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Περίληψη

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η µελέτη του εργασιακού κλίµατος των οµάδων του
Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, καθώς και η επίδραση αυτού στην
υιοθέτηση καινοτοµιών.

Η έρευνα διεξήχθη το διάστηµα 13 Ιουλίου 2010 – 27

Αυγούστου 2010, κατά το οποίο διανεµήθηκαν 493 ερωτηµατολόγια. Από αυτά
επεστράφησαν συµπληρωµένα τα 182, δίνοντας ένα ποσοστό ανταπόκρισης του 36,9%.

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε το µεταφρασµένο στα ελληνικά Team
Climate Inventory (Ανάλυση Κλίµατος σε Εργασιακή Οµάδα), το οποίο αποτελείται
από 44 ερωτήσεις εκφρασµένες σε πεντάβαθµη κλίµακα Likert. Το συγκεκριµένο
ερωτηµατολόγιο θεωρείται αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο µέτρησης του εργασιακού
κλίµατος των οµάδων για την υιοθέτηση καινοτοµιών, βάσει ξένων µελετών. Ωστόσο,
πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση για την επικύρωση των αποτελεσµάτων των
προηγούµενων ερευνών.

Στη στατιστική ανάλυση εφαρµόστηκε η παραγοντική ανάλυση σε κύριους άξονες. Η
αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου υπολογίστηκε µε τη χρήση του συντελεστή
αξιοπιστίας Cronbach’s alpha. Όσον αφορά στην εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου
αυτή εξετάσθηκε µε ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών. Ως συντελεστής
συσχέτισης χρησιµοποιήθηκε ο Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για µη
παραµετρικές συσχετίσεις. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε το t-test προκειµένου να
εξετασθεί η σηµαντικότητα της διαφοράς µεταξύ των εξαρτηµένων συντελεστών
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συσχέτισης. Τέλος, µε τη µέτρηση Eta και τον συντελεστή Spearman’s rho εξετάστηκε
η επίδραση των δηµογραφικών στοιχείων στα αποτελέσµατα.

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, καθιστούν το Team Climate Inventory αξιόπιστο και
έγκυρο εργαλείο. Όσον αφορά στη µέτρηση του εργασιακού κλίµατος των οµάδων του
νοσοκοµείου, και στην επίδρασή του στην υιοθέτηση καινοτοµιών, η έρευνα έδειξε ότι
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Αναφορικά µε τα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη επίδρασή
τους στα αποτελέσµατα.
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1. Εισαγωγή

Οι συνεχείς αλλαγές που πραγµατοποιούνται σε πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό και
τεχνολογικό επίπεδο καθιστούν επιτακτική την προσαρµογή στα νέα δεδοµένα που
προκύπτουν. Οι οργανισµοί που επιθυµούν να επιβιώσουν µέσα σε ένα συνεχώς
µεταβαλλόµενο και εξελισσόµενο περιβάλλον, καλούνται να παρακολουθούν αυτές τις
αλλαγές και να προσπαθούν να προσαρµόζονται στις νέες συνθήκες που
δηµιουργούνται.

Συνεπώς, τα άτοµα, οι οµάδες και οι οργανισµοί έρχονται αντιµέτωποι µε δύο
προκλήσεις: πώς θα προσαρµοστούν επιτυχώς στην αλλαγή και πώς θα µεταφέρουν την
αλλαγή σε περιβάλλοντα που δεν είναι πρόσφορα σε ευηµερία και αποδοτικότητα. Στο
χώρο της εργασίας, αυτά τα ζητήµατα είναι ζωτικής σηµασίας (West and Wallace,
1991). Όλοι οι οργανισµοί δεν ανταποκρίνονται µε τον ίδιο τρόπο στην αλλαγή του
περιβάλλοντός τους. Ακόµα και στην περίπτωση που παρόµοιοι οργανισµοί
αντιµετωπίζουν συγκριτικά παρόµοιους περιβαλλοντικούς περιορισµούς, µπορεί να
ανταποκριθούν διαφορετικά σε αυτούς (Kimberly, 1978).

Εποµένως, η αποδοτικότητα, ή ακόµα και η επιβίωση των οργανισµών εξαρτάται
άµεσα από την προσαρµογή τους στις ραγδαίες εξελίξεις του περιβάλλοντος στο οποίο
λειτουργούν. Ένας σηµαντικός τρόπος για να το επιτύχουν αυτό είναι διαµέσου της
καινοτοµίας (West and Wallace (1991); Ahmed (1998)).
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Οι οργανισµοί αντιλαµβάνονται τη δύναµη και τα οφέλη που µπορεί να τους επιφέρει η
καινοτοµία, όµως παραµένουν αντίθετοι στη µεγάλη δαπάνη και δέσµευση που
απαιτείται, καθώς και στην αβεβαιότητα και το ρίσκο που αναπόφευκτα συνοδεύουν τις
καινοτοµίες. Παρόλο που αποτελεί θέµα συζήτησης των ανώτατων στελεχών και
κρίνεται ως ζωτικής σηµασίας, ωστόσο η δέσµευσή τους σταµατάει στην περιστασιακή
παροχή πόρων για έρευνα και ανάπτυξη (Ahmed, 1998).

Στην ουσία, όµως, καινοτόµος δε µπορεί να γίνει κάποιος που εφησυχάζει µόνο µε τις
συζητήσεις και τις δαπάνες πάνω σε θέµατα καινοτοµίας. Η επίτευξη καινοτοµίας
απαιτεί την ύπαρξη ενός κλίµατος που συµβάλλει στη δηµιουργικότητα. Σύµφωνα µε
τον Ahmed (1998), το κλίµα γίνεται αντιληπτό από τα µέλη του οργανισµού διαµέσου
των πρακτικών, των διαδικασιών και των συστηµάτων επιβράβευσης που
αναπτύσσονται, και είναι ενδεικτικό του τρόπου λειτουργίας του οργανισµού σε
καθηµερινή βάση.

Οι ερευνητές έφεραν στην επιφάνεια και άλλες δύο καινούργιες έννοιες, ζωτικής
σηµασίας για τους οργανισµούς. Οι µελέτες εστιάστηκαν περισσότερο στον παράγοντα
«άνθρωπο» και στο ρόλο που καλείται να παίξει στην εργασία του. Έτσι, γεννήθηκαν οι
έννοιες της οµαδικής εργασίας και του εργασιακού κλίµατος των οµάδων.

Ο Loo (2003) υποστηρίζει πως σε ένα έργο οι οµάδες είναι απαραίτητες, προκειµένου
να φέρουν σε πέρας τη σύνθετη δουλειά που απαιτεί ποικιλία γνώσεων και δεξιοτήτων,
να διεγείρουν τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία, να εµψυχώσουν τους
εργαζοµένους, και να επιφέρουν πρόσθετες θετικές συνέπειες.
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Το εργασιακό κλίµα των οµάδων, σύµφωνα µε τους Anderson και West (1998)
αποτελεί µια µικρο-αναλυτική εξέταση του οργανωσιακού κλίµατος σε επίπεδο οµάδας
εργασίας ή υποοµάδας. Στην έρευνά τους θεώρησαν πως το καταλληλότερο επίπεδο
ανάλυσης των συµµεριζόµενων αντιλήψεων γύρω από το κλίµα, αποτελεί η οµάδα
εργασίας. Έτσι ανέπτυξαν ένα πολυδιάστατο εργαλείο µέτρησης του εργασιακού
κλίµατος των οµάδων, µέσα από το οποίο εκµαιεύονται οι αντιλήψεις των µελών της
οµάδας, αναφορικά µε τις διαστάσεις του κλίµατος που φαίνονται να σχετίζονται µε µια
από τις εκροές της οµάδας – την καινοτοµία της οµάδας εργασίας.

Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της εργασίας χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο των Anderson
και West, για τη µελέτη του εργασιακού κλίµατος των οµάδων του Ιπποκράτειου
Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, καθώς και για τη διερεύνηση της συσχέτισης του
εν λόγω εργασιακού κλίµατος µε την προώθηση και υιοθέτηση καινοτοµιών.
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2. Καινοτοµία
2.1. Ορισµοί της Καινοτοµίας

Ο όρος καινοτοµία εµφανίζεται στη βιβλιογραφία µε διαφορετικές ερµηνείες, και αυτό
οφείλεται στο εύρος της ανάλυσης που επιδίωκαν οι εκάστοτε ερευνητές. Όσο πιο
µακροαναλυτική είναι η προσέγγιση τόσο πιο ποικίλη και άµορφη καθίσταται η χρήση
του όρου (West and Anderson (1992); West and Altink (1996)).

Οι επιστήµονες που ασχολήθηκαν µε τη µελέτη της καινοτοµίας προσπάθησαν να την
εξετάσουν σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο οργανισµού. Σκοπός
τους ήταν ο προσδιορισµός των παραγόντων που µπορούν να ευνοήσουν ή να
εµποδίσουν την υιοθέτηση καινοτοµιών, καθώς και η προώθηση της καινοτοµικότητας
και της ευελιξίας (West and Anderson, 1992).

Οι Djellal και Gallouj (2005) προσπάθησαν να γίνουν πιο συγκεκριµένοι, εξετάζοντας
την καινοτοµία αποκλειστικά στο χώρο των νοσοκοµείων. Κατά τη βιβλιογραφική τους
ανασκόπηση ανακάλυψαν πως η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά στην καινοτοµία
των νοσοκοµείων, µπορεί να ταξινοµηθεί σε τέσσερις οµάδες.

Στην πρώτη οµάδα, τα νοσοκοµεία συνδέονται µε τις επιχειρήσεις και θεωρούνται ως
µονάδες παραγωγής. Στη δεύτερη οµάδα, το νοσοκοµείο λαµβάνεται ως ένα «σετ
τεχνολογικών και βιο-φαρµακολογικών δυνατοτήτων». Στην οµάδα αυτή παρατηρείται
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ιδιαίτερη ετερογένεια σχετικά µε τις αρχές και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που
υιοθετούνται. Στην τρίτη οµάδα, όπου συγκεντρώνεται ένα αυξηµένο πλήθος ερευνών,
το νοσοκοµείο προσεγγίζεται ως «µηχανή επεξεργασίας δεδοµένων», ενώ µελετάται η
καινοτοµία από τη σκοπιά της εισαγωγής πληροφοριακών συστηµάτων. Τέλος, στην
τέταρτη οµάδα, η οποία είναι και η πιο πρόσφατη, τα νοσοκοµεία θεωρούνται ως
πάροχοι σύνθετων υπηρεσιών και ως κεντρικά συστήµατα φροντίδας υγείας (Djellal
and Gallouj, 2005, σ. 818).

Συνεχίζοντας µε τα ευρήµατα των Djellal και Gallouj (2005), διαπιστώνεται ότι η
πρώτη οµάδα µελετών στηρίζεται στη µικροοικονοµική ανάλυση των τεχνικών
αλλαγών και της καινοτοµίας στα νοσοκοµεία.

Οι µελέτες που αποτελούν τη δεύτερη οµάδα, παρά την ετερογένεια που παρουσιάζουν,
έχουν ωστόσο έναν κοινό παράγοντα. Αυτός είναι η ιατρική καινοτοµία η οποία
αποτελεί απαρχή για τις υπόλοιπες, απτές και µη απτές, τεχνολογικές και βιοφαρµακολογικές καινοτοµίες στον τοµέα της φροντίδας υγείας. Στην περίπτωση αυτή
σηµειώνονται τρεις υποκατηγορίες:
-

βιοϊατρικές και βιο-φαρµακολογικές καινοτοµίες (π.χ. νέα µηχανήµατα, νέες
χηµικές ή φαρµακευτικές ουσίες, κλπ.)

-

απτές ή "σκληρές" ιατρικές καινοτοµίες, δηλαδή τεχνολογικά συστήµατα για
την παροχή φροντίδας υγείας και βιολογικών αναλύσεων (π.χ. κεφαλαιουχικά
αγαθά, διαγνωστικός ή θεραπευτικός εξοπλισµός, κλπ.)

-

µη απτές ή "ελαφριές" ιατρικές καινοτοµίες (π.χ. πρωτόκολλα, διαγνωστικές ή
θεραπευτικές στρατηγικές, κλπ.) (Djellal and Gallouj, 2005).
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Στην περίπτωση της τρίτης οµάδας, το νοσοκοµείο συνδέεται άµεσα µε την εισαγωγή
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Οι µελέτες αναφέρονται στη
διάχυση της τεχνολογίας της επικοινωνίας (IT – Information Technology) στο χώρο της
υγείας, και στην επίδραση που έχει αυτή στην ποιότητα της φροντίδας υγείας, στην
ευηµερία, στην ποιότητα εργασίας, στις δεξιοτεχνίες και στην παραγωγικότητα (Djellal
and Gallouj, 2005).

Τέλος, η τέταρτη οµάδα βλέπει το νοσοκοµείο ως πάροχο υπηρεσιών φροντίδας υγείας
και προσπαθεί να συσχετίσει την καινοτοµία µε την υπηρεσία (εσωτερική και
εξωτερική). Συγκεκριµένα, ο ασθενής δε λαµβάνεται υπόψη µόνο ως άρρωστος που
έχει ανάγκη από θεραπεία, αλλά και ως πελάτης ενός πολυσύνθετου οργανισµού
παροχής υπηρεσιών. Ο οργανισµός αυτός θα πρέπει να ικανοποιήσει όχι µόνο τους
πελάτες του, αλλά επιπρόσθετα την οικογένεια και τους συγγενείς αυτών (Djellal and
Gallouj, 2005).

Από το πλήθος, λοιπόν, των µελετών που συναντώνται στη βιβλιογραφία, έχουν
προκύψει διαφορετικοί ορισµοί για την καινοτοµία. Σύµφωνα µε τους West και
Anderson (1992), η καινοτοµία περιλαµβάνει την ανάπτυξη νέων και βελτιωµένων
τρόπων για να γίνονται τα πράγµατα, είτε µέσα είτε έξω από τον χώρο εργασίας.
Συνεχίζουν, λέγοντας πως η καινοτοµία µπορεί να µετρηθεί

τόσο ως προς την

ποσότητα (αριθµός των σηµαντικών νέων ιδεών που εφαρµόζονται), όσο και ως προς
την ποιότητα (την έκταση, την προοδευτικότητα, την αποδοτικότητα και την
πρωτοτυπία της καινοτοµίας).
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Σε προηγούµενη µελέτη που έκανε ο West µαζί µε τον Farr, προσδιόρισαν την
καινοτοµία ως τη σκόπιµη εισαγωγή και εφαρµογή ιδεών, διεργασιών, προϊόντων ή
διαδικασιών, νέων ως προς τη µονάδα στην οποία απευθύνονται προς υιοθέτηση, και
σχεδιασµένων µε τρόπο που να προσφέρουν µεγαλύτερη ωφέλεια στα άτοµα, στις
οµάδες, στους οργανισµούς και στην ευρύτερη κοινωνία (West and Anderson (1992);
Anderson and West (1998)).

Ο Mohr (1969), από την άλλη πλευρά, είχε ορίσει την καινοτοµία ως τη λειτουργία της
αλληλεπίδρασης µεταξύ του κινήτρου για καινοτοµία, των εµποδίων κατά της
καινοτοµίας, και της διαθεσιµότητας πόρων για το ξεπέρασµα των εµποδίων.

Σύµφωνα µε τον Orlandi (1986), ως καινοτοµία λαµβάνονται οι νέες ιδέες, οι νέες
πρακτικές, τα νέα προϊόντα ή οι υπηρεσίες. Η διαδικασία µε την οποία οι καινοτοµίες
γνωστοποιούνται στα άτοµα ή στους οργανισµούς για τους οποίους προορίζονται,
αποκαλείται διάχυση.

Ο Ahmed (1998, σ. 30-31) υποστηρίζει πως την καινοτοµία, παρόλο που δε µπορεί να
την αγγίξει, να την ακούσει, να τη γευτεί ή να τη δει κάποιος, ωστόσο µπορεί να την
αισθανθεί. Θεωρεί, πως η καινοτοµία µπορεί να περιγραφεί ως «µία διεισδυτική
διάθεση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δουν πέρα από το παρόν και να
δηµιουργήσουν το µέλλον». Εν ολίγοις, η καινοτοµία αποτελεί τη µηχανή της αλλαγής.
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Οι García-Goñi, Maroto και Rubalcaba (2007, σ. 346) στην έρευνα που διεξήγαγαν,
θεώρησαν την καινοτοµία ως «µία σκόπιµη αλλαγή της συµπεριφοράς σε οποιοδήποτε
επίπεδο του οργανισµού, η οποία περιλαµβάνει µια νέα ή βελτιωµένη υπηρεσία,
διεργασία, τεχνολογία ή διοικητικό εργαλείο».

Οι Omachonu και Einspruch (2010, σ. 5) γίνονται πιο συγκεκριµένοι, προσδιορίζοντας
την καινοτοµία στο χώρο της φροντίδας υγείας (healthcare innovation). Έτσι,
περιγράφουν την καινοτοµία ως την «εισαγωγή µιας νέας έννοιας, ιδέας, υπηρεσίας,
διεργασίας ή προϊόντος, µε σκοπό τη βελτίωση της θεραπείας, της διάγνωσης, της
εκπαίδευσης, της προσέγγισης, της πρόληψης και της έρευνας, και µε µακροχρόνιους
στόχους τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας, των αποτελεσµάτων, της
αποτελεσµατικότητας και του κόστους».

Οι παραπάνω ορισµοί αποτελούν ένα δείγµα του πλήθους των ορισµών που έχει να
παρουσιάσει η βιβλιογραφία. Όπως παρατηρείται, διαπιστώνονται διαφορετικές
ερµηνείες και αναλύσεις του όρου της καινοτοµίας. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές
εµπεριέχουν κάποιες κοινές έννοιες. Αυτές είναι η ύπαρξη πρωτοτυπίας, η εφαρµογή
κάποιου συστατικού (π.χ. νέων ιδεών), η εκ προθέσεως δηµιουργία ωφέλειας, και
ορισµένες αναφορές ως προς την εξέλιξη της καινοτοµίας (West and Altink (1996);
Omachonu and Einspruch (2010)).
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2.2. Τύποι Καινοτοµίας

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία φέρνει στο φως την προσπάθεια των ερευνητών να
εξετάσουν την καινοτοµία σε διαφορετικά επίπεδα, και να καθορίσουν τους
διαφορετικούς της τύπους.

Οι West και Altink (1996) µελέτησαν την καινοτοµία στο χώρο εργασίας, από τέσσερις
διαφορετικές οπτικές γωνίες, τέσσερα διαφορετικά επίπεδα. Η ανάλυσή τους έγινε σε
επίπεδο ατοµικό, οµαδικό, οργανισµού και κοινωνικο-πολιτισµικό.

Πιο συγκεκριµένα, η ατοµική καινοτοµία (individual innovation) είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την ανθρώπινη συµπεριφορά. Αρχικά, τα άτοµα παρακινούνται να
εξερευνήσουν και να χειριστούν το περιβάλλον τους µε δηµιουργικούς τρόπους. Η τάση
προς εξερεύνηση, η περιέργεια, ο χειρισµός των εναυσµάτων, επηρεάζουν τις σχέσεις
του ατόµου µε το περιβάλλον του. Έχοντας ως σύµµαχο τις κατάλληλες συνθήκες, το
κατάλληλο ερέθισµα και την απαραίτητη ασφάλεια, ένα άτοµο είναι έτοιµο να
εξερευνήσει και να χειριστεί το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει, µε δηµιουργικούς
τρόπους (West and Altink, 1996).

Κατά δεύτερον, ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αισθάνεται ελεύθερος από απειλές και
να έχει την αίσθηση µιας ψυχολογικής ασφάλειας. Στην περίπτωση που αισθάνεται
ανασφαλής και απροστάτευτος στο χώρο εργασίας του, τότε παρεµποδίζεται η ατοµική
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καινοτοµία. Εάν νιώθει πως απειλείται, τότε θα αντιδράσει αµυντικά και µη
δηµιουργικά. Το αποτέλεσµα θα είναι να µείνει προσκολληµένος στην ήδη υπάρχουσα
και δοκιµασµένη ρουτίνα, παρά να τολµήσει να αντιµετωπίσει το περιβάλλον µε
καινούργιους τρόπους (West and Altink, 1996).

Περνώντας στο οµαδικό επίπεδο, εκεί συναντάται η συγκέντρωση ανθρώπων µε
διαφορετικές

δεξιότητες

στην

ίδια

οµάδα,

µε

σκοπό

την

αύξηση

της

αποτελεσµατικότητας, της προσαρµοστικότητας, της δηµιουργικότητας, και τελικά της
καινοτοµίας (West and Altink, 1996). Αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι
µια οµάδα χαρακτηρίζεται από ετερογένεια (Chatzi and Nikolaou, 2007), δεδοµένου ότι
δηµιουργείται

από

τη

συγκέντρωση

ατόµων

µε

διαφορετικό

χαρακτήρα,

προσωπικότητα, γνώσεις και δεξιότητες.

Σύµφωνα µε τους West και Anderson, η οµαδική καινοτοµία (group innovation)
ευνοείται και είναι εφικτή εάν συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι
εξής:
-

όταν οι οµάδες είναι εκπαιδευµένες και εξελιγµένες

-

όταν η οµάδα έχει ξεκάθαρους αντικειµενικούς σκοπούς, και βέλτιστα, όταν τα
µέλη της οµάδας έχουν πάρει µέρος στη θέσπιση αυτών

-

όταν υπάρχει υψηλό επίπεδο συµµετοχής στις οµάδες (αλληλεπίδραση των
µελών της οµάδας, ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους, και από κοινού
αποδοχή της επίδρασης που έχουν οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί)
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-

όταν υφίσταται προσανατολισµός στο έργο και ετοιµότητα της οµάδας να
προωθήσει την τελειότητα στην εκτέλεση του έργου

-

όταν υπάρχει πρακτική υποστήριξη για καινοτόµες προσπάθειες µέσα στην
οµάδα (West and Altink, 1996).

Αναφορικά µε την καινοτοµία σε επίπεδο οργανισµού (organizational innovation), οι
ψυχολόγοι που ασχολούνται µε την οργανωσιακή θεωρία, έχουν καταλήξει στο γεγονός
ότι οι οργανισµοί µε οµοιόµορφες δοµές και υψηλά επίπεδα επικοινωνίας µεταξύ των
διαφόρων τµηµάτων και λειτουργιών είναι, πιθανά, περισσότερο καινοτόµοι από τους
παραδοσιακά ιεραρχηµένους οργανισµούς, στους οποίους παρατηρείται κάθετη
επικοινωνία (West and Wallace, 1991).

Όσον αφορά στην κοινωνικο-πολιτισµική καινοτοµία (socio – cultural innovation), οι
ψυχολόγοι υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα να λαµβάνονται υπόψη οι διαφορετικές
κουλτούρες, καθώς και οι κοινωνικές και πολιτικές τάσεις, διότι µπορούν να
επηρεάσουν τις διεργασίες της καινοτοµίας και τα αποτελέσµατα του οργανισµού
(West and Wallace, 1991).

Άλλοι ερευνητές διακρίνουν δύο τύπους καινοτοµίας, την τεχνολογική και τη
διοικητική καινοτοµία. Ως τεχνολογικές καινοτοµίες ορίζονται εκείνες οι οποίες
εµφανίζονται στα τεχνικά συστήµατα ενός οργανισµού, και είναι άρρηκτα
συνδεδεµένες µε τις πρωταρχικές, βασικές δραστηριότητες του οργανισµού, όπως η
εφαρµογή µιας ιδέας για ένα νέο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία. Πιο συγκεκριµένα, η
καινοτοµία στην ιατρική τεχνολογία σχετίζεται µε τη διάγνωση και τη θεραπεία των
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ασθενειών, δύο εργασίες οι οποίες αποτελούν την πρωταρχική µέριµνα και αποστολή
ενός νοσοκοµείου (Kimberly and Evanisko (1981); West and Anderson (1992)).

∆ιοικητικές καινοτοµίες είναι όσες συµβαίνουν στο κοινωνικό σύστηµα ενός
οργανισµού, όπως η εφαρµογή µιας νέας µεθόδου προσέλκυσης στελεχών,
ανακατανοµής των πόρων, επιβραβεύσεων και εξουσίας. Ο τύπος αυτός της
καινοτοµίας συνδέεται έµµεσα µε τις βασικές δραστηριότητες του οργανισµού, ενώ
αντίθετα, είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τη διεύθυνση αυτού (Kimberly and Evanisko
(1981); West and Anderson (1992)).

Η UNESCO διακρίνει τέσσερις τύπους καινοτοµίας: την καινοτοµία προϊόντος,
διεργασίας, µάρκετινγκ και την οργανωσιακή καινοτοµία (Omachonu and Einspruch,
2010).

Η καινοτοµία προϊόντος (product innovation) αναφέρεται στην εισαγωγή ενός
προϊόντος ή µιας υπηρεσίας που είναι νέα ή σηµαντικά βελτιωµένα ως προς τα
χαρακτηριστικά τους ή την προοριζόµενη χρήση τους (Omachonu and Einspruch,
2010).

Η καινοτοµία διεργασίας (process innovation) αφορά στην εφαρµογή µιας νέας ή
σηµαντικά βελτιωµένης µεθόδου παραγωγής ή διανοµής. Ο τύπος αυτός περιλαµβάνει
σηµαντικές αλλαγές στις τεχνικές, στον εξοπλισµό και στο λογισµικό που
χρησιµοποιούνται (Omachonu and Einspruch, 2010).
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Η καινοτοµία µάρκετινγκ (marketing innovation) αναφέρεται στην εφαρµογή νέων
µεθόδων µάρκετινγκ, οι οποίες περιλαµβάνουν αλλαγές στο σχεδιασµό ή τη
συσκευασία του προϊόντος, στην τοποθέτηση αυτού, καθώς και στην προώθηση και
τιµολόγησή του (Omachonu and Einspruch, 2010).

Τέλος,

ως

οργανωσιακή καινοτοµία ή καινοτοµία σε

επίπεδο

οργανισµού

(organizational innovation) καθορίζεται η εφαρµογή µιας καινούργιας οργανωσιακής
µεθόδου στις επιχειρηµατικές πρακτικές, στην οργάνωση της εργασίας και στις
εξωτερικές σχέσεις (Omachonu and Einspruch, 2010).

Παρόµοια διάκριση προτείνει και ο Schumpeter, διακρίνοντας πέντε τύπους
καινοτοµίας: οργανωσιακή, αγοράς, εισροής, προϊόντος και διεργασίας (Windrum and
García-Goñi, 2008).

Αναφορικά µε τις καινοτοµίες προϊόντος, διεργασίας και σε επίπεδο οργανισµού, ο
ερευνητής δίνει παρόµοιες ερµηνείες µε τους ερευνητές που προαναφέρθηκαν.

Ως καινοτοµία της αγοράς (market innovation) ορίζει το άνοιγµα µιας νέας αγοράς. Μια
τέτοια κίνηση, προϋποθέτει την ικανότητα αναγνώρισης και εξερεύνησης της
ετερογένειας στη ζήτηση των καταναλωτών (Windrum and García-Goñi, 2008).

Όσον αφορά στην καινοτοµία εισροής (input innovation), αυτή αναφέρεται στην
κατάκτηση µιας νέας πηγής προµηθειών για ακατέργαστα υλικά ή για ενδιάµεσες
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εισροές. Εναλλακτικά, αναφέρεται ως το επακόλουθο µιας επιστηµονικής ή ιατρικής
επαναστατικής µεθόδου (Windrum and García-Goñi, 2008).

Τον τελευταίο αιώνα έχει σηµειωθεί ένας συνεχής πολλαπλασιασµός των καινοτοµιών
που απευθύνονται αποκλειστικά στο χώρο της υγείας. Παρά τη διαφορετική
ταξινόµησή τους από τους ερευνητές, η ουσία είναι πως οι καινοτοµίες που λαµβάνουν
χώρα στον τοµέα της φροντίδας υγείας, είναι προσανατολισµένες προς την αύξηση της
προσδοκώµενης διάρκειας ζωής, την ποιότητα ζωής, τις διαγνωστικές και θεραπευτικές
δυνατότητες, καθώς και την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του συστήµατος
υγείας (Omachonu and Einspruch, 2010).
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2.3. ∆ιάχυση και Υιοθέτηση των Καινοτοµιών
2.3.1. ∆ιάχυση των καινοτοµιών

Η καινοτοµία αποτελεί, γενικά, µία σύνθετη και πολυδιάστατη διεργασία. Ειδικότερα
στο χώρο της υγείας, καλείται να έρθει αντιµέτωπη µε πολλές προκλήσεις.
Αναλυτικότερα, στον τοµέα της φροντίδας υγείας, συναντώνται πέντε ενδιαφερόµενα
µέλη, φορείς (stakeholders), τα οποία επηρεάζονται από τη διεργασία της καινοτοµίας.
Αυτά είναι: α) οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελµατίες της υγείας, β) οι ασθενείς, γ) οι
οργανισµοί, δ) οι καινοτόµες εταιρίες και ε) οι ρυθµιστικές κρατικές υπηρεσίες
(Omachonu and Einspruch, 2010). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ανάγκες, οι
επιθυµίες και οι προσδοκίες αυτών των µελών.
Πίνακας 1: Ανάγκες, Επιθυµίες και Προσδοκίες των Stakeholders.
Stakeholders

Ανάγκες, Επιθυµίες & Προσδοκίες

Ιατροί και Λοιποί Επαγγελµατίες της Βελτιωµένα κλινικά αποτελέσµατα, βελτιωµένη
Υγείας
διάγνωση και θεραπεία
Ασθενείς

Βελτιωµένη εµπειρία των ασθενών, βελτιωµένη
ψυχολογική
ευηµερία,
µειωµένοι
χρόνοι
αναµονής, µειωµένη καθυστέρηση

Οργανισµοί

Αυξηµένη αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών
λειτουργιών, αυξηµένη παραγωγικότητα και
ποιότητα και βελτίωση των αποτελεσµάτων

Καινοτόµες εταιρίες

Κερδοφορία, βελτιωµένα αποτελέσµατα

Ρυθµιστικές κρατικές υπηρεσίες

Μειωµένα ρίσκα και βελτιωµένη ασφάλεια των
ασθενών

Πηγή: Omachonu and Einspruch, 2010.
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Πολλές από τις καινοτοµίες που έχουν σηµειωθεί στο χώρο της υγείας οφείλονται σε
αυτά τα µέλη. Σε διαφορετική περίπτωση, οι καινοτοµίες επιβάλλονται στους
οργανισµούς υγείας από την κυβέρνηση στην προσπάθειά της να αµβλύνει τις
ανησυχίες και τις προκλήσεις που συνοδεύουν τον τοµέα της υγείας (Omachonu and
Einspruch, 2010).

Η εισαγωγή και διάχυση των καινοτοµιών έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους
κοινωνικούς επιστήµονες, οι οποίοι ανέπτυξαν θεωρίες γύρω από αυτό το θέµα. Μια
από αυτές τις θεωρίες είναι αυτή του Rogers (2001, σ. 4983), σύµφωνα µε την οποία «η
διάχυση είναι µια διεργασία κατά την οποία (α) µια καινοτοµία (β) γνωστοποιείται
µέσω συγκεκριµένων καναλιών (γ) κατά τη διάρκεια του χρόνου (δ) µεταξύ των µελών
ενός κοινωνικού συστήµατος».

Η θεωρία αυτή εστιάζει σε τέσσερις βασικές οµάδες επιρροής της διάχυσης των
καινοτοµιών. Οι οµάδες αυτές είναι α) η αντίληψη για την καινοτοµία, β) τα κανάλια
επικοινωνίας, γ) ο χρόνος, και δ) το κοινωνικό σύστηµα (Rogers (2001); Berwick
(2003)).

Υπάρχουν πέντε είδη αντίληψης τα οποία µπορούν να επηρεάσουν τη διάχυση των
καινοτοµιών. Πρώτον είναι η αντίληψη των ατόµων για το όφελος που θα τους επιφέρει
αυτή η αλλαγή. Εάν θεωρούν πως η καινοτοµία θα τους βοηθήσει, τότε είναι πρόθυµα
να την υιοθετήσουν. ∆εύτερον, η καινοτοµία θα πρέπει να είναι εναρµονισµένη µε τις
αξίες, τα πιστεύω, το παρελθόν και τις τρέχουσες ανάγκες των ατόµων. Τρίτον, ο
βαθµός διάχυσης επηρεάζεται από την περιπλοκότητα της προτεινόµενης καινοτοµίας.
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Τέταρτη αντίληψη είναι η δυνατότητα που έχουν τα άτοµα να δοκιµάσουν την αλλαγή,
πρώτα σε µικρή κλίµακα, προτού την εφαρµόσουν µαζικά. Τέλος, η παρατηρητικότητα
άλλων ατόµων που έχουν ήδη υποστεί την αλλαγή, µπορεί να επηρεάσει και την
απόφαση των ατόµων που ακόµα σκέφτονται να προβούν στην αλλαγή (Rogers (2001);
Berwick (2003); Van der Weibe and Smits (2004)).

Τα κανάλια επικοινωνίας αποτελούν το µέσο µε το οποίο µεταφέρεται µια πληροφορία,
ένα µήνυµα, από το ένα άτοµο στο άλλο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η
επικοινωνία, η οποία αποτελεί τη διεργασία κατά την οποία τα άτοµα δηµιουργούν και
µοιράζονται πληροφορίες µεταξύ τους, µε σκοπό την αµοιβαία κατανόηση (Rogers,
2001).

Όσον αφορά στο χρόνο, αυτός επιδρά στη διάχυση µε τρεις τρόπους: α) µέσω της
λήψης αποφάσεων σχετικών µε την καινοτοµία, β) µέσω της καινοτοµικότητας των
ατόµων, και γ) µέσω του βαθµού υιοθέτησης των καινοτοµιών (Rogers, 2001).

Αναλυτικότερα, η διεργασία που ακολουθείται προκειµένου να ληφθεί απόφαση για µία
καινοτοµία είναι η εξής:
-

απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από µια καινοτοµία

-

σχηµατισµός µιας στάσης απέναντι στην καινοτοµία

-

λήψη της απόφασης είτε για αποδοχή είτε για απόρριψή της

-

εφαρµογή της νέας ιδέας
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-

επιβεβαίωση της λήψης της σωστής απόφασης (Rogers, 2001).

Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι δυνητικοί δέκτες
καινοτοµιών, γίνεται ταξινόµηση αυτών σε πέντε κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία
υπάγονται οι καινοτόµοι (innovators), οι οποίοι αποτελούν το 2,5% των ατόµων ενός
οργανισµού ή συστήµατος που θα υιοθετήσουν πρώτοι µια καινοτοµία. Στη δεύτερη
κατηγορία εµφανίζονται όσοι υιοθετούν πρόωρα µια καινοτοµία (early adopters), και
αποτελούν το επόµενο 13,5% των ατόµων ενός οργανισµού που θα την υιοθετήσουν.
Στην τρίτη κατηγορία υπάγεται η πρόωρη πλειοψηφία (early majority), δηλαδή το
υπόλοιπο 34% των ατόµων που θα ακολουθήσουν µια καινοτοµία. Στη συνέχεια, η
τέταρτη κατηγορία περιλαµβάνει την αργοπορηµένη πλειοψηφία (late majority),
δηλαδή το υπόλοιπο 34% των ατόµων. Τέλος, στην πέµπτη κατηγορία συναντώνται οι
αργοκίνητοι (laggard), οι οποίοι τείνουν να είναι καχύποπτοι ως προς την καινοτοµία
και για αυτό αποτελούν το τελευταίο 16% των ατόµων που θα την υιοθετήσει (Rogers
(2001); Berwick (2003)). Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση αυτών
των οµάδων.

∆ιάγραµµα 1: Κατηγοριοποίηση των ατόµων που υιοθετούν τις καινοτοµίες
(Berwick, 2003).
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Ο βαθµός υιοθέτησης των καινοτοµιών περιγράφει την ταχύτητα µε την οποία αυτές
υιοθετούνται από τα µέλη του κοινωνικού συνόλου. Ο βαθµός αυτός υπολογίζεται από
τον αριθµό των µελών του συστήµατος, τα οποία υιοθετούν µια καινοτοµία σε µια
δεδοµένη χρονική στιγµή (Rogers, 2001).

Η διάχυση και ο βαθµός υιοθέτησης των καινοτοµιών καθορίζονται, πρωτίστως, από τα
ειδικά χαρακτηριστικά των καινοτοµιών. Αυτά είναι τα εξής:
1. Σχετικό Πλεονέκτηµα: η πιθανότητα υιοθέτησης µιας καινοτοµίας αυξάνεται
στην περίπτωση που αυτή θεωρείται ωφέλιµη, εν συγκρίσει µε τις υπάρχουσες
και προηγούµενες µεθόδους.
2. Συµβατότητα: οι καινοτοµίες που συµβαδίζουν µε το σύστηµα αξιών των
ατόµων, είναι πιθανόν να υιοθετηθούν.
3. Πολυπλοκότητα: η πολυπλοκότητα µιας καινοτοµίας επηρεάζει την επιτυχή
εισαγωγή της.
4. Ευελιξία: η καινοτοµία που µπορεί να υποστεί τροποποιήσεις, και ταυτόχρονα,
να παραµείνει αποτελεσµατική, αυξάνει τις πιθανότητες υιοθέτησής της.
5. Αντιστρεψιµότητα: οι καινοτοµίες που µπορούν να τερµατιστούν σε περίπτωση
αποτυχίας τους, επιτρέποντας την επιστροφή στα παλιά συστήµατα, αυξάνουν
την πιθανότητα υιοθέτησής τους.
6. Ρίσκο: η υιοθέτηση µιας καινοτοµίας εξαρτάται από τον βαθµό αβεβαιότητας.
7. Αποτελεσµατικότητα κόστους: η υιοθέτηση µιας καινοτοµίας προϋποθέτει
υπεροχή των αντιλαµβανόµενων ωφελειών (απτών και µη απτών) ως προς τα
αντιλαµβανόµενα κόστη
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8. Επανεξέταση: η καινοτοµία που µπορεί να επανεξεταστεί, στην περίπτωση που
υπάρξουν µελλοντικές βελτιώσεις, είναι περισσότερο πιθανόν να υιοθετηθεί
(Orlandi, 1986).

Η τέταρτη οµάδα επιρροής στην οποία στηρίζονται οι θεωρίες της διάχυσης, είναι το
κοινωνικό σύνολο, το οποίο προσδιορίζεται από διάφορες συσχετιζόµενες, µεταξύ τους,
µονάδες µε σκοπό την κοινή επίλυση προβληµάτων και την επίτευξη των κοινών τους
στόχων. Τα µέλη ή οι µονάδες ενός κοινωνικού συστήµατος µπορεί να είναι είτε άτοµα,
είτε ανεπίσηµες οµάδες ή οργανισµοί ή/και συστήµατα. Όλοι αυτοί οριοθετούν τον
χώρο µέσα στον οποίο θα διαχυθεί µια καινοτοµία (Rogers, 2001).

Σύµφωνα µε τον Berwick (2003), η διάχυση των καινοτοµιών στο χώρο της υγείας
µπορεί να επιτευχθεί, µε την τήρηση επτά κανόνων:
1. ανάπτυξη επίσηµων µηχανισµών για την εύρεση ηχηρών καινοτοµιών
2. εύρεση και υποστήριξη των καινοτόµων
3. επένδυση σε αυτούς που υιοθετούν πρόωρα µία καινοτοµία (early adopters)
4. αύξηση της παρατηρητικότητας της πρόωρης πλειοψηφίας (early majority) ως
προς τους early adopters
5. εµπιστοσύνη και διευκόλυνση της επανεφεύρεσης
6. δηµιουργία χαλάρωσης για την επερχόµενη αλλαγή
7. ηγεσία, δίνοντας το παράδειγµα (Berwick (2003); Omachonu and Einspruch
(2010)).
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Γενικότερα, µια καινοτοµία που προορίζεται για τον χώρο της υγείας µπορεί να έρθει
αντιµέτωπη µε εµπόδια, ήδη από το στάδιο της διάδοσής της. Αυτά οφείλονται,
συνήθως, στα κενά που παρατηρούνται στην επικοινωνία µεταξύ των εργοδοτών, οι
οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, και των προµηθευτών καινοτόµων
προϊόντων και υπηρεσιών. Ορισµένα από τα εµπόδια της επιτυχηµένης διάδοσης των
καινοτοµιών, είναι τα εξής:
-

γενική ή µερική απουσία ελέγχου και δοκιµασίας των προσφερόµενων
καινοτοµιών

-

διαφωνία µεταξύ των εργοδοτών και των προµηθευτών ως προς την αξιολόγηση
της αποδοτικότητας της καινοτοµίας

-

αβεβαιότητα για το αν η καινοτοµία που έχει αποδειχθεί επιτυχής στα πλαίσια
της έρευνας, θα είναι εξίσου επιτυχής και στην πράξη

-

έλλειψη τυποποιηµένου συστήµατος εκπαίδευσης και πιστοποίησης των
επαγγελµατιών υγείας ως προµηθευτές παρεµβατικών προγραµµάτων

-

αδυναµία των προµηθευτών να πείσουν τους εργοδότες για τις προσφερόµενες
επιλογές τους

-

έλλειψη επαρκής πληροφόρησης των εργοδοτών, µε αποτέλεσµα την αδυναµία
επιλογής της κατάλληλης καινοτοµίας

-

αδυναµία των προµηθευτών να αντιληφθούν ότι η καινοτοµία που προτείνουν
αποτελεί µόνο ένα µικρό µέρος της εταιρικής ατζέντας

-

αδυναµία των προµηθευτών να προβούν σε τροποποίηση της καινοτοµίας τους,
µε βάση τις ανάγκες της αγοράς
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-

αποτυχία συµφωνίας ως προς τον σκοπό και τη χρησιµότητα µιας καινοτοµίας,
κατά το στάδιο της εκτίµησής της

-

παρεξηγήσεις λόγω αποτυχίας της επικοινωνίας µεταξύ εργοδοτών και
προµηθευτών

-

µη ετοιµότητα των προµηθευτών να αντιµετωπίσουν τις διάφορες καταστάσεις
που συναντούν στο περιβάλλον εργασίας

-

αµφισβήτηση από µέρους των εργοδοτών ως προς την αναγκαιότητα εφαρµογής
µιας καινοτοµίας σε πιλοτικό στάδιο

-

αδυναµία των προµηθευτών να εντοπίσουν την ανάγκη δηµιουργίας νέων
καινοτοµιών, µε βάση τα υφιστάµενα προγράµµατα υγείας

-

επιθυµία των εργοδοτών για εφαρµογή ενός µόνο κοµµατιού µιας καινοτοµίας,
αντί ολόκληρης όπως, κανονικά, επιβάλλεται για την αξιολόγησή της

-

ανταγωνισµός µεταξύ των προµηθευτών από διαφορετικούς τοµείς του χώρου
της υγείας, ως προς τη διεκδίκηση των πόρων από τους εργοδότες

-

έλλειψη κατανόησης των κρίσιµων µεταβλητών που σχετίζονται µε τη διάχυση
και διάδοση των καινοτοµιών (Orlandi, 1986).

Συµπερασµατικά, η αποδοχή των αλλαγών στο χώρο της υγείας, και εποµένως, η
δηµιουργία ενός µέλλοντος διαφορετικού από το παρελθόν, προϋποθέτουν την ύπαρξη
ηγετών οι οποίοι αντιλαµβάνονται τις καινοτοµίες και τον τρόπο που εξαπλώνονται.
Επιπλέον, θα πρέπει να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε αλλαγής και να είναι ικανοί
να προωθήσουν την ανάπτυξη καινοτοµιών.
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2.3.2. Υιοθέτηση των καινοτοµιών

Η υιοθέτηση των καινοτοµιών αποτελεί ένα θέµα που έχει κινήσει το ενδιαφέρον
πολλών ερευνητών, οι οποίοι έχουν προβεί σε εκπόνηση πολυάριθµων ερευνών γύρω
από αυτό. Βασικός σκοπός των ερευνών αυτών είναι η εξήγηση των λόγων για τους
οποίους ένας οργανισµός είναι περισσότερο πιθανόν να υιοθετήσει µια καινοτοµία, από
έναν άλλον (Kimberly and Evanisko, 1981).

Η υιοθέτηση και, κατ’ επέκταση, η εφαρµογή των καινοτοµιών αποτελούν µια
σταδιακή διεργασία, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί βήµα – βήµα από εκείνους που
επιθυµούν να τις υιοθετήσουν, προτού αποδεχτούν τη νέα ιδέα, το νέο προϊόν ή τη νέα
υπηρεσία (Frambach and Schillewaert, 2002).

Τα βασικά στάδια αυτής της διεργασίας είναι τα εξής:
1. Έναρξη: η καινοτοµία γίνεται αντιληπτή από τον οργανισµό ο οποίος, αφού
συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, προχωράει στον απαραίτητο
σχεδιασµό, βάσει του οποίου θα ληφθεί η απόφαση για την υιοθέτησή της.
Πρόσθετα τµήµατα αυτού του σταδίου αποτελούν η επίγνωση, η εκτίµηση και η
πρόθεση.
2. Καθορισµός της ατζέντας: ο οργανισµός καθορίζει τις ανάγκες του και
προσδιορίζει τα προβλήµατά του.

23

3. Ταίριασµα: συσχετισµός των υφιστάµενων προβληµάτων µε τις λύσεις που θα
πρέπει να ληφθούν.
4. Απόφαση υιοθέτησης: επιλογή της κατάλληλης καινοτοµίας προς εφαρµογή.
5. Εφαρµογή: ο οργανισµός θέτει την καινοτοµία σε χρήση.
6. Επαναπροσδιορισµός: τροποποίηση της καινοτοµίας και/ ή τροποποίηση του
οργανισµού έτσι ώστε να είναι εφικτή η συσχέτιση των προβληµάτων µε τη
λύση τους.
7. ∆ιευκρίνιση: η καινοτοµία είτε διατίθεται προς χρήση σε πλήρη και τακτική
βάση, είτε επαναπροσδιορίζεται, είτε εγκαταλείπεται.
8. Ρουτίνα: η καινοτοµία ενσωµατώνεται στην τακτική ατζέντα του οργανισµού
(Orlandi (1986); Frambach and Schillewaert (2002)).

Οι έρευνες που αφορούν στην υιοθέτηση των καινοτοµιών, εστιάζουν κυρίως στη
µελέτη της υιοθέτησης σε επίπεδο ατοµικό και οργανισµού. Όταν ένας οργανισµός
υιοθετεί µια καινοτοµία, αυτό υποδηλώνει την αποδοχή και υιοθέτησή της και από τα
άτοµα που εργάζονται σε αυτόν, δηλαδή σε ατοµικό επίπεδο. Η θετική στάση των
ατόµων αποκαλείται ενδο-οργανωσιακή αποδοχή (intra-organizational acceptance).
Στην αντίθετη περίπτωση, η στάση τους αναφέρεται ως απρόοπτη απόφαση
καινοτοµίας (contingent innovation decision) (Kimberly and Evanisko (1981);
Frambach and Schillewaert (2002)).

Εξετάζοντας την καινοτοµία σε επίπεδο

οργανισµού, παρατηρούνται διάφοροι

προσδιοριστικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υιοθέτησή της. Μερικοί από
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αυτούς αναφέρθηκαν και στην προηγούµενη παράγραφο, ως παράγοντες που
επηρεάζουν και τη διάχυσή της.
Αναλυτικότερα, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της υιοθέτησης καινοτοµιών σε επίπεδο
οργανισµού είναι οι εξής:
-

τα αντιλαµβανόµενα χαρακτηριστικά της καινοτοµίας

-

τα χαρακτηριστικά αυτών που υιοθετούν την καινοτοµία

-

η δραστηριότητα µάρκετινγκ των προµηθευτών (στόχευση και γνωστοποίηση
της καινοτοµίας στους δυνητικούς πελάτες, καθώς και µείωση του ρίσκου)

-

το κοινωνικό δίκτυο

-

οι περιβαλλοντικές επιρροές (εξελίξεις στο δίκτυο και πίεση από τους
ανταγωνιστές) (Frambach and Schillewaert, 2002).

Όσον αφορά στο ενδο-οργανωσιακό επίπεδο, η καινοτοµία προσδιορίζεται από τη
στάση των ατόµων απέναντι στην καινοτοµία, από την επιρροή των οργανωσιακών
δραστηριοτήτων, από την καινοτοµικότητα των ατόµων, καθώς και από τις επιρροές
του κοινωνικού περίγυρου (Frambach and Schillewaert, 2002).

Εποµένως, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι υπάρχουν τόσο ατοµικές όσο και οργανωσιακές
µεταβλητές, οι οποίες θα καθορίσουν την πορεία της υιοθέτησης ή µη µιας καινοτοµίας.
Στο σηµείο αυτό, δε θα πρέπει να αµελούνται και οι µεταβλητές από το ευρύτερο
περιβάλλον, µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισµός (Kimberly and Evanisko,
1981).
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Στις ατοµικές µεταβλητές υπάγονται τα χαρακτηριστικά των ατόµων που εργάζονται
µέσα στον οργανισµό. Αναλυτικότερα, η υιοθέτηση µιας καινοτοµίας επηρεάζεται από
τη διατήρηση της θέσης (job tenure), από την κοσµικότητα (cosmopolitanism), από το
µορφωτικό υπόβαθρο (educational background) και από την εµπλοκή των ηγετών µέσα
στον οργανισµό (organizational involvement of leaders) (Kimberly and Evanisko,
1981).

Αναφορικά µε τη διατήρηση της θέσης εργασίας στον οργανισµό, αυτή αποτελεί
αµφιλεγόµενο θέµα, δεδοµένου ότι οι απόψεις των ερευνητών διίστανται. Η µια άποψη
είναι ότι η µεγάλη διάρκεια που έχει ο ηγέτης στη θέση του, υποδηλώνει την ύπαρξη
συστηµικής νοµιµότητας και εµπειρίας στα πολιτικά ζητήµατα, ώστε να µπορεί να
επιτυγχάνει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Αντίθετα, ένας καινούργιος ηγέτης φέρνει
καινούργιες και φρέσκιες αντιλήψεις, οπότε είναι περισσότερο πιθανόν να υποστηρίξει
τις καινοτοµίες (Kimberly and Evanisko, 1981).

Η κοσµικότητα, στην έρευνα που διενήργησαν οι Kimberly και Evanisko (1981),
µετράει τις σχέσεις που έχει αναπτύξει η ηγεσία του νοσοκοµείου µε τα επαγγελµατικά
κολλέγια, εκτός του χώρου εργασίας. Όσο περισσότερες είναι οι επαφές µε αυτά, τόσο
περισσότερες νέες ιδέες µπορούν να γεννηθούν.

Το µορφωτικό υπόβαθρο ενός ατόµου εµφανίζει, επίσης, θετική συσχέτιση µε την
υιοθέτηση των καινοτοµιών. Όσο πιο υψηλό είναι, τόσο πιο δεκτικό είναι το άτοµο
στην καινοτοµία (Kimberly and Evanisko (1981); Mohr (1969)).
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Το ίδιο αποτέλεσµα προκύπτει και από την εµπλοκή του ατόµου µέσα στον οργανισµό.
Όσο µεγαλύτερη είναι η εµπλοκή στις υποθέσεις του νοσοκοµείου, τόσο αυξάνονται οι
πιθανότητες υιοθέτησης καινοτοµιών (Kimberly and Evanisko, 1981).

Όσον αφορά στις οργανωσιακές µεταβλητές, οι ερευνητές έχουν καταλήξει σε πέντε, οι
οποίες δείχνουν να επηρεάζουν την υιοθέτηση των καινοτοµιών. Οι µεταβλητές αυτές
είναι οι εξής:
-

Συγκεντρωτικότητα: ένας οργανισµός µε συγκεντρωτική δοµή φαίνεται πως
ευνοεί την υιοθέτηση διοικητικών καινοτοµιών, αλλά αντίθετα, δυσχεραίνει την
υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτοµιών.

-

Εξειδίκευση: η απασχόληση εξειδικευµένων ατόµων, όπως οι ιατροί, ευνοεί την
υιοθέτηση τόσο των διοικητικών όσο και των τεχνολογικών καινοτοµιών.

-

Λειτουργική διαφοροποίηση: ένας οργανισµός που διαιρείται σε πολλές υποµονάδες, παρουσιάζει δηλαδή λειτουργική διαφοροποίηση, είναι ανοιχτός στην
υιοθέτηση καινοτοµιών.

-

Εξωτερική ολοκλήρωση:

αναφέρεται στην ύπαρξη µηχανισµών οι οποίοι

αυξάνουν την είσοδο των πληροφοριών στο σύστηµα του οργανισµού, και
επιδρούν θετικά στην υιοθέτηση καινοτοµιών.
-

Μέγεθος: αποτελεί αµφιλεγόµενο θέµα, το οποίο θα

αναπτυχθεί αµέσως,

παρακάτω (Kimberly and Evanisko, 1981).

Κυριότερη µονάδα µέτρησης του µεγέθους ενός οργανισµού αποτελεί ο αριθµός των
εργαζοµένων. Στην περίπτωση των νοσοκοµείων, µονάδες µέτρησης του µεγέθους
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αποτελούν, επίσης, ο αριθµός των κλινών, καθώς και το σύνολο του ενεργητικού τους.
Το αναµενόµενο για τη σχέση µεταξύ µεγέθους – καινοτοµίας, θα ήταν η προώθηση
των καινοτοµιών σε οργανισµούς µε µεγαλύτερο µέγεθος. Αυτό δικαιολογείται από την
εκµετάλλευση των οικονοµιών κλίµακας, οι οποίες ενισχύουν τη δυνατότητα επίτευξης
καινοτοµιών (Kimberly (1978); Kimberly and Evanisko (1981)).

Ωστόσο, δε θα πρέπει να γίνεται η υπόθεση ότι το µεγάλο µέγεθος ενός νοσοκοµείου,
σχετίζεται πάντα θετικά µε την υιοθέτηση καινοτοµιών. Στις περιπτώσεις που το
µέγεθος θεωρείται ως δείκτης των διαθέσιµων πόρων του νοσοκοµείου, τότε η
παραπάνω άποψη αληθεύει. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις, στις οποίες το µεγάλο
µέγεθος ενός νοσοκοµείου σηµατοδοτεί την εµφάνιση γραφειοκρατίας και, εποµένως,
τη µείωση της ευελιξίας του, και άρα και της πιθανότητας για υιοθέτηση καινοτοµιών
(Kimberly (1978); Kimberly and Evanisko (1981)).

Εξετάζοντας τις µεταβλητές του ευρύτερου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο
δραστηριοποιείται το νοσοκοµείο, οι ερευνητές κατέληξαν στις εξής:
-

Ανταγωνισµός: ο ανταγωνισµός προωθεί την υιοθέτηση καινοτοµιών.

-

Μέγεθος της πόλης: υποδηλώνει την εγκατάσταση του νοσοκοµείου σε αστική ή
επαρχιακή περιοχή. Συνήθως, όσο µεγαλύτερη είναι η πόλη, τόσο αυξάνονται οι
πιθανότητες υιοθέτησης καινοτοµιών.

-

Ηλικία του νοσοκοµείου: αναµένεται τα παλαιότερα νοσοκοµεία να είναι
περισσότερο δεκτικά στην υιοθέτηση καινοτοµιών, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν
την εικόνα τους στην κοινότητα (Kimberly and Evanisko, 1981).
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Γενικότερα, η υιοθέτηση µιας καινοτοµίας από ένα άτοµο ή από έναν οργανισµό
επηρεάζεται από τον βαθµό υποκίνησης που έχουν ώστε να προβούν στην υιοθέτηση
µιας νέας ιδέας. Επιπρόσθετα, βασικό ρόλο στην υιοθέτηση καινοτοµιών παίζουν και οι
πόροι οι οποίοι είναι διαθέσιµοι. Ως πόροι µπορούν να ληφθούν το χρήµα, οι
δεξιότητες, µια θέση εξουσίας, η υποστήριξη από ανθρώπους αναγνωρισµένου κύρους,
καθώς και η αυτοπεποίθηση για την αντιµετώπιση των εµποδίων που θα προκύψουν
(Mohr, 1969).
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3. Οµάδες και Εργασιακό Κλίµα Οµάδων
3.1. Η έννοια της Οµάδας στο χώρο Εργασίας

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή αυτής της εργασίας, οι ραγδαίες αλλαγές που
παρατηρούνται σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό και τεχνολογικό επίπεδο, πιέζουν
τους οργανισµούς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να
προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες.

Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία νέων οργανωσιακών δοµών, οι οποίες επενδύουν
στην ευελιξία, και στην προσαρµοστικότητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος µέσα στο
οποίο δραστηριοποιούνται. Συνέπεια αυτής της στάσης των οργανισµών είναι η
εµφάνιση των οµάδων εργασίας (Anderson and West, 1996).

Η έννοια της οµάδας αρχίζει πλέον να αποκτάει αξία και να εµφανίζεται όλο και
συχνότερα στους οργανισµούς. Οι οµάδες αναγνωρίζονται ως λειτουργικές µονάδες του
οργανισµού, οι οποίες οφείλουν τη δηµιουργία τους, εν µέρει, στις προκλήσεις του
ευµετάβλητου περιβάλλοντος και των νέων οργανωσιακών δοµών (Curral et al., 2001).

Η αύξηση της πολυπλοκότητας των οργανισµών, καθώς και η επιτακτική ανάγκη τους
να αναπτύσσουν γρήγορα προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ώστε να ανταπεξέρχονται
άµεσα στις ανάγκες και τις επιθυµίες των πελατών τους, έχουν προκαλέσει τη θεώρηση
της οµάδας ως την καλύτερη δοµική λύση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι οµάδες
30

ευνοούν την οργανωσιακή µάθηση, τη διαλειτουργική επικοινωνία, την αποδοτικότητα
της διεύθυνσης, την υιοθέτηση καινοτοµιών και την αύξηση της ικανότητας
προσαρµογής (Curral et al., 2001).

Η οµαδική εργασία έχει γίνει πλέον ένα απαραίτητο συστατικό της οργανωσιακής
δοµής που συνεισφέρει άµεσα στην επιτυχία του οργανισµού. Αυτό εξηγείται από το
γεγονός ότι οι οµάδες µπορούν να ανταπεξέρχονται στην πολυπλοκότητα του
οργανισµού και του περιβάλλοντός του, τα οποία απαιτούν τον συνδυασµό ποικίλων
δεξιοτήτων (Ragazzoni et al., 2002).

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για την οµάδα. Γενικότερα, θεωρείται πως
µια οµάδα αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτοµα, τα οποία δουλεύουν µαζί για
έναν κοινό σκοπό, έχοντας συγκεκριµένους ρόλους και εκτελώντας αλληλοεξαρτώµενα
καθήκοντα (Jeffcott and Mackenzie (2008); Holleman et al. (2009)).

Σύµφωνα µε τους Cohen και Bailey (1997, σ. 241), η οµάδα «αποτελείται από άτοµα
που έχουν αλληλοεξαρτώµενα καθήκοντα, µοιράζονται την ευθύνη για τα
αποτελέσµατα, και που θεωρούν και θεωρούνται από τους άλλους, ως µία άθικτη
κοινωνική οντότητα εντός µεγαλύτερων κοινωνικών συστηµάτων (όπως οι οργανισµοί
και οι επιχειρήσεις), και οι οποίοι διαχειρίζονται τις σχέσεις τους διαµέσου των
οργανωσιακών ορίων».
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Οι Cohen και Bailey (1997) διέκριναν τέσσερις τύπους οµάδας: εργασίας, παράλληλες,
έργου και διεύθυνσης.

Οι οµάδες εργασίας είναι υπεύθυνες για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα
µέλη της είναι συνήθως σταθερά και εργάζονται πλήρες ωράριο. Κατευθύνονται από
προϊσταµένους οι οποίοι αποφασίζουν τι, πώς και από ποιον θα εκτελεστεί η κάθε
εργασία.

Οι παράλληλες οµάδες συγκεντρώνουν άτοµα από διαφορετικές µονάδες εργασίας ή
θέσεις, µε σκοπό την εκτέλεση λειτουργιών τις οποίες αδυνατεί να εκτελέσει σωστά ο
οργανισµός. Αξιοποιούνται στην επίλυση προβληµάτων και στις δραστηριότητες που
είναι προσανατολισµένες στη βελτίωση. Έχουν περιορισµένη εξουσία, αφού µπορούν
να απευθυνθούν µόνο σε στελέχη που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία.

Οι οµάδες έργου εργάζονται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα στην παραγωγή
εκροών, όπως ένα νέο προϊόν, µια υπηρεσία ή ένα πληροφοριακό σύστηµα. Το έργο
που έχουν να εκτελέσουν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, κρίση και εξειδίκευση, για αυτό
και αντλούν τα µέλη τους από διαφορετικές λειτουργικές µονάδες.

Τέλος, οι οµάδες διεύθυνσης συντονίζουν και κατευθύνουν τις υποοµάδες που
βρίσκονται υπό την εποπτεία τους. Επιπλέον, είναι υπεύθυνες για τη γενική απόδοση
όλης της µονάδας, και µπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε την
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εφαρµογή εξειδίκευσης, την ενοποίηση των διαφορετικών προσπαθειών και την
απόδοση ευθυνών για την επιτυχία του οργανισµού.

Οι Holleman et al. (2009), έπειτα από τη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση πάνω σε
θέµατα που αφορούν τις οµάδες, συγκέντρωσαν και περιέγραψαν τα χαρακτηριστικά
των επιτυχηµένων οµάδων. Επιγραµµατικά, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η
επικοινωνία, η συνοχή, ο ξεκάθαρος σκοπός, οι συνεισφορές των µελών της οµάδας, οι
δυνατές σχέσεις, η εµπιστοσύνη και η αυτοπεποίθηση, η ευθύνη, η ηγεσία, οι
ξεκάθαροι, δελεαστικοί ρόλοι και οι υποχρεώσεις, καθώς και οι φυσικοί παράγοντες.

Όσον αφορά τώρα στην οµαδική εργασία, αυτή προσδιορίζεται ως ένα σύνολο
συσχετιζόµενων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, µε τις οποίες επιτυγχάνεται η
συντονισµένη και εναρµονισµένη απόδοση της οµάδας. Στην περίπτωση του χώρου της
υγείας, η οµαδική εργασία αποτελεί τον σύνδεσµο µεταξύ της αποτελεσµατικής
οργανωσιακής πρακτικής και της υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας (Jeffcott and
Mackenzie (2008); Proudfoot et al. (2007)).

Η

Opie

(1997),

έπειτα

από

τη

βιβλιογραφική

της

έρευνα

πάνω

στην

αποτελεσµατικότητα της οµαδικής εργασίας στο χώρο της φροντίδας υγείας, καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι η οµαδική εργασία ενδέχεται να αυξήσει την επαγγελµατική
ευθύνη, καθώς η εργασία των µελών από προσωπική γίνεται πλέον ορατή. Αυτός ο
τρόπος εργασίας µπορεί, επίσης, να αυξήσει την ικανοποίηση από την εργασία,
δεδοµένου ότι είναι συχνότερη η χρήση εξελιγµένων δεξιοτήτων.
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Επιπλέον, η ίδια ερευνήτρια συνεχίζει, διαπιστώνοντας ότι η οµαδική εργασία µπορεί
να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην προώθηση της επικοινωνίας µεταξύ των
επαγγελµατιών, καθώς και στην αύξηση των δηµιουργικών προγραµµάτων που
απευθύνονται στους πελάτες. Επιπρόσθετα, παρατηρεί πως η αλληλοϋποστήριξη των
συναδέλφων µειώνει την εξάντλησή τους (burn-out). Όσον αφορά σε επίπεδο
οργανισµού, η οµαδική εργασία µπορεί να σηµάνει την καλύτερη αξιοποίηση των
πόρων, καθώς αυξάνεται ο συντονισµός (Opie, 1997).

Ωστόσο, δε θα µπορούσαν να λείψουν και τα προβλήµατα από αυτό το µοντέλο
εργασίας. Καταρχήν, τα ίδια τα άτοµα ή ο οργανισµός, µπορούν να έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στην επικοινωνία και στο συντονισµό της οµάδας (Jeffcott and Mackenzie,
2008). Κατά δεύτερον, η κοινωνικοποίηση µεταξύ των επαγγελµατιών µπορεί να µη
γίνει αποδεκτή από όλα τα µέλη, ενώ µπορεί να περιπλέξει την κατανοµή εξουσίας
µεταξύ των επαγγελµατιών, καθώς και µεταξύ αυτών και των πελατών (Opie, 1997).

Πρόσθετα προβλήµατα που ανακύπτουν είναι οι δυσκολίες στην επικοινωνία, η
απουσία υποστήριξης από τον οργανισµό, η αδιαφορία για τη διατήρηση της
αυτονοµίας των επαγγελµατιών, καθώς και ο ασαφής καθορισµός των ρόλων. Στην
περίπτωση που δε βρίσκεται λύση, τότε όλο το µοντέλο της οµαδικής εργασίας
αποτελεί χάσιµο χρόνου (Opie, 1997).

Από την άλλη πλευρά, η απόδοση της οµάδας εκφράζει την αποδοτικότητα µε την
οποία η οµάδα ανταποκρίνεται στις λειτουργίες της (Jeffcott and Mackenzie, 2008). Η
αποδοτικότητα της οµάδας έχει απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές τα τελευταία
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χρόνια. Οι Cohen και Bailey (1997) κατηγοριοποίησαν την αποδοτικότητα σε τρεις
διαστάσεις ανάλογα µε τον αντίκτυπο που έχουν οι οµάδες α) στην αποδοτικότητα της
εκτέλεσης των καθηκόντων, µετρούµενη είτε σε ποσότητα είτε σε ποιότητα εκροών, β)
στις στάσεις των µελών, και γ) στα αποτελέσµατα της συµπεριφοράς τους.

Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει την αποτελεσµατικότητα, την παραγωγικότητα, την
ποιότητα, τους χρόνους ανταπόκρισης, την ικανοποίηση των πελατών και την
καινοτοµία. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται η µέτρηση της ικανοποίησης των
εργαζοµένων, η δέσµευση και η εµπιστοσύνη στη διεύθυνση. Τέλος, στην τρίτη
κατηγορία συναντώνται ο αριθµός των απουσιών, η µετακίνηση του προσωπικού και η
ασφάλεια (Cohen και Bailey, 1997).

Οι Shea και Guzzo έχουν προσδιορίσει τρεις µεταβλητές που επηρεάζουν την
αποδοτικότητα της οµαδικής εργασίας. Αυτές είναι οι εξής:
-

αλληλεξάρτηση των καθηκόντων: απαιτούνται πολλαπλές ευκαιρίες ώστε τα
µέλη της οµάδας να αλληλεπιδρούν, µε σκοπό την απόκτηση οµοφωνίας µέσω
της αποσαφήνισης των νορµών και των ρόλων

-

αλληλεξάρτηση των αποτελεσµάτων: δείχνει τον βαθµό στον οποίο τα µέλη
αναλαµβάνουν από κοινού τις συνέπειες των προσπαθειών τους

-

σθένος της οµάδας: δείχνει την πίστη της οµάδας στις δεξιότητες που διαθέτει,
καθώς και στην υποστήριξη που έχει από το περιβάλλον της, ώστε να επιτύχει
το έργο της (Opie, 1997).
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Άλλοι παράγοντες οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα της οµαδικής
εργασίας είναι οι εισροές του οργανισµού, η κατανόηση τόσο των περιορισµών όσο και
της δυναµικής των διαφορετικών τύπων οµάδας, το ασυνάρτητο περιβάλλον των
οµάδων, καθώς και η θέση του χρήστη των υπηρεσιών και της οικογένειάς του (Opie,
1997).

Πρόσθετος παράγοντας ο οποίος µπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητα της οµάδας
αποτελεί το µέγεθός της. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι οµάδες είναι
περισσότερο αποδοτικές όταν έχουν επαρκή, και όχι µεγαλύτερο, αριθµό µελών για να
εκτελέσουν το έργο τους (Curral et al., 2001).

Σύµφωνα µε έρευνες, οι µικρές οµάδες (δύο ή τρία άτοµα) στερούνται της
διαφορετικότητας των απόψεων και των αντιλήψεων που είναι απαραίτητες για την
καινοτοµία. Από την άλλη πλευρά, όσο αυξάνεται το µέγεθος της οµάδας
δυσχεραίνονται η επίτευξη συµφωνίας ως προς τους αντικειµενικούς σκοπούς, η
διασφάλιση της συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων, η συµφωνία για θέµατα ποιότητας
και η οµόφωνη υποστήριξη της καινοτοµίας (Curral et al., 2001). Εποµένως, το µέγεθος
της οµάδας αποτελεί και αυτό ένα αµφιλεγόµενο ζήτηµα, όπως και το µέγεθος του
οργανισµού, το οποίο αναπτύχθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο.

Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν να ληφθούν µέτρα και να γίνουν διάφορες ενέργειες ώστε
να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της οµάδας. Τέτοιες ενέργειες είναι η εκπαίδευση των
µελών, η χρήση εργαλείων, και οι οργανωσιακές παρεµβάσεις (Buljac-Samardzic et al.,
2010).
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Η εκπαίδευση αποτελεί µία συστηµατική διεργασία µέσα από την οποία η οµάδα
µαθαίνει να βελτιώνει τις διάφορες λειτουργίες της. Μπορεί να επιτευχθεί µε
εξοµοίωση, µε βάση του CRM (Crew Resource Management), καθώς και µε ενδοεπαγγελµατική και οµαδική εκπαίδευση.

Συγκεκριµένα,

κατά

την

εξοµοίωση

πραγµατοποιείται

αναπαράσταση

των

χαρακτηριστικών πραγµατικών καταστάσεων, µέσω της χρήσης σεναρίων. Κατά την
εφαρµογή του CRM, το οποίο απευθύνεται στα ιατρικά τµήµατα που χαρακτηρίζονται
από πολυπλοκότητα και υψηλό ρίσκο (όπως στο τµήµα επειγόντων περιστατικών),
συνδυάζονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες, η επικοινωνία, η λήψη αποφάσεων και η
οµαδική εργασία. Κατά την ενδο-επαγγελµατική εκπαίδευση ενσωµατώνονται
διαφορετικές µέθοδοι µάθησης µε σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ
διαφορετικών κλάδων. Τέλος, κατά την οµαδική εκπαίδευση χρησιµοποιούνται
διαφορετικές φόρµες, οι οποίες εστιάζουν σε συγκεκριµένες όψεις των λειτουργιών
(Buljac-Samardzic et al., 2010).

Όσον αφορά στα εργαλεία, αυτά είναι συγκεκριµένα όργανα τα οποία χρησιµοποιεί η
οµάδα ώστε να βελτιώνει την αποδοτικότητά της διαµέσου της καλύτερης
επικοινωνίας, όπως π.χ. οι κατάλογοι (Buljac-Samardzic et al., 2010).

Τέλος, οι οργανωσιακές παρεµβάσεις αφορούν ενέργειες ή αλλαγές που στοχεύουν στο
ευρύτερο πλαίσιο του οργανισµού, αλλά αναµένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της
οµάδας. Παραδείγµατα αποτελούν οι παρεµβάσεις ποιότητας και ολοκληρωµένης
φροντίδας (Buljac-Samardzic et al., 2010).
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3.2. Εργασιακό Κλίµα Οµάδων

Η έννοια του εργασιακού κλίµατος έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους επιστήµονες τις
τελευταίες

δεκαετίες, οι οποίοι προσπάθησαν και συνεχίζουν να προσπαθούν, να

εξετάσουν την επίδρασή του στους οργανισµούς. Παρά τις πολυάριθµες µελέτες, οι
έρευνες για το κλίµα έρχονται αντιµέτωπες µε δύο προβλήµατα: τον προσδιορισµό της
έννοιάς του και τη µέτρησή του σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (Anderson and West
(1998); Tse et al. (2008)).

Οι Gormley και Kennerly (2010), στα πλαίσια της έρευνάς τους, υποστήριξαν πως το
οργανωσιακό κλίµα προσδιορίζεται από τέσσερα βασικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά
αντιπροσωπεύουν τις εργασιακές σχέσεις, τις κοινωνικές σχέσεις, τις υποδιαιρέσεις του
οργανισµού, καθώς

και τις συµπεριφορές οι οποίες διατηρούν την ευηµερία του

οργανισµού. Τα στοιχεία αυτά είναι η εκτίµηση, η οικειότητα, η αποδέσµευση και η
έµφαση στην παραγωγή.

Σε άλλη περίπτωση, το ψυχολογικό κλίµα προσδιορίζεται ως οι κοινές αντιλήψεις των
µελών ενός οργανισµού, καθώς και η ερµηνεία του περιβάλλοντος εργασίας τους.
Μάλιστα, θεωρείται πως το κλίµα επηρεάζει τις διεργασίες υποκίνησης των
εργαζοµένων και τα αποτελέσµατα των οµάδων, καθώς επίσης, και ότι οφείλεται για
την ποικιλοµορφία που παρατηρείται στις στάσεις και συµπεριφορές µέσα στο χώρο
εργασίας (Scott and Bruce (1994); Tse et al. (2008)).
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Παρά τις διάφορες ερµηνείες που έχουν δοθεί κατά καιρούς για το κλίµα, δύο από τις
οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω, οι προσεγγίσεις που έχουν περισσότερο υιοθετηθεί
από τους ερευνητές, και είναι µεταξύ τους περισσότερο συµβατές παρά αποκλειόµενες,
είναι οι εξής:
α) η προσέγγιση του γνωστικού περιγράµµατος: θεωρεί πως το κλίµα αποτελεί την
εποικοδοµητική απεικόνιση ή το γνωστικό περίγραµµα του περιβάλλοντος εργασίας,
έτσι όπως το αντιλαµβάνονται τα άτοµα.
β) η προσέγγιση των κοινών αντιλήψεων: θεωρεί πως το κλίµα αποτελεί τις κοινές
αντιλήψεις των ατόµων ως προς τις πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες του
οργανισµού (Anderson and West (1998); Ragazzoni et al., (2002)).

Οι Anderson και West (1998) υιοθέτησαν τη δεύτερη προσέγγιση, των κοινών
αντιλήψεων, σε επίπεδο οµάδας εργασίας, προκειµένου να αναπτύξουν ένα εργαλείο
µέτρησης του κλίµατος της άµεσης οµάδας εργασίας (proximal work group). Αυτό
δηµιουργήθηκε για να φέρει στο φως τις αντιλήψεις των µελών, όσον αφορά στις
διαστάσεις που θεωρούνται ότι συνδέονται µε ένα τµήµα των εκροών της οµάδας, αυτό
της καινοτοµίας της οµάδας εργασίας.

Σύµφωνα µε τους ανωτέρω ερευνητές, ως άµεση οµάδα εργασίας προσδιορίζεται ή
µόνιµη ή ηµι-µόνιµη οµάδα στην οποία έχουν ανατεθεί τα άτοµα, και µε την οποία
ταυτίζονται και αλληλεπιδρούν σε τακτική βάση, έτσι ώστε να εκτελέσουν τις εργασίες
που σχετίζονται µε τη δουλειά τους. Θεωρείται πως τα άτοµα ταυτίζονται περισσότερο
µε την οµάδα στην οποία ανήκουν, και δεσµεύονται µε την τρέχουσα κοινωνική δοµή
της (Anderson and West, 1998).
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Αν και τα άτοµα µπορούν να είναι µέλη σε περισσότερες από µία οµάδες, έµφαση
δίνεται στη σχέση που έχουν µε την άµεση, βασική οµάδα στην οποία ανήκουν, δηλαδή
εκεί όπου εκτελείται το µεγαλύτερο πλήθος των καθηµερινών δραστηριοτήτων τους.
Αυτή θεωρείται ως το κύτταρο µέσα από το οποίο θα εξελιχθούν τα κοινά κλίµατα, και
θα εξαπλωθούν σε όλον τον οργανισµό (Anderson and West, 1998).

Η ύπαρξη κοινών αντιλήψεων και κοινού κλίµατος µέσα στα πλαίσια της οµάδας,
προϋποθέτουν τα εξής:
-

αλληλεπίδραση των ατόµων, τουλάχιστον σε σποραδική βάση

-

ύπαρξη κοινών στόχων ή εφικτών αποτελεσµάτων τα οποία προδιαθέτουν τα
άτοµα σε συλλογική δράση

-

αλληλεξάρτηση των εργασιών ώστε τα άτοµα να αναπτύσσουν κοινή
κατανόηση και αναµενόµενα πρότυπα συµπεριφοράς (Anderson and West
(1998); Loo (2003)).

Τα παραπάνω κριτήρια αποτελούν απαραίτητες, όµως όχι και επαρκείς προϋποθέσεις
για την ύπαρξη κοινού κλίµατος µέσα στην οµάδα. Ακόµα, δηλαδή, και αν
εµφανίζονται και τα τρία κριτήρια, αυτό δε σηµαίνει ότι θα αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί
ένα κοινό κλίµα, που θα το αναγνωρίζουν και θα το αποδέχονται όλα τα µέλη της
οµάδας (Anderson and West (1998); Loo and Loewen (2002); Loo (2003)).

Στην προσπάθεια τους, λοιπόν, να µελετήσουν το εργασιακό κλίµα των οµάδων
εργασίας, και πως αυτό συνδέεται µε την υιοθέτηση καινοτοµιών, οι Anderson και
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West (1998) ανέπτυξαν µια θεωρία, βασιζόµενοι σε προηγούµενη έρευνα του West, για
το εργασιακό κλίµα της οµάδας που σχετίζεται µε την καινοτοµία, η οποία βασίζεται σε
τέσσερις παράγοντες – αθροιστικές κλίµακες. Θεώρησαν πως η καινοτοµία της οµάδας
σχετίζεται µε το όραµα (τους στόχους) της οµάδας, τη συµµετοχική ασφάλεια, τον
προσανατολισµό της εργασίας και την υποστήριξη για καινοτοµία. Πιο αναλυτικά:


Όραµα (vision): προσδιορίζει πόσο ξεκάθαρα έχουν καθοριστεί, µοιραστεί,
επιτευχθεί και αποτιµηθεί οι αντικειµενικοί σκοποί και το όραµα της οµάδας. Οι
οµάδες µε ξεκάθαρους στόχους έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν
νέες µεθόδους εργασίας, δεδοµένου ότι οι προσπάθειές τους είναι εστιασµένες
προς τη σωστή κατεύθυνση,



Συµµετοχική ασφάλεια (participative safety): τα µέλη της οµάδας υποκινούνται
να συµµετάσχουν στη λήψη αποφάσεων, ενώ βρίσκονται σε ένα περιβάλλον το
οποίο δεν το αντιλαµβάνονται ως εχθρικό. Όσο µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή
τους στη λήψη αποφάσεων, διαµέσου του επηρεασµού, της αλληλεπίδρασης και
της διανοµής πληροφοριών, τόσο περισσότερο επενδύουν στα αποτελέσµατα
και παρέχουν ιδέες για έναν καλύτερο και βελτιωµένο τρόπο εργασίας.



Προσανατολισµός εργασίας (task orientation): περιγράφει τη δέσµευση των
µελών της οµάδας για την άριστη εκτέλεση της εργασίας τους, σε συνδυασµό µε
ένα κλίµα που προωθεί την υιοθέτηση βελτιώσεων στις υφιστάµενες πολιτικές,
πρακτικές και µεθόδους.



Υποστήριξη για καινοτοµία (support for innovation): αφορά στην ενθάρρυνση
για ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων, καθώς και στο βαθµό πρακτικής
βοήθειας και υποστήριξης προς την οµάδα (Anderson and West (1996), (1998);
Ragazzoni (2002); Loo and Loewen (2002); Loo (2003); Chatzi and Nikolaou
(2007); Proudfoot et al. (2007); Strating and Nieboer (2009)).
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Σε µια δεύτερη εκδοχή, οι ίδιοι ερευνητές προσδιορίζουν και µια πέµπτη αθροιστική
κλίµακα, αυτήν της κοινωνικής ελκυστικότητας, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να
ενηµερώνει τον ερευνητή για τις πιθανές µη συνεπείς απαντήσεις, δεδοµένου ότι
υπάρχει η τάση να δίνεται η απάντηση που θεωρείται κοινωνικά αποδεκτή (Ragazzoni
et al. (2002); Loo (2003)).

Έτσι, δηµιουργήθηκε το Team Climate Inventory (TCI - Ανάλυση Κλίµατος σε
Εργασιακή Οµάδα), το οποίο είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο µέτρησης του
εργασιακού κλίµατος της οµάδας, για την περιγραφή, τη διάγνωση και τις διορθωτικές
δράσεις που πρέπει να λάβει η οµάδα, προκειµένου να βελτιώσει το εργασιακό της
κλίµα και την απόδοσή της (Loo and Loewen (2002); Chatzi and Nikolaou (2007);
Jeffcott and Mackenzie (2008)).

Το αρχικό Team Climate Inventory αποτελούνταν από 116 ερωτήσεις – µεταβλητές, οι
οποίες αντιπροσώπευαν καθεµία από τις κλίµακες που περιγράφηκαν παραπάνω –
όραµα,

συµµετοχική

ασφάλεια,

προσανατολισµός

εργασίας,

υποστήριξη

για

καινοτοµία. Έπειτα, όµως, από διερευνητικές αναλύσεις των παραγόντων σε
διαφορετικά δείγµατα, δηµιουργήθηκαν τέσσερις νέες εκδόσεις αυτού - µε 61, 44, 38
και 14 ερωτήσεις - οι οποίες περιλαµβάνουν σηµαντικές όψεις του εργασιακού
κλίµατος σε σχέση µε την υιοθέτηση καινοτοµιών. Οι απαντήσεις είναι εκφρασµένες σε
πεντάβαθµη κλίµακα Likert, µε το 1 να αντιστοιχεί στο "∆ιαφωνώ απόλυτα", και το 5
στο "Συµφωνώ απόλυτα". Τα υψηλά σκορ υποδεικνύουν ένα καλύτερο ή περισσότερο
επιθυµητό εργασιακό κλίµα µέσα στην οµάδα (Anderson and West (1996); Loo and
Loewen (2002); Loo (2003); Chatzi and Nikolaou (2007); Proudfoot et al. (2007);
Kivimäki et al. (2007); Butt et al. (2008); Strating and Nieboer (2009)).
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Αυτό το ερευνητικό εργαλείο έχει µεταφραστεί σε τουλάχιστον έξι γλώσσες, και
χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως π.χ. στο Ηνωµένο Βασίλειο (από
όπου και ξεκίνησε), στη Σουηδία, στη Φιλανδία, στη ∆ανία, στην Ιταλία, στις Κάτω
Χώρες, καθώς και στον υπόλοιπο κόσµο, όπως π.χ. στην Αυστραλία. Σε κάθε µια από
αυτές τις χώρες έγινε έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του. ∆ιαπιστώθηκε
ότι το TCI είναι αξιόπιστο εργαλείο σε όρους εσωτερικής οµοιογένειας, ενώ και η
ανάλυση παραγόντων που πραγµατοποιήθηκε, επιβεβαίωσε τους τέσσερις παράγοντες
που είχαν θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την καινοτοµία (Anderson and West (1996);
Ragazzoni et al. (2002); Proudfoot et al. (2007); Kivimäki et al. (2007); Chatzi and
Nikolaou (2007); Strating and Nieboer (2009)).

Όσον αφορά στο δείγµα που χρησιµοποιήθηκε στις έρευνες, αυτό ήταν κυρίως οµάδες
από τον χώρο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, από κοινωνικές υπηρεσίες, από
διοικητικές οµάδες του βιοµηχανικού κλάδου, καθώς και από άλλους κλάδους, τόσο
του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα (Ragazzoni et al. (2002); Chatzi and
Nikolaou (2007)).
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4. Μεθοδολογία και ∆ειγµατοληψία
4.1. Ερευνητικό Εργαλείο – Team Climate Inventory

Η έρευνα βασίστηκε στη χρήση του Team Climate Inventory, µε σκοπό τη µελέτη του
εργασιακού κλίµατος των οµάδων του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης, καθώς και την επίδραση αυτού στην υιοθέτηση καινοτοµιών.

Για την εκπόνηση αυτής της έρευνας στον χώρο της φροντίδας υγείας, παραχωρήθηκε
το µεταφρασµένο στα ελληνικά Team Climate Inventory (πνευµατικής ιδιοκτησίας των
Anderson και West, 1994), από τους Chatzi και Nikolaou (2007), οι οποίοι έχουν
µελετήσει, και επιβεβαιώσει την εγκυρότητα του εν λόγω εργαλείου στην Ελλάδα,
µέσω της έρευνας που διενήργησαν σε οµάδες υπαλλήλων σε γραφεία και
καταστήµατα, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.

Το ερωτηµατολόγιο αυτό περιλαµβάνει 44 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις αυτών
εκφράζονται σε πεντάβαθµη κλίµακα Likert, µε το 1 να αντιστοιχεί στο "∆ιαφωνώ
απόλυτα" ή στο "Καθόλου", και το 5 στο "Συµφωνώ απόλυτα" ή στο "Απόλυτα". Οι
ερωτήσεις του είναι χωρισµένες σε τρία µέρη: α) Επικοινωνία και Καινοτοµία
(ερωτήσεις 1-26), β) Στόχοι (ερωτήσεις 27-37), γ) Τρόπος Εργασίας (ερωτήσεις 38-44).
Επιπλέον, προστέθηκαν άλλες πέντε ερωτήσεις που αφορούν στα δηµογραφικά
στοιχεία των ερωτηθέντων – φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, αριθµός ατόµων της οµάδας και
υπηρεσία στην οποία υπάγονται οι συµµετέχοντες.
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4.2. Στατιστικές Μέθοδοι

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, το ερωτηµατολόγιο έχει εξετασθεί από
πολλούς ερευνητές ως προς την αξιοπιστία και εγκυρότητά του, και αποτελεί πλέον ένα
συχνό εργαλείο µέτρησης του εργασιακού κλίµατος των οµάδων. Ωστόσο, στα πλαίσια
αυτής της έρευνας έγινε, εξίσου, µελέτη της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του
ερωτηµατολογίου ως εργαλείου µέτρησης του εργασιακού κλίµατος των οµάδων ενός
ελληνικού δηµόσιου νοσοκοµείου. Αυτό αποτελεί πρωτοτυπία, δεδοµένου ότι δεν έχει
διεξαχθεί ανάλογη έρευνα

στο χώρο των ελληνικών νοσοκοµείων, παρά µόνο σε

ελληνικές δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αρχικά, υπολογίστηκαν οι συχνότητες των µεταβλητών, η ασυµµετρία τους (skewness)
και τα τυπικά σφάλµατα της ασυµµετρίας. Έπειτα, υπολογίστηκε ο δείκτης KaiserMeyer-Olkin για τη µέτρηση της επάρκειας του δείγµατος, και πραγµατοποιήθηκε ο
έλεγχος του Bartlett για τη σφαιρικότητα (Bartlett’s test of Sphericity). Μια τιµή
µεγαλύτερη του 0,90 για τον δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin θεωρείται εκπληκτική. Από
την άλλη, ο έλεγχος του Bartlett εξετάζει την ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ των
µεταβλητών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή της ανάλυσης παραγόντων (factor
analysis) (Aletras et al., 2010).

Ακολούθησε ανάλυση παραγόντων µε τη µέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης σε
Κύριους Άξονες (Principal Axis Factoring). Η αρχική λύση περιστράφηκε µε τη µέθοδο
Varimax. Για τις κλίµακες που προέκυψαν, υπολογίστηκαν πάλι οι συχνότητες, η
45

ασυµµετρία και τα τυπικά σφάλµατα της ασυµµετρίας. Η αξιοπιστία του
ερωτηµατολογίου υπολογίστηκε µε τη χρήση του συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach’s
alpha. Ο συγκεκριµένος δείκτης υποδεικνύει υψηλά επίπεδα εσωτερικής συνέπειας,
όταν παίρνει τιµές µεγαλύτερες του 0,80. Για τιµές µικρότερες του 0,70, υποδεικνύει
στον ερευνητή την επανάληψη της µέτρησης εσωτερικής συνέπειας, έπειτα από την
αφαίρεση συγκεκριµένων µεταβλητών από τις κλίµακες (Aletras et al., 2010).

Για την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου εφαρµόστηκε ανάλυση πολλαπλών
χαρακτηριστικών (multi-trait analysis), η οποία αποτελεί ένα τεστ για τη συγκλίνουσα
και διακρίνουσα εγκυρότητα. Πιο συγκεκριµένα, η ανάλυση αυτή αποτελεί ένα
ψυχοµετρικό τεστ το οποίο εφαρµόζεται όταν ένα ερωτηµατολόγιο εστιάζει σε
διαφορετικές θεωρητικές έννοιες, κάθε µια από τις οποίες µετράται από πολλές
ξεχωριστές ερωτήσεις (Aletras et al., 2010).

Ως συντελεστής συσχέτισης

χρησιµοποιήθηκε ο Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για µη παραµετρικές
συσχετίσεις. Προκειµένου οι συντελεστές συσχέτισης να είναι συγκρίσιµοι,
αφαιρέθηκαν τα ερωτηµατολόγια στα οποία δεν είχαν απαντηθεί οι ερωτήσεις οι οποίες
συµπεριλαµβάνονται στις νέες κλίµακες που δηµιουργηθήκαν, έτσι ώστε να
προέρχονται από ένα κοινό δείγµα. Εποµένως, το τελικό δείγµα που προέκυψε ήταν 160
ερωτηµατολόγια, από τα 182 που ήταν αρχικά.

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος προκειµένου να εξετασθεί η
σηµαντικότητα της διαφοράς µεταξύ δύο, κάθε φορά, εξαρτηµένων συντελεστών
συσχέτισης. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε το t-test για εξαρτηµένους
συντελεστές, του Steiger (1980).
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Τέλος, εφαρµόστηκε στατιστική ανάλυση µε τη χρήση της µέτρησης Eta και του
συντελεστή Spearman’s rho, έτσι ώστε να ερευνηθεί η επίδραση των δηµογραφικών
στοιχείων στους παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό κλίµα των οµάδων ως προς
την υιοθέτηση καινοτοµιών.
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4.3. ∆είγµα της Έρευνας

Ως δείγµα της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, το οποίο βάσει των
στατιστικών του στοιχείων για το έτος 2009 απασχολούσε 2.342 εργαζοµένους. Από
αυτούς, οι 195 ήταν διοικητικό προσωπικό, οι 737 ιατροί και οι 846 νοσηλευτές.

Η έρευνα διεξήχθη το διάστηµα 13 Ιουλίου 2010 – 27 Αυγούστου 2010. Την περίοδο
αυτή διανεµήθηκαν 493 ερωτηµατολόγια από τα οποία επεστράφησαν συµπληρωµένα
τα 182, δίνοντας ένα ποσοστό ανταπόκρισης του 36,9%. Τα ερωτηµατολόγια που
προορίζονταν για τη διοικητική και νοσηλευτική υπηρεσία, µοιράζονταν στον/ην
προϊστάµενο/η κάθε τµήµατος, οι οποίοι στη συνέχεια τα διέθεταν στο προσωπικό του
τµήµατός τους. Οι προϊστάµενοι ενηµερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας και την
ανωνυµία του ερωτηµατολογίου, και τους ζητήθηκε να ενηµερώσουν αντίστοιχα τους
υφισταµένους τους, ενώ τους δόθηκε και η οδηγία της τυχαίας διανοµής των
ερωτηµατολογίων (διασφάλιση της τυχαίας δειγµατοληψίας). Τα ερωτηµατολόγια που
προορίζονταν για την ιατρική υπηρεσία, δόθηκαν στην υπεύθυνη της ιατρικής
υπηρεσίας, µε την ανάλογη ενηµέρωση και οδηγίες, η οποία τα έστειλε στη γραµµατεία
κάθε κλινικής, ενηµερώνοντάς την αντίστοιχα. Από εκεί, τα ερωτηµατολόγια
µοιράστηκαν στους ιατρούς.

Οι απαντήσεις προήλθαν από 41 τµήµατα του νοσοκοµείου. Οι εργαζόµενοι των
τµηµάτων συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο κατά την ώρα εργασίας τους, και τα
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παρέδιδαν στον/ην προϊστάµενο/η του τµήµατος, από όπου και συλλέγονταν µετά από
µία ή περισσότερες εβδοµάδες, ανάλογα µε την ανταπόκριση των εργαζοµένων κάθε
τµήµατος.

Στον Πίνακα 2 απεικονίζονται αναλυτικά τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος που
συµµετείχε στην έρευνα. Όπως παρατηρείται, οι συµµετέχοντες ήταν κυρίως γυναίκες,
γεγονός που µπορεί να δικαιολογηθεί από το ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των
απαντήσεων προέρχεται από τη νοσηλευτική υπηρεσία, στην οποία απασχολούνται
κατά βάση γυναίκες. Οι περισσότεροι ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 41 - 50 ετών,
και είναι απόφοιτοι ΤΕΙ. Από τους συµµετέχοντες λίγοι µόνο είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ενώ
ακόµα µικρότερο ποσοστό κατέχει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα. Όσον αφορά
στον αριθµό των ατόµων της οµάδας, αυτός κυµαίνεται περισσότερο στα 6 µε 10
άτοµα.
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Πίνακας 2: ∆ηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος.
Μεταβλητή
Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα
Ηλικία
18-30
31-40
41-50
51-60
> 60
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθµια
∆ευτεροβάθµια
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα
Αριθµός ατόµων της οµάδας
2-5
6-10
11-20
21-30
31-40
> 40
Υπηρεσία που υπάγονται
∆ιοικητική
Ιατρική
Νοσηλευτική

Αριθµός Απαντήσεων

Ποσοστό (%)

30
147

16,9
83,1

17
52
85
23
1

9,6
29,2
47,8
12,9
0,6

21
110
30
11
5

11,9
62,1
16,9
6,2
2,8

34
83
36
19
1
2

19,4
47,4
20,6
10,9
0,6
1,1

35
38
107

19,4
21,1
59,4
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5. Αποτελέσµατα Στατιστικής Ανάλυσης
5.1. ∆ιερευνητική Ανάλυση Παραγόντων

Όπως προαναφέρθηκε, το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε τρία µέρη, καθένα από τα
οποία αναφέρεται σε διαφορετικό παράγοντα, ο οποίος έχει βρεθεί πως επηρεάζει το
εργασιακό κλίµα µέσα σε µία οµάδα. Τα µέρη αυτά είναι α) Επικοινωνία και
Καινοτοµία, β) Στόχοι και γ) Τρόπος εργασίας. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι
ερωτήσεις – µεταβλητές, οι οποίες επηρεάζουν καθέναν από τους παραπάνω
παράγοντες, µε το µέσο όρο τους, τη διάµεσο, την ασυµµετρία και το τυπικό σφάλµα
της ασυµµετρίας.

Η εξέταση του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin και ο έλεγχος Bartlett για τη σφαιρικότητα
έδειξαν πως τα δεδοµένα είναι επαρκή και µπορούν να υποστούν ανάλυση παραγόντων.
Συγκεκριµένα ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin ήταν 0,925, γεγονός που αποδεικνύει ότι
το δείγµα ήταν επαρκές για την έρευνα. Μάλιστα ο δείκτης αυτός βρέθηκε µεγαλύτερος
από τις µετρήσεις που έκανα οι Anderson και West (1998) και οι Chatzi και Nikolaou
(2007) στις έρευνές τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin ήταν
0,81, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 0,91. Συµφωνία υπάρχει, ωστόσο, στον έλεγχο
Bartlett, ο οποίος και στις τρεις έρευνες έδωσε p < 0,001.

Η ανάλυση παραγόντων έγινε µε τη µέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριους
Άξονες (Principal Axis Factoring), ενώ η αρχική λύση περιστράφηκε µε τη µέθοδο
Varimax. Το αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία εννιά παραγόντων, όπως φαίνονται στον
Πίνακα 4.
51

Το αποτέλεσµα των εννιά παραγόντων ερµηνεύει το 63,63% της συνολικής
διακύµανσης. Για να έχουµε, όµως, µεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα των
αποτελεσµάτων, δηµιουργήθηκαν αθροιστικές κλίµακες. Μια µεταβλητή υπάγεται σε
µια αθροιστική κλίµακα όταν η φόρτωση στοιχείου-κλίµακας (factor loading) είναι
µεγαλύτερη από 0,50, και ταυτόχρονα, οι διαφορές από τις υπόλοιπες φορτώσεις
στοιχείων-κλίµακας είναι µεγαλύτερες από 0,20 (Aletras et al., 2010).

Στην περίπτωση που η διαφορά από την φόρτωση ενός δεύτερου στοιχείου-κλίµακας
είναι µικρότερη από 0,20, η µεταβλητή µπαίνει στην αθροιστική κλίµακα µόνο εφόσον
το δεύτερο στοιχείο δε δηµιουργεί ξεχωριστή κλίµακα. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση
της ερώτησης 11. Η φόρτωση στοιχείου-κλίµακας για τον τρίτο παράγοντα είναι 0,558
ενώ για τον έκτο, στην ίδια ερώτηση, είναι 0,375. Η διαφορά τους είναι µικρότερη από
0,20. Ωστόσο, ο έκτος παράγοντας δε µπορεί να δηµιουργήσει δική του αθροιστική
κλίµακα, εποµένως, η επιβάρυνση 0,558 λαµβάνεται υπόψη στην αθροιστική κλίµακα.

Έτσι δηµιουργήθηκαν τέσσερις αθροιστικές κλίµακες. Στην πρώτη κλίµακα υπάγονται
οι ερωτήσεις 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ενώ στη δεύτερη οι 27, 28, 29, 33, 34, 35. Η
τρίτη κλίµακα περιλαµβάνει τις ερωτήσεις 10, 11, 24 και 25, ενώ η τέταρτη έχει τις 9
και 18.

Η πρώτη κλίµακα συγκεντρώνει ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τον τρόπο εργασίας των
εργαζοµένων, για αυτό και ονοµάστηκε Προσανατολισµός Εργασίας. Με την ίδια
λογική, η δεύτερη κλίµακα ονοµάστηκε Στόχοι, η τρίτη Υποστήριξη για Καινοτοµία και
η τέταρτη Συµµετοχική Ασφάλεια.
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Πίνακας 3: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία των Μεταβλητών Μέτρησης του
Εργασιακού Κλίµατος Οµάδων.
Ερώτηση

Περιγραφή

Μέσος

∆ιάµεσος

Ασυµµετρία

Τυπικό
Σφάλµα

1

∆ιανοµή πληροφοριών µέσα στην οµάδα

4,15

4,00

-1,086

0,183

2

3,36

4,00

-0,329

0,183

3

Ύπαρξη διαθέσιµης βοήθειας για την
ανάπτυξη νέων ιδεών
Τα µέλη της οµάδας αλληλοεπηρεάζονται

3,79

4,00

-0,927

0,186

4

Λειτουργία της οµάδας στο µέγιστο της

3,50

4,00

-0,279

0,184

5

ικανότητάς της
Συχνή επαφή των µελών της οµάδας

3,59

4,00

-0,466

0,184

2,92

3,00

0,054

0,183

7

Ύπαρξη χρόνου για την ανάπτυξη νέων
ιδεών
Κατανόηση και αποδοχή των µελών από

3,28

3,00

-0,283

0,182

8

την οµάδα
Όλες οι απόψεις ακούγονται

3,56

4,00

-0,558

0,182

9

Ανυπαρξία έντασης µεταξύ των µελών

2,54

2,00

0,442

0,183

10

3,26

3,00

-0,226

0,182

11

Αποδοχή και ανταπόκριση της οµάδας στις
αλλαγές
Συνεργασία µε σκοπό την έκφραση και

3,41

3,00

-0,421

0,183

12

εφαρµογή νέων ιδεών
Σηµαντικότητα του να είσαι µέλος της

3,55

4,00

-0,458

0,183

13

οµάδας
Όλοι νιώθουν ότι ανήκουν στην ίδια

3,40

3,50

-0,316

0,182

14

οµάδα
Συχνή αλληλεπίδραση των µελών

3,73

4,00

-0,590

0,183

15

Υπεροχή της οµάδας έναντι των λοιπών

3,35

3,00

-0,155

0,185

16

οµάδων του τοµέα της
Αλληλοπληροφόρηση

εργασιακά

3,92

4,00

-0,784

0,182

17

θέµατα
Παροχή και διανοµή πηγών για την

3,66

4,00

-0,531

0,183

2,88

3,00

0,060

0,182

3,59

4,00

-0,725

0,183

6

για

19

εφαρµογή νέων ιδεών
Συνεχής ύπαρξη αρµονικών σχέσεων
µεταξύ των µελών
Τα µέλη της οµάδας δίνουν και παίρνουν

20

Τα µέλη έχουν επαφή ως οµάδα

3,54

4,00

-0,378

0,180

21

Αναζήτηση καινούργιων τρόπων για την

3,60

4,00

-0,423

0,181

22

αντιµετώπιση των προβληµάτων
Επίτευξη των ύψιστων στόχων µε ευκολία

2,95

3,00

0,171

0,180

18
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23

Προσπάθεια διανοµής πληροφοριών µέσα

25

στην οµάδα
Προσανατολισµός της οµάδας προς
εύρεση νέων λύσεων
Υποστήριξη των νέων ιδεών και της

26

εφαρµογής αυτών
Τακτικές συναντήσεις των µελών για

24

27
28
29
30

συζήτηση εργασιακών και µη θεµάτων
Πολλή καλή γνώση των στόχων της
οµάδας
Βαθµός
χρησιµότητας
και
καταλληλότητας των στόχων
Βαθµός συµφωνίας µε τους στόχους
Βαθµός στον οποίο τα λοιπά µέλη

3,54

4,00

-0,443

0,181

3,40

3,00

-0,313

0,181

3,61

4,00

-0,398

0,181

3,19

3,00

-0,118

0,181

3,80

4,00

-0,654

0,181

3,69

4,00

-0,573

0,183

3,63

4,00

-0,594

0,182

3,28

3,00

-0,418

0,183

3,33

3,00

-0,249

0,182

3,30

3,00

-0,306

0,182

32

συµφωνούν µε τους στόχους
Βαθµός κατανόησης των στόχων από τα
λοιπά µέλη
Βαθµός επίτευξης των στόχων

33

Αξία των στόχων

3,75

4,00

-0,864

0,182

34

Αξία των στόχων για τον οργανισµό/

3,70

4,00

-0,670

0,182

35

εταιρία/ υπηρεσία
Αξία των στόχων

4,03

4,00

-1,118

0,182

3,53

3,00

9,383

0,187

3,09

3,00

-0,307

0,186

3,66

4,00

-0,662

0,185

3,39

4,00

-0,491

0,185

3,19

3,00

-0,239

0,187

3,27

3,00

-0,340

0,185

3,32

3,00

-0,255

0,185

3,29

3,00

-0,267

0,185

3,16

3,00

-0,237

0,185

31

36
37

38

39

40

41

42

43

44

για

το

ευρύτερο

κοινωνικό σύνολο
Βαθµός στον οποίο οι στόχοι είναι
ρεαλιστικοί και επιτεύξιµοι
Βαθµός δέσµευσης των µελών από τους
στόχους
Παροχή χρήσιµων ιδεών και πρακτικής
βοήθειας από τους συναδέλφους για
επίτευξη της δουλειάς στο µέγιστο των
ικανοτήτων
Τα µέλη της οµάδας παρακολουθούν ο
ένας την εργασία του άλλου µε σκοπό τη
διατήρηση υψηλού επιπέδου εργασίας
Προβληµατισµός των µελών πάνω στο
σχέδιο δράσης της οµάδας
Αξιολόγηση των αδυναµιών στον τρόπο
εργασίας µε σκοπό το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα
Στήριξη των µελών της οµάδας στις ιδέες
των άλλων µε σκοπό το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα
Συνειδητοποίηση από τα µέλη ότι η οµάδα
πρέπει να επιτύχει τα υψηλότατα επίπεδα
απόδοσης
Ύπαρξη βαθµίδων επίδοσης που πρέπει να
φτάσουν τα µέλη ώστε να επιτύχουν το
µέγιστο ως οµάδα
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Πίνακας 4: Παραγοντική Ανάλυση σε Κύριους Άξονες.

Ερώτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1
0,081
0,138
0,170
0,341
0,263
0,138
0,284
0,274
0,125
0,240
0,259
0,108
0,199
0,246
0,204
0,341
0,279
0,231
0,279
0,339
0,208
0,206
0,248
0,404
0,242
0,336
0,215
0,170
0,299
0,379
0,509
0,195
0,249
0,169
0,124
0,042
0,533
0,589
0,734
0,685
0,721
0,672
0,641
0,534

2
0,136
0,158
0,048
0,238
0,217
0,226
0,083
0,115
0,093
0,045
0,181
0,296
0,081
0,061
0,172
0,063
0,129
0,059
0,130
0,144
0,163
0,188
0,177
0,144
0,197
0,279
0,552
0,723
0,634
0,309
0,354
0,382
0,780
0,628
0,747
0,092
0,305
0,228
0,226
0,178
0,238
0,290
0,318
0,433

3
0,111
0,243
0,126
0,193
0,217
0,435
0,356
0,350
0,273
0,644
0,558
0,333
0,222
0,228
0,411
0,150
0,357
0,185
0,302
0,251
0,401
0,230
0,390
0,654
0,705
0,356
0,101
0,077
0,042
0,187
0,095
0,152
0,209
0,071
0,125
0,078
0,105
0,048
0,156
0,265
0,354
0,326
0,207
0,319

4
0,155
0,321
0,080
0,145
0,347
0,450
0,399
0,264
0,695
0,305
0,235
0,166
0,350
0,125
0,366
0,039
0,218
0,756
0,439
0,366
0,199
0,440
0,274
0,240
0,200
0,470
0,306
0,254
0,225
0,400
0,241
0,325
-0,048
0,050
-0,076
0,046
0,197
0,225
0,118
0,169
0,150
0,265
0,139
0,251

Παράγοντες
5
0,185
-0,026
0,056
0,165
0,235
-0,011
0,218
0,216
0,094
0,159
0,191
0,500
0,537
0,586
0,357
0,457
0,303
0,256
0,247
0,493
0,355
0,276
0,364
0,190
0,248
0,146
0,074
0,008
0,109
0,198
0,264
0,022
0,222
-0,002
0,135
0,088
0,097
0,199
0,241
0,144
0,121
0,135
0,159
0,009

6
0,674
0,425
0,157
0,388
0,240
0,238
0,237
0,339
0,150
0,185
0,375
0,175
0,245
-0,013
0,168
0,339
0,416
0,206
0,214
0,223
0,240
0,014
0,141
0,170
0,008
0,006
0,093
0,034
0,098
0,097
0,237
0,111
0,136
0,142
0,077
0,099
0,089
0,369
0,230
-0,015
0,110
0,217
0,128
-0,084

7
0,079
0,265
0,533
0,303
0,382
0,283
0,279
0,189
0,130
0,172
0,216
-0,071
0,128
0,545
0,072
0,159
0,171
-0,031
0,167
0,082
0,132
0,135
0,218
0,157
0,050
0,242
0,024
0,297
0,183
0,238
0,284
0,276
-0,062
0,063
-0,030
-0,003
0,066
0,036
0,126
0,089
0,197
0,147
0,274
0,113

8
0,153
0,131
0,049
0,068
0,063
0,171
0,180
0,092
0,173
0,145
0,094
0,076
0,191
0,046
0,221
0,384
0,216
-0,003
0,198
0,126
0,065
0,178
0,174
0,157
0,077
0,058
-0,056
0,247
0,160
0,408
0,262
0,500
0,016
0,096
0,246
0,324
0,478
0,184
0,125
0,161
0,015
0,071
0,100
-0,059

9
-0,002
0,139
0,012
-0,007
0,142
0,100
0,213
-0,011
-0,011
-0,186
-0,115
-0,066
0,001
-0,038
0,052
0,044
-0,061
-0,060
0,053
0,160
0,234
0,332
0,086
0,184
0,092
0,048
-0,095
-0,086
-0,148
-0,239
-0,104
0,089
-0,055
0,268
0,168
0,027
-0,067
0,148
0,149
-0,111
0,031
-0,068
0,159
0,067
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5.2. Έλεγχος Αξιοπιστίας

Στον έλεγχο αξιοπιστίας που διενεργήθηκε χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s
alpha. Συγκεκριµένα, εξετάστηκε αυτός ο δείκτης για όλες τις ερωτήσεις, έτσι ώστε να
διαπιστωθεί κατά πόσο επηρεάζει η αφαίρεσή τους την αξιοπιστία της κλίµακας.
Βρέθηκε πως η αφαίρεση οποιασδήποτε ερώτησης θα µείωνε τον δείκτη, άρα θα είχε
αρνητική συνέπεια στην αξιοπιστία, για αυτό και διατηρήθηκαν όλες. Εξαίρεση
αποτελεί µόνο η ερώτηση 37, της οποίας η αφαίρεση δε θα άλλαζε τον δείκτη
Cronbach’s alpha. Έτσι, αποφασίστηκε η αφαίρεσή της, δεδοµένου ότι αναφέρεται
περισσότερο στους στόχους – ‘Βαθµός δέσµευσης των µελών από τους στόχους’. Στον
Πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικά η αξιοπιστία και οι συχνότητες των αθροιστικών
κλιµάκων.

Πίνακας 5: Αξιοπιστία και Συχνότητες των Αθροιστικών Κλιµάκων.

Κλίµακα

∆είκτης
Αξιοπιστίας
Cronbach’s
Alpha

Μέσος

∆ιάµεσος

Ασυµµετρία

Τυπικό
Σφάλµα

Προσανατολισµός εργασίας
Στόχοι
Υποστήριξη για Καινοτοµία
Συµµετοχική Ασφάλεια

0,922
0,886
0,877
0,801

3,36
3,79
3,43
2,71

3,50
3,83
3,50
2,50

-0,384
-0,882
-0,240
-0,225

0,187
0,185
0,184
0,183

Όπως παρατηρείται, οι τέσσερις κλίµακες έχουν υψηλό δείκτη αξιοπιστίας, γεγονός που
αποδεικνύει ότι υπάρχει σηµαντική εσωτερική συνέπεια των µεταβλητών κάθε
κλίµακας.
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5.3. Έλεγχος Εγκυρότητας

Ο έλεγχος της εγκυρότητας πραγµατοποιήθηκε βάσει της ανάλυσης πολλαπλών
χαρακτηριστικών (multi-trait analysis), και του συντελεστή συσχέτισης Spearman.
Αναλυτικότερα, υπολογίστηκαν οι συσχετίσεις των ερωτήσεων κάθε αθροιστικής
κλίµακας, µε τις τέσσερις κλίµακες που δηµιουργήθηκαν. Στον Πίνακα 6
παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσµατα.

Πίνακας 6: Ανάλυση Πολλαπλών Χαρακτηριστικών (Ν=160).
Ερωτήσεις
Προσανατολισµός
εργασίας
Προσανατολισµός Εργασίας
38
39
40
41
42
43

Κλίµακες
Υποστήριξη για
Στόχοι
Καινοτοµία

Συµµετοχική
Ασφάλεια

0,684**
0,833**
0,717**
0,798**
0,816**
0,722**

0,440**
0,558**
0,415**
0,500**
0,548**
0,502**

0,465**
0,588**
0,549**
0,638**
0,654**
0,538**

0,444**
0,455**
0,443**
0,434**
0,542**
0,387**

27
0,430**
28
0,467**
29
0,505**
33
0,455**
34
0,407**
35
0,323**
Υποστήριξη για Καινοτοµία

0,552**
0,725**
0,664**
0,717**
0,591**
0,672**

0,341**
0,417**
0,410**
0,446**
0,345**
0,350**

0,361**
0,405**
0,390**
0,203**
0,180**
0,108

10
11
24
25
Συµµετοχική Ασφάλεια

0,565**
0,620**
0,639**
0,537**

0,343**
0,453**
0,453**
0,460**

0,742**
0,696**
0,781**
0,718**

0,524**
0,562**
0,484**
0,447**

0,482**
0,503**

0,319**
0,327**

0,541**
0,531**

0,662**
0,662**

Στόχοι

9
18

**. Η συσχέτιση είναι σηµαντική για p < 0,05 (2-tailed).
Οι συντελεστές έχουν διορθωθεί για τις επικαλύψεις στοιχείου – κλίµακας (item–total
Spearman correlations corrected for overlap).
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Παρατηρείται, πως κάθε ερώτηση σχετίζεται περισσότερο µε την κλίµακα στην οποία
ανήκει, παρά µε κάποια από τις άλλες κλίµακες. Υπάρχουν ερωτήσεις των οποίων η
συσχέτιση µε την κλίµακα στην οποία υπάγονται, είναι πολύ µεγαλύτερη από τη
συσχέτιση µε τις άλλες κλίµακες. Για τις περιπτώσεις, όµως, που δύο εξαρτηµένοι
συντελεστές συσχέτισης µιας ερώτησης δεν έχουν µεγάλη διαφορά µεταξύ τους,
πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω στατιστικός έλεγχος µε τη χρήση του t-test του Steiger
(1980).

Σκοπός ήταν να ερευνηθεί εάν η διαφορά των εξαρτηµένων µεταβλητών είναι
στατιστικά σηµαντική. Με βάση του µεγάλου δείγµατος της έρευνας (Ν=160), και για
p<0,05, το αποτέλεσµα που θα προκύψει από το t-test, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο
του 1,96. Όντως, αυτό το αποτέλεσµα επαληθεύτηκε σε όλους τους ελέγχους, εκτός από
µία περίπτωση. Συγκεκριµένα, εξετάστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης της ερώτησης
11 (‘Συνεργασία µε σκοπό την έκφραση και εφαρµογή νέων ιδεών’) µε τον
προσανατολισµό εργασίας (0,620**) και την υποστήριξη για καινοτοµία (0,696**). Το
αποτέλεσµα ήταν

1,64 < 1,96, οπότε η διαφορά µεταξύ των δύο συντελεστών

συσχέτισης δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι η ‘Συνεργασία µε σκοπό
την έκφραση και εφαρµογή νέων ιδεών’, επηρεάζει εξίσου σηµαντικά και τον
προσανατολισµό εργασίας, όσο και την υποστήριξη για καινοτοµία.
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5.4. Μετρήσεις του Εργασιακού Κλίµατος ως προς την Υιοθέτηση
Καινοτοµιών

Η ανάλυση των ερωτήσεων του TCI, όπως παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 5.1., στον
Πίνακα 3, έδωσε πληροφορίες σχετικά µε τις αντιλήψεις που έχουν οι συµµετέχοντες
για το εργασιακό κλίµα της οµάδας τους, όσον αφορά στην υιοθέτηση καινοτοµιών.

Παρατηρείται πως ο µέσος όρος των περισσότερων ερωτήσεων είναι µεγαλύτερος του
3, στην πεντάβαθµη κλίµακα Likert. Αυτό αποδεικνύει ότι οι συµµετέχοντες τείνουν να
συµφωνούν µε τους παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό κλίµα. Ωστόσο,
υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν χαµηλή βαθµολογία (µέσο όρο < 3).
Συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες πιστεύουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για την ανάπτυξη
νέων ιδεών, ενώ δε λείπει και η ένταση µεταξύ των µελών. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι
οι ύψιστοι στόχοι δεν επιτυγχάνονται µε ευκολία. Αντίθετα, συµφωνούν αρκετά ως
προς τη διανοµή πληροφοριών µέσα στην οµάδα, καθώς και ως προς την αξία που
έχουν οι στόχοι της οµάδας τους για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Στη συνέχεια, η παραγοντική ανάλυση οδήγησε στη δηµιουργία τεσσάρων αθροιστικών
κλιµάκων, οι οποίες εξετάστηκαν ως προς την αξιοπιστία τους και τις συχνότητές τους
(Παράγραφος 5.2., Πίνακας 5). Στο ∆ιάγραµµα 2 παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση
των µέσων τιµών τους.
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Συµµετοχική
Ασφάλεια

Υποστήριξη για
Καινοτοµία

Στόχοι

Προσανατολισµός
εργασίας

Μέση Τιµή

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Αθροιστική Κλίµακα

∆ιάγραµµα 2: Μέσες Τιµές Αθροιστικών Κλιµάκων.

Οι µέσες τιµές των αθροιστικών κλιµάκων υποδηλώνουν ότι οι συµµετέχοντες
συµφωνούν ως προς την επίδραση που έχει ο προσανατολισµός εργασίας, οι στόχοι και
η υποστήριξη για καινοτοµία, στο εργασιακό κλίµα της οµάδας τους, και κατά συνέπεια
στην υιοθέτηση καινοτοµιών (µέσος > 3). Αντίθετα, θεωρούν ότι δεν υποκινούνται να
λάβουν µέρος στη λήψη αποφάσεων, ενώ δεν αντιλαµβάνονται το περιβάλλον τους ως
ασφαλές (µέσος < 3).
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5.5. Ανάλυση ∆ηµογραφικών Στοιχείων

Όπως προαναφέρθηκε, οι απαντήσεις του TCI δίνονται σε πεντάβαθµη κλίµακα Likert.
Εποµένως, οι τέσσερις κλίµακες που δηµιουργήθηκαν, περιλαµβάνουν κατά συνθήκη
δεδοµένα κλίµακας (ratio scales). Αντίθετα, οι µεταβλητές ‘Φύλο’ και ‘Υπηρεσία’ στην
οποία υπάγονται οι συµµετέχοντες, αποτελούν ονοµαστικά δεδοµένα (nominal data),
ενώ οι µεταβλητές ‘Ηλικία’, ‘Εκπαίδευση’ και ‘Αριθµός των ατόµων της οµάδας’
αποτελούν διατεταγµένα δεδοµένα (ordered data).

Η µέτρηση Eta εφαρµόστηκε για τη συσχέτιση των δεδοµένων κλίµακας µε τα
ονοµαστικά δεδοµένα. Ως εξαρτηµένες µεταβλητές θεωρήθηκαν τα δεδοµένα κλίµακας
και ως ανεξάρτητες τα ονοµαστικά δεδοµένα. Για τη συσχέτιση των δεδοµένων
κλίµακας µε τα διατεταγµένα δεδοµένα χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής Spearman’s
rho. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.

Πίνακας 7: Επίδραση των δηµογραφικών στοιχείων στα τελικά αποτελέσµατα.
∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά
Υπηρεσία

-0,064

Αριθµός
ατόµων
οµάδας
0,011

0,111

-0,100

0,079

0,027

0,047

0,163*

-0,167*

-0,011

0,126

0,004

0,133

-0,039

-0,142

0,120

Κλίµακες

Φύλο

Ηλικία

Εκπαίδευση

Προσανατολισµός
Εργασίας

0,038

0,072

Στόχοι

0,004

Υποστήριξη για
Καινοτοµία
Συµµετοχική
Ασφάλεια

0,012

*. Η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,05 (2-tailed).
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Από τα παραπάνω δεδοµένα συµπεραίνονται τα εξής:


Το ‘Φύλο’ δεν επηρεάζει σηµαντικά τους τέσσερις παράγοντες που θεωρούνται
ότι επιδρούν στο εργασιακό κλίµακα των οµάδων, δεδοµένου ότι η µέτρηση Eta
έδωσε τιµές πιο κοντά στο 0. Το εύρος των τιµών της εν λόγω µέτρησης
κυµαίνεται από 0 (καµία συσχέτιση) έως 1 (πλήρης συσχέτιση).



Η ‘Ηλικία’ φαίνεται να έχει σηµαντική συσχέτιση µόνο µε την ‘Υποστήριξη για
Καινοτοµία’.



Η ‘Εκπαίδευση’ επιδρά αρνητικά στους τέσσερις παράγοντες. Μάλιστα, όσο
µεγαλύτερη εκπαίδευση έχουν οι εργαζόµενοι, τόσο λιγότερο υποστηρίζουν την
καινοτοµία.



Ο ‘Αριθµός ατόµων της οµάδας’ δεν επηρεάζει τους τέσσερις παράγοντες που
θεωρούνται ότι επιδρούν στο εργασιακό κλίµακα των οµάδων.



Η ‘Υπηρεσία’ από την οποία προέρχονται οι συµµετέχοντες, δε φαίνεται να
επηρεάζει τους εν λόγω παράγοντες.
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6. Συζήτηση

Η στατιστική ανάλυση που προηγήθηκε έφερε στο φως τα αποτελέσµατα της έρευνας,
τα οποία αφορούν στην αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου, στα χαρακτηριστικά
του εργασιακού κλίµατος το οποίο σχετίζεται µε την καινοτοµία, καθώς και στην
επίδραση του δείγµατος σε αυτά.

Αρχικά, ο έλεγχος αξιοπιστίας µε τη χρήση του δείκτη Cronbach’s alpha, απέδειξε την
ύπαρξη σηµαντικής εσωτερικής συνέπειας των µεταβλητών κάθε αθροιστικής
κλίµακας. Μάλιστα, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν είναι λίγο υψηλότερα από τα
αντίστοιχα των Chatzi και Nikolaou (2007), οι οποίοι µελέτησαν την αξιοπιστία του
TCI στα ελληνικά δεδοµένα, καθώς και από τα αποτελέσµατα των Strating και Nieboer
(2009), οι οποίοι χρησιµοποίησαν τη σύντοµη έκδοση του TCI (14 µεταβλητές) στις
οµάδες βελτίωσης ποιότητας, στη ∆ανία. Αντίθετα, οι δείκτες Cronbach’s alpha είναι
χαµηλότεροι από τους αντίστοιχους των Anderson και West (1998), οι οποίοι
διεξήγαγαν έρευνα στο Ηνωµένο Βασίλειο, και των Ragazzoni et al. (2002), οι οποίοι
εξέτασαν την ιταλική έκδοση του TCI. Οι δύο τελευταίες έρευνες περιελάµβαναν και
µία πέµπτη κλίµακα, τη Συχνότητα Αλληλεπίδρασης (Interaction frequency). Στον
Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των τεσσάρων ερευνών ως προς την
αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας.
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Πίνακας 8: Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των λοιπών ερευνών.
∆είκτης Αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha
Ιταλικό δείγµα

0,77

Βρετανικό
δείγµα
0,92

0,87

0,77

0,94

0,91

0,87

0,73

0,92

0,90

0,89

0,80

0,89

0,82

-

-

0,84

0,56

Κλίµακες

Ελληνικό δείγµα

∆ανέζικο δείγµα

Προσανατολισµός
εργασίας
Στόχοι

0,88

Υποστήριξη για
Καινοτοµία
Συµµετοχική
Ασφάλεια
Συχνότητα
Αλληλεπίδρασης

0,91

Πηγή: Chatzi and Nikolaou (2007); Strating and Nieboer (2009); Anderson and West
(1998); Ragazzoni et al. (2002).

Η µελέτη των χαρακτηριστικών του εργασιακού κλίµατος έδειξε, καταρχήν, ότι ο
προσανατολισµός της εργασίας των µελών µέσα σε µία οµάδα επηρεάζεται από τις
ιδέες και την πρακτική βοήθεια που προσφέρουν οι συνάδελφοι, από την
παρακολούθηση της εργασίας από τα µέλη, από τον προβληµατισµό για το σχέδιο
δράσης που θα ακολουθηθεί, από την αξιολόγηση των αδυναµιών στην εκτέλεση της
εργασίας, από τη στήριξη των ιδεών των µελών, από την κοινή συνειδητοποίηση ότι η
οµάδα πρέπει να φτάσει στα υψηλότατα επίπεδα απόδοσης, και τέλος, από τον βαθµό
που η οµάδα συνεργάζεται µε σκοπό την έκφραση και εφαρµογή νέων ιδεών.

Όσον αφορά στους στόχους, αυτοί επηρεάζονται από τα εξής:


Από το πόσο καλά γνωρίζουν τα µέλη τους στόχους της οµάδας τους.



Από τον βαθµό χρησιµότητας και καταλληλότητας των στόχων.



Από τον βαθµό που τα µέλη συµφωνούν µε τους στόχους.
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Από την αξία που έχουν οι στόχοι.



Από την αξία που έχουν οι στόχοι για τον οργανισµό/ εταιρία/ υπηρεσία.



Από την αξία που έχουν οι στόχοι για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η υποστήριξη για καινοτοµία επηρεάζεται από τον βαθµό που η οµάδα αποδέχεται και
ανταποκρίνεται στις αλλαγές, και συνεργάζεται µε σκοπό την έκφραση και εφαρµογή
νέων ιδεών. Επιπλέον, επηρεάζεται από το κατά πόσο η οµάδα προσανατολίζεται προς
την εύρεση νέων λύσεων και υποστηρίζει τις νέες ιδέες και την εφαρµογή τους.

Τέλος, οι συµµετέχοντες παραδέχονται ότι υπάρχει ένταση µεταξύ των µελών, και ότι
δεν υπάρχουν διαρκώς αρµονικές σχέσεις ανάµεσά τους.

Όσον αφορά στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε να
έχουν ιδιαίτερη επίδραση στο εργασιακό κλίµα και, εποµένως, στην υιοθέτηση
καινοτοµιών. Εξαίρεση αποτελούν η ηλικία και η εκπαίδευση των συµµετεχόντων, οι
οποίες έχουν θετική και αρνητική επίδραση αντίστοιχα, στην υποστήριξη για
καινοτοµία.

Η θετική επίδραση της ηλικίας στην υποστήριξη για καινοτοµία µπορεί να οφείλεται
στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων είναι µεταξύ 41-50 ετών. Αυτό ίσως
να υποδηλώνει ότι οι συµµετέχοντες έχουν χρόνια προϋπηρεσίας στο ίδιο νοσοκοµείο,
ίσως και στην ίδια οµάδα, οπότε έχοντας παρατηρήσει τόσα χρόνια τις ελλείψεις και τα
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προβλήµατα, υποστηρίζουν την υιοθέτηση καινοτοµιών, προκειµένου να βελτιωθούν οι
υπάρχουσες συνθήκες.

Από την άλλη, η αρνητική επίδραση της εκπαίδευσης στην υποστήριξη για καινοτοµία
γεννά ερωτηµατικά. Βάσει της βιβλιογραφίας, το µορφωτικό υπόβαθρο ενός ατόµου
σχετίζεται θετικά µε την υιοθέτηση καινοτοµιών (Kimberly and Evanisko (1981); Mohr
(1969)). Ωστόσο, οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει υποκίνηση για τη
συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Εποµένως, ίσως να αισθάνονται παραµεληµένοι
και ότι δεν αξιοποιούνται στο έπακρο οι γνώσεις τους, οι οποίες θα µπορούσαν να
γεννήσουν και να εφαρµόσουν νέες ιδέες.
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7. Συµπεράσµατα
7.1. Γενικά Συµπεράσµατα

Οι ραγδαίες εξελίξεις στους τοµείς της οικονοµίας, της κοινωνίας, της πολιτικής και της
τεχνολογίας, επιτάσσουν τη γρήγορη προσαρµογή των οργανισµών που θέλουν να
επιβιώσουν στα νέα δεδοµένα. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η υιοθέτηση
καινοτοµιών από τους οργανισµούς.

Επιπρόσθετα, οι συνεχείς αλλαγές ωθούν τους οργανισµούς να γίνουν περισσότερο
ευέλικτοι, µε αποτέλεσµα να υιοθετούν νέες οργανωσιακές, λειτουργικές δοµές. Μια
τέτοια λειτουργική δοµή, η οποία δηµιουργήθηκε για να ενισχύσει την ευελιξία των
οργανισµών, αποτελεί η οµάδα εργασίας (Anderson and West, 1996).

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, µελετήθηκε το κατά πόσο οι οµάδες, και πιο
συγκεκριµένα, το εργασιακό κλίµα που υπάρχει µεταξύ των µελών των οµάδων του
Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, επηρεάζει την υιοθέτηση
καινοτοµίων.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το Team Climate Inventory, ένα
ερωτηµατολόγιο που έχει χρησιµοποιηθεί σε αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού. Το
συγκεκριµένο εργαλείο µετρά τον τρόπο που εργάζονται τα µέλη της οµάδας, τους
στόχους τους, την ενθάρρυνση για ανάπτυξη καινοτόµων δραστηριοτήτων, καθώς και
την υποκίνησή τους για συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων (Anderson and West (1996),
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(1998); Ragazzoni (2002); Loo and Loewen (2002); Loo (2003); Chatzi and Nikolaou
(2007); Proudfoot et al. (2007); Strating and Nieboer (2009)).

Έπειτα από στατιστική ανάλυση, αποδείχτηκε αυτό που είχαν αποδείξει και οι
προηγούµενοι ερευνητές, ότι δηλαδή πρόκειται για ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο
µέτρησης του εργασιακού κλίµατος για την υιοθέτηση καινοτοµίων.

Όσον αφορά στην υιοθέτηση των καινοτοµιών, οι συµµετέχοντες συµφωνούν µερικώς,
στο ότι ο προσανατολισµός της εργασίας τους, οι στόχοι τους και η υποστήριξη νέων
ιδεών από τα µέλη της οµάδας τους, έχουν θετική επίδραση σε αυτήν. Αντίθετο
αποτέλεσµα θεωρούν πως έχει η συµµετοχική ασφάλεια.

Αναλυτικότερα, τα µέλη των οµάδων υποστηρίζουν πως υπάρχει µερική δέσµευση τους
για την άριστη εκτέλεση της εργασίας τους. Επίσης, υποστηρίζουν ότι οι στόχοι και το
όραµα της οµάδας έχουν, κατά κάποιο τρόπο, καθοριστεί, µοιραστεί, επιτευχθεί και
αποτιµηθεί. Οµοίως, συµφωνούν στο ότι υπάρχει µερική ενθάρρυνση, πρακτική
βοήθεια και υποστήριξη της οµάδας τους, για την ανάπτυξη καινοτόµων
δραστηριοτήτων. Τέλος, υποστηρίζουν πως υπάρχει ένταση µεταξύ των µελών και δεν
υφίστανται διαρκώς αρµονικές σχέσεις ανάµεσά τους.

Φαίνεται, λοιπόν, πως υπάρχει περιθώριο να βελτιωθούν ορισµένες καταστάσεις, ώστε
να προωθηθεί περισσότερο η υιοθέτηση καινοτοµιών από τα µέλη των οµάδων του
νοσοκοµείου.
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7.2. Περιορισµοί της Έρευνας

Κατά τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας παρουσιάστηκαν κάποια εµπόδια που
δυσκόλεψαν τη συλλογή περισσότερων ερωτηµατολογίων, έτσι ώστε να εξετασθεί ένα
µεγαλύτερο δείγµα του νοσοκοµείου. Τα εµπόδια που εµφανίστηκαν ήταν τα εξής:
1. Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, περίοδο κατά την οποία
µεγάλο µέρος του προσωπικού έλειπε σε άδεια. Εξαιτίας αυτού, οι εργαζόµενοι
που έµειναν πίσω, είχαν µεγαλύτερο φόρτο εργασίας, µε αποτέλεσµα να µην
έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν µε τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.
2. Την ίδια περίοδο συνέπεσε η υποχρεωτική καταγραφή των δηµοσίων
υπαλλήλων, εντείνοντας τον φόρτο εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων, µε
αποτέλεσµα να µην έχουν τον χρόνο να συµµετάσχουν στην έρευνα.
3. Τα ερωτηµατολόγια µοιράζονταν στους προϊσταµένους των διοικητικών και
νοσηλευτικών τµηµάτων, οι οποίοι στη συνέχεια έπρεπε να τα µοιράσουν στους
υφισταµένους τους. Ως εκ τούτου, η ενθάρρυνση για συµπλήρωση του
ερωτηµατολογίου από τους εργαζοµένους, ήταν στην ευχέρεια κάθε
προϊστάµενου.
4. Η απευθείας επικοινωνία µε όλους τους εργαζόµενους απεφεύχθη για να µη
προκληθούν προβλήµατα κατά την εκτέλεση της εργασία τους.
5. Τα ερωτηµατολόγια που προορίζονταν για τους ιατρούς µοιράστηκαν στη
γραµµατεία κάθε κλινικής, από όπου θα έπρεπε να διοχετευθούν σε αυτούς.
Εποµένως, η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων εξαρτήθηκε από το κατά πόσο
η γραµµατεία ενηµέρωσε τους ιατρούς. Κατά τις επισκέψεις στο νοσοκοµείο για
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την παραλαβή των ερωτηµατολογίων, διαπιστώθηκε ότι οι ιατροί των κλινικών
δεν ήταν ενήµεροι για το ερωτηµατολόγιο. Σε αυτό οφείλεται η µικρή
συµµετοχή τους στην έρευνα.
6. Η νοσηλευτική υπηρεσία ανέφερε µια γενική απροθυµία των νοσηλευτών να
λαµβάνουν µέρος στις έρευνες. Αυτό συµβαίνει διότι αν και έχουν συµµετάσχει
και στο παρελθόν σε έρευνες που τους αφορούν, ωστόσο δε βλέπουν να αλλάζει
κάτι.
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7.3. Προτάσεις

Η έρευνα που διεξήχθη στο νοσοκοµείο είχε µικρό ποσοστό ανταπόκρισης από τους
εργαζοµένους (36,9%). Αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί από τους περιορισµούς που
αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Εποµένως, θα µπορούσε να επαναληφθεί
σε µεγαλύτερο δείγµα του νοσοκοµείου, ώστε να υπάρχει µια καλύτερη εικόνα των
αντιλήψεων των εργαζοµένων.

Επιπρόσθετα, θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στην έρευνα και τα υπόλοιπα
νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης ή της Μακεδονίας ή ακόµα και όλης της Ελλάδας, έτσι
ώστε να γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων τους.

Αναφορικά µε τη βελτίωση του εργασιακού κλίµατος των οµάδων του νοσοκοµείου και
την προώθηση της υιοθέτησης καινοτοµιών, θα πρέπει να ληφθούν ορισµένα µέτρα.
Σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια θα παίξει η διοίκηση του νοσοκοµείου, η
οποία θα πρέπει να ενηµερωθεί για τα αποτελέσµατα της έρευνας, ώστε να
αφουγκραστεί τα προβλήµατα που υπάρχουν, και να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες για
την αντιµετώπισή τους.

Καταρχήν, η διοίκηση θα πρέπει να αντιληφθεί ότι το ανθρώπινο δυναµικό του
νοσοκοµείου αποτελείται από επαγγελµατίες, οι οποίοι είναι φορείς γνώσεων και
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δηµιουργικότητας. Ως επί το πλείστον, θα πρέπει να επενδύσει σε αυτό και να
φροντίσει για την ανάπτυξη και καλύτερη αξιοποίησή του (West and Anderson, 1992).
Κάτι τέτοιο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της παρακίνησης των εργαζοµένων, η
οποία συνδέεται µε την ανθρώπινη συµπεριφορά και µε την απόδοση στο χώρο του
νοσοκοµείου. Επίσης, προσδιορίζει τις πιο κρίσιµες στάσεις των εργαζοµένων ως προς
την εργασία και τη δέσµευση στο νοσοκοµείο. Αυτή επιτυγχάνεται µε την αναγνώριση
και επιβράβευση των εργαζοµένων για τα αποτελέσµατά τους και τη συνεισφορά τους
στην υλοποίηση των στόχων, µέσω οικονοµικών κινήτρων. Τέτοια µπορεί να είναι τα
ατοµικά κίνητρα επιδόσεων, τα κίνητρα παραγωγικότητας και

τα κίνητρα

συµπεριφοράς (Μπουραντάς, 2002).

Επίσης, η διοίκηση µπορεί να προγραµµατίσει επιµορφωτικά σεµινάρια στα οποία θα
γνωστοποιήσει τους στόχους του νοσοκοµείου και της κάθε οµάδας στους
εργαζοµένους. Τέλος, οι εκπαιδεύσεις των εργαζοµένων µπορούν να διευκολύνουν την
καλύτερη κατανόηση των ρόλων των υπόλοιπων επαγγελµατικών οµάδων και να
προωθήσουν τη θετική στάση ως προς την οµαδική εργασία (Proudfoot et al., 2007).

Με την υποστήριξη της διοίκησης και τις κατάλληλες ενέργειες, µπορεί να προωθηθεί η
υιοθέτηση καινοτοµιών και να διευκολυνθεί η εφαρµογή τους στο Ιπποκράτειο Γενικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης.
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