση [με έναν 
υψηλό] βαθμό διαίσθησης.» (σελ. 39)

Γενικό

Μάνατζμεντ

Crossan & Sorrenti «διαίσθηση που καθοδηγεί την πράξη με Οργανωσιακή

(1997) έναν αυθόρμητο τρόπο» (σελ. 156) μάθηση

Crossan et al. (1996) «... η λήψη αποφάσεων και η 
προσαρμογή στις ανάγκες και συνθήκες 
που αλλάζουν» (σελ. 26), «... οι ιδέες [...] 
ανέρχονται με καινούριους και
δημιουργικούς τρόπους που δεν 
σχεδιάζονται από τον ηθοποιό» (σελ. 
28), «... το να εκμεταλλεύεται κανείς τις 
ευκαιρίες που του παρουσιάζονται τη 
στιγμή που του παρουσιάζονται» (σελ. 
34)

Στρατηγική

Eisenberg (1990) «... αξιοποιώντας τις ελάχιστες
ομοιότητες και συνδυάζοντας απλές

Επικοινωνία και 

μάνατζμεντ

54



Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού

κατασκευές με πολύπλοκους τρόπους» 
(σελ. 154)

Hatch (1998) «... δοκιμάζοντας και [...] με δομή» Οργανωσιακή

θεωρία

Kamoche & Cunha 

(1997)

«... η ικανότητα να συνθέτει και να εκτελεί 
ταυτόχρονα» (σελ. 362)

Ομαδική

εργασία

Klein & Dellarocas 

(1998)

«... [η] ικανότητα να ανταποκριθεί
[κανείς] αποτελεσματικά όταν
συμβαίνουν 'εξαιρέσεις'.» (σελ. 1)

Μάνατζμεντ

εργασιακής

ροής

Meyer (1998) «... σε ελάχιστο χρόνο [...] η επινόηση 
ευφυών λύσεων για δυσεπίλυτα 
προβλήματα» (σελ. 572)

Οργάνωση

Moorman & Miner 

(1998)

«... όταν η σύνθεση και η εκτέλεση μιας 
πράξης συμπίπτουν χρονικά» (σελ. 1)

Ανάπτυξη νέων 

προϊόντων

Miner etal. (1996) «... πράξεις, και αυθόρμητες και
πρωτότυπες, οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία καθώς οι 
πράξεις βρίσκονται σε εξέλιξη»

Ανάπτυξη νέων 

προϊόντων

Thayer (1988) «το να κάνεις τα πράγματα να 
δουλεύουν χρησιμοποιώντας ευφυώς 
οτιδήποτε σου βρίσκεται, αδιαφορώντας 
για τα 'σωστά' εργαλεία και τους 
'σωστούς' πόρους.» (σελ. 239)

Ηγεσία

Weick (1993) «... διεργασίες και σχέδια τα οποία 
συνεχώς ανακατασκευάζονται» (σελ. 
348), «... μια αλλαγή του τύπου της 
προσοχής και της σημασίας που 
υποβάλλεται σε μια εν εξελίξει δέσμη 
κοινωνικής δραστηριότητας» (σελ. 351)

Οργανωσιακή

σχεδίαση

B. Ψυχολογική οπτική του αυτοσχεδιασμού

Berry Λ Irvine (1986) «... η από μέρα σε μέρα γνωστική 
πλήρωση» (σελ. 272) ("... day-to-day 
cognitive performance")

Διαπολιτισμική

γνωστική

ψυχολογία

Erickson (1982) «... στρατηγικά προσαρμόσιμη δράση» 
(σελ. 161), «... τοπικά τοποθετημένη 
εναλλαγή σε [...] μη τοπικά

Εκπαιδευτική

ψυχολογία
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προκαθορισμένα θέματα» (σελ. 165), «... 
η δημιουργία καινούριου νοήματος 
ταυτόχρονα με την προσαρμογή στις 
τυχαίες συνθήκες της στιγμής» (σελ. 166)

Gardner & Rogoff 

(1990)

«... η προσαρμογή των σχεδίων στις 
συνθήκες» (σελ. 481)

Εξελικτική 

ψυχολογία των 

παιδιών

Scribner (1986) «... το μυαλό σε δράση» (σελ. 15) Γνωστική

ψυχολογία

Southworth (1983) «... γεννιέται από το ‘τώρα’, είναι πιθανό 
να αλλάζει συνεχώς και μπορεί να είναι 
αντισυμβατικός» (σελ. 204)

Θεραπεία

Γ. Κοινωνιολογική οπτική για τον αυτοσχεδιασμό

Marchin & Carrithers 

(1996)

«... το να μην έχεις μια σταθερή 
απόκριση [για τα εξωτερικά ερεθίσματα], 
αλλά να [δημιουργείς] διαφορετικές 
αποκρίσεις ανάλογα με [...] τις 
συνθήκες» (σελ. 344)

Ανθρωπολογία

Powers (1981) «... η έκταση με την οποία [το νόημα] 
δημιουργείται από τους ανθρώπους που 
είναι άμεσα εμπλεγμένοι σε σχέση.»

Κοινωνιολογία

Sharron (1983) «... άμεση και αυθόρμητη [...] διεργασία 
δημιουργίας» (σελ. 224)

Κοινωνιολογία

Σε μια σύγκριση του θεατρικού με τον οργανωσιακό αυτοσχεδιασμό, 

μπορεί κανείς να συμπεράνει εύκολα ότι ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός έχει ως 

κίνητρο κυρίως τις καλλιτεχνικές και αισθητικές επιδιώξεις, σε αντιπαράθεση 

με τους οργανισμούς στους οποίους οι αυτοσχεδιασμοί έχουν ως σημεία 

εκκίνησης τις καταστάσεις πίεσης χρόνου, την αμφισημία και την 

αβεβαιότητα (Crossan et al., 2004; Weick, 1993, 1998). Οι Vera & Crossan 

(2004) προτείνουν ότι η δημιουργικότητα και ο αυθορμητισμός είναι οι κύριες 

διαστάσεις του αυτοσχεδιασμού καθώς περικλείουν οπτικές όπως η διαίσθηση, 

η ευελιξία και η χρήση των κάθε στιγμή διαθέσιμων υλικών και πόρων. Ο
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ορισμός που δίνουν είναι ότι «αυτοσχεδιασμός είναι η αυθόρμητη και δημιουργική 

διαδικασία που επιχειρεί να επιτύχει έναν στόχο με έναν καινούριο τρόπο».

Οι συσχετίσεις που εξετάζουν οι Cunha et al. (1999) αφορά κυρίως τη 

δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και την πρωτοτυπία. Ωστόσο η 

διαφορά που εντοπίζουν με αυτές τις έννοιες είναι ότι ενώ οι έννοιες αυτές 

στοχεύουν στο να δώσουν ώθηση στη διαφορετικότητα και την ποικιλία 

καθώς και την αποτελεσματικότητα, ο αυτοσχεδιασμός περισσότερο στοχεύει 

στο να αποτελέσει μια σύνθεση μεταξύ αυτών των στόχων και των αντιθέτων 

τους - να προωθήσει δηλαδή την ομογένεια και την αναζήτηση της 

αποδοτικότητας.

Η ομοιότητα του θεατρικού με τον οργανωσιακό αυτοσχεδιασμό 

έγκειται στο ότι η διαδικασία της δημιουργίας είναι εξαιρετικά κρίσιμη και τα 

άτομα κάνουν στην άκρη την επιθυμία να κρίνουν το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας πρώιμα (Vera & Crossan, 2004).

Αυτό που επίσης παρατηρούν οι Vera & Crossan (2004) είναι ότι 

υπάρχουν πολωμένες απόψεις σχετικά με τον αυτοσχεδιασμό στο πεδίο της 

στρατηγικής διοίκησης και αυτό γιατί υπάρχει το ισχυρό σχεδιαστικό 

πρότυπο της δυτικής κοινωνίας, το οποίο οδηγεί στο να θεωρείται 

οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής ή παρέκκλισης από το σχέδιο ως 

επικίνδυνη ή ανεύθυνη. Ταυτόχρονα, ωστόσο, όταν συζητείται ο 

αυτοσχεδιασμός στο πλαίσιο των τεχνών και της καινοτομίας πολύ συχνά 

συνδέεται με τη διασκέδαση, την πρωτοτυπία, και άλλες θετικές ιδιότητες. Για 

όλους αυτούς τους λόγους και συγκρίνοντας τον θεατρικό με τον 

οργανωσιακό αυτοσχεδιασμό, οι συγγραφείς προτείνουν τρία μαθήματα για 

τον επιτυχή αυτοσχεδιασμό στις επιχειρήσεις. Αυτά είναι:

1. Ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι θετικός ή αρνητικός εν γένει.

2. Χρειάζεται περισσότερη εστίαση στη διαδικασία παρά στο 

αποτέλεσμα.

3. Χρειάζεται συμφωνία, συνειδητότητα, χρήση του ήδη διαθέσιμου 

υλικού και συνεργασία.

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού
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Ανάλογη με την εργασία των Vera & Crossan, είναι και η εργασία των 

Cunha et al. (2003), η οποία μέσω της μελέτης του αυτοσχεδιασμού σε ένα 

έργο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χυτοβιομηχανίας, καταλήγει σε 9 προτάσεις 

για τις συνθήκες που προκαλούν ή αναστέλλουν τον αυτοσχεδιασμό καθώς 

και τα αποτελέσματα του. Έτσι έχουμε ότι:

1. Όσο πιο σημαντική είναι μια διεργασία για έναν οργανισμό, τόσο 

πιο πιθανό είναι για τον οργανισμό να αυτοσχεδιάσει για να 

ολοκληρώσει τη διεργασία.

2. Οι αναταραχές στο περιβάλλον της επιχείρησης έχουν μια 

καμπυλόγραμμη σχέση με τον οργανωσιακό αυτοσχεδιασμό όπου 

πολύ χαμηλά ή πολύ υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής 

αναταραχής μειώνουν την πιθανότητα της χρήσης του.

3. Το επίπεδο της οργάνωσης (δομής) μιας επιχείρησης έχει μια 

καμπυλόγραμμη σχέση με τον οργανωσιακό αυτοσχεδιασμό, 

όπου πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα οργάνωσης μειώνουν 

την πιθανότητα χρήσης του.

4. Όσο πιο απλές είναι οι διαθέσιμες πηγές, τόσο πιο πιθανή είναι η 

προσφυγή στον αυτοσχεδιασμό.

5. Όσο πιο χαμηλό το επίπεδο της αμφισημίας τόσο υψηλότερη η 

επιτυχία των πραγματοποιούμενων αυτοσχεδιασμών.

6. Όσο χαμηλότερο το επίπεδο πολυπλοκότητας μιας εργασίας τόσο 

μεγαλύτερη η επιτυχία των πραγματοποιούμενων 

αυτοσχεδιασμών.

7. Όσο πιο επιτυχής είναι ο αυτοσχεδιασμός, τόσο πιο γρήγορη είναι 

η ταχύτητα της μελλοντικής δράσης.

8. Όσο πιο επιτυχημένος είναι ο αυτοσχεδιασμός τόσο μικρότερο 

είναι το κόστος της μελλοντικής δράσης.

9. Όσο πιο επιτυχημένος ο αυτοσχεδιασμός τόσο μεγαλύτερη η 

συνεκτικότητα της ομάδας

Μελετώντας τον οργανωσιακό αυτοσχεδιασμό, οδηγούμαστε 

αναπόφευκτα στη μελέτη του περιβάλλοντος και στις αλλαγές της αντίληψης
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σχετικά με τη σταθερότητα του. Το καινούριο πρότυπο του περιβάλλοντος 

βασίζεται στη θεωρία του χάους, η οποία μας παρέχει ενοράσεις σε σχέση με 

τις αβέβαιες καταστάσεις, δίνοντας τη δέουσα σημασία στην έμφυτη 

ανικανότητα πρόγνωσης των δυναμικών, πολύπλοκων συστημάτων. Τέτοια 

συστήματα μπορεί να επιδεικνύουν περιόδους σχετικής ηρεμίας και 

σταθερότητας αλλά ακόμη και αυτές τις περιόδους δεν είναι δυνατόν κανείς 

να τις προχνώσει (Crossan et al., 1996). Η θεωρία του χάους επίσης κάνει 

φανερό κάτι που οι διοικητικοί υπάλληλοι θα πρέπει να κατανοήσουν: πέρα 

από ένα ορισμένο σημείο, η αύξηση της γνώσης των πολύπλοκων, δυναμικών 

συστημάτων ελάχιστα βελτιώνει την ικανότητα να τα προγνώσουμε. Από τα 

παραπάνω κατανοεί κανείς ότι συγκρίνοντας το παραδοσιακό μοντέλο 

αντίληψης και το αυτοσχεδιαστικό μοντέλο βλέπει τη θεμελιώδη διαφορά που 

υπάρχει στην αντίληψη του περιβάλλοντος: στη μία περίπτωση γίνεται η 

προσπάθεια ελέγχου του περιβάλλοντος, ενώ στην άλλη η προσπάθεια να 

εξερευνηθεί (Crossan et al., 1996). Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε 

τη διαφορά των αντιλήψεων σε σχέση με την αλλαγή των αξιωμάτων που 

γίνονται για το περιβάλλον.

Πίνακας 3 - Παλιά και νέα αξιώματα σχετικά με το περιβάλλον (Crossan et al., 1996)

Περιβάλλον Έργα Εργαλεία

Παλιά 1. Σε μεγάλο βαθμό ικανό να Η πρόβλεψη αλλαγών • Προ του 1970: Δέντρα

αξιώματα το γνωρίζουμε, να το στο περιβάλλον, ο αποφάσεων. Διοικητικό

προβλέπουμε, βραχυπρόθεσμος και Πλέγμα, Θύελλα Ιδεών

αντικειμενικό, ποσοτικό και μακροπρόθεσμος . 1970-1980: Θεωρία Ζ,

ελεγχόμενο σχεδιασμός για την Συσσωμάτωση

2. Μακροπρόθεσμα σχέδια αντιμετώπιση των • 1980-σήμερα:

μπορούν να γίνουν αλλαγών και ο έλεγχος Διαφοροποίηση,

επιτυχώς μέσα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των Καμπύλη Εμπειρίας,

που ορίζει πλάνων. Η επιτυχία Στρατηγικές μονάδες,

3. Αν και ταραγμένο, οι έρχεται μετά από Αλυσίδα Αξίας,

διαδικασίες της διοίκησης ακριβή και αυστηρή Αποκέντρωση, Κύκλοι

μπορούν να το ανάλυση και Ποιότητας, Αριστεία

εξερευνήσουν με σχετική 

βεβαιότητα

πρόγνωση. Ποιότητας,

Ανασυγκρότηση,
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Διοίκηση 

Χαρτοφυλακίου, 

Kanban, Επιχειρησιακή 

Κουλτούρα, 

Μάνατζμεντ του ενός 

λεπτού, Θεωρία 

Παιγνίων

Καινούρια 1. Σε μεγάλο βαθμό άγνωστο, 1. Να εξερευνήσει, να Κύρια χαρακτηριστικά του

αξιώματα μη προβλέψιμο, γρήγορα ερμηνεύσει, να Οργανισμού που

εναλλασσόμενο και δώσει νόημα και να Αυτοσχεδιάζει (Improvising

ακατάστατο συμμετάσχει στη Organization):

2. Υποκειμενικό: η δημιουργία ενός • Η διαδικασία μάθησης

πραγματικότητα είναι συνεχώς της πράξης και της

κοινωνική κατασκευή και μεταβαλλόμενου παρουσίασης

υπό διαπραγμάτευση περιβάλλοντος • Η ηγεσία εστιάζεται στην

3. Έχει πολλά χαρακτηριστικά 2. Να διευκολύνει τη εξυπηρέτηση και στην

που συναντά κανείς στα δημιουργία ενός εναλλαγή των ρόλων

φυσικά χαοτικά συστήματα οργανισμού που • Επικοινωνία και ενεργή

(π.χ. στον καιρό). Οι δεσμεύει ευκαιρίες ακοή

μακροπρόθεσμες για μάθηση, • Μοναδικός ρόλος της

προβλέψεις αδύνατες. πρωτοπορία και ανάπτυξης σεναρίου

4. Ο οργανισμός είναι έρμαιο δημιουργία. (στρατηγική), του

της συνεχούς αλλαγής επιτελείου ηθοποιών 

(μέλη του οργανισμού), 

του περιβάλλοντος 

(κουλτούρα) και του 

κοινού (πελάτες).

Ο οργανωσιακός αυτοσχεδιασμός σχετίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό με την 

οργανωσιακή μνήμη. Η βελτίωση των αυτοσχεδιαστικών τεχνικών ενός 

οργανισμού είναι ισοδύναμη με την απόκτηση αναδρομικής πρόσβαση σε 

μεγαλύτερο εύρος πόρων (Weick, 1998). Η μνήμη μπορεί να καταστεί 

περιοριστική για τον αυτοσχεδιασμό όταν τα άτομα απλώς αντιγράφουν τις 

παρελθούσες λύσεις που έχουν βρει (Vera & Crossan, 2004). Ωστόσο, όταν 

συμβαίνει ο αυτοσχεδιασμός, η μνήμη βελτιώνει τις αυτοσχεδιαστικές 

διαδικασίες. Επειδή ο αυτοσχεδιασμός συχνά έρχεται ως ανταπόκριση σε μια 

καινούρια κατάσταση, συχνά προκύπτει από την δημιουργική
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αναδιοργάνωση προηγούμενων επιτυχημένων ρουτινών (Moorman & Miner, 

1998). Οι ιστορίες δημιουργούνται προσθετικά, και κάθε ηθοποιός προσθέτει 

κάτι στη σκηνή μέσα από δηλώσεις και κινήσεις (Lawrence, 2000). Αυτό 

απαιτεί από τα άτομα να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα, προσοχή και όλη τους 

τη συγκέντρωση στο παρόν, χωρίς να απασχολούνται με το τι έγινε πριν ή τι 

θα γίνει μετά (Crossan et al., 1996).

Πολύ σημαντική έννοια που υπεισέρχεται στον αυτοσχεδιασμό είναι 

επίσης η έννοια της ομαδικότητας. Από τη συνεργασία μπορούμε να 

οδηγηθούμε μέσω του αυτοσχεδιασμού στην ομαδικότητα αφού το θέατρο 

όπως αναφέρει η Spolin (1999) είναι μια ομαδική σχέση μέσω της τέχνης η 

οποία απαιτεί το ταλέντο και την ενέργεια πολλών ανθρώπων. Η επιτυχία του 

αυτοσχεδιαστικού θεάτρου βασίζεται στις υγιείς και κοντινές ομαδικές σχέσεις 

επειδή οι σκηνές εξελίσσονται από την αλληλεξάρτηση της εργασίας των 

ανθρώπων που εμπλέκονται στον αυτοσχεδιασμό (Vera & Crossan, 2004).

Ο μόνος απαράβατος κανόνας στον αυτοσχεδιασμό σύμφωνα με την 

Seham (2001) είναι αυτός της συμφωνίας. Η συμφωνία απαιτεί από κάθε 

«αυτοσχεδιαστή» να αποδεχθεί, να υποστηρίξει και να επεκτείνει τις ιδέες που 

εκφράζονται από τους άλλους ηθοποιούς στη σκηνή χωρίς να απαρνηθεί την 

αλήθεια της πραγματικότητας ενός άλλου ηθοποιού. Οι «καλοί» ηθοποιοί δεν 

κρίνουν τις συνεισφορές ως λάθη, και προσφέρουν εποικοδομητικές απόψεις 

σε ατυχή γεγονότα παρά καταστροφικές και ακυρωτικές. Χρησιμοποιούν στο 

μέγιστο βαθμό αυτό το οποίο έχουν κάθε στιγμή μπροστά τους και 

εκτυλίσσουν τη δράση προς τα μπροστά (Vera & Crossan, 2004). Η αρχή της 

συμφωνίας επιτρέπει στους ηθοποιούς να αισθάνονται ασφαλείς όταν 

παίρνουν ρίσκα και να επεκτείνονται κάθε φορά λίγο πιο μακριά (Crossan, 

1998). Οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν αυτοσχεδιαστική 

ικανότητα ενσωματώνοντας την ιδέα της συμφωνίας αυτής ως αξία της 

οργανωσιακής τους κουλτούρας. Σε αυτό το είδος της κουλτούρας, τα μέλη 

της οργάνωσης γνωρίζουν ότι μπορούν να πάρουν ρίσκα όταν προτείνουν 

κάτι καινούριο επειδή οι αυτοσχεδιαστικές τους προσπάθειες θα 

υποστηριχθούν από τους υπόλοιπους. Όπως και στο θέατρο, ο επιτυχημένος
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αυτοσχεδιασμός στην επιχείρηση χρειάζεται μια κουλτούρα που είναι 

πειραματική και ανεκτική στα σφάλματα (Vera & Crossan, 2004).

Η έννοια του αυτοσχεδιασμού συνδέεται αναπόφευκτα και με την 

έννοια της μάθησης. Μπορεί κανείς να δει τον αυτοσχεδιασμό σαν ένα είδος 

σύντομης μάθησης σε πραγματικό χρόνο. Στην μάθηση που προκαλείται από 

τον αυτοσχεδιασμό το βίωμα και η συνεπακόλουθη αλλαγή συμβαίνει στον 

ίδιο χρόνο (Miner et al., 2001). Σύμφωνα με την εμπειρική έρευνα των Miner 

et al. (2001), ο αυτοσχεδιασμός δεν βασίζεται μόνο στην προηγούμενη γνώση, 

αλλά αποτελεί έναν ειδικό τύπο βραχυχρόνιας μάθησης και ως έναν 

παράγοντα που επηρεάζει άλλες μακρυπρόθεσμες οργανωσιακές διαδικασίες 

μάθησης. Επιπλέον, όπως γνωρίζουμε από την έρευνα των Crossan & Sorrenti 

(1997), σε περιβάλλοντα υψηλού ανταγωνισμού, ο ρυθμός της μάθησης - ο 

οποίος μπορεί να επιταχυνθεί μέσω του αυτοσχεδιασμού - μπορεί να 

αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ως παραδείγματα αυτοσχεδιασμών μπορούμε να αναφέρουμε πολλά 

που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Η κλασσική περίπτωση της Honda όταν 

η εταιρία πραγματοποιούσε το 1960 την είσοδο της στην αμερικάνικη αγορά 

μοτοσικλετών δείχνει την ένταση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ του 

προγραμματισμού και του αυτοσχεδιασμού. Η Honda με βάση τη λογική 

σκόπευε να χρησιμοποιήσει τις μεγαλύτερες και πιο ισχυρές μοτοσικλέτες να 

ηγηθούν της εισόδου αυτής στην αμερικάνικη αγορά, ξεκινώντας από την 

Καλιφόρνια. Αλλά μη αναμενόμενα συμβάντα άλλαξαν την ροή των 

γεγονότων. Οι πιο απαιτητικές συνθήκες οδήγησης προκαλούσαν μηχανικές 

βλάβες, γεγονός που επηρέασε πολύ αρνητικά τις πωλήσεις. Ωστόσο, οι 

άνθρωποι της Honda είχαν φέρει μαζί τους κάποιες μικρότερες μηχανές των 

50 κυβικών εκατοστών, τις Supercubs. Πιστεύοντας ότι δεν θα υπήρχε ζήτηση 

για αυτές τις μικρότερες μηχανές, το προσωπικό τις χρησιμοποιούσε 

αποκλειστικά για τις δικές του μετακινήσεις. Οπως διηγούνται οι άνθρωποι 

της Honda, μια μέρα ένας άνθρωπος της Honda συνάντησε κάποιον σε ένα 

πάρκινγκ, εκφράστηκε ενδιαφέρον για τη μηχανή και τα υπόλοιπα 

αποτελούν καταγεγραμμένη ιστορία! Οι μάνατζερ δεν αισθάνονταν
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δεσμευμένοι από το αρχικό σχέδιο αλλά ήταν προετοιμασμένοι να δουλέψουν 

με τις συνθήκες που συνάντησαν (Crossan et al., 1996).

Άλλο παράδειγμα αυτοσχεδιασμού, αποτελούν οι σημειώσεις Post-It της 

3Μ. Ένας ερευνητής της εταιρίας ανακάλυψε κατά τύχη την ιδιαίτερη 

κολλητική ουσία του προϊόντος καθώς προσπαθούσε να δημιουργήσει το 

ακριβώς αντίθετο του - μια υπερ-κολλητική ουσία (Fry, 1987). Αν και η ουσία 

που προέκυψε δεν ήταν ο αρχικός του στόχος, την έδειξε στους υπόλοιπους 

συνεργάτες του και τους ρώτησε πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Αν και 

με προφανή την έλλειψη ενθουσιασμού για την ανακάλυψη αυτή, οι 

κανονισμοί της 3Μ επέτρεπαν στους υπαλλήλους να κάνουν λάθη και να 

εξερευνούν μη χαρτογραφημένα μονοπάτια κατά την διαδικασία 

δημιουργίας καινούριων προϊόντων. Ένας δεύτερος ερευνητής λοιπόν πήρε 

την ιδέα και την οδήγησε παραπέρα χρησιμοποιώντας την ουσία για να 

κρατάει κομμάτια χαρτί πάνω στις σελίδες του βιβλίου με το οποίο συμμετείχε 

στην εκκλησιαστική χορωδία. Με την αποδοχή της αρχικής προσφοράς και 

χτίζοντας πάνω σε αυτήν, οι προσπάθειες του δεύτερου ερευνητή οδήγησαν 

τελικά στις σημειώσεις Post-It που ξέρουμε σήμερα. Ο στόχος της 3Μ να έχει 

το 25 τοις εκατό των πωλήσεων από προϊόντα που δεν υπήρχαν πριν 5 χρόνια 

υποστηρίζεται από έναν κανονισμό που επιτρέπει στους ερευνητές να 

ξοδεύουν μέχρι το 15 τοις εκατό του χρόνου εργασίας τους σε ερευνητικά έργα 

δικής τους επιλογής (Fry, 1987).

Άλλο παράδειγμα, στο οποίο βλέπουμε από την άλλη πλευρά τη 

δυσκινησία μιας επιχείρησης να κατανοήσει τις προτάσεις που πηγάζουν από 

την έμπνευση και τον αυτοσχεδιασμό αποτελεί η περίπτωση του Ted Codd, 

του ανθρώπου που επινόησε τις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων που 

χρησιμοποιούμε σήμερα. Ο Codd εργαζόταν στην IBM, στο εργαστήριο του 

Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Κατέληξε μετά από έρευνα στο συμπέρασμα ότι τα 

δεδομένα των βάσεων δεδομένων πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε απλούς 

πίνακες, οι οποίοι να συνδέονται με κάποια ή κάποιες κοινές στήλες. Δεν 

έπρεπε η διαχείριση και οι σχετικές εντολές να εξαρτώνται από το μηχάνημα, 

και το βάρος της εύρεσης πληροφοριών έπρεπε να πέφτει όχι στον χρήστη
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αλλά στο μηχάνημα του (Γαλδαδάς, 2004). Βλέπουμε δηλαδή κάποιον 

ερευνητή που τολμάει να προτείνει μια καινοτομία, εξαιρετικά απλή 

(θεωρητικά στη σύλληψη). Ωστόσο, η πρόταση του δεν έγινε δεκτή και μόνο 

που δεν τον απολύσανε (σύμφωνα με την ιστορία) για την ιδέα του αυτή, 

καθώς έφτασε στο σημείο να θεωρείται υπονομευτής της εταιρίας και των 

θέσεων των συναδέλφων του. Αφού κανένας ιδιώτης δεν επένδυε στην ιδέα 

του, παρέμβηκε το αμερικάνικο κράτος το οποίο χρηματοδότησε την ιδέα του 

και τελικά πριν ξεκινήσει, η ίδια η IBM του παρείχε τους απαραίτητους 

πόρους. Στο μέσον της δεκαετίας του '70 δημιουργήθηκαν οι Σχεσιακές Βάσεις 

Δεδομένων και τα άλλα πρότυπα που υπήρχαν μέχρι τότε άρχισαν να 

σβήνουν. Μέχρις όμως η IBM, όντας αρκετά δυσκίνητη, να βγάλει τα 

προϊόντα της στην αγορά, είχαν προλάβει να ιδρυθούν άλλες εταιρίες όπως η 

Ingres και η Oracle του Larry Ellison το 1977 (Γαλδαδάς, 2004). Βλέπουμε 

λοιπόν μια περίπτωση όπου η έλλειψη του οργανωσιακού αυτοσχεδιασμού 

οδηγεί στην μη εκμετάλλευση ευκαιριών που πηγάζει από τις καινοτόμες ιδέες 

των ανθρώπων του οργανισμού.

Σε αντίθεση με την IBM η NASA κατάφερε στην κρίση που εμφανίστηκε 

στο σχέδιο Απόλλων XIII, να εφαρμόσει τον συλλογικό αυτοσχεδιασμό. Αυτός 

επέτρεψε να δημιουργηθεί ανάμεσα στους μηχανικούς της NASA και στο 

κέντρο ελέγχου αλληλεξάρτηση. Για την επίλυση της κρίσης χρειάστηκε να 

συνεργαστούν όλοι οι συμμετέχοντες στον αυτοσχεδιασμό (Vera & Crossan, 

2004).

Τέλος, ενδιαφέρον προκαλεί το πρότυπο που προσπαθεί να εφαρμόσει η 

βραζιλιάνικη εταιρία του Ricardo Semler. Η SEMCO είναι μια πολύ μεγάλη 

επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλούς κλάδους. Η εταιρία έχει ως 

πολιτική να μην έχει πολιτικές. Κανείς στην επιχείρηση δεν γνωρίζει πόσα 

ακριβώς άτομα εργάζονται στην επιχείρηση. Δεν υπάρχουν οργανωσιακά 

διαγράμματα καθώς οι μάνατζερ πιστεύουν ότι «η δομή δημιουργεί ιεραρχία 

και η ιεραρχία δημιουργεί περιορισμούς.» Επιπρόσθετα, η SEMCO λειτουργεί 

χωρίς κανόνες ντυσίματος ή συγκεκριμένες ώρες εργασίας και οι εργαζόμενοι 

θέτουν οι ίδιοι τους μισθούς τους (Crossan et al., 1996).
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Έχοντας αναφέρει παραδείγματα οργανωσιακού αυτοσχεδιασμού, 

μπορούμε σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε λίγο περισσότερο και στη 

θεωρία των ρόλων, τον τομέα της κοινωνικής ψυχολογίας που απασχολείται 

με τη σημασία που έχουν οι κοινωνικά κατασκευασμένοι ρόλοι για την 

ατομική συμπεριφορά (Kahn, 1964). Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του 

αυτοσχεδιασμού ρόλων είναι ότι συχνά προκύπτει από μια μη σκόπιμη 

παρέκκλιση από τη δομή των προδιαγεγραμμένων ρόλων (Banton, 1965). Για 

παράδειγμα, αν κάποιος κληθεί να ηγηθεί μιας ομάδας αλλά δεν γνωρίζει 

πως να το κάνει και δεν γνωρίζει τα απαραίτητα μοντέλα ηγεσίας, ο 

αυτοσχεδιασμός είναι αναπόφευκτος. Ο αυτοσχεδιασμός αυτός δεν είναι μια 

ηθελημένη αλλαγή στην ρουτίνα των διαδικασιών, ούτε απαραίτητα μια 

προσπάθεια κανείς να εντυπωσιάσει ή να διασκεδάσει, αλλά μια 

αναγκαιότητα. Ο αυτοσχεδιασμός ρόλων έχει να κάνει με την κατασκευή 

νοήματος μέσα στο πλαίσιο των ανθρωπίνων σχέσεων και του σχετίζεσθαι 

(Kamoche et al., 2003).

Πολύ συχνά, σε διάφορα περιβάλλοντα απαιτείται από τους 

εργαζόμενους να επιδεικνύουν κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αυτό που 

θεωρείται «επαγγελματική» στάση, υιοθετώντας έναν ψυχρό, 

αποστασιοποιημένο ρόλο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερη 

σύγκρουση ιδιαίτερα σε επαγγέλματα τα οποία είναι θα λέγαμε 

«λειτουργήματα», όπως είναι τα επαγγέλματα υγείας. Όπως αναφέρουν στην 

εργασία τους οι Morgan & Krone (2001), ο συναισθηματικός αυτοσχεδιασμός 

είναι αυτός που μπορεί να δώσει την λύση σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι εκείνοι που εργάζονται σε παραδοσιακά 

περιβάλλοντα πολύ συχνά πρέπει να ευθυγραμμίσουν την συμπεριφορά τους 

ακόμη και τα συναισθήματα τους με τις αναμενόμενες οργανωσιακές και 

επαγγελματικές πρότυπες συμπεριφορές αν θέλουν κανείς να τους εκλάβει ως 

«επαγγελματίες». Ο αυτοσχεδιασμός των συναισθημάτων και της έκθεσής τους 

αναφέρεται στο πως το τεχνικό προσωπικό, οι νοσοκόμες και οι γιατροί 

εκτελούν σε σύμπνοια και σε σύγκρουση με τους οργανωσιακούς 

περιορισμούς και τα οργανωσιακά όρια (όπως είναι το «αποστασιοποιημένο

Εφαρμογές της Δραματικής Τέχνης στο Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού

65



Διπλωματική εργασία του Λιώτα Ναούμ - Μ.Β.Α.

ενδιαφέρον») καθώς δομούν προσωπικές και συλλογικές ταυτότητες ρόλων. 

(Morgan & Krone, 2001).

Κατά τη δόμηση ρόλων, οι συναισθηματικοί αυτοσχεδιασμοί γίνονται 

πολύ σημαντικοί για τους οργανωσιακούς ηθοποιούς, καθώς οι όποιες 

αλλαγές στα συναισθηματικά όρια των ρόλων γίνονται με δοκιμές και 

διαφοροποιήσεις στους συναισθηματικούς κανόνες. Τα οργανωσιακά μέλη 

μπορούν να αποκλίνουν από τους κανόνες αυτούς ή ακόμη και να τους 

σπάσουν για να δημιουργήσουν ίσως μια διαφοροποίηση στο δεσπόζων 

συναισθηματικό σενάριο της επιχείρησης, έτσι ώστε μια εναλλακτική 

συναισθηματική τάξη να εκφραστεί και να αξιολογηθεί (Fineman, 1993). Ως 

επιτυχημένοι αυτοσχεδιασμοί μπορούν να θεωρηθούν εκείνοι που είναι 

πειστικοί για την δεσπόζουσα κουλτούρα και ταυτοχρόνως επεκτείνουν τα 

όρια των ρόλων για να επιτρέψουν περισσότερο εύρος στην έκφραση των 

συναισθημάτων (Morgan & Krone, 2001).
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VII. Ψυχόδραμα

Ο Moreno ήταν ο πρώτος που τόνισε τη σημασία της τωρινής στιγμής, 

του Εδώ και Τώρα (hie et nunc), από την οποία μπορεί να προελθεί ο 

αυθορμητισμός και η δημιουργικότητα (Apter, 2003). Όπως είδαμε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, ο αυθορμητισμός είναι αυτός που μας επιτρέπει να 

ανταποκρινόμαστε κατάλληλα σε μια καινούρια κατάσταση έστω κι αν η νέα 

κατάσταση μας θυμίζει κάποια παλιότερη.

Όπως αναφέρει ο Apter (2003), ο Moreno ήταν υπαρξιστής και όπως και 

οι μεταγενέστεροι ανθρωπιστές-υπαρξιστές Abraham Maslow και Carl Rogers 

πιστεύουν ότι υπάρχει στους ανθρώπους μια ενδογενής τάση για ανάπτυξη 

και εξέλιξη, αυτό που αποκαλούν «ενδογενή τάση προς την αυτο

πραγμάτωση (self-actualization)» (Maslow, 1972; Rogers & Ransom, 1972). 

Πηγαίνοντας τη σκέψη αυτή πιο πέρα στην οργανωσιακή θεωρία, μπορούμε 

να καταλάβουμε ότι στην περίπτωση που η οργάνωση επιθυμεί την 

ευθυγράμμιση του ατομικού με τον συλλογικό προσανατολισμό, θα πρέπει - 

θεωρητικά - να ικανοποιήσει το ατομικό αίτημα για αυτό-πραγμάτωση όπως 

αυτή ορίζεται από κάθε άτομο ξεχωριστά.

Ο Stanislavsky (1989) και ο Moreno (1977) δίνουν ιδιαίτερη σημασία 

στην έννοια της κάθαρσης του ηθοποιού - σε αντίθεση με την αριστοτελική 

που έχουμε ήδη δει και αφορά μόνο τους θεατές. Υποστηρίζουν ότι η κάθαρση 

είναι αυτή που οδηγεί στη δημιουργικότητα. Ο Stanislavsky (1863-1938) 

δημιούργησε την ψυχοδυναμική μέθοδο ηθοποιίας. Προσπαθεί να ενοποιήσει 

την εργασία του συγγραφέα, τη συμβολή του ηθοποιού και την εμπάθεια του 

κοινού σε μια έννοια την οποία αποκαλεί συναισθηματική μνήμη. Ο ηθοποιός 

θα πρέπει να ξαναζήσει τα συναισθήματα που έχει βιώσει σε παρόμοιες 

καταστάσεις και οι θεατές θα τα μοιραστούν δια της οδού της εμπάθειας. 

Σύμφωνα με τον Stanislavsky, το συναισθηματικό βάρος βρίσκεται στους 

ηθοποιούς που θα πρέπει να εξάγουν τις προηγούμενες συναισθηματικές 

εμπειρίες τους. Η κάθαρση λοιπόν σύμφωνα με τον Stanislavsky, είναι η
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ξαναβίωση των παρελθόντων συναισθημάτων, που με τον τρόπο αυτό χάνουν 

τον αρνητικό χαρακτήρα τους (Meisiek, 2004).

Ο Moreno (1892-1974) στη δεκαετία του 1930, επηρεασμένος από τις ιδέες 

του Stanislavsky, δημιούργησε ένα θέατρο εστιασμένο στην ομάδα. 

Προσπαθεί μέσω του συγκεκριμένου στυλ θεάτρου να μετατρέψει τους θεατές 

σε ηθοποιούς οι οποίοι βιώνουν την κάθαρση. Ο Moreno ήρθε σε επαφή με 

την ιδέα της κάθαρσης μέσω μιας συγκεκριμένης γυναίκας η οποία λεγόταν 

Βαρβάρα και ήταν ηθοποιός του βιεννέζικου Stegreiftheater (ένα είδος 

αυτοσχεδιαστικού θεάτρου). Ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη ειδικά στους 

ευγενικούς και ρομαντικούς ρόλους. Λίγο μετά τον γάμο της ωστόσο, ο 

άντρας της που ήταν σεναριογράφος επισκέφτηκε τον Moreno για να του 

εκφράσει τα παράπονα του από την Βαρβάρα η οποία είχε γίνει ιδιαίτερα 

εριστική, αχρειόστομη και βίαια. Ο Moreno της πρότεινε να παίξει ένα κακό 

και βίαιο ρόλο στο Stegreiftheater. Δέχθηκε και ο ρόλος της είχε επιτυχία. Από 

εκεί και στο εξής προτιμούσε τέτοιους ρόλους ενώ ο γάμος της έγινε πιο 

αρμονικός. Όποτε η Βαρβάρα εξαγριωνόταν, έπιανε τον εαυτό της να θέλει να 

γελάσει μαζί της, επειδή ήξερε την κατάσταση της σύγκρουσης από τη σκηνή 

και μπορούσε να την αντιμετωπίσει πιο αποστασιοποιημένα. Η περίπτωση 

της Βαρβάρας ήταν σημαντική ώστε να μπορέσει ο Moreno να αναπτύξει την 

ιδιαίτερη αυτή κατηγορία θεάτρου με ψυχοθεραπευτικό και παιδαγωγικό 

προσανατολισμό. Σε αυτό τον τύπο του θεάτρου, εκείνος που αναλαμβάνει το 

ρόλο του πρωταγωνιστή διαδραματίζει σκηνές από το παρελθόν του/της ή 

από την φαντασία του/της, και με αυτόν τον τρόπο οι αρνητικές μνήμες 

σχηματοποιούνται και νέοι τρόποι σκέψης ανακαλύπτονται (Moreno, 1977).

Ο Moreno αντιμετωπίζει το παραδοσιακό θέατρο ως 'Kulturkonserve' 

(το οποίο σημαίνει «κονσερβοποιημένο θέατρο») το οποίο δεν προσφέρει 

τίποτα άλλο παρά ξεπερασμένους και σταθερούς τρόπους δράσης και 

αδυνατεί να προωθήσει καινούριους τρόπους δράσης. Ο Moreno διακρίνει 

τρία είδη κάθαρσης, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής των θεατών. Βλέπει 

την κάθαρση μέσω της παρατήρησης ως εκείνη που επιτυγχάνει και το κλασικό 

θέατρο με τον διαχωρισμό μεταξύ των ηθοποιών και του κοινού. Αυτή η
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κάθαρση έχει μια χαμηλή θέση για τον Moreno διότι αν και επιθυμητή δεν 

αποτελεί το κέντρο της προσοχής. Δεύτερο είδος κάθαρσης είναι η κάθαρση 

μέσω της πράξης η οποία πηγάζει από την αυθόρμητη δράση του 

πρωταγωνιστή και για τον Moreno αντιπροσωπεύει την ουσιαστική 

θεραπευτική και παιδαγωγική κάθαρση. Το ψυχόδραμα ανταποκρίνεται σε 

αυτή την ιδέα της κάθαρσης. Η κάθαρση μέσω της πράξης προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση των συμμετέχοντων στο ψυχοδραματικό έργο, και 

ταυτόχρονα υπάρχουν μάρτυρες που βιώνουν με εμπάθεια τη σκηνή ως 

θεατές βιώνοντας την κάθαρση μέσω της παρατήρησης. Τέλος, υπάρχει η 

ομαδική κάθαρση στην οποία ο Moreno δεν θεωρεί το κοινό ως ένα ανώνυμο 

πλήθος αλλά ως μια ομάδα ανθρώπων που συμμετέχουν στις θεατρικές 

συναντήσεις. Οι πρωταγωνιστές έρχονται από την ομάδα αυτή που σημαίνει 

ότι οι άλλοι θεατές έχουν μια απευθείας σχέση με τον κάθε πρωταγωνιστή ως 

άτομο. Μπορούν να ταυτιστούν μαζί του σε ένα επίπεδο ομάδας και μπορεί 

να βιώσουν την κάθαρση που έχει επιπτώσεις για την ομάδα σαν σύνολο. Η 

ομαδική κάθαρση διαφέρει από την κάθαρση μέσω της παρατήρησης στην 

οποία επίσης τα συναισθήματα γίνονται αποδεκτά μέσω της εμπάθειας στο ότι 

το άτομο που βρίσκεται πίσω από τη μάσκα του ρόλου δεν είναι γνωστό στο 

κοινό (Meisiek, 2004).

Ο Moreno με την θεωρία του και την πρακτική του ψυχοδράματος 

επιχειρεί να κατανοήσει το φαινόμενο της γνωστικής δυσαρμονίας και της 

μείωσης της. Σύμφωνα με τον Festinger (1973), η γνωστική δυσαρμονία 

προκαλείται όταν τα άτομα βρίσκονται σε καταστάσεις επιλογής και βιώνουν 

υπερένταση, η οποία εκδηλώνεται ως αναποφασιστικότητα, δηλαδή ως μια 

αγωνία για τη σωστότερη εκλογή ενός αντικειμένου ή για την επιλογή μιας 

συμφέρουσας στάσης και συμπεριφοράς. Και μετά από κάθε επιλογή, όμως, τα 

άτομα βιώνουν μια υπερένταση ως προς την ορθότητα της απόφασης που 

πήραν. Η υπερένταση αυτή ερμηνεύεται επίσης ως διάσταση μεταξύ της 

γνώσης και της πράξης-δράσης. Ο Moreno προσπαθεί να κατανοήσει τη 

διαδικασία μείωσης της γνωστικής δυσαρμονίας μελετώντας μέσω του 

ψυχοδράματος την ενδοψυχική διαδραμάτιση (Λέτσιος, 2001).
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Η ενδοψυχική διαδραμάτιση ως διαδικασία είναι ένας μηχανισμός της 

εσωτερικής συνείδησης του ατόμου, μια πρόβα ή δοκιμή των καταστάσεων 

της πραγματικής ζωής, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει και να 

προστατεύσει την ορθότητα των επιλογών του από το απρόοπτο και 

απρόβλεπτο των αντιδράσεων των άλλων. Με άλλα λόγια είναι ένας φυσικός 

και ασυνείδητος μηχανισμός μείωσης της δυσαρμονίας που βιώνουν τα 

άτομα. Οι άνθρωποι παριστάνουν με τη φαντασία τους τις διάφορες 

καταστάσεις «σαν να» ήταν πραγματικές. Γενικά υποδύονται ρόλους, τους 

ρόλους των άλλων ή τον δικό τους (ιδεατά ή μη ιδεατά), επινοούν διεξόδους 

(με επιτυχία ή χωρίς επιτυχία) και διαμορφώνουν ανάλογες επιλογές και 

συμπεριφορές, ώστε να αισθάνονται εξοικειωμένοι με τις καταστάσεις, να 

ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν λιγότερο δυσαρμονικά σε αυτές και να 

λειτουργούν και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους με καλύτερο και πιο 

φυσικό τρόπο. Το ψυχόδραμα αποτελεί μια μέθοδο δράσης που βασίζεται 

στον παραλληλισμό και την αντιστοιχία ανάμεσα στους ρόλους της 

καθημερινής ζωής και τους ρόλους του ενδοψυχικού συνειδησιακού 

μηχανισμού διαδραμάτισης (Λέτσιος, 2001).

Ο Λέτσιος (2001) αναφέρει στο βιβλίο του ότι:

...Η ψυχοδραματική πρακτική εμπλουτίσθηκε κυρίως με την εφαρμογή του 

παιχνιδιού ρόλων σε βιωματικές ομάδες εργαζομένων σε διάφορες 

επιχειρήσεις. Οι ομάδες αυτές είχαν σκοπό τη βελτίωση των διαπροσωπικών 

σχέσεων και την εξομάλυνση των δυσκολιών επαγγελματικής εξέλιξης, στοιχεία 

που είχαν, βέβαια, άμεση σχέση με την ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

εργαζομένων. Τις ομάδες αυτές τις οργανώσαμε με τον Γ. Τσακίρη, από το 1988 

έως το 1994, στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), στα 

πλαίσια κύκλων σεμιναρίων με θέμα την ψυχολογία των πωλήσεων...

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ψυχοδραματικές πρακτικές εμφανίζονται κατά 

καιρούς και με διάφορες μορφές στην επιμόρφωση των εργαζομένων.

Η Carnabucci (2002) αναφέρει ότι το ψυχόδραμα είναι ένα ιδανικό 

εργαλείο για να μπορέσουν οι επαγγελματίες να κάνουν το μάρκετινγκ των 

υπηρεσιών τους. Με τα εργαστήρια που διοργανώνει βοηθά «ανθρώπους που
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είναι δημιουργικοί σε ένα μέρος της ζωής τους να επαναπλαισιώσουν τη 

δεξιότητα τους για να τη χρησιμοποιήσουν και σε άλλους ρόλους». Πολύ 

σημαντικός κατά την εργασία της είναι ο ρόλος του επιχειρηματία (business- 

person role) ο οποίος στην πραγματικότητα περιέχει πολλούς υπορόλους 

όπως «εκείνου που κρατάει τα βιβλία», του λογιστή, του εκπαιδευτή, του 

marketer, του παρουσιαστή, του δημόσιου ομιλητή, του προσώπου επί των 

δημοσίων σχέσεων, του διοργανωτή, του διευθυντή έργων και του στρατηγού.

Ο Petzold (1972) περιγράφει την πρακτική υιοθέτηση του 

ψυχοδράματος στους οργανισμούς. Θεωρεί ότι το ψυχόδραμα στην αρχική 

του μορφή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε οργανωσιακά προβλήματα, καθώς 

πρόκειται για μια θεραπευτική μέθοδο. Ωστόσο, με μια ελαφρά 

τροποποιημένη μορφή («ενισχυμένα παιχνίδια ρόλων» - 'intensified role- 

plays') μπορεί να εξυπηρετήσει τις οργανωσιακές ανάγκες. Τα ενισχυμένα 

παιχνίδια ρόλων αποτελούν μια σύνδεση ανάμεσα στο ψυχόδραμα και στο 

οργανωσιακά θέατρο που θα εξετάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Τα 

ενισχυμένα παιχνίδια ρόλων δημιουργήθηκαν για να κάνουν τους μάνατζερ 

πιο άνετους και αποδοτικούς στους εργασιακούς τους ρόλους. Ο στόχος τους 

είναι να δημιουργήσουν θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και επικοινωνία 

μέσα στον χώρο εργασίας. Θα δούμε ένα παράδειγμα χρήσης των 

ενισχυμένων παιχνιδιών ρόλων στο κεφάλαιο που θα αφιερώσουμε στα 

παραδείγματα χρήσης των δραματικών τεχνικών στις επιχειρήσεις.
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VIII. Οργανωσιακό Θέατρο

Αν και θα χρησιμοποιούμε κυρίως τον όρο οργανωσιακό θέατρο 

(organizational theatre), στην αρθρογραφία μπορεί κανείς να συναντήσει και 

τους όρους επιχειρησιακό θέατρο (corporate theater), θέατρο καταστάσεων 

(situation drama ή situation theater) και επαναστατικό θέατρο (radical 

theater) αν και το επαναστατικό θέατρο αναφέρεται αποκλειστικά στην 

μέθοδο του Augusto Boal που πρώτος εισήγαγε αυτό τον όρο όπως θα δούμε 

στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση πάντως αναφερόμαστε στην συγκέντρωση 

από έναν οργανισμό δραματουργών, ηθοποιών, σκηνοθετών, σκηνογράφων, 

φωτιστών, μουσικών και άλλων για το ανέβασμα παραστάσεων μπροστά από 

κοινό. Είναι μια προσέγγιση που απέχει πολύ από τον δραματισμό και τη 

δραματουργία που περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Το θέατρο από 

τις απαρχές του ακόμα είχε ως στόχο να αναδείξει την καθημερινότητα 

μετατρέποντας την σε κάτι φανερό μπροστά από ένα κοινό που υιοθετώντας 

μια στάση θαυμασμού, απορίας ακόμα και αφελούς αναρώτησης, αποδείκνυε 

πως το θέατρο είναι η αρχέγονη κοινωνική επιστήμη (Clark & Mangham, 

2004).

Ο Turner (1984) αναφέρει ότι οι ομάδες επιδιώκουν να δουν την δική 

τους πραγματικότητα μέσα από νέους τρόπους και να δημιουργήσουν μια 

γλώσσα λεκτική και μη λεκτική που θα τους επιτρέψει να μιλήσουν για αυτό 

για το οποίο μιλάνε συνήθως. Είναι αχνές με την έννοια ότι πρόκειται για 

παύση της καθημερινής πραγματικότητας και κατέχει προνομιούχους χώρους 

όπου οι άνθρωποι επιτρέπεται να σκέφτονται το πως σκέφτονται, σχετικά με 

τις συνθήκες που κάνουν τις σκέψεις τους ή να αισθάνονται το πως 

αισθάνονται στην πραγματική τους ζωή (Turner, 1984, ρ. 23).

Το οργανωσιακό θέατρο σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 

επιφέρει μια διασπαστική εμπειρία (splitting experience). Χωρίζει την 

πραγματικότητα σε δύο επίπεδα: την συνηθισμένη, οικεία πραγματικότητα 

και την θεατρική πραγματικότητα, δηλαδή την πραγματικότητα που 

παρουσιάζεται στη σκηνή. Αυτή η αναπαραγωγή της πραγματικότητας
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σημαίνει ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει την παρατήρηση 

του γνωστού, της συχνά θεωρούμενης ως δεδομένης πραγματικότητας από 

μια οπτική γωνία που δεν είναι γνωστή, μια οπτική γωνία που χρησιμοποιεί 

οικεία στοιχεία και σημεία της καθημερινής εργασιακής ρουτίνας με νέους 

συνδυασμούς και ένα καινούριο περιεχόμενο. Με την αναγνώριση των δύο 

επιπέδων, οι συμμετέχοντες οδηγούνται στην ερώτηση «Γιατί κάνουμε τα 

πράγματα που κάνουμε με τον τρόπο που τα κάνουμε;» Αυτό υποδηλώνει ότι 

ο χαρακτήρας της πραγματικότητας η οποία αποτελεί ένα κοινωνικό 

κατασκεύασμα είναι πολύ πιθανό να φανερωθεί (Schreyogg & Hopfl, 2004).

Γενικά, τα θεατρικά έργα ανεβάζονται για κοινό που αποτελείται από 

άτομα του οργανισμού και γράφεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού και του κοινού στο οποίο 

απευθύνεται. Τυπικά θέματα είναι η διοίκηση ποιότητας, ο προσανατολισμός 

προς τον πελάτη και τα προβλήματα μετά τη συγχώνευση. Συχνά τα έργα 

γράφονται ειδικά για τον οργανισμό στον οποίο απευθύνονται, και για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, ένας παρατηρητής επισκέπτεται τον οργανισμό για κάποια 

περίοδο για να μελετήσει διάφορα στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας 

όπως τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ή η γλώσσα που χρησιμοποιείται. 

Τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια πλέκονται σε ένα θεατρικό έργο με ποια 

προοπτική που θα τα κάνει πιο πιστευτά και αξιόπιστα προς το κοινό (Meisiek, 

2002). Μια άλλη πρακτική είναι να εμπλακούν τα άτομα που απαρτίζουν το 

κοινό στο έργο, είτε κάνοντας τα μέλη του θιάσου με τη συμμετοχή τους στα 

προκαταρκτικά θεατρικά εργαστήρια, είτε ζητώντας τους να παρέμβουν στο 

έργο αυθόρμητα όποτε νιώθουν ότι μπορούν να αλλάξουν κάτι από την 

πλοκή για να ταιριάξει περισσότερο στις δικές τους ιδέες. Πίσω από αυτή την 

πρακτική βρίσκεται το ότι η ενεργός συμμετοχή βοηθά στην εκμάθηση ρόλων 

και τη συμμετοχή στην πραγματική ζωή (Meisiek, 2002).

Σε αντιπαράθεση με πρωθύστερες χρήσεις του θεάτρου από τους 

οργανισμούς, ο στόχος εδώ δεν είναι η διασκέδαση για ειδικές περιπτώσεις 

όπως τα Χριστουγεννιάτικα πάρτυ. Η διοίκηση αγοράζει το έργο ως εργαλείο
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για να επεκτείνει την επιρροή της. Η διοίκηση καθορίζει τη θεματολογία και 

τη θεατρική μορφή. Δεν είναι ασυνήθες να γίνει πρόβα κουστουμιών από την 

διοίκηση πριν το ανέβασμα της παράστασης στο προκαθορισμένο κοινό. 

Καταλαβαίνουμε ότι η συμμετοχή δεν είναι προαιρετική. Το κοινό 

παρίσταται κατά τις ώρες εργασίας του (Meisiek, 2002).

Χρησιμοποιώντας την θεωρία του Beckerman (1990) για τις θεατρικές 

παρουσιάσεις, το οργανωσιακό θέατρο μπορεί να προσδιοριστεί από τέσσερα 

στοιχεία όπως φαίνεται παρακάτω:

1. Θεατρική παρουσίαση: οι ηθοποιοί (στις περισσότερες περιπτώσεις 

επαγγελματίες) ανεβάζουν μια παράσταση. Με άλλα λόγια, υπάρχει 

ένας αισθητικός χώρος, μια σκηνή, ένα κοινό, ένας συγγραφέας και 

ούτω καθεξής. Είναι θέατρο με την κλασική έννοια της λέξης.

2. Οργανωσιακή ιδιαιτερότητα: το έργο δραματοποιεί μια προβληματική 

κατάσταση που αντιμετωπίζει είτε ο εν λόγω οργανισμός είτε 

γενικότερα μια συγκεκριμένη ομάδα του οργανισμού ή της 

βιομηχανίας. Η πλοκή και στη συνέχεια το σενάριο, γράφονται μετά 

από μια διερεύνηση του συγκεκριμένου προβλήματος και του 

οργανωσιακού του πλαισίου.

3. Καθορισμένο κοινό: η παράσταση απευθύνεται σε ένα σαφώς 

προκαθορισμένο κοινό, για παράδειγμα το τμήμα πωλήσεων, ένα 

παράρτημα, οι διευθυντές ή οι υπεύθυνοι παραγωγής. Το κοινό 

μπορεί να είναι επίσης από διαφορετικούς οργανισμούς, 

παραδείγματος χάρη στην περίπτωση κοινοπραξιών ή δικτύων.

4. Παραγγελία υπηρεσίας: συνήθως, το οργανωσιακό θέατρο είναι θέατρο 

για το οποίο γίνεται παραγγελία (commissioned theatre). Οι 

πελατειακοί οργανισμοί τοποθετούν την παραγγελία ενός θεατρικού 

κομματιού σε κάποιον άλλο οργανισμό που ασχολείται με το να 

παρέχει τέτοιες υπηρεσίες (Schreyogg & Hopfl, 2004).

Ο Schreyogg (1999) δημιούργησε μια τυπολογία για τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται στο οργανωσιακό θέατρο και αναζητούν να εκπληρώσουν 

οργανωσιακούς στόχους. Δύο είναι οι διαστάσεις της τυπολογίας: η
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οργανωσιακή ιδιαιτερότητα, η οποία αναφέρεται στο κατά πόσο το έργο 

αφορά συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Η εστίαση 

σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι συγκεκριμένες συγκρούσεις μέσα σε 

μια ομάδα ανθρώπων ή ένα τμήμα, ή ζητήματα που αφορούν γενικότερα τον 

κλάδο στον οποίο εντάσσεται ο οργανισμός όπως θα μπορούσε να είναι για 

παράδειγμα η πρόσληψη εργαζομένων ή ο προσανατολισμός στον πελάτη. Ο 

επαγγελματισμός από την άλλη, αφορά το κατά πόσο στη σκηνή 

πρωταγωνιστούν επαγγελματίες ηθοποιοί (συνήθως έξω από τον οργανισμό) 

ή ερασιτέχνες (συνήθως εργαζόμενοι). Τέλος, οι δύο αυτές διαστάσεις 

χωρίζονται περαιτέρω με το αυτοσχεδιαστικό θέατρο το οποίο δημιουργεί 

αυθόρμητα τα έργα πάνω στα προβληματικά ζητήματα και το δομημένο 

θέατρο (stage-managed theatre) το οποίο στοχεύει στην μεταφορά ενός 

προκαθορισμένου μηνύματος (βλ. Σχήμα 2) (Meisiek, 2002).

Όποια κι αν είναι η μορφή, το οργανωσιακό θέατρο στοχεύει πάντα στην 

εμπλοκή του κοινού στην προβληματική κατάσταση και να έρθει αντιμέτωπο 

με τους κρυμμένους φόβους, τα υποσυνείδητα σχήματα συμπεριφοράς ή τις 

οδυνηρές αλήθειες. Το οργανωσιακό θέατρο εκθέτει το κοινό σε μια περίεργη 

εμπειρία. Παρατηρεί ευρέως γνωστά προβλήματα της εργασιακής ζωής πάνω 

στη σκηνή τα οποία τα υποδύονται άγνωστοι άνθρωποι πάνω στη σκηνή. Με 

άλλα λόγια, τα δυναμικά του οργανωσιακού θεάτρου είναι πολύ πιθανό να 

«ταρακουνήσουν τα νερά», να θέσουν τα πράγματα σε κίνηση ή να 

ξεπαγώσουν καταστάσεις που έχουν μπλοκάρει (Schreyogg & Hopfl, 2004).
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Σχήμα 2 - Τυπολογία Θεάχρου Καταστάσεων (Πηγή: Schreyogg, 1999)
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Σχήμα 3 - Πλαίσιο για την κριτική ανάλυση της επιμόρφωσης βάσει του θεάτρου (Πηγή: 
Nissley et al., 2004)

Στο σχήμα 3 βλέπουμε μια κατάταξη που προσπαθούν να κάνουν οι 

Nissley et al. (2004), οι οποίοι προσπαθούν να αναπτύξουν ένα εργαλείο που 

θα δείχνει την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ του ελέγχου του ρύλου και του 

ελέγχου του σεναρίου σε κάθε προσπάθεια επιμόρφωσης μέσω θεάτρου για να 

εξερευνήσουν την πολιτική που ενέχει κάθε προσπάθεια επιμόρφωσης. Όταν 

επαγγελματίες ηθοποιοί υποδύονται τους ρόλους, μπορούμε να δούμε ότι 

έχουν προσληφθεί από τη διοίκηση και για αυτόν τον λόγο είναι πιθανόν υπό 

μεγαλύτερο διοικητικό έλεγχο. Όταν οι ρόλοι σκηνοθετούνται από τους ίδιους 

τους εργαζομένους υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος από τους ίδιους στην όλη 

διαδικασία. Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν οι εργαζόμενοι αυτοσχεδιάζουν το 

σενάριο, οι ίδιοι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο σε αντίθεση με την περίπτωση όπου 

το σενάριο κατασκευάζεται για τη διοίκηση (Nissley et al., 2004). 

Αναγνωρίζουν βέβαια την απλοϊκότητα του διαχωρισμού μεταξύ του αν 

ελέγχει η διοίκηση ή οι εργαζόμενοι το σενάριο και τους ρόλους, ωστόσο το 

εργαλείο είναι χρήσιμο όσον αφορά την πολιτική του οργανωσιακού θεάτρου 

που επειδή σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιεί τεχνικές του Boal είναι ενχενώς 

πολιτικό, όπως θα συζητηθεί και παρακάτω.

Για να συζητήσει κανείς τα αποτελέσματα του θεάτρου καταστάσεων 

θεωρείται πιο χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί μια πιο απλή προσέγγιση. Οι 

διαφορετικοί τύποι θεάτρου υποβιβάζονται σε ένα συνεχές το οποίο
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εκτείνεται από τις δομημένες παραστάσεις στις οποίες το κοινό είναι παθητικό 

και αποτελεί τους απλούς παρατηρητές μιας ιστορίας, ως τις θεατρικές 

παραστάσεις που απαιτούν την πλήρη συμμετοχή των μελών του οργανισμού. 

Το μοναδικό κριτήριο λοιπόν για την κατάταξη σε αυτό το συνεχές είναι ο 

βαθμός συμμετοχής των εργαζομένων (σχήμα 3) (Meisiek, 2002).

Σχήμα 4 - Συνεχές με βάση το βαθμό συμμετοχής των εργαζομένων (Πηγή: Meisiek, 2002)

Πολλές φορές οι ερωτήσεις που γίνονται αναφορικά με τη λογική και τα 

αποτελέσματα του οργανωσιακού θεάτρου αφορούν μια αιτιολογική 

αντίληψη. Η θεατρική παράσταση λογίζεται ως ένα ερέθισμα το οποίο φέρνει 

μια προβλεπόμενη αντίδραση, δηλαδή την αντίδραση του κοινού σε σχέση με 

επιδιωκόμενες αλλαγές στάσεων ή καινούρια συμπεριφορικά σχήματα. 

Ωστόσο, αυτό αποτελεί μια πολύ απλοϊκή αντίληψη καθώς η μηχανιστική 

αντίληψη ερεθίσματος και προκαθορισμένης αντίδρασης δεν μπορεί να 

ταιριάζει με τη συνθετότητα της φύσης του οργανωσιακού θεάτρου και τα 

αποτελέσματα του (Schreyogg & Hopfl, 2004).

Έχουμε ήδη αναφερθεί κατά την ιστορική αναδρομή στην κάθαρση. 

Κατά την διάρκεια της παράστασης λοιπόν λαμβάνει χώρα η κάθαρση του 

κοινού, η οποία ερμηνεύεται κατά διάφορους τρόπους. Κατά τον Bernays
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(1970) έχουμε την ανάκληση συναισθημάτων ως μέσο για τον «καθαρισμό» 

από σχετιζόμενα αρνητικά βιώματα. Κατά τον Schoenmakers (1996) από την 

άλλη, το κοινό εμπλέκεται συναισθηματικά στην παράσταση, και επειδή 

ακριβώς συμβαίνει αυτό, επιδιώκει τη ρύθμιση των συναισθημάτων του 

ανεξάρτητα από τα προηγούμενα αρνητικά βιώματα που μπορεί να 

υπάρχουν. Η άποψη της καθαρτικής για το κοινό διαδικασίας του θεάτρου 

ισχύει κυρίως για το θέατρο καταστάσεων που έχει μικρή συμμετοχή των 

εργαζομένων (Meisiek, 2002).

Όπως περιγράψαμε και στο κεφάλαιο που ασχοληθήκαμε με το 

ψυχόδραμα, ο Moreno (1979) και ο Στανισλάβσκυ (1936) αναπτύξανε την 

ιδέα της κάθαρσης που αποκαλύπτει τη δημιουργικότητα του ατόμου από το 

θέατρο περιλαμβάνει τη συμμετοχή του κοινού ή ακόμα και από τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης των ηθοποιών. Αντλώντας από εργασιακές 

εμπειρίες και ενεργά ξαναζώντας τες, το κοινό απελευθερώνει τον εαυτό του 

από τις εμπειρίες αυτές και εξελίσσει την δημιουργική ικανότητα να βρίσκει 

λύσεις. Αυτού του είδους η κάθαρση ισχύει για τις περιπτώσεις του θεάτρου 

καταστάσεων που περιέχουν υψηλό βαθμό συμμετοχής από τους 

εργαζομένους (Meisiek, 2002).

Υπάρχει και μια τρίτη άποψη για την κάθαρση που προκύπτει από τη 

δουλειά του Augusto Boal με το Forum Theatre. Όπως έχουμε αναφέρει και 

προηγουμένως ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του θεάτρου του Boal 

είναι η ενεργή συμμετοχή του κοινού ως ενεργά μέλη, και από αυτή την 

πλευρά παρουσιάζει ομοιότητες με το ψυχόδραμα που παρουσιάσαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Όπως λέει ο Boal (1979):

Οποιοσδήποτε μπορεί να προτείνει μια λύση αλλά αυτό πρέπει να γίνει 

από τη σκηνή, δουλεύοντας, κάνοντας, συμμετέχοντας και όχι από την άνεση 

της καρέκλας του (ρ. 141).

Ο Boal υποστηρίζει λοιπόν, ότι μόνο μέσα από τη φυσική εμπλοκή του 

κοινού κατά τη διάρκεια ενός έργου μπορεί να οδηγήσει στο είδος της 

κάθαρσης που η οποία λειτουργεί με το να υποκινεί σε δράση. Ο ιδιαιτέρως 

σημαντικός σκοπός των θεατρικών τεχνικών του είναι να υπερπηδήσει τον
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διαχωρισμό μεταξύ ηθοποιών και κοινού έτσι ώστε να ενθαρρύνει την 

κοινωνική αλλαγή. Αναφέρεται στους θεατές (spectators) και στους ηθοποιούς 

(actors) με τον αγγλικό όρο "spect-actors" (Meisiek, 2004).

Ο σκοπός της δράσης είναι καθαρός:

Ίσως το θέατρο να μην είναι από τη φύση του επαναστατικό αλλά οι 

θεατρικές φόρμες αυτές είναι μια πρόβα επανάστασης. Η αλήθεια του 

ζητήματος είναι ότι ο θεατής-ηθοποιός δοκιμάζει μια πραγματική πράξη αν και 

το κάνει αυτό με έναν μυθιστορηματικό τρόπο. Καθώς κάνει πρόβα το να 

πετάξει μια βόμβα στη σκηνή, κάνει μια χειροπιαστή πρόβα του πως ρίχνεται 

μια βόμβα- κάνοντας πρόβα του πως οργανώνεται μια απεργία, χειροπιαστά 

οργανώνει μια απεργία. Μέσα στα μυθιστορηματικά πλαίσια, η εμπειρία είναι 

χειροπιαστή (Boal, 1979, ρ. 141).

Η έμφαση σε αυτό το ιδιαίτερα δυνατό χαρακτηριστικό του Forum 

Theatre προέρχεται από τις ιδέες του Boal σχετικά με την ανθρώπινη φύση:

Παρατηρώντας τον εαυτό του ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το τι είναι, 

ανακαλύπτει τι δεν είναι και φαντάζεται το τι θα μπορούσε να γίνει. 

Αντιλαμβάνεται τι είναι και τι όχι και φαντάζεται που μπορεί να πάει... Το 

θέατρο - ή η θεατρικότητα - είναι αυτή η ικανότητα, αυτή η ανθρώπινη 

ιδιότητα που επιτρέπει στον άνθρωπο να παρατηρήσει τον εαυτό του στην 

πράξη, κατά τη δράση... Η αυτογνωσία που επιτυγχάνει κανείς με αυτόν τον 

τρόπο του επιτρέπει να είναι το «υποκείμενο (αυτός που παρατηρεί) ενός 

άλλου υποκειμένου (αυτού που δρα)»... (Boal, 1995, ρ. 13).

Το παραδοσιακό θέατρο δημιουργεί μια απόσταση μεταξύ των ηθοποιών 

και του κοινού, αυξάνοντας την δύναμη και την ισχύ εκείνων που βρίσκονται 

στη σκηνή με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ των 

ηθοποιών και του κοινού. Δεν υπάρχει δυνατότητα για την ελεύθερη 

διακίνηση ιδεών, καθώς οι αντιλήψεις και οι απόψεις του θιάσου πλεονεκτούν 

έναντι εκείνων των τελευταίων. Το κοινό δεν έχει την έγκριση να μιλά και 

κατ' αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται ως ένας παθητικός λήπτης μηνυμάτων 

που ελέγχονται από εκείνους που έχουν την εξουσία. Με το να εισάγει τη 

δημοκρατικότητα στο χώρο της μάθησης, το Forum Theatre, επιδιώκει να
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δημιουργήσει νέες ενοράσεις στους συμμετέχοντες μέσα από την προσωπική 

τους συνεισφορά (Clark & Mangham, 2004b).

Ο Boal ερευνά κατεξοχήν την σχέση μεταξύ θεάτρου και πολιτικής, 

θεωρώντας ότι το θέατρο μπορεί και αναπαριστά στο παρόν ένα όραμα του 

κόσμου σε μεταμόρφωση και για το λόγο αυτό είναι αναπόφευκτα πολιτικό 

καθώς παρουσιάζει τους τρόπους που μπορεί να γίνει αυτή η μεταμόρφωση. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, οι Nissley et al. (2004) θεωρούν ότι το οργανωσιακό 

θέατρο είναι αναπόφευκτα πολιτικό καθώς αποτελεί μια οργανωσιακή 

παρέμβαση.

Έχει διαπιστωθεί από την πρακτική εμπειρία ότι το Forum Theatre δίνει 

πολύ καλά αποτελέσματα όταν το κοινό εμπλέκεται άμεσα στο πρόβλημα που 

παρουσιάζεται στη σκηνή (Meisiek, 2004). Ο Ruping (1993) υποστηρίζει ότι το 

Forum Theatre είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την παιχνιδιάρικη παρουσίαση 

προβλημάτων στην σκηνή. Κρυμμένα κίνητρα, επιθυμίες, νοητικές εικόνες, 

και ωθήσεις γίνονται ορατές και αντανακλούνται από την παράσταση στη 

σκηνή.

Για να μπορέσει όμως να εκτελεστεί επιτυχώς κάποιο έργο υπάρχουν 

διάφοροι κανόνες που πρέπει να έχει κανείς κατά νου. Για παράδειγμα, όταν 

οι εργαζόμενοι πρόκειται να συμμετέχουν ενεργά στην παράσταση, 

προπαρασκευαστικές ασκήσεις όπως θεατρικά εργαστήρια τα οποία 

απευθύνονται στους «σκηνικούς» φόβους τους είναι ιδιαιτέρως σημαντικά 

(Meisiek, 2002).

Ακόμη, πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι ο πιο συχνός τρόπος για να 

συλλάβει τα συναισθήματα και τις ιδέες ενός θεάτρου καταστάσεων εκ των 

υστέρων και να τα κατευθύνει σε εποικοδομητικούς συλλογισμούς, είναι η 

ομάδα συζήτησης. Με αυτό τον τρόπο το κοινό έχει την ευκαιρία να ρυθμίσει 

τα συναισθήματα του και να προσδιορίσει τις εντυπώσεις μέσα στο κοινωνικό 

πλαίσιο του οργανισμού. Ο επιθυμητός στόχος της ομάδας θα πρέπει να είναι 

να ενσωματωθεί η θεατρική εμπειρία σε εργασιακά βιώματα που θα μοιραστεί 

κανείς με τους άλλους συμμετέχοντες (Meisiek, 2002). Μέσω της διαδικασίας 

του «μοιράσματος» έχει κανείς τη δυνατότητα να υπερβεί τα ατομικά όρια
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και να συνδεθεί με το δημιουργικό δυναμικό της ομάδας σαν σύνολο (Isaacs, 

1993).
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IX. Τρόποι χρήσης της δραματικής τέχνης - Mini Case 

Studies

Η εταιρία Steps είναι μια βρετανική επιχείρηση που προωθεί υπηρεσίες 

επιμόρφωσης μέσω του θεάτρου σε οργανισμούς [URL04], Παρακάτω 

περιγράφονται διαφορετικές εφαρμογές επιμόρφωσης ανάλογα με τις 

απαιτήσεις κάθε εταιρίας.

Η Accenture, πρώην Andersen Consulting, χρησιμοποίησε 

επαγγελματίες ηθοποιούς ρόλων (role players) για να υποβοηθήσει τις 

πρωτοβουλίες ανάπτυξης που σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν τις 

συμβουλευτικές δεξιότητες στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, τις δεξιότητες 

συνέντευξης για τα στελέχη διοίκησης που είχαν συμβουλευτικό ρόλο και 

τέλος για τις καθοδηγητικές ικανότητες των συνεργατών. Η Accenture είναι 

μια εταιρία συμβούλων με 65.000 υπαλλήλους σε 48 χώρες. Πιο συγκεκριμένα, 

όπως αναφέρει η Samantha Clark, ανώτερο στέλεχος του τμήματος HR, 

ήθελαν να βοηθήσουν τα στελέχη του συγκεκριμένου τμήματος όταν 

αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Μπροστά λοιπόν σε ένα κοινό 100 

περίπου επαγγελματίες HR, οι ηθοποιοί παρουσίαζαν διαφορετικούς 

ανθρώπους σε διαφορετικές καταστάσεις και προβλήματα και μέλη από το 

κοινό καλούνταν να ανέβουν στη σκηνή για να τους βοηθήσουν ή να τους 

προτείνουν λύσεις. Αυτό επέτρεψε τον πειραματισμό, και την εξάσκηση των 

δεξιοτήτων των νέων μάνατζερ. Σαν τεχνική υποστηρίζεται ότι το δράμα έχει 

πολύ μεγάλη επιρροή καθώς σε αναγκάζει να συμμετέχεις και να ακούς 

ενεργά και καθώς δίνει λαβή για ομαδική συζήτηση. Για την συγκεκριμένη 

εταιρία έχει αποδειχθεί ένα πολύτιμο συμπληρωματικό εργαλείο σε άλλες 

μορφές επιμόρφωσης [URL04],

Η εταιρία Steps είναι υπεύθυνη και για πολλά εργαστήρια που έγιναν 

στο BBC. Εσωτερικές επιμορφωτικές συναντήσεις έγιναν για να βοηθήσουν 

τους ηγέτες ομάδων να μπορούν να επικοινωνούν δύσκολα μηνύματα και να 

δίνουν αρνητική ανατροφοδότηση και τα ανώτερα στελέχη να ελέγχουν την
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απόδοση. Σύντομα, εντατικά εργαστήρια εστιάζονται κάθε φορά σε κάποια 

ομάδα διοικητικών ή οργανωτικών δεξιοτήτων. Με διάρκεια 90 λεπτά έχουν 

ήδη καλύψει περιοχές όπως η νοητική οργάνωση, η προσεκτική ακρόαση των 

άλλων (listening), η διαπραγμάτευση, η εξάσκηση επιρροής, η διαχείριση 

έργων και η παρουσίαση.

Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του Forum Theatre οι ηθοποιοί έδρασαν 

σε ένα σενάριο στο οποίο κάποιος διευθυντής δίνει ανατροφοδότηση με έναν 

πολύ ιδιόρρυθμο και αδέξιο τρόπο χωρίς να μπορεί να καταλήξει πουθενά. Ο 

ηθοποιός που παίζει τον διευθυντή βγαίνοντας από το ρόλο, ζητά από το 

κοινό που παρακολουθεί να τον βοηθήσει. Το κοινό κάνει προτάσεις για την 

εξέλιξη της ιστορίας και ο ηθοποιός ξαναγυρνά στο ρόλο του διευθυντή όπου 

κάνει τις δοκιμές με βάση τα όσα έχει προτείνει το κοινό και βλέπουμε την 

επιτυχή ή μη έκβαση της ιστορίας και της προτεινόμενης προσέγγισης 

[URL04],

Η Grant Thornton είναι μια μεγάλη εταιρία συμβούλων που έχει 40 

γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιπροσώπους σε περισσότερες από 100 

χώρες. Έχει ως στόχο να βοηθήσει αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις να επιτύχουν 

τις φιλοδοξίες τους προσφέροντας πρακτικές αλλά και δημιουργικές 

συμβουλές. Η επιχείρηση χρηματοδοτεί επαγγελματίες ηθοποιούς παιχνιδιών 

ρόλων για 30 με 40 μέρες κάθε χρόνο για να υποδυθούν τους πελάτες σε μια 

σειρά πολύ βασικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, καλύπτοντας δεξιότητες 

πωλήσεων, επιρροής και ανάπτυξης εταίρων μέχρι δεξιότητες στη χρήση του 

τηλεφώνου (!) και στην κατάκτηση νέων επιχειρήσεων. Στο παρελθόν η 

επιχείρηση χρησιμοποιούσε τους διευθυντές να παίζουν στα παιχνίδια ρόλων 

οι ίδιοι ανά ζευγάρια ή καλούσαν ακόμα και πελάτες να συμμετέχουν στις 

επιμορφωτικές συναντήσεις που αφορούσαν στις πωλήσεις. Αν και η χρήση 

των πελατών ήταν πολύ επιβοηθητική, ωστόσο δεν μπορούσαν να γνωρίζουν 

ακριβώς ποια ώρα της μέρας θα γινόταν τα παιχνίδια ρόλων και το τελευταίο 

πράγμα που θα επιθυμούσε η επιχείρηση θα ήταν έναν δυσαρεστημένο 

πελάτη! Τα παιχνίδια ρόλων με τη χρήση ηθοποιών είναι όσο πιο κοντά στην
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πραγματικότητα γίνεται ενώ δίνεται η ευκαιρία στους διευθυντές να κάνουν 

δοκιμές, λάθη, πειραματισμούς και να ακολουθήσουν προτάσεις.

Ανάλογη περίπτωση είναι και η Harrods που χρησιμοποιεί την εν λόγω 

εταιρία για την επιμόρφωση μέσω του θεάτρου κυρίως όσων αφορά σε 

δεξιότητες πωλήσεων. Η Harrods είναι μια αλυσίδα πολυκαταστημάτων που 

είναι γνωστή παγκοσμίως. Αν και η εταιρία εκπαιδεύει με εσωτερικά 

σεμινάρια το προσωπικό της στις παρουσιάσεις, πίστευε ότι με την πρόσληψη 

επαγγελματιών ηθοποιών για την επιμόρφωση θα μπορούσε να επιμείνει 

περισσότερο στη λεπτομέρεια όπως για παράδειγμα η γλώσσα του σώματος, η 

χροιά της φωνής, ακόμη και η οπτική επαφή. Το πρόγραμμα ήταν 

αλληλεπιδραστικό και εστιάστηκε στην προσωπική παρουσία των 

εκπαιδευόμενων καθώς και το επίπεδο ενέργειας που χρησιμοποιούν όταν 

παρουσιάζουν. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 12 μάνατζερ.

Για την αύξηση της παραγωγικότητας στην Oracle, προσλήφθηκε η ίδια 

εταιρία. Η Oracle Corp. είναι μια από τις ηγέτιδες εταιρίες λογισμικού στον 

κόσμο. Το παράρτημα του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πάνω από 4,500 

εργαζομένους. Αν και υπήρχαν από παλιότερα εργαστήρια που 

χρησιμοποιούσαν τα παιχνίδια ρόλων, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων 

αισθανόταν αμήχανα με αυτά οπότε η Oracle προσπάθησε να τα αναβαθμίσει 

προσλαμβάνοντας επαγγελματίες ηθοποιούς. Το περιβάλλον που 

προσφέρεται πλέον είναι πιο ασφαλές για τους συμμετέχοντες και οι 

άνθρωποι βοηθούνται περισσότερο να αναπτύξουν τα απαραίτητα προσόντα. 

Τα εργαστήρια που οργανώθηκαν ήταν για τα διευθυντικά στελέχη και οι 

δεξιότητες που καλούνταν να αναπτύξουν περιλάμβαναν την θέση στόχων, 

τον σχεδίασμά της ανάπτυξης, την ανατροφοδότηση σε κρίσιμα θέματα, την 

εκπαίδευση, τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας και τα οφέλη της διαδικασίας 

διαχείρισης της απόδοσης. Τα role-plays παρουσιάζονταν μπροστά στο κοινό 

και έπαιρναν οδηγίες και προτάσεις από το κοινό για τη συνέχιση της δράσης. 

Σύμφωνα με την κρίση των στελεχών τα σεμινάρια ήταν ιδιαίτερα 

αποτελεσμ ατικά.
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Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα χρήσης των 

ενισχυμένων παιχνιδιών ρόλων όπως αυτά περιγράφηκαν στο κεφάλαιο του 

ψυχοδράματος, όπως αναφέρεται στον Meisiek (2004). Στο τμήμα 

συσκευασίας ενός μεγάλου αλευρόμυλου, εμφανίστηκαν πολλά προβλήματα 

εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ των μάνατζερ. Για την επίλυση των 

προβλημάτων χρησιμοποιήθηκε μια επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες 

ενισχυμένων παιχνιδιών ρόλων που θα είχε δύο εκπαιδευτές για τα 

εργαστήρια και δέκα συμμετέχοντες. Σε αντίθεση με το ψυχόδραμα, η 

συνάντηση ξεκίνησε από τη συζήτηση της παρούσας κατάστασης στον 

αλευρόμυλο. Διευκρινίστηκαν οι απαιτήσεις προς τους μάνατζερ και οι θέσεις 

τους στον κοινωνικό ιστό της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

καταγράφηκαν για να αποτελέσουν το φόντο των σκηνών που θα 

δραματοποιούνταν στη συνέχεια. Αυτό δημιούργησε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 

μεταξύ των συμμετέχοντων που τους ενθάρρυνε για τη συμμετοχή τους στα 

παιχνίδια ρόλων. Στη συνέχεια ακολούθησε η εκδραμάτιση όπου με τη 

βοήθεια των συμμετέχοντων παρουσιάστηκαν τα προβλήματα στην 

επιχείρηση. Τέλος, χρησιμοποιηθεί η ανατροφοδότηση όπου ο ένας είπε στον 

άλλο πως αντιλήφθηκε τις παρεμβάσεις του κάθε άλλου συμμετέχοντα. Μετά 

από πολλές τέτοιες συναντήσεις, η κατάσταση στον αλευρόμυλο βελτιώθηκε.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα χρήσης του 

οργανωσιακού θεάτρου, όπως αναφέρεται στους Clark & Mangham (2004b). 

Μια ομάδα εργαζομένων μιας επιχείρησης έλαβε μια πρόσκληση για μια 

παράσταση που λεγόταν «Ωραιοποιώντας την αλήθεια» με τις οδηγίες για 

άνετο ντύσιμο και ότι η παράσταση αρχίζει στις 10 το πρωί! Ο τόπος που θα 

γινόταν η παράσταση δεν ήταν κάποιο θέατρο αλλά το εκθετήριο μιας 

κλωστοϋφαντουργίας στην ανατολικοκεντρική περιοχή του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Κατά την άφιξη τους οι εργαζόμενοι (δηλαδή το κοινό) 

οδηγούνταν στο εκθετήριο και περπατούσαν μέσα από σειρές βιομηχανικών 

μηχανημάτων σε μια περιοχή που είχε τοποθετηθεί ένα μαύρο ύφασμα ως 

διαχωριστικό για τη σκηνή. Οι καρέκλες είχαν τοποθετηθεί σε σειρές μπροστά 

από τον «αισθητικό χώρο» για ένα κοινό περίπου 30 ατόμων. Η μινιμαλιστική
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παρουσίαση διακατείχε όλη την παράσταση. Δεν υπήρχε ειδικός φωτισμός ή 

ιδιαίτερα σκηνικά και ο ηχητικός εξοπλισμός περιοριζόταν σε ένα 

ραδιοκασετόφωνο με μπαταρίες! Οι ηθοποιοί φορούσαν απλά κουστούμια 

που να υποδηλώνουν τον ρόλο τον οποίο υποδύονταν.

Η σκηνή αφορούσε μια βιομηχανική επιχείρηση χρωμάτων, την Fab 

Finish, και αποτελούνταν από 5 σκηνές και 3 κύριους χαρακτήρες: έναν 

διευθυντή, έναν διαχειριστή και έναν εργοδηγό. Ένας τέταρτος ηθοποιός 

υποδύονταν διάφορους ρόλους κατά τη διάρκεια της παράστασης, αλλά 

κυρίως είχε το ρόλο του αφηγητή και ήταν ο «κύριος των τελετών». 

Ενημέρωσε το κοινό ότι η συμμετοχή τους ήταν πολύ σημαντική. Θα 

παρακολουθούσαν μια παράσταση που αφορούσε μια πιθανή μελλοντική 

κατάσταση της εταιρίας. Δεν μπορούσαν να είναι απλώς ένα παθητικό κοινό 

εφόσον μετά την παράσταση θα ζητούνταν οι απόψεις τους, οι ιδέες τους και 

η ενεργή συμμετοχή τους.

Η πρώτη σκηνή αφορούσε μια ρομαντική αντίληψη - παρωδία για την 

ίδρυση της εταιρίας τη δεκαετία του 1950. Η δεύτερη σκηνή ήταν τέσσερα 

χρόνια αργότερα με τη βράβευση του διευθυντή ενώ η τρίτη αφορούσε στην 

παρούσα κατάσταση της επιχείρησης με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η 

εταιρία αναπαραστάθηκε να έχει προβλήματα ρευστότητας, να αντιμετωπίζει 

προβλήματα με τους κύριους πελάτες ενώ σαν βασικό αίτιο φαινόταν να είναι 

η έλλειψη αποστολής, η αποσπασματική επικοινωνία, και η έλλειψη 

πνεύματος ομαδικότητας κυρίως μεταξύ των τριών πρωταγωνιστών και 

ιδιαίτερα η αδυναμία του διευθυντή να συμβουλευτεί ή να ακούσει τις 

συμβουλές άλλων μέσα στην επιχείρηση. Οι υπόλοιπες δύο σκηνές 

αφορούσαν στις ιστορίες του Τομ και της Χέδερ (των άλλων δύο 

πρωταγωνιστών) και πως το στυλ διοίκησης τους άφηνε να αισθάνονται ότι 

δεν εκτιμούνται τα προσόντα τους, να αισθάνονται σε σύγχυση και 

αγνοημένοι. Αυτά ειπώθηκαν με μονολόγους, μια μουσική σκηνή και μια 

παρωδία ενός τηλεπαιχνιδιού.

Μόλις τελείωσε η παράσταση, ο «κύριος των τελετών» ζήτησε από το 

κοινό να αναγνωρίσει τα κεντρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η
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επιχείρηση και στη συνέχεια προσκάλεσε το κοινό να ξαναπαρακολουθήσει 

την αρχική σκηνή σε επανάληψη. Πριν αρχίσει η επανάληψη της σκηνής το 

κοινό χωρίστηκε σε τρεις ομάδες και έδωσε οδηγίες σε κάθε γκρουπ να 

ταυτιστεί με έναν από τους πρωταγωνιστές. Κάθε ομάδα είχε μερικά λεπτά με 

τον χαρακτήρα της για να επεκτείνει τα χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή. 

Κατά την επανάληψη της παράστασης, ζητούνταν οι απόψεις του κοινού για 

τις πηγές που δημιουργούσαν τη δυσκολία στις σχέσεις μεταξύ των 

πρωταγωνιστών. Η παράσταση σταματούσε περιοδικά ώστε να μπορεί η κάθε 

ομάδα να προτείνει τρόπους που τα πράγματα θα μπορούσαν να λέγονται 

διαφορετικά ή να παρουσιάζονται διαφορετικά ώστε να βελτιώνεται η 

επικοινωνία μεταξύ των χαρακτήρων. Μερικές φορές, ζητούσαν σε όποιον 

από το κοινό ήθελε να ανέβει στη σκηνή και να παίξει κάποιον χαρακτήρα 

σύμφωνα με τον τρόπο που πίστευε ότι θα έπρεπε να παιχθεί. Κανένας δεν 

ανέβηκε. Οι προτάσεις λέγονταν φωναχτά από το κοινό και οι ηθοποιοί 

άλλαζαν την συμπεριφορά αναλόγως (Clark & Mangham, 2004b). Η 

παράσταση αυτή βασίστηκε σε ένα διευρυμένο μοντέλο του Forum Theatre 

του Augusto Boal όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Υπήρξε μια 

προσπάθεια να βοηθηθεί ο οργανισμός ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τη 

συμπεριφορά που δείχνει συλλογικά απέναντι στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει.

Αφού είδαμε διάφορες τεχνικές που έχει χρησιμοποιηθεί το θέατρο και οι 

θεατρικές τεχνικές στο μάνατζμεντ περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο σε μια 

έρευνα μέσω συνεντεύξεων.
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X. Έρευνα

Μεθοδολογία

Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι για τη συγκέντρωση στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται στην ποιοτική έρευνα είναι οι ανοιχτές ή μη δομημένες 

συνεντεύξεις. Ο λόγος είναι αρκετά προφανής καθώς είναι μια ιδιαίτερα 

ευέλικτη μέθοδος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές 

περιστάσεις και είναι ικανή να παράγει δεδομένα και πληροφορίες πολύ 

μεγάλου βάθους (King, 1994).

Ο Kvale (1983) ορίζει την ποιοτική ερευνητική συνέντευξη (qualitative 

research interview) ως «μια συνέντευξη η οποία έχει ως στόχο να συγκεντρώσει 

περιγραφές του κόσμου στον οποίο ζει ο συνεντευξιαζόμενος με σεβασμό στην 

ερμηνεία του νοήματος των φαινομένων που περιγράφονται». Με πιο απλά 

λόγια, ο σκοπός της συνέντευξης είναι να ανακαλύψει κανείς τι υπάρχει και τι 

περνάει από το μυαλό κάποιου άλλου (Osteraker, 2001). Κάθε ποιοτική 

έρευνα μέσω της συνέντευξης, θα πρέπει να στοχεύει λοιπόν στο να μπορέσει 

κανείς να δει μέσα από την οπτική του συνεντευξιαζόμενου και να 

κατανοήσει γιατί και πως έφτασε να έχει την συγκεκριμένη οπτική και τις 

συγκεκριμένες απόψεις (King, 1994).

Για να ικανοποιηθεί ο στόχος της ποιοτικής ερευνητικής συνέντευξης 

είναι σημαντικό να μην «τοποθετούνται» ιδέες στο μυαλό του 

συνεντευξιαζόμενου (για παράδειγμα οι προκατασκευασμένες κατηγορίες του 

συνεντευξιάζοντος για την οργάνωση του κόσμου) αλλά να μπορέσει κανείς 

να έχει πρόσβαση στο άτομο στο οποίο πραγματοποιείται η συνέντευξη 

(Patton, 1990, ρ. 278). Για να γίνει αυτό οι ερευνητές θα πρέπει να 

υιοθετήσουν μια στάση που θα τους επιτρέψει να «πλησιάσουν» τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, να διεισδύσουν στο λογικό τους σύστημα και να 

ερμηνεύσουν την υποκειμενική κατανόηση της πραγματικότητας. Επιπλέον, 

καθώς ο κοινωνικός κόσμος δεν μπορεί να ειδωθεί ως απομονωμένες 

μεταβλητές όπως ο χώρος και η μάζα, θα πρέπει κανείς να τον παρατηρήσει
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στην ολότητα του (Shaw, 1999). Σύμφωνα με την ίδια αντίληψη, θα πρέπει η 

συνέντευξη να έχει έναν χαμηλό βαθμό οργάνωσης από τον διεξάγοντα την 

συνέντευξη, ένα εκ των προτέρων «ζύγισμα» των ανοιχτών ερωτήσεων και 

τέλος μια εστίαση σε συγκεκριμένες καταστάσεις και πράξεις στον κόσμο του 

συνεντευξιαζόμενου (Kvale, 1983).

Το κύριο ενδιαφέρον του ερευνητή που χρησιμοποιεί την ποσοτική 

έρευνα είναι να λάβει έγκυρες πληροφορίες από τον συνεντευξιαζόμενο, ο 

οποίες δε θα είναι αλλοιωμένες από σχεσιακούς παράγοντες. Για το λόγο αυτό 

ο ερευνητής προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τη σημασία των διαπροσωπικών 

διαδικασιών στην εξέλιξη της συνέντευξης. Σε αντίθεση με αυτή την οπτική, ο 

ποιοτικός ερευνητής πιστεύει ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνέντευξη που δεν 

υπάρχουν παρεμβολές από τη σχέση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η σχέση 

είναι μέρος της ερευνητικής διαδικασίας και όχι κάτι που αποσπά από αυτήν. 

Ο συνεντευξιαζόμενος αντιμετωπίζεται ως ο συμμετέχων στην έρευνα, ο 

οποίος ενεργά μεταβάλει την πορεία της συνέντευξης αντί να αντιδρά 

παθητικά στις προκαθορισμένες από τον ερευνητή ερωτήσεις (King, 1994).

Οι ανοιχτές ερωτήσεις συνήθως προτιμούνται από τις κλειστές διότι 

έχουν λιγότερο κίνδυνο να επηρεάσουν τις απαντήσεις και μεγαλύτερες 

πιθανότητες να αποκαλύψουν τις γνήσιες αντιλήψεις και απόψεις. Παρέχουν 

περισσότερο έγκυρες αποκρίσεις ακόμα και από τις πιο μελετημένες κλειστές 

ερωτήσεις καθώς επιτρέπουν σε εκείνους που αποκρίνονται να το κάνουν με 

τα δικά τους λόγια. Οι συμμετέχοντες μπορούν να τοποθετηθούν ανάλογα με 

το τι είναι πιο σημαντικό για τους ίδιους, χωρίς να τους έχουν με κάποιο 

τρόπο «προταθεί» οι κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις ή να αγχώνονται 

επειδή πρέπει να μαντέψουν ποια είναι η «σωστή» απάντηση, όπως μπορεί 

πολύ εύκολα να συμβεί με τις κλειστές ερωτήσεις (Vinten, 1995).

Η ποιοτική έρευνα είχε τους επικριτές της καθώς υποστηρίζεται ότι έχει 

υπερβολική υποκειμενικότητα και μικρός έλεγχο. Η ερευνητική συνέντευξη 

ίσως όπως και η μελέτη περίπτωσης είναι πιο ευπαθείς σε αυτού του είδους 

την κριτική καθώς άλλες ποιοτικές μέθοδοι όπως τα ερωτηματολόγια μπορούν 

τουλάχιστον να υποστηριχθούν από την θεωρία της δειγματοληψίας
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(Hannabuss, 1996). Αν ωστόσο ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες 

μπορεί να δώσει αποτελέσματα που πάνε σε μεγάλο βάθος. Οι έννοιες της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητας που υπάρχουν στις ποσοτικές μεθόδους δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας στην ποιοτική έρευνα (King, 1994). 

Συγκεκριμένα προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία, οι ερευνητές πρέπει 

να αναγνωρίσουν τις προκαταλήψεις του και κατά την ανάλυση των 

δεδομένων να τις βάλουν στην άκρη. Πρέπει να επιτρέψουν επίσης στον 

εαυτό τους να εκπλαγεί από τα ευρήματα (King, 1994). Μια προϋπόθεση για 

να μπορεί ο ερευνητής να μάθει καινούρια πράγματα είναι η ικανότητα του 

να ρωτάει τους συμμετέχοντες στην έρευνα ακόμη και για πράγματα τα οποία 

δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν (Osteraker, 2001). Επίσης κατά την καταγραφή 

των θεμάτων και των κατηγοριών, ενδιάμεσοι αξιολογητές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Άλλοι ερευνητές μπορούν να κωδικοποιήσουν ανεξάρτητα 

και στη συνέχεια να διερευνηθούν οι αιτίες για όποιες διαφωνίες (King, 1994).

Ένας κίνδυνος που ελλοχεύει στις συνεντεύξεις είναι η εκ των προτέρων 

κατανόηση που έχει ο διεξάγων την έρευνα. Συγκεκριμένα, η συνήθης πορεία 

για μια έρευνα (όπως συνέβη και στην παρούσα διπλωματική), είναι ότι μετά 

το ενδιαφέρον του ερευνητή για ένα θέμα αρχίζει η βιβλιογραφική έρευνα 

των φαινομένων. Μαζί με τις πρότερες δικές του εμπειρίες ο ερευνητής 

δημιουργεί τη δική του προ-κατανόηση {preunderstanding) του θέματος. Την 

ίδια στιγμή που αποδεχόμαστε την κατανόηση του θέματος πριν την έρευνα 

ως μια φυσική διαδικασία στην έρευνα, αυτή συμβαίνει να είναι ένα από τα 

πιο δύσκολα πράγματα που έχει να αντιμετωπίσει κανείς κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων. Μάλιστα το πρόβλημα είναι διπλό, καθώς η συγκεκριμένη 

κατανόηση του θέματος από τον ερευνητή επηρεάζει τις ερωτήσεις που ρωτά 

αλλά επίσης και τις απαντήσεις που λαμβάνει σε αυτές τις ερωτήσεις 

(Osteraker, 2001).

Άλλα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τον ερευνητή είναι η θέση 

ισχύος που έχει αυτός σκηνοθετώντας, καθοδηγώντας και διαμορφώνοντας τη 

συνέντευξη (Kavanagh & Ayres, 1998). Υποστηρίζεται ότι ο τρόπος με τον 

οποίο παρουσιάζεται η συνέντευξη και διαμορφώνονται οι ερωτήσεις
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τοποθετούν μεγαλύτερη ισχύ στον ερευνητή παρά στον συνεντευξιαζόμενο 

(Mishler, 1986). Είναι πολύ συχνό για παράδειγμα το φαινόμενο (και 

αντιμετωπίστηκε και στην παρούσα έρευνα όπως θα αναφερθεί παρακάτω) να 

θέλουν οι απαντώντες να ευχαριστήσουν τον ερευνητή με απαντήσεις που 

θεωρούν ότι είναι εκείνες που «ζητούνται από την έρευνα» (Price, 2002).

Ο ερευνητής θα πρέπει να προσέξει επίσης τους τρόπους που 

χρησιμοποιεί για να κρατήσει τη συνέντευξη. Οι ερευνητές αντιμετωπίζουν 

ένα δίλημμα όταν οι συνεντευξιαζόμενοι απαντούν μια ανοιχτή ερώτηση για 

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να γίνουν ανήσυχοι από το 

γεγονός ότι αυτά που λένε δεν είναι σχετικά ή δεν είναι καθαρά (Price, 2002). 

Οι ερευνητές έρχονται λοιπόν αντιμέτωποι με την απόφαση του πότε και με 

ποιον τρόπο να παρέμβουν, ενθαρρύνοντας τον συμμετέχοντα να συνεχίσει, 

να παρεκκλίνει σε ένα νέο θέμα ή να εξελίξει το παρόν θέμα (Patton, 1990).

Προκειμένου να μπορέσει ο ερευνητής να κρατήσει μια συνέντευξη 

πρέπει να γνωρίζει τις επιλογές που έχει όπως φαίνεται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4 - Ερωτήσεις Διερεύνησης (Πηγή: Russell Bernard, 2000)

Σιωπηλή Διερεύνηση 

Διερεύνηση Ηχους 

Διερεύνηση Έκπληξης

Πείτε μου 

περισσότερα

Χρήση μεγάλης 

ερώτησης 

Διερεύνηση 

καθοδηγώντας

Ρίχνοντας δόλωμα

Παραμένοντας σιωπηλός και επιτρέποντας στον ερωτηθέντα να 

συλλογίζεται δυνατά

Ιυνίσταται στην επανάληψη του τελευταίου σημείου το οποίο έθιξε ο 

συνεντευξιαζόμενος και παρακίνηση για περαιτέρω εξέλιξη του 

Οι ερωτηθέντες παρακινούνται να συνεχίσουν με αυτό που λένε με τη 

χρήση περιοδικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από τον ερευνητή. 

Π.χ. με τη χρήση φράσεων όπως «Καταλαβαίνω...», «Α, ναι...» κ.ο.κ. 

Καθαρή πρόσκληση για να πει στον ερευνητή περισσότερες 

πληροφορίες για ένα φαινόμενο (χωρίς ο ερευνητής να γίνεται η ηχώ 

του συνεντευξιαζόμενου).

Συνήθως οι μεγάλες ερωτήσεις δείχνουν ότι ζητάται μια πλήρης 

απάντηση

Η χρήση προκλητικών ερωτήσεων που ενθαρρύνουν τον 

ερωτηθέντα να σταματήσει να αναρωτηθεί και στη συνέχεια να 

επιχειρηματολογήσει

Ο ερευνητής κάνει ότι γνωρίζει για να προκαλέσει τον ερωτηθέντα να 

αποκαλύψει περισσότερα

92



Στη συγκεκριμένη έρευνα για τη σύνδεση της δραματικής τέχνης και 

του μάνατζμεντ του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω θεωρητικά στοιχεία, θεωρήθηκε καλύτερο να γίνουν ανοιχτές 

συνεντεύξεις με άτομα τα οποία είχαν κάποια σχέση με το ένα από τα δύο 

στοιχεία: το θέατρο ή το μάνατζμεντ. Οι ανοιχτές συνεντεύξεις προτιμήθηκαν 

επειδή ο τομέας του θεάτρου σε σχέση με το μάνατζμεντ είναι ένας σχετικά 

καινούριος τομέας έρευνας για την Ελλάδα, και θα πρέπει να διεξαχθεί πρώτα 

«αναγνωριστική» έρευνα πριν μπορέσει να διεξαχθεί κάποια ποσοτική 

μελέτη. Επίσης, είναι προτιμότερη επειδή θέλουμε να δούμε τις ατομικές 

απόψεις των συνεντευξιαζόμενων σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και 

επειδή θέλουμε να δούμε τη σημασία αυτής της σύνδεσης για κάθε άτομο 

ξεχωριστά. Αντίθετα απορρίφθηκε η ποσοτική έρευνα λόγω του ότι δεν 

γνωρίζαμε τι στοιχεία θα μπορούσαμε να έχουμε όταν η σύνδεση αυτή είναι 

τόσο καινούρια όπως αναφέραμε.

Θέλοντας να αποφύγουμε την επιβολή των ιδεών της προκαταρκτικής 

έρευνας πάνω στο θέμα στους ερωτώμενους, αποφασίσαμε η συνέντευξη να 

χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος δόθηκε ένα γενικό θέμα - Θέατρο και 

Μάνατζμεντ - πάνω στο οποίο κλήθηκε ο συνεντευξιαζόμενος να το 

σχολιάσει, περιορίζοντας σε αυτή τη φάση στο ελάχιστο την παρέμβαση του 

ερωτώντα. Η συμμετοχή του ερωτώντα περιοριζόταν σε κινήσεις του σώματος 

και σε περιοδικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για να αισθανθεί ο συμμετέχων 

στην έρευνα πιο άνετα και να μπορέσει να εκφραστεί ελεύθερα.

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης περνούσαμε όταν ο συμμετέχων δεν 

είχε κάτι άλλο να πει οπότε σε αυτό το σημείο χρησιμοποιούνταν ο 

αυτοσχεδιασμός (όπως περίπου περιγράψαμε στα αρχικά κεφάλαια) 

προσπαθώντας μέσα από μια ελεύθερη συζήτηση στην οποία όμως 

αποφεύγονταν η χρήση πολύ κατευθυντικών ερωτήσεων, να αντληθούν 

περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Σκοπίμως δεν σχηματοποιήθηκαν 

ερωτήσεις για το δεύτερο μέρος, ώστε η συζήτηση να μείνει στις πληροφορίες 

τις οποίες είχε ήδη δώσει ο ερωτώμενος (δηλαδή στο πρώτο μέρος) με τη 

χρήση του αυτοσχεδιασμού. Όπως είπαμε, δεν ξέραμε τι να περιμένουμε σε
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αυτή την έρευνα από τους συνεντευξιαζόμενους οπότε προτιμήσαμε να μην 

μπούμε στην συνέντευξη προκατειλημμένοι έχοντας ετοιμάσει ερωτήσεις.

Κατά την επεξεργασία των πληροφοριών το πρώτο μέρος της 

συνέντευξης θεωρήθηκε περισσότερο ανεπηρέαστο από εξωτερικές επιρροές 

και ότι μπορεί να δώσει πιο καθαρά τις απόψεις του ο συνεντευξιαζόμενος, 

ενώ το δεύτερο κρίθηκε πιο «αυστηρά» θεωρώντας ότι ο υπεύθυνος για την 

συνέντευξη εμπλεκόταν σε μεγαλύτερο βαθμό, άρα και σε μεγαλύτερο βαθμό 

επηρέαζε τις απαντήσεις του ερωτώμενου.

Επιλογή προσώπων - Ιστορικό

Η επιλογή των προσώπων με τα οποία πραγματοποιήθηκε ανοιχτή 

συνέντευξη έγινε κυρίως με βάση την καλή εξοικείωση τους με τουλάχιστον 

ένα από τα δύο θέματα: το θέατρο ή το μάνατζμεντ. Το σύνολο των ατόμων 

που επιλέχθηκε είναι πέντε. Πρώτα περιγράφεται σύντομα το βιοχραφικό των 

ατόμων τα οποία αναφέρονται με τα αρχικά των ονομάτων τους.

— Η Αία είναι δραματοθεραπεύτρια και έχει οργανώσει παραστάσεις 

αλληλεπιδραστικού θεάτρου. Έχει σπουδάσει στην Αμερική και στην 

Αγγλία οπότε πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση που μπορεί 

να μας προσφέρει η άποψη της για τα δεδομένα σε αυτές τις χώρες σε 

σχέση με την Ελλάδα. Όπως προέκυψε από το πρώτο μέρος της 

συνέντευξης, η Αία έχει εφαρμόσει και επιμορφωτικά βιωματικά 

εργαστήρια για μια μεγάλη εταιρία.

— Η Αντωνία είναι ψυχολόγος της Gestalt με συμμετοχή σε σεμινάρια 

δραματοθεραπείας. Συνεργάζεται με οργανισμούς σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια που περιλαμβάνουν ψυχολογικές μεθόδους επιμόρφωσης 

αλλά όχι θεατρικές τεχνικές. Η Αντωνία Κ. επιλέχθηκε με το σκεπτικό 

της ιδιαίτερης εξοικείωσης με τον τομέα της ψυχολογίας και μάλιστα 

της ψυχολογίας Gestalt που βρίσκει πολλές εφαρμογές σε 

οργανωσιακά περιβάλλοντα. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

εφαρμόζει στον οργανισμό της υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για την 

οργανωσιακή ψυχολογία.
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— Ο Πέτρος είναι ο ιδρυτής μιας ιδιαίτερης θεατρικής ομάδας στην 

οποία προσπαθεί να συνδυάσει το λόγο, με τη φωνή και την κίνηση 

καθώς και της πρώτης ομάδας αλληλεπιδραστικού θεάτρου. Έχει 

σπουδάσει ψυχοθεραπεία Gestalt αν και η εργασία του ξεκίνησε από 

τον χώρο της μουσικής σύνθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον του αποτελεί 

η σύνδεση του θεάτρου με τους οργανισμούς καθώς η εργασία του 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Gestalt αφορά ακριβώς αυτό!

— Ο Σπόρος είναι ο γενικός διευθυντής μιας εκδοτικής εταιρίας με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα στην Αθήνα. Ο Σπόρος Λ. έχει 

δημιουργήσει και πουλήσει σε εταιρίες εργαστήρια που 

χρησιμοποιούσαν θεατρικές τεχνικές για διάφορα αντικείμενα όπως 

πωλήσεις, δημιουργική επικοινωνία κτλ. ενώ ο ίδιος έχει συμμετάσχει 

σε σεμινάρια δραματοθεραπείας κατά το παρελθόν.

— Η Σάλυ είναι μάνατζερ σε πολυεθνική εταιρία. Έχει αξιόλογη 

καριέρα στο χώρο με κύριο αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων ως προς 

τα προϊόντα της εταιρίας και το μάρκετινγκ τους. Έχει συμμετάσχει 

σε σεμινάρια δραματοθεραπείας στο παρελθόν καθώς και σε 

επιμόρφωση μέσω θεατρικών μεθόδων στην πολυεθνική που 

εργάζεται οπότε έχει σχέση με το χώρο του θεάτρου μέσω των 

σεμιναρίων και εργαστηρίων αυτών.

Οι συνεντεύξεις

Η συνέντευξη της Σάλυ ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε. Επειδή 

ζει και εργάζεται στην Αθήνα, κανονίστηκε τηλεφωνική συνέντευξη και 

αποτελεί την μόνη συνέντευξη που δεν ηχογραφήθηκε. Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης κρατούνταν σημειώσεις. Όταν δόθηκε το θέμα της σύνδεσης του 

θεάτρου με το μάνατζμεντ, η Σάλυ φάνηκε ενθουσιασμένη.

Η πρώτη ιδέα που της ήρθε σχετικά με το θέμα είναι η έννοια της 

μάσκας. Η Σάλυ θεωρεί ότι ειδικά ο ρόλος του μάνατζερ απαιτεί από αυτόν 

να ξέρει να χειρίζεται καλά κάποιες μάσκες καθώς είτε το θέλεις είτε όχι στον 

εργασιακό χώρο καλείσαι να φορέσεις κάποια μάσκα. Η ίδια θεωρεί ότι
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κάποιος χρειάζεται 2 με 3 μάσκες τουλάχιστον για να μπορέσει να τα βγάλει 

πέρα και χρειάζεται αυτές να είναι συνειδητές για να υπάρχει έλεγχος και 

συνειδητότητα στη συμπεριφορά.

Πέρα από τις μάσκες που αναγκάζεται να φορέσει ο μάνατζερ εξαιτίας 

του ρόλου του και των δικών του απόψεων σχετικά με τον ρόλο αυτό υπάρχει 

και μια μάσκα που ο οργανισμός προσπαθεί να φορέσει στον μάνατζερ για να 

μπορέσει να τον ενσωματώσει με τον καλύτερο για αυτόν τρόπο. Πολύ 

σημαντικό ήταν για την Σάλυ όταν στα πρώτα feedback που δέχτηκε ως 

μάνατζερ είχε την εντύπωση ότι δεν κάνει για αυτόν τον ρόλο καθώς είναι 

άνθρωπος που χρησιμοποιεί και λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με το 

συναίσθημα, κάτι που δεν συνάδει με την κατεστημένη οργανωσιακή 

κουλτούρα. Η ίδια θεωρεί ότι για να μπορέσει να ασκήσει κάποιος επιρροή 

μέσα από το ρόλο που έχει στην εταιρία είτε πρέπει να είναι αυθεντικός, είτε 

να είναι πολύ καλός ηθοποιός.

Σχετικά με την επιμόρφωση τους, η Σάλυ αναφέρει ότι ήρθαν ηθοποιοί 

από την Αγγλία οι οποίοι οργάνωσαν εργαστήρια. Ο κύριος λόγος που 

έγιναν οι επιμορφώσεις ήταν η ανάπτυξη της έννοιας της ομάδας και η 

ικανότητα για καινοτομία (innovation) και κατά δεύτερον λόγο η εξάσκηση 

της φωνής, της κίνησης και του λόγου. Υπήρχε σε όλα τα εργαστήρια 

επανατροφοδότηση για το πως ήταν, τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε ενώ 

προσπαθούσαν πάντα να συνδέσουν το βίωμα (το οποίο ήταν κατά κύριο 

λόγο ευχάριστο) με την καθημερινή εργασία που ήταν ρουτίνα και συχνά δεν 

ήταν το ίδιο εύκολο να περάσει η μάθηση σε αυτόν τον χώρο.

Άλλος τρόπος που μπορεί να βοηθήσει το θέατρο έναν οργανισμό είναι 

και η κατανόηση του ρόλου που συνηθίζουν να παίζουν οι υπόλοιποι μέσα 

στον οργανισμό μπορεί να βοηθήσει κάποιον να ελιχθεί και να μπορέσει να 

χτίσει πιο αποτελεσματικά την καριέρα του. Αυτή η κατανόηση μπορεί να 

γίνει όταν κανείς συνειδητοποιεί τους ρόλους που παίζει ο ίδιος στην 

επιχείρηση και στη συνέχεια να δει πως κινούνται οι υπόλοιποι.

Η συνέντευξη έκλεισε με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά με 

το ότι πολύ συχνά υπάρχει ένα θέατρο (ή ίσως μια σκηνή) πιο ψηλά όπου εκεί
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παίζονται τα περισσότερα παιχνίδια πολιτικής, ενώ στο μεσαίο επίπεδο ήδη οι 

μάνατζερ έχουν γίνει μαριονέτες όπου κάποιος άλλος κινεί τα νήματα!

Η συζήτηση με την Σάλυ ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πέρα από 

το ότι φάνηκε να επιβεβαιώνει και να αναγνωρίζει πολλά σημεία τα οποία 

έχουν ήδη αναπτυχθεί στο θεωρητικό υπόβαθρο, όπως θα δειχθεί στα 

συμπεράσματα, προσέθεσε και καινούριες ιδέες, όπως το κουκλοθέατρο.

Το σκηνικό στη δεύτερη συνέντευξη ήταν λίγο διαφορετικό. Η Αντωνία 

αρχικά δυσκολεύτηκε να μου πει από μόνη της πράγματα για τη σύνδεση του 

θεάτρου με το μάνατζμεντ. Εκείνο που μου είπε είναι ότι υπάρχουν αρκετά 

κοινά στοιχεία καθώς κάθε οργανισμός μπορεί να γίνει αντιληπτός ως μια 

σκηνή πάνω στην οποία εκδραματίζεται ένα θεατρικό δρώμενο. Υπάρχουν 

ρόλοι οι οποίοι καθορίζονται από την θέση στην ιεραρχία.

Χρειάστηκε σε αυτό το σημείο να περάσω στο δεύτερο στάδιο όπου 

γίνονταν αρκετές ερωτήσεις σε προσπάθεια να αντληθούν περισσότερες 

πληροφορίες για τις αντιλήψεις και τους συνειρμούς που υπήρχαν σχετικά με 

το θέμα. Σε αυτό το σημείο η Αντωνία προτίμησε να μεταφερθεί σε ένα πιο 

οικείο πλαίσιο αναφοράς για να μπορέσει να αντλήσει από αυτό 

συλλογιζόμενη δυνατά ίσως κάποια σχέση μεταξύ των δύο. Μέσα από αυτό το 

«ξεστράτισμα» ωστόσο κατέληξε στην αντίληψη του οργανισμού ως σκηνή 

στο οποίο όμως δεν λείπουν τα παρασκήνια τα οποία συχνά πιάνουν 

περισσότερο χώρο από τη σκηνή. Η αντίληψη αυτή είναι πολύ κοντά στην 

αντίληψη της θεωρίας Gestalt καθώς αυτή θεωρεί ότι υπάρχει μια κυρίαρχη 

μορφή και ένα φόντο πάνω στο οποίο γίνεται αντιληπτή η μορφή. Η σύνδεση 

αυτή λοιπόν οδήγησε και στο πως σε έναν οργανισμό κάποια πράγματα 

λέγονται κρυφά στο παρασκήνιο, χωρίς να φανερώνονται στη σκηνή. Πέρα 

από την κεντρική σκηνή σε έναν οργανισμό, υπάρχει πληθώρα πληροφοριών 

που ανταλλάσσεται μεταξύ των κατώτερων στελεχών στους διαδρόμους και 

οπουδήποτε αλλού και η διοίκηση δεν έχει καμιά πρόσβαση στις πολύτιμες 

συχνά αυτές πληροφορίες. Αυτή η αντίληψη είναι ιδιαιτέρως βοηθητική και 

δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στην αρθρογραφία. Τέλος, η Αντωνία
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αναφέρθηκε στην σημασία της ομάδας και στο πως το θέατρο είναι μια ομάδα 

το οποίο προσπαθεί να ανεβάσει μια σκηνή.

Η τρίτη συνέντευξη έγινε με τον Σπύρο που με υποδέχθηκε στο γραφείο 

του. Ο Σπύρος θεωρεί ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή σύνδεση μεταξύ του 

θεάτρου και του μάνατζμεντ και ότι το θέατρο μπορεί να φανεί πολύ 

βοηθητικό για την επιμόρφωση των μάνατζερ.

Όσον αφορά στην επιμόρφωση των μάνατζερ, ο Σπύρος θεωρεί ότι η 

έννοια των διαλέξεων έχει αρχίσει να υποχωρεί πάρα πολύ, καθώς έχει 

αποδειχθεί και με μελέτες ότι δεν υπάρχει αρκετή μεταβίβαση της γνώσης, και 

ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί άμεσα το ποσοστό της γνώσης που μεταφέρεται. 

Αντίστοιχα υπάρχει μεγάλη αύξηση των βιωματικών σεμιναρίων, τα οποία 

όμως θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουν μια συνέχεια στο χρόνο για να 

μπορέσουν να έχουν πραγματικά αποτελέσματα στο χρόνο. Θα πρέπει να 

υπάρχει mentoring ή coaching, κάποιου είδους εποπτεία δηλαδή για να 

μπορέσουν να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες δεξιότητες. Πριν περίπου 10 

χρόνια ήρθαν και στην Ελλάδα από το εξωτερικό οι εξωτερικές 

δραστηριότητες (outdoor activities) οι οποίες όμως για τον Σπύρο δεν 

θεωρούνται αρκετές για την επιμόρφωση των μάνατζερ αλλά θα πρέπει να 

πάει κανείς παραπέρα και να ενσωματώσει το θεατρικό παιχνίδι για να έχει 

καλύτερα αποτελέσματα.

Τα παραδείγματα που χρησιμοποίησε για να κάνει πιο παραστατικές τις 

απόψεις του ήταν από την προσωπική του εμπειρία και γνώση και 

αφορούσαν έναν πολύ διάσημο Ολλανδό ψυχοθεραπευτή, ο οποίος κλήθηκε 

να επιμορφώσει το προσωπικό μιας προηγούμενης εταιρίας στην οποία ήταν 

μάνατζερ. Στο ξενοδοχείο που θα γινόταν η διάλεξη υπήρχε η συνηθισμένη 

διάταξη Π με καρέκλες και τραπέζια που συναντά κανείς στις αίθουσες 

συνεδρίων. Ωστόσο ο Σπύρος και κάποιοι άλλοι που πήγαν νωρίτερα στο 

χώρο έβγαλαν τα τραπέζια γιατί γνώριζαν ότι σε αυτές τις διαδικασίες δεν 

πρέπει να υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του συντονιστή και των συμμετέχοντων 

στην διαδικασία επιμόρφωσης. Το αποτέλεσμα ήταν οι μάνατζερ να νιώσουν
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υπερβολική αμηχανία καθώς δεν είχαν κάποια «προστασία» ή τρόπο να 

οχυρωθούν αλλά ήταν εκτεθειμένοι.

Αναφέρθηκε επίσης σε έναν Αμερικάνο ερευνητή με «ανατρεπτικές» 

ιδέες ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν για τους μάνατζερ, όταν 

αυτοί έχουν την ίδια εκπαίδευση να εφαρμόσουν διαφορετικές πολιτικές και 

προσεγγίσεις. Σε αυτό αναφέρθηκε για να τονίσει την ανάγκη μιας 

διαφορετικής προσέγγισης στο μάνατζμεντ.

Ο Σπύρος έχει στο ενεργητικό του και κάποια σεμινάρια στα οποία 

εφάρμοζε και θεατρικές τεχνικές για την επιμόρφωση. Αυτά τα δημιούργησε ο 

ίδιος και τα λάνσαρε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο τίτλος των σεμιναρίων ήταν 

"Word of mouth marketing" και "Brand new you". Ειδικά το δεύτερο 

αποτελούσε τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορούσε να χρησιμοποιήσει το 

όνομα και τη φήμη του - το brand του - για να εξελιχθεί στον εργασιακό 

χώρο.

Θεωρεί ότι το πιο σημαντικό που μπορεί και πρέπει να γίνει από τους 

μάνατζερ είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Επίσης, οι δεξιότητες της 

επικοινωνίας στον οργανωσιακό χώρο, ενώ είναι ίσως οι πιο χρήσιμες που θα 

μπορούσε κάποιος να έχει, δεν καλλιεργούνται με κάποιον τρόπο.

Πολύ σημαντικό για τον ίδιο που το θεωρεί ως τρόπο σύνδεσης του 

θεάτρου με το μάνατζμεντ είναι η έννοια του κοστουμιού. Θεωρεί πιο εύκολο 

το να μπει στον εργασιακό του ρόλο φορώντας το κοστούμι του, για να 

μπορέσει να ξεχωρίσει το υπόλοιπο της μέρας και την προσωπική του ζωή από 

τον εργασιακό του ρόλο. Με αυτή την έννοια το κοστούμι μοιάζει με το 

θεατρικό κοστούμι με το οποίο ο ηθοποιός ενδύεται και απενδύεται έναν 

ρόλο.

Αναφερόμενος στους ρόλους, θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική η 

προσαρμογή στο περιβάλλον μέσα από τους ρόλους. Για παράδειγμα, μπορεί 

σε ένα εργασιακό περιβάλλον που θα βρεθεί κάποιος να πρέπει να γίνει 

σκληρός επειδή αυτό είναι το μοτίβο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο 

οργανισμός για την μεταξύ των μελών του επικοινωνία. Θα πρέπει να μπορεί
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να γίνει κάποιος σκληρός αν θέλει να επιβιώσει μέσα στο περιβάλλον αυτό, 

καθώς για διάφορους λόγους μπορεί να μη θέλει να σηκωθεί να φύγει.

Αναφέρθηκε σχετικά με αυτό και σε μια προηγούμενη επιχείρηση στην 

οποία το μοτίβο της επικοινωνίας (και σε αυτό μου θύμισε το σενάριο ενός 

οργανισμού) ήταν τα προβλήματα. Η διοίκηση θεωρούσε ότι έπρεπε να 

υπάρχει πάντα κάποιο πρόβλημα για να είναι οι υπάλληλοι πάντα 

ενεργοποιημένοι.

Για να χρησιμοποιήσω τα ακριβή λόγια του Σπόρου, «είναι ευλογία το 

να μπορεί κανείς να αναγνωρίζει ότι παίζει ρόλους» και από όλα όσα είπαμε 

μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι είναι ευλογία και το να μπορεί κανείς να 

προσαρμόζεται στο περιβάλλον του μέσα από αυτούς.

Τελειώνοντας τη συνέντευξη, ο Σπύρος μου έκανε (χωρίς καμιά 

παρακίνηση από μέρους μου αλλά ζητώντας την άδειά μου) μια 

δραματουργική ανάλυση του εργασιακού του χώρου. Το γραφείο ήταν κατά 

τέτοιο τρόπο τοποθετημένο ώστε εκείνος που μπαίνει στο χώρο να μην τον 

αντιμετωπίζει απευθείας αλλά να έχει χρόνο να περιεργαστεί το χώρο. 

Επίσης, το γραφείο είχε γίνει κατά παραγγελία και είχε τέτοιες καμπύλες ώστε 

να μπορεί να γίνει μια συνάντηση τριών στελεχών χωρίς να υπάρχουν 

σχέσεις εξουσίας μέσα από τη διάταξη του γραφείου. Επίσης υπήρχε στο χώρο 

ένας καναπές για να υπάρχει η επιλογή ανάμεσα σε μια πιο επίσημη και πιο 

άνετη συνάντηση με κάποιον επισκέπτη.

Φεύγοντας, η αντιμετώπιση του Σπόρου ήταν τόσο «ομαλή» ώστε 

αισθάνθηκα ότι είχε ειπωθεί η ατάκα μετά την οποία φεύγω από τη σκηνή και 

η συζήτηση έκλεισε σε αυτό το σημείο!

Η τέταρτη συνέντευξη έγινε με την Αία. Το πρώτο πράγμα που ήρθε στο 

μυαλό της Αίας ήταν η χρήση θεατρικών τεχνικών για την δόμηση και 

ενίσχυση των ομάδων (team-building). Το θεατρικό παιχνίδι χρησιμοποιείται 

πολύ ανά τον κόσμο για να εκπαιδευτούν οι μάνατζερ και να μπορέσουν οι 

εργαζόμενοι να δούνε πως λειτουργούν μεταξύ τους, αν υπάρχει συνεργασία 

ή όχι και που βρίσκονται οι κόμποι στη μεταξύ τους επαφή.
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Το θέατρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση και την 

επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού μέσω των παιχνιδιών ρόλων, για να 

μπορέσει κάποιος να αυξήσει για παράδειγμα τις τεχνικές που εφαρμόζει στις 

πωλήσεις. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η χρήση του από κάποιους 

εργοδότες ως μέσο για την αύξηση της αυτογνωσίας του εργατικού 

δυναμικού. Μέσα από τις θεατρικές δομές μπορεί κάποιος να εξασκήσει την 

ικανότητα του αυτοελέγχου και της αυτορύθμισης θα λέγαμε.

Η Αία έχει πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο για μια συγκεκριμένη 

επιχείρηση με πωλητές και μάνατζερ της επιχείρησης οι οποίοι ενδιαφέρονταν 

να διερευνήσουν τις δομές της επικοινωνίας μεταξύ τους και πως μπορούν να 

αλλάξουν τον τρόπο της επικοινωνίας τους. Σε έναν τέτοιο πληθυσμό βέβαια 

δεν είναι πάντα εύκολο να σηκώσεις κάποιον από την καρέκλα αλλά μπορούν 

να γίνουν πολλά γράφοντας και συζητώντας, καθώς και παίζοντας role-plays 

από τη θέση τους. Σε αυτά τα σεμινάρια, μερικά από τα θέματα που 

προέκυψαν είναι πως να μπορεί κάποιος να καταλαβαίνει αυτό που 

επικοινωνείται νοηματικά και συναισθηματικά και να το αντιλαμβάνεται, 

καθώς και το πως να μην παρασύρεται κάποιος συναισθηματικά. Πολύ 

σημαντικό είναι για αυτού του είδους εργασίας να υπάρχει εμπιστοσύνη και 

αλληλοσεβασμός, με σαφή αίσθηση των ορίων και της εχεμύθειας ώστε να μην 

υπάρχει υπερχείλιση και «κουτσομπολιό» από την διαδικασία της 

επιμόρφωσης, τα οποία να μεταφέρονται στον εργασιακό χώρο.

Θα μπορούσε επίσης να έχει ψυχαγωγικούς ρόλους ή ίσως ρόλο 

εκτόνωσης σε καταστάσεις έντασης. Άλλος ρόλος που μπορεί να παίξει το 

θέατρο στις επιχειρήσεις είναι για τη δόμηση ομάδων. Μπορεί να γίνει μια 

προετοιμασία για τις ομάδες, για το αν θα μπορέσουν να γίνουν, αν θα 

υπάρξει επικοινωνία, τι προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν και τι είδους. 

Με αυτή την έννοια μπορεί να είναι μια προπαρασκευαστική διαδικασία η 

οποία θα εισάγει πιο ομαλά τους εργαζόμενους στη συνεργασία μεταξύ τους 

για τη διεκπεραίωση ενός έργου.

Σε αυτό το σημείο η Αία μου ζήτησε να τη βοηθήσω με το να τις κάνω 

ερωτήσεις καθώς δεν υπήρχε κάτι άλλο που θα μπορούσε να σκεφτεί. Για το
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λόγο αυτό η συνέντευξη πέρασε στο δεύτερο μέρος όπου άρχισα να 

παρεμβαίνω λίγο περισσότερο και έτσι ξέροντας για το ιστορικό της από 

προσωπική κουβέντα μαζί της, τη ρώτησα αν μπορεί να συγκρίνει το πως 

χρησιμοποιείται το θέατρο και το μάνατζμεντ στην Αμερική και στην Αγγλία 

σε σχέση με την Ελλάδα. Από την προσωπική της εμπειρία, στην Αγγλία 

υπάρχουν ηθοποιοί στον επιχειρηματικό κόσμο τους οποίους 

προσλαμβάνουν οι εταιρίες για να κάνουν ασκήσεις παιχνιδιών ρόλων. Μία 

συγκεκριμένη την οποία γνωρίζει η ίδια είναι οι Actors in Industry [URL06]. 

Για να χρησιμοποιήσει μια εταιρία αυτού του είδους τις τεχνικές στην 

εκπαίδευση της θα πρέπει να έχει τους πόρους για την πρόσληψη εξωτερικών 

συνεργατών αλλά και το ήθος και την ενημέρωση για κάτι τέτοιο.

Η πέμπτη και τελευταία συνέντευξη ήταν με τον Πέτρο. Ο Πέτρος μίλησε 

από την προσωπική του εμπειρία με την πρότυπη θεατρική ομάδα. Θεωρεί ότι 

οι θεατρικές τεχνικές από μόνες τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαίδευση καθώς επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μάθουν καινούριες 

τεχνικές και να εκπαιδευτούν αισθητικά. Ωστόσο, προεκτείνοντας το και 

βάζοντας την εκπαίδευση του στην Gestalt θεωρεί ότι μπορεί να πάει ακόμη 

παραπέρα η όλη δουλειά και να αυξήσει την επίγνωση των συμμετέχοντων.

Αν και ο ίδιος έχει κυρίως ασχοληθεί με τον πειραματισμό μέσα από το 

θέατρο, όταν ανέπτυξε το πως μπορεί να εφαρμοστεί πιθανώς το θέατρο μέσα 

σε έναν οργανισμό, είχε μια περισσότερο δραματουργική προσέγγιση καθώς 

θεώρησε ότι μπορεί κανείς να αποκομίσει πολλές πληροφορίες με το να 

αντιμετωπίσει τον οργανισμό ως σκηνή. Η μελέτη του οργανισμού ως σκηνή 

θα μπορούσε να δείξει πως ανταλλάσσονται τα μηνύματα, ποιοι είναι οι 

φορείς των μηνυμάτων, πως μεταφέρονται τα μηνύματα και που 

δημιουργούνται προβλήματα. Κανείς μπορεί να παρατηρήσει αν θα 

υπάρχουν πολώσεις στα άκρα της ιεραρχίας. Για να μπορέσει να γίνει αυτό 

δεν αρκεί να είναι κάποιος σκηνοθέτης κατά την οπτική του Πέτρου αλλά θα 

πρέπει να έχει και μια ψυχολογική εκπαίδευση.

Μετά από μια καλή ανάλυση του οργανισμού θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί η ανάλυση αυτή ως βάση για να μπορέσει κάποιος με
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παρεμβάσεις και επιμόρφωση του προσωπικού να αλλάξει την κατάσταση 

που επικρατεί. Υπάρχει ωστόσο ένας τεράστιος ιδεολογικός κίνδυνος 

σύμφωνα με τον Πέτρο καθώς όλα τα ψυχολογικά κινήματα και 

ψυχοθεραπείες ανοίγουν άκριτα προς τον χώρο των επιχειρήσεων.

Για τον Πέτρο υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη συστημικής προσέγγισης 

οποιοσδήποτε τέτοιας προσπάθειας. Δε μπορεί να λειτουργήσει το απλό 

θεατρικό παιχνίδι όπως μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση που θα έχει 

οργάνωση και σύστημα.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα

Όσον αφορά στην έρευνα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά 

μεταξύ της ανταπόκρισης σε μια πολύ ανοιχτή ερώτηση. Για παράδειγμα, αν 

το άτομο έκρινε ότι δεν κατείχε αρκετές γνώσεις στον συγκεκριμένο τομέα 

ήταν πιθανό να κολλήσει. Από την άλλη, αν υπήρχε πολύ εμπειρία στο 

θεατρικό χώρο αλλά καμία στον οργανωσιακό υπήρχε η τάση να γείρει η 

ζυγαριά προς τη μία μεριά και να μην μείνει το άτομο στο θέμα το οποίο ήταν 

η σύνδεση του θεάτρου με τους οργανισμούς. Παρόλα αυτά στη δεύτερη 

περίπτωση ο ερευνητής δεν προσπάθησε να οδηγήσει τον συνεντευξιαζόμενο 

πίσω στο θέμα καθώς ακόμα και από αυτήν την παράκαμψη μπορούν να 

βγουν περισσότερα στοιχεία από ότι αν καθοδηγήσει τον συμμετέχοντα πίσω 

στο σημείο που θα επιθυμούσε ο ίδιος. Στην πρώτη περίπτωση, είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κρατήματος της συνέντευξης για να μην 

τελειώσει πολύ νωρίς, κάτι που αναφέρεται στην αρθρογραφία από τον Price 

(2002).

Αλλη παρατήρηση που προκύπτει από τις συνεντεύξεις είναι αυτό που 

αναφέρεται από τον King (1994), ότι δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπει ο 

συμμετέχων σε θέση ερωτώντα. Σε αυτή την περίπτωση, ο ερευνητής πρέπει να 

διατηρήσει τον έλεγχο χωρίς να βάλει τις δικές του απόψεις στις ερωτήσεις και 

στη συζήτηση. Επίσης, μια παρατήρηση είναι ότι υπήρξε σε μερικές 

περιπτώσεις η διάθεση από την πλευρά των συμμετέχοντων να 

«ευχαριστήσουν» τον ερευνητή (Price, 2002), λέγοντας του εκείνα που θέλει να
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ακούσει. Παράδειγμα αυτής της οπτικής είναι η ερώτηση «τι θέλεις να μάθεις» 

αν και μπορεί να δείχνει απλώς την αμηχανία του ερωτώμενου για το ότι δεν 

μπορεί να αναπτύξει ένα πολύ ανοιχτό θέμα παραπέρα.

Αναλύοντας τη συνέντευξη της Σάλυ, βλέπουμε ότι το κύριο σημείο της 

συνέντευξης είναι η σημασία της μάσκας και του ρόλου για έναν μάνατζερ 

και γενικότερα για τον εργαζόμενο. Αυτό έχει αναφερθεί στο θεωρητικό 

κομμάτι κυρίως από τη δουλειά του Landy (2001), ο οποίος διαχωρίζει στον 

τίτλο του βιβλίου (το οποίο έχει στο εξώφυλλο μια μάσκα) την 

προσωπικότητα από το προσωπείο. Το βιβλίο δεν εμβαθύνει βέβαια σε 

εργασιακούς ρόλους αλλά θα ήταν κάτι που θα είχε πολύ ενδιαφέρον να γίνει 

στο μέλλον. Επίσης, η Σάλυ μίλησε για το ρόλο του μάνατζερ ως ηθοποιού, 

κάτι που είδαμε στα άρθρα του Mangham (1990) και της Wetterstrom (2002). 

Ωστόσο ένα θέμα που δεν αναπτύχθηκε και αποτελεί πολύ σημαντικό εύρημα 

της συνέντευξης, είναι το προσωπείο που απαιτεί ο οργανισμός να φορά ο 

εργαζόμενος για να μπορεί να συμβαδίζει με το ιδεατό πρότυπο που έχει 

δημιουργηθεί από τα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού και από την 

οργανωσιακή κουλτούρα.

Η ιδέα της αντίθεσης που εμφανίστηκε από προσωπική εμπειρία της 

Σάλυ μεταξύ συναισθήματος και επαγγελματισμού είναι κάτι που εξετάζουν 

οι Morgan & Krone (2001) και τη θέση των συναισθημάτων στους 

οργανισμούς την έχει μελετήσει ο Fineman (1993). Οι Morgan & Krone βέβαια 

αναφέρθηκαν σε νοσηλευτές αλλά βλέπουμε ότι δεν αποκλείεται η δυσκολία 

της συνύπαρξης συναισθήματος και επαγγελματισμού σε άλλους χώρους.

Η ιδέα της επιμόρφωσης με κύριο σκοπό την ανάπτυξη της καινοτομίας 

είναι ένα πολύ διαδεδομένο θέμα μελέτης που αναπτύχθηκε από τους Cunha 

et al. (1999), την Crossan (1997, 1998) και τους Crossan et al. (1996). Η Σάλυ 

έθιξε επίσης το θέμα της μεταφοράς του βιώματος στον εργασιακό χώρο, κάτι 

που εξετάζει αναλυτικά η Vermeulen (2002).

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που προέκυψε είναι η αναγνώριση των 

ρόλων που παίζουν οι άλλοι μέσα στον οργανισμό. Αυτό άπτεται της
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διαχείρισης εντυπώσεων, κάτι με το οποίο ασχολούνται οι Gardner (1992), 

Gardner & Avolio (1998), Gillmore & Ferris (1989) και John (1996).

Από τη συζήτηση προέκυψε επίσης το θέμα των διαφορετικών σκηνών 

όπου κάποιες σκηνές βρίσκονται πιο ψηλά ιεραρχικά από κάποιες άλλες. 

Αυτό αναφέρεται στην δουλειά του Boje (Boje & Rosille, 2003) και στο 

TAMARA που είναι ένα πολυεπίπεδο θεατρικό μοντέλο το οποίο έχει 

αναπτύξει. Η καινούρια σύλληψη ωστόσο εδώ είναι η έννοια του 

κουκλοθέατρου όπου οι αποφάσεις φαίνεται να παίρνονται σε υψηλότερες 

ιεραρχικά σκηνές και αυτό που φτάνει στον εργαζόμενο είναι μια κίνηση του 

νήματος που τον κάνει να αισθάνεται ως μαριονέτα.

Η συνέντευξη με την Αντωνία κυμάνθηκε κυρίως στην έννοια της 

δραματουργίας, δηλαδή του οργανισμού ως θεάτρου, κάτι που αναπτύχθηκε 

από τον Goffman (1959, 1961) και έχει χρησιμοποιηθεί από διάφορους 

ερευνητές συμπεριλαμβανομένων και των Mangham & Overington (1987). To 

ενδιαφέρον στη συνέντευξη αυτή ήταν η έννοια του παρασκηνίου στο οποίο 

εξελίσσονται πράγματα στα οποία η διοίκηση έχει ελάχιστη πρόσβαση.

Στη συνέντευξη με τον Σπύρο ήταν πολύ πιο εμφανής η πρακτική φύση 

ενός μάνατζερ και συζητήσαμε εκτενώς την επιμόρφωση των μάνατζερ και 

των εργαζομένων. Ιδιαίτερα η παρατήρηση του για τις εξωτερικές 

δραστηριότητες είναι κάτι που αναλύεται από τους Broderick & Pearce (2001). 

Πολύ ενδιαφέροντα σημεία ωστόσο της συζήτησης είναι ότι για να είναι 

αποδοτική και αποτελεσματική μια διαδικασία επιμόρφωσης, χρειάζεται να 

υπάρχει εποπτεία στο χρόνο. Ακόμα, χρειάζεται διαφορετική εκπαίδευση 

μεταξύ των ανθρώπων και των μάνατζερ ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 

ποικιλία στις πολιτικές που εφαρμόζονται και στις προσεγγίσεις.

Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας ήταν κάτι που τόνισε ιδιαίτερα και 

είναι κάτι που αναφέρεται στη βιβλιογραφία από τους Moreno (1975) και την 

Crossan (1997, 1998) καθώς και τους Crossan et al. (1996). Η έλλειψη 

δεξιοτήτων επικοινωνίας έχει αναφερθεί ειδικά για την περίπτωση των 

εργαζόμενων στην τεχνολογία των πληροφοριών από τους Chen et al. (2003) 

αν και κατά τον Σπύρο, είναι κάτι που υπάρχει γενικότερα ως πρόβλημα.
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Η αναφορά του Σπόρου στο κοστούμι και στην ένδυση και απένδυση 

από έναν ρόλο, μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στην δραματουργική 

ή/και την δραματιστική προσέγγιση, κάτι που αναλύεται από τους Mangham 

& Overington (1987), τον Goffman (1959,1961) και τον Burke (1945).

Η αλλαγή των ρόλων και συγκεκριμένα η προσαρμογή στο περιβάλλον 

μέσω αυτών αναφέρεται στους Moreno (1975), Landy (2001) και Apter (2003). 

Η αναφορά του Σπόρου στο μοτίβο επικοινωνίας που λειτουργεί ένας 

οργανισμός μας θυμίζει το σενάριο το οποίο «παίζει» ένας οργανισμός όπως 

αναφέρεται στους Graham-Hill & Grimes (2001). Τέλος, η δραματουργική 

ανάλυση του ίδιου του χώρου εργασίας του μας ανάγει στις δημοσιεύσεις των 

Gardner (1992) και Gardner & Avolio (1998).

Η συνέντευξη με την Αία εστιάστηκε κυρίως στην ανάπτυξη ομάδων 

κάτι που αν και δεν αναπτύχθηκε εκτενώς παρά μόνο από αναφορές του 

βιβλίου του Λέτσιου (2001) υπάρχει αρκετά ανεπτυγμένο στην βιβλιογραφία. 

Το καινοτόμο σε αυτή την περίπτωση είναι το πιλοτικό πρόγραμμα που 

μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση για να δει αν μια ομάδα θα 

λειτουργήσει, ποια θέση τείνουν να πάρουν τα μέλη της μέσα σε αυτήν και 

ενδεχόμενα ποια προβλήματα θα παρουσιαστούν.

Η ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών και η αύξηση των τεχνικών που έχουν 

στην διάθεση τους διάφορες επαγγελματικές ομάδες όπως για παράδειγμα οι 

πωλητές, μας παραπέμπει σε αυτό που λέει ο Moreno (1975), ο Apter (2003) 

και ο Λέτσιος (2001) για την αύξηση του ρεπερτορίου ρόλων και τη σημασία 

αυτού για την ψυχική υγεία. Ο συναισθηματικός έλεγχος αναφέρεται από 

τους Morgan & Krone (2001) ενώ η διαδικασία της αυτορύθμισης για την 

οποία έγινε νύξη από τον Festinger (1973). Η αυτογνωσία αναφέρεται κυρίως 

μέσα από τη δουλειά του Moreno αλλά και των Monks et al. (2001).

Ενδιαφέρουσα υπήρξε η άποψη ότι για να γίνει αυτού του είδους η 

επιμόρφωση στο προσωπικό είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα κατάλληλα 

κονδύλια που να μπορούν να διατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες από τον 

οργανισμό αλλά και ότι το ήθος ή η οργανωσιακή κουλτούρα θα πρέπει να 

είναι αρκετά ανοιχτή για κάτι τέτοιο.

106



Τέλος, η συνέντευξη με τον Πέτρο είχε ως εστιακό σημείο την ανάγκη 

ύπαρξης οργάνωσης και συστήματος καθώς και κατάλληλου υπόβαθρου για 

την χρήση του θεάτρου από τους οργανισμούς. Η χρήση της δραματουργίας 

για την ανάπτυξη ενός σεναρίου το οποία να αφορά την επιχείρηση 

αναφέρθηκε από τους Graham-Hill & Grimes (2001), Walker & Monin (2001) 

και από τη μέθοδο του δραματισμού γενικότερα που έχει τις ρίζες της στη 

δουλειά του Burke (1945,1989).

Ο ιδεολογικός κίνδυνος που βλέπει ο Πέτρος με το άνοιγμα όλων αυτών 

των μεθόδων στις επιχειρήσεις, είναι κάτι που κυρίως μπορεί κανείς να δει 

στα βιβλία του Boal (1979, 1992, 1995) και τις αναφορές του στο θέατρο των 

καταπιεσμένων, στα άρθρα των Nissley et al. (2004) φανερά επηρεασμένων 

από τη δουλειά του Boal καθώς και στο άρθρο του Northcott (2002) που 

προτρέπει στη σύνεση κατά τη χρήση των παιχνιδιών ρόλων, χωρίς να 

παραβλέπουμε και το άρθρο των George et al. (2000) που προτρέπει στην 

προσεκτική χρήση ενός τόσο δυνατού εργαλείου όπως είναι το θέατρο.

Το ενδιαφέρον στις ποιοτικές συνεντεύξεις είναι το σημείο όπου ο 

συμμετέχων ξεφεύγει από το γνωστό γνωστικό πεδίο του ερευνητή και 

αναφέρει πράγματα που ο ερευνητής δεν είχε σκεφτεί ή δεν είχαν πέσει στην 

αντίληψη του κατά τη διεξαγωγή της βιβλιογραφικής φάσης της έρευνας. 

Έτσι σε αυτή την έρευνα τα θέματα που ανέκυψαν κατά τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων, δεν είχαν αναλυθεί και θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθούν 

παραπέρα είναι:

1. Η «μάσκα» που θέλει ο οργανισμός να φορά ο εργαζόμενος

2. Το κουκλοθέατρο ως μεταφορά της κατάστασης σε μερικές 

επιχειρήσεις

3. Η δραματουργική προσέγγιση της λειτουργίας του παρασκηνίου

4. Η ανάγκη εποπτείας (mentoring & coaching) για την 

μονιμοποίηση της αλλαγής στάσεων και της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων

5. Ανάγκη διαφορετικής εκπαίδευσης για την μεγαλύτερη ποικιλία 

στις προσεγγίσεις των μάνατζερ
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6. Πιλοτικό πρόγραμμα θεατρικής επιμόρφωσης για την ικανότητα 

μιας ομάδας να συσταθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

7. Σημαντικός παράγοντας για την ικανότητα μιας επιχείρησης να 

χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους επιμόρφωση είναι τα χρήματα για 

την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών και το ήθος ή η 

οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης.
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