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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των διοικητικών
δεξιοτήτων καθοδήγησης, όπως αυτές επιδεικνύονται από τα στελέχη των σύγχρονων
επιχειρήσεων στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις τους με τους εργαζόμενους, στη
βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων. Γίνεται προσπάθεια συνοπτικής περιγραφής
των εννοιών της διοίκησης και της ηγεσίας, καθώς επίσης και της απόδοσης.
Καταγράφονται τα χαρακτηριστικά της διοικητικής καθοδήγησης και οι δεξιότητες, που
πρέπει να διαθέτει ένα στέλεχος, προκειμένου να ανταποκριθεί στον κρίσιμο,
απαιτητικό και συγχρόνως τιμητικό ρόλο του μάνατζερ-καθοδηγητή. Μέσα από μια
σύντομη περιγραφή της διοίκησης απόδοσης και του καθοριστικού ρόλου του ηγέτη
στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής ομάδας εργασίας, καταβάλλεται προσπάθεια να
τονισθεί η σημαντική συμβολή της διοικητικής καθοδήγησης στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των εργαζομένων, τη βελτίωση του αισθήματος ικανοποίησης από την
εργασία και το ρόλο τους στην επιχείρηση, την αφοσίωση σε αυτήν και κατά συνέπεια
την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Τελικά ο αναγνώστης είναι σε θέση να
αντιληφθεί τη σημασία της διοικητικής καθοδήγησης στη μετάβαση από τα
παραδοσιακά ιεραρχικά, ελεγκτικά συστήματα διοίκησης σε σύγχρονα μοντέλα, που
υποστηρίζουν τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση του ρόλου των εργαζομένων στη
λειτουργία της επιχείρησης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η εξέταση της
επίδρασης των διοικητικών δεξιοτήτων καθοδήγησης των στελεχών της μεγαλύτερης
και πιο ιστορικής τράπεζας της Ελλάδας, της Εθνικής Τράπεζας, στην απόδοση των
εργαζομένων στο Δίκτυο Καταστημάτων της. Τα ευρήματα της έρευνας καταλήγουν
στο συμπέρασμα πως οι διοικητικές ικανότητες καθοδήγησης ενός μάνατζερ έχουν
θετική επίδραση στην αντίληψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την απόδοσή τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων με τον απίστευτα σκληρό ανταγωνισμό σε μια
παγκόσμια αγορά, που διαρκώς εξελίσσεται και μεταλλάσσεται, η επιτυχία είναι πιθανό
να κατακτηθεί από εκείνους που βρίσκονται διατεθειμένοι να εξαντλήσουν τις
ικανότητές τους και να υπερβούν εαυτούς, τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρησιακό
επίπεδο. Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται σήμερα πως αποτελεί έναν από τους πλέον
πολύτιμους πόρους ενός οργανισμού και πολλές φορές το κυριότερο ανταγωνιστικό του
πλεονέκτημα. Στην αναζήτηση τεχνικών και στρατηγικών αξιοποίησης των
ανθρώπινων πόρων με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιώσιμη
ανταγωνιστικότητα, οι επιχειρήσεις δανείζονται από τον αθλητισμό την τέχνη της
καθοδήγησης και την εντάσσουν σε ένα σχέδιο μετάβασης από τα παραδοσιακά,
ιεραρχικά, ελεγκτικά μοντέλα διοίκησης σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης ανθρώπινων
πόρων, με επίκεντρο τον εργαζόμενο.
Οι σύγχρονοι μάνατζερ καλούνται να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες δεξιότητες,
που τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν δυναμικές σχέσεις εμπιστοσύνης και ένα
περιβάλλον ανοιχτής επικοινωνίας και συνεργασίας, που αποβλέπει στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του εργαζόμενου, την ενθάρρυνση της συμμετοχής του στη λειτουργία της
επιχείρησης, την ενίσχυση της αφοσίωσης και της ταύτισής του με την επιχείρηση, με
σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του και της συνολικής απόδοσης της
επιχείρησης.
Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται καταγραφή των δεξιοτήτων διοικητικής
καθοδήγησης, η επίδρασή τους στην απόδοση μιας ομάδας, καθώς επίσης και ο τρόπος
με τον οποίο η διοικητική καθοδήγηση σχετίζεται με την ανάπτυξη, την ικανοποίηση
και την παρακίνηση των εργαζομένων, ώστε να εξηγηθεί στο δυνατό βαθμό το γεγονός
ότι η διοικητική καθοδήγηση γίνεται συνεχώς πιο δημοφιλής στο παγκόσμιο
επιχειρηματικό στερέωμα και θεωρείται το «μυστικό όπλο» των εξαιρετικά αποδοτικών
οργανισμών.
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1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.1.1 Η έννοια της Διοίκησης ( management )

Όταν μία ομάδα ανθρώπων καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα καθήκον ιδιαίτερα
μεγάλο ή σύνθετο, ώστε να μπορεί να αντιμετωπισθεί από τον καθένα ξεχωριστά,
προκύπτει συνήθως η ανάγκη για διοίκηση. Στον κόσμο των επιχειρήσεων η ανάγκη
αυτή είναι πρωταρχική, καθώς ομάδες ανθρώπων καλούνται να εργαστούν, για να
εκπληρώσουν καθήκοντα και στόχους και να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα,
που προκύπτουν στην πορεία τους προς την επιτυχία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
ορισθούν ρόλοι και ευθύνες, να καθορισθεί ένας τρόπος διαχείρισης των μελών της
ομάδας, έτσι ώστε να βρεθεί η κατάλληλη, εφικτή και αποτελεσματική κάθε φορά λύση
( Τhomas, 2007 ).
Σύμφωνα με τον Thomas ( 2007 ) διακρίνονται τέσσερις βασικές λειτουργίες της
διοίκησης :
 Σχεδιασμός, ο οποίος περιλαμβάνει τον καθορισμό στόχων και επιθυμητών
αποτελεσμάτων με βάση προβλέψεις για μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις,
τη θέση προτεραιοτήτων, τον καθορισμό διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην
επίτευξη των στόχων και την κατάρτιση οικονομικού προγραμματισμού με
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
 Οργάνωση, στάδιο κατά το οποίο καθορίζονται οι δομές εξουσίας, επιλέγονται
οι άνθρωποι και σχηματίζονται ομάδες, ενώ στόχοι και δραστηριότητες
κατανέμονται ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους. Βασική προτεραιότητα
αποτελεί η δημιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίματος, που οδηγεί σε
ισχυρές εργασιακές σχέσεις και υψηλή απόδοση.
 Διεύθυνση, που αφορά στη λήψη αποφάσεων, τη διατήρηση ανοιχτής
επικοινωνίας, την παρακίνηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι
ώστε να αυξηθεί η προσωπική αξία και το δυναμικό του καθενός.
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 Έλεγχος, που σημαίνει στενή παρακολούθηση εξελίξεων και διεύθυνση κάθε
παραγωγικής, λειτουργικής, οικονομικής και ελεγκτικής διαδικασίας. Με βάση
κριτήρια, που έχουν εκ των προτέρων καθορισθεί, αξιολογείται η εργασία,
γίνεται καταμέτρηση της απόδοσης και καθορίζονται οι απαραίτητες
διορθώσεις.
Οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου μοντέλου διοίκησης
αλλάζουν συνεχώς, τα καθήκοντα γίνονται πολυσύνθετα, τα στελέχη οφείλουν να
εκπαιδεύονται συνεχώς, να αποκτούν νέες δεξιότητες, να υιοθετούν νέες πρακτικές
και συχνά να διαγράφουν όσα μέχρι στιγμής γνώριζαν και εφάρμοζαν. (Manikutty,
2005). Στο παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης ο μάνατζερ έχει τη συνολική ευθύνη,
ελέγχει τα πάντα και όλους, εφαρμόζει τις εντολές της κεντρικής διοίκησης ή της
ιδιοκτησίας, υπαγορεύει συμπεριφορές, ασκεί εξουσία και απορρίπτει όσα δεν
ταιριάζουν με τα προκαθορισμένα. Αντίθετα σύμφωνα με το σύγχρονο μοντέλο
διοίκησης ο επικεφαλής μιας ομάδας έχει την ευθύνη της αναθεώρησης των
αντιλήψεων, της ευθυγράμμισης του στόχου, που έχει τεθεί, με τις μεταβαλλόμενες
εξελίξεις, της συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας, της συμμετοχής, της
αμοιβαίας υποστήριξης και της ατομικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια είναι
επιφορτισμένος με την ευθύνη να παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής
αποτελεσμάτων σε ένα σύνολο ανθρώπων και τη δυνατότητα ενδυνάμωσής τους
από τα αποτελέσματα αυτά ( Evered & Selman, 1989 ).

1.1.2 Διοικητικές ικανότητες ( managerial skills )
Οι διοικητικές ικανότητες ενός στελέχους επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη
μακροπρόθεσμη επιτυχημένη πορεία μιας σύγχρονης καινοτόμου επιχείρησης. Οι
στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται βέβαια από την κεντρική διοίκηση ενός
οργανισμού, αλλά οι επικεφαλής κάθε τομέα ή ομάδας είναι αυτοί, που καλούνται
να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα, μέσα στο οποίο θα παραχθεί αξία από το
ανθρώπινο δυναμικό. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις προσπαθούν να
προσελκύσουν άτομα, που διαθέτουν εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες,
προσφέροντας ακόμα και σήμερα υψηλές αμοιβές ( Chen et al, 2015 ).
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Οι αλληλεπιδράσεις με το εργασιακό περιβάλλον, συναδέλφους, υφισταμένους,
κεντρική διοίκηση, ιδιοκτησία, αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες,
κοινωνικό περίγυρο, πολιτεία κ.ά. επηρεάζουν τον τρόπο διοίκησης και μάλιστα σε
σχέση με το βαθμό, στον οποίο κάποιος είναι εκτεθειμένος και εξαρτάται από
αυτές. Οι ικανότητες αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον θεωρούνται απαραίτητες
για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων,
προκειμένου να φέρουν σε πέρας μια συγκεκριμένη εργασία. Η επιτυχία είναι θέμα
ανθρώπων και επιρροής. Στην ικανότητα δημιουργίας ισχυρών εργασιακών
σχέσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σημαντικό
ρόλο διαδραματίζει και ο τρόπος, με τον οποίο ένα στέλεχος διαχειρίζεται τη σχέση
με το δικό του προϊστάμενο ( Τhomas, 2007 ).
Ένας μάνατζερ, που φιλοδοξεί να ακολουθήσει μια επιτυχημένη καριέρα, οφείλει
πρώτα από όλα να προχωρήσει σε μια SWOT ανάλυση του εαυτού του. Οφείλει να
καταγράψει προσωπικές δυνάμεις και αδυναμίες, να αναγνωρίσει ευκαιρίες και
απειλές από το περιβάλλον του, να διαθέτει προσωπικό όραμα και αποστολή και να
σχεδιάσει ανάλογα την επαγγελματική του πορεία (Ozaralli, 2002 ;Τhomas, 2007 ).
Τις τελευταίες δεκαετίες οι συνεχείς μεταβολές στη φύση της εργασίας, ο δριμύς
παγκόσμιος ανταγωνισμός και η ατέρμονη εξέλιξη των νέων τεχνολογιών οδηγούν
σε νέες σύνθετες προκλήσεις τους οργανισμούς, αλλά και τα στελέχη που
αναζητούν να εδραιώσουν βιώσιμες ηγετικές θέσεις. Η ανάγκη για άμεση
ανταπόκριση σε ένα δυναμικό, απρόβλεπτο περιβάλλον, συνεχή καινοτομία και
ικανοποίηση του πελάτη προκαλούν τις επιχειρήσεις να ανακαλέσουν το
παραδοσιακό , κανονιστικό και ελεγκτικό μοντέλο διοίκησης και να υιοθετήσουν
ένα νέο μοντέλο με επίκεντρο τους ανθρώπινους πόρους και την ανάπτυξη και
εκμετάλλευση των δεξιοτήτων τους προς όφελος της επιχείρησης (Agarwal et al,
2009).
Το νέο μοντέλο διοίκησης στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας
( management in the knowledge era ) απαιτεί στελέχη, που διαθέτουν υψηλό
επίπεδο ατομικών ικανοτήτων, όπως η ικανότητα της επικοινωνίας, η ικανότητα
δημιουργίας σχέσεων, η ικανότητα κινητοποίησης και ενδυνάμωσης των άλλων, η
ικανότητα διαπραγμάτευσης, η ικανότητα αξιολόγησης και αξιοποίησης των
δεξιοτήτων των ανθρώπων, η δημιουργία αξίας μέσω προσωπικών
αλληλεπιδράσεων ( Ozaralli, 2002; Manikutty, 2005; Τhomas, 2007 ; Haselberger,
2014).
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Ο σύγχρονος μάνατζερ οφείλει να δέχεται κριτική και αμφισβήτηση. Η ιεραρχία
στη σύγχρονη εποχή μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο εργαζόμενος δεν αρκεί να ξέρει
μόνο «τι», αλλά κυρίως «γιατί». Η επιδίωξη αμφίδρομης κριτικής δείχνει
ανθρώπους που προσπαθούν να αξιολογήσουν όλες τις καταστάσεις και μέσα από
τα συμπεράσματα να βελτιώσουν συμπεριφορές και αποτελέσματα (Hillman et al,
1990 ; Τhomas, 2007 ).
Ο χαρισματικός ηγέτης δείχνει έμπρακτο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους του,
ενδιαφέρεται για την άποψη, τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντά τους, εργάζεται για
την παρακίνησή τους και ενθαρρύνει την αλλαγή, όποτε είναι απαραίτητη για την
αποτελεσματικότητα της ομάδας ( Ozaralli, 2002 ; Haselberger, 2014).
Η άποψη ότι η διοίκηση είναι τέχνη και όχι ένα σύνολο τεχνικών και κανόνων
προϋποθέτει εφευρετικότητα, δραστικότητα, σοφία και ευελιξία και μπορεί να
αποδώσει καρπούς στην ιερή επιδίωξη της δημιουργίας αξίας και την επίτευξη
υψηλού επιπέδου απόδοσης. Και αυτό διαφοροποιεί το σύγχρονο αποτελεσματικό
ηγέτη από τον παραδοσιακό διοικητή ( Evered & Selman, 1989 ).

1.2. ΗΓΕΣΙΑ

1.2.1 Η έννοια της ηγεσίας ( leadership )

Αυτό που διαφοροποιεί ένα εξαιρετικό ηγέτη από έναν απλό μάνατζερ και η κύρια
πηγή επιτυχίας στην καριέρα του, είναι οι δεξιότητες των ανθρώπων που
χρησιμοποιεί καθημερινά και ο τρόπος με τον οποίο τις χρησιμοποιεί (Τhomas,
2007 ).
Σύμφωνα με τον Blanchard ( 2007 ) άσκηση ηγεσίας είναι η «ικανότητα επιρροής
των ανθρώπων εξαπολύοντας τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους, ώστε η χρήση
τους να έχει αντίκτυπο στο κοινό καλό». Στην καλύτερη μορφή της η άσκηση
ηγεσίας είναι ένας συνεταιρισμός, που περιλαμβάνει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ
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δύο ή περισσότερων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για να πετύχουν κοινούς
στόχους (Blanchard et al, 2007).
Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό και συγγραφέα John Adair «ηγεσία είναι αυτό που
κάνουμε σε αντίθεση με αυτό που είμαστε». Κατά τον Adair ηγέτης δε γεννιέσαι,
αλλά γίνεσαι, καθώς οι απαραίτητες δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν (Thomas,
2007). Αλλά και ο Yukl υποστηρίζει πως τα φυσικά χαρακτηριστικά και οι
ικανότητες ενός ανθρώπου δεν επαρκούν για αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας.
Συμπεριφορές και δεξιότητες, που μπορούν να αποκτηθούν ή να ενισχυθούν, όπως
ενεργητικότητα, αντοχή στο στρες, αυτοπεποίθηση, συναισθηματική ωριμότητα,
εσωτερικός έλεγχος και ακεραιότητα, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά, που
μπορούν να κάνουν κάποιον να ξεχωρίσει ως ηγέτης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό
κόσμο ένας ηγέτης, προκειμένου να κατακτήσει την επιτυχία, πρέπει να διαθέτει
διαπροσωπικές, γνωστικές και τεχνικές δεξιότητες σε βαθμό και συνδυασμούς που
καθορίζονται από τον κλάδο δραστηριότητας και το είδος του οργανισμού. Τα
τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε μείζον πλεονέκτημα η επιδίωξης συνεχούς
μάθησης και η ικανότητα αποδοχής της αλλαγής ( Yukl, 1994 ).
Η άσκηση ηγεσίας είναι η ταυτόχρονη ισορροπία τριών κρίσιμων διαστάσεων
διοίκησης : επίτευξη καθηκόντων ή στόχων, ανάπτυξη ατόμων και ικανοτήτων και
δημιουργία αποτελεσματικής ομάδας μέσα από ένα σύνολο ατόμων ( Τhomas,
2007).
Το πλαίσιο παραδειγματικής ηγεσίας των Kouzes & Posner προβλέπει πέντε
βασικές κατηγορίες πρακτικών : τη δημιουργία μοντέλου ηγεσίας, την έμπνευση
ενός ισχυρού οράματος, την πρόκληση των διαδικασιών, την κινητοποίηση των
άλλων και την ενθάρρυνση. Όλα προϋποθέτουν τη δέσμευση από την πλευρά του
ηγέτη για κινητοποίηση του συνόλου των εμπλεκομένων και τη δική του πεποίθηση
να πετύχει καταπληκτικά πράγματα μέσα στον οργανισμό ( Haselberger, 2014 ).
Ο πραγματικός ηγέτης αναδεικνύεται, δε διορίζεται. Είναι αποφασιστικός και
αποφασισμένος, σταθερός, τολμηρός και ευθύς. Είναι άριστος ακροατής, σέβεται
και εμπιστεύεται τους ανθρώπους του, προσπαθεί να καταλάβει πλήρως τις θέσεις,
τις ανάγκες και τη δική τους προοπτική, είναι πάντα διαθέσιμος, δε διστάζει να
αναλάβει τις ευθύνες του, επιζητά και προσφέρει εποικοδομητική κριτική.
Ασχολείται με τα σοβαρά θέματα, δεν εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους και δεν
αντιστέκεται στην αλλαγή, αλλά την αποζητά ( Blanchard et al, 2007 ). Ο
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χαρισματικός ηγέτης προκαλεί τον ενθουσιασμό και τη δέσμευση των ανθρώπων
του, προβάλλοντας ένα ακαταμάχητο όραμα και αυξάνοντας την πεποίθηση ότι
μπορούν να το πετύχουν, καθώς ενεργεί με σεβασμό, φροντίδα και δικαιοσύνη και
επιτυγχάνει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα, γιατί αντιλαμβάνεται ότι η δύναμη
πηγάζει από την παροχή επιλογής και την επένδυση στη δυνατότητα επιλογής
( Yukl, 1994 ; Blanchard et al, 2007 ).

1.2.2 Σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας

Στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των
αποφάσεων διαδραματίζει η αλλαγή. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια συνεχή
διαδικασία εξέλιξης και ανάπτυξης, μέσα από την οποία κατακτούν ανώτερα
επίπεδα ωριμότητας και προσωπικής ολοκλήρωσης. Επιθυμούν ολοένα
περισσότερο να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, καθώς αισθάνονται ώριμοι να
αναλάβουν την ευθύνη για τις ιδέες, τα αισθήματα και τις συμπεριφορές τους και
αναζητούν λύσεις για τα προβλήματα, που παρουσιάζονται στην καθημερινότητά
τους. Στο πλαίσιο αυτό ο σύγχρονος ηγέτης προσανατολίζεται στη δημιουργία
αυτοδιαχειριζόμενων δομών και τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους και
εγκαταλείπει το παραδοσιακό μοντέλο ελέγχου και τυπικής αξιολόγησης
( Haselberger, 2014 ).
Η συμμετοχική ηγεσία κερδίζει συνεχώς έδαφος στο σύγχρονο κόσμο των
επιχειρήσεων. Ο ηγέτης προσαρμόζει τις δομές και τις διαδικασίες και καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη συμμετοχή
των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και σε άλλες δραστηριότητες, που στο
παρελθόν ασκούνταν αποκλειστικά από τον ίδιο ( Yukl, 1994 ). Τα δυνητικά οφέλη
αυτής της επιλογής είναι η αύξηση της πιθανότητας εξεύρεσης βέλτιστων λύσεων
και λήψης ορθότερων αποφάσεων. Καθώς οι αποφάσεις αυτές είναι προϊόν κοινής
σκέψης και συνεργασίας, αυξάνεται επίσης η πιθανότητα αποδοχής και εφαρμογής
τους από το σύνολο.
Στη μετασχηματιστική ηγεσία οι άνθρωποι λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τη σημασία
και την αξία της εργασίας τους και του στόχου, που καλούνται να επιτύχουν και
προκαλούνται να υπερβούν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα για το γενικό καλό
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του οργανισμού ( Yukl, 1994). Για το λόγο αυτό οι ηγέτες επιβαρύνονται με τη
φροντίδα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των
εργαζομένων, τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συμμετοχής και κατά
συνέπεια την αύξηση του επιπέδου εξουσιοδότησης και παρακίνησης. Το νέο είδος
ηγεσίας περιγράφεται ως χαρισματική ή διορατική ( Ozaralli, 2002 ) και συνδέεται
άμεσα και θετικά με την ικανοποίηση του εργαζόμενου και τη δημιουργία
συμπεριφορών, που οδηγούν σε θεαματικές αποδόσεις εργασίας.
Εξουσιοδότηση ( empowerment ) είναι η πρακτική διοίκησης, που ακολουθείται
στα σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας, κατά την οποία οι πληροφορίες, η δύναμη και οι
αμοιβές διανέμονται έτσι, ώστε οι εργαζόμενοι να παίρνουν πρωτοβουλίες και
αποφάσεις, για να επιλύουν προβλήματα και να βελτιώνουν την παροχή υπηρεσιών
και την απόδοσή τους. Με άλλα λόγια πρόκειται για μια διαδικασία διευκόλυνσης
παραγωγικής συμπεριφοράς μέσα σε ένα οργανισμό, απελευθέρωσης της
εσωτερικής δύναμης των εργαζομένων, της γνώσης, της εμπειρίας , των κινήτρων
και της εργατικότητας με σκοπό την παραγωγή βέλτιστων αποτελεσμάτων για τον
οργανισμό ( Blanchard et al, 2007, Ozaralli, 2002 ). Ο μάνατζερ φέρει το βάρος της
ευθύνης δημιουργίας κλίματος που διευκολύνει την ανάδειξη της γνώσης, της
εμπειρίας και της κινητοποίησης των υπαλλήλων και είναι αυτός που πρώτος
οφείλει να υιοθετήσει αυτή τη στάση και συμπεριφορά. Παραχωρεί στον
εργαζόμενο τη δύναμη και την ευχέρεια λήψης αποφάσεων δίνοντας του το
δικαίωμα, αλλά και την ευθύνη άμεσης επιρροής των αποτελεσμάτων της
επιχείρησης. Ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται την αξία των καθηκόντων του και τη
συμβολή τους στην επιτυχία του οργανισμού, αισθάνεται σε μεγάλο βαθμό
αυτονομία και αυξάνει τη δημιουργικότητα του ( Ozaralli, 2002 ). Οι ηγέτες, που
έχουν την ικανότητα να δημιουργούν κλίμα ενθάρρυνσης, ενδυνάμωσης και
εξουσιοδότησης στον εργασιακό χώρο, καθώς και να παροτρύνουν τους
εργαζόμενους να προσαρμόζουν το όραμα στην πραγματικότητα και να το
διατηρούν, παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να φθάσουν σε ανώτερα επίπεδα
επιτυχίας ( Evered & Selman, 1989 ; Ozaralli, 2002 ).
Η διακίνηση της πληροφορίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δόμησης
ενός συστήματος ενδυνάμωσης ( Blanchard et al., 2007 ). Χτίζει σχέσεις
εμπιστοσύνης και δημιουργεί την αίσθηση της ευθύνης. Όσοι έχουν ακριβή και
ολοκληρωμένη πληροφόρηση, αισθάνονται αναγκασμένοι να αναλάβουν ευθύνες,
καθώς έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν δεδομένα και να λάβουν αποφάσεις.
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Η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία βοηθά τους ανθρώπους να αντιληφθούν τη
«μεγάλη εικόνα» και τη δική τους θέση μέσα στον οργανισμό, τους δίνει την
αίσθηση ότι η επιχείρηση τους εμπιστεύεται, ανοίγει ορίζοντες μάθησης,
απογειώνει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Προοδευτικά ο τρόπος διοίκησης περνά από το παλιό ιεραρχικό μοντέλο του
«διατάζω και ελέγχω» στο σύγχρονο μοντέλο της κουλτούρας εξουσιοδότησης με
ενεργοποίηση των εργαζομένων σε αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες με περιορισμένα
όρια ευθυνών, μέσα στα οποία οι εργαζόμενοι μαθαίνουν να ενεργούν προς όφελος
δικό τους, αλλά και του περιορισμένου χώρου ευθύνης τους και αντιλαμβάνονται
πώς το δικό τους κομμάτι συμπληρώνει το σύνολο. Η ελευθερία δράσης
συνεπάγεται ανάληψη ευθύνης τόσο για τα θετικά όσο και για τα αρνητικά
αποτελέσματα. Μέσα στα καθορισμένα όρια και μέσα από ένα σύστημα διαρκούς
μάθησης ο ηγέτης θέτει νέους κανόνες λήψης αποφάσεων και δημιουργεί νέες
διαδικασίες επιβράβευσης της απόδοσης. Όπως αναφέρει ο Ken Blanchard, «το
καλύτερο άτομο για την αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζόμενου και της
βελτίωσής του είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος. Ο διευθυντής μπορεί να αλλάξει, τα
καθήκοντα μπορεί να αλλάξουν, αλλά ο εργαζόμενος παραμένει πάντα το κεντρικό
πρόσωπο. Αυτό που χρειάζεται είναι ο εφοδιασμός των ανθρώπων με αρκετές
πληροφορίες και σαφείς δομές, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη της αξιολόγησής
τους» ( Blanchard et al, 2007).
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1.3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

1.3.1 Η έννοια της Διοικητικής Καθοδήγησης ( coaching )

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις υψηλής απόδοσης το ζητούμενο δεν είναι η ανάδειξη
ενός χαρισματικού, σπουδαίου ηγέτη, αλλά η δημιουργία ενός οργανισμού με
όραμα και αποστολή, που διαρκεί και διαπρέπει πέρα από τον ηγέτη ( Blanchard et
al, 2007 ).
Ο παλιός ρόλος του διευθυντή ως εντολοδότη και ελεγκτή εγκαταλείπεται και
αντικαθίσταται από το ρόλο του διαχειριστή και υποκινητή ταλέντων. Ενεργεί
συγχρόνως ως δάσκαλος και μαθητής. Ανακαλύπτει αυτούς που έχουν τη γνώση και
εντοπίζει τα κενά, προκαλεί τη συστηματική σκέψη και επικεντρώνεται στον τελικό
στόχο. Φροντίζει ώστε όλοι να εστιάζουν στην υπεροχή και τη διάκριση. Στην
ουσία ενεργεί ως προπονητής. Η ανάγκη εμψύχωσης των ανθρώπων να παίρνουν
την ευθύνη των πράξεών τους επιταχύνει τελικά την πορεία μιας επιχείρησης προς
την επιτυχία μέσα σε μια παγκόσμια, ασταμάτητα εξελισσόμενη αγορά και ένα άνευ
ορίων ανταγωνισμό. Η διοικητική καθοδήγηση αποτελεί το πέρασμα από το
παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης, που βασίζεται στον έλεγχο του εργαζόμενου, στο
σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, που εκφράζει την τάση εξουσιοδότησης και
συμμετοχής του εργαζόμενου. Αποτελεί βασικό κομμάτι του τρόπου διοίκησης
μέσω του τρίπτυχου «αναγνώριση - δημιουργία - ενδυνάμωση» και ως τέτοιο
εφαρμόζεται ενεργά σύμφωνα με ένα πλαίσιο, που επιτρέπει την αποτελεσματική
επικοινωνία μεταξύ καθοδηγητή και καθοδηγούμενου ( Evered & Selman, 1989 )
και τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος ως νέα μορφή ηγεσίας ( Park,
Yang & McLean, 2008). Πρόκειται για μια διαδικασία που βοηθά και παρακινεί
ταυτόχρονα τον εργαζόμενο να αναπτυχθεί, ώστε να βελτιώσει την απόδοσή του
( Park, McLean &Yang, 2008 ). Γενικά η διοικητική καθοδήγηση αντιμετωπίζεται
ως στρατηγική βελτίωσης ατομικής και ομαδικής απόδοσης, όμως οι έρευνες
δείχνουν ότι μπορεί να έχει ευρύτερο αντίκτυπο σε ένα οργανισμό και να επηρεάζει
τη συνολική αποτελεσματικότητά του ( Ellinger, 2003 ). Μέσα από τη διαδικασία
της καθοδήγησης ακόμα και ο ίδιος ο καθοδηγητής έχει τη δυνατότητα να
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αναπτύξει το γνωστικό του επίπεδο και τις δεξιότητές του μέσα από μια διαδικασία
αλληλεπιδράσεων.
Πρόκειται για ένα μοντέλο ανάπτυξης, που επιτρέπει στον εργαζόμενο να
ανακαλύψει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ( King & Eaton, 1999 ), να
αναθεωρήσει τη θέση του στην επιχείρηση, αλλά και τις συνθήκες στις οποίες
δραστηριοποιείται και τέλος να ανασυνταχθεί και να οργανώσει εκ νέου τον εαυτό
του ως επαγγελματία, καθώς επικεντρώνεται στην ανίχνευση δράσεων, που
επιτρέπουν στον εργαζόμενο να ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του και τον
παρακινούν να συνεισφέρει στους στόχους της επιχείρησης. Του προσφέρει τη
δυνατότητα να δει πέρα από το προφανές και το συμβατό και να ανακαλύψει νέους
τρόπους δράσης και αντίδρασης, που ξεφεύγουν από το παραδοσιακά εφαρμοσμένο
μοντέλο. Η διοικητική καθοδήγηση δεν είναι μια στρατηγική ή μια πολιτική, είναι
κουλτούρα. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα σύγχρονης αποτελεσματικής
διοίκησης, που επιτρέπει στον εργαζόμενο να συνεισφέρει και να προσφέρει
περισσότερο προλαμβάνοντας συγχρόνως την αποξένωση από το εργασιακό
περιβάλλον του ( Evered & Selman, 1989 ; Graham et al, 1994).
Η ιδέα του διευθυντή - καθοδηγητή ( manager as a coach ) έχει γίνει τα τελευταία
χρόνια εξαιρετικά δημοφιλής ως ένας αποτελεσματικός τρόπος διευκόλυνσης της
μάθησης και βελτίωσης της ανάμειξης και της απόδοσης των εργαζομένων και ως
ουσιώδες στοιχείο της σύγχρονης αποτελεσματικής διοίκησης (Graham et al, 1994,
Champathes, 2006 ). Η σημασία της μάθησης ως βιώσιμο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα θεωρείται πλέον δεδομένη. Το ζητούμενο στους σύγχρονους
οργανισμούς είναι η ένταξη της μαθησιακής διαδικασίας στο νέο μοντέλο της
μετασχηματιστικής ηγεσίας και η μεταβολή του ηγέτη από απόλυτη αυθεντία σε
δύναμη παρακίνησης και αλλαγής ( Ellinger, 2003 ). Σε ιδανικές συνθήκες οι
διευθυντές δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι υπάλληλοι
παρακινούνται να αποφέρουν το μέγιστο δυναμικό τους. Η διοικητική καθοδήγηση
με την παροχή συνεχούς ανατροφοδότησης και εποικοδομητικής κριτικής
συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία τέτοιου περιβάλλοντος ( Hillman et al, 1990
). Είναι η τέχνη δημιουργίας περιβάλλοντος μέσα από συνεχή επικοινωνία και
συζήτηση και ένας τρόπος επιχειρηματικής ζωής, ο οποίος διευκολύνει τις
διαδικασίες, μέσω των οποίων ένα άτομο κατευθύνεται προς ένα επιθυμητό στόχο
με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο ( Kalkavan & Katrinli, 2014 ).
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Στη σχετική με τη διοίκηση βιβλιογραφία ο όρος καθοδήγηση εμφανίστηκε κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50. Αρχικά θεωρήθηκε ως μέρος της ευθύνης του
προϊστάμενου για ανάπτυξη των υφισταμένων του μέσα από μία σχέση δασκάλου μαθητευόμενου και αποτελούσε συνώνυμο της ανάπτυξης επαγγελματικών
δεξιοτήτων. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 άρχισαν να εμφανίζονται απόψεις
που προσάρμοζαν τις αρχές της προπόνησης των αθλητών στη διοίκηση
επιχειρήσεων. Από το 1980 και μετά η καθοδήγηση εμφανίζεται στη βιβλιογραφία
ως τεχνική εκπαίδευσης στα πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων και καριέρας,
επίτευξης στόχων και βελτίωσης της απόδοσης ( Evered & Selman, 1989 ) και
σύντομα ξεκινά η εφαρμογή σε επιχειρήσεις.
Στην Ευρώπη μόλις στην αλλαγή του αιώνα εμφανίστηκαν οι πρώτες σχολές για
επαγγελματίες καθοδηγητές και άρχισε να κερδίζει έδαφος η επιχειρηματική
καθοδήγηση ως τεχνική επιχειρηματικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα προγράμματα
καθοδήγησης υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2004 και ακόμα και σήμερα η
διοικητική καθοδήγηση συναντάται μόνο στον ιδιωτικό τομέα και κυρίως σε
μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες (www.epixeiro.gr ).

1.3.2 Ορισμοί

Η λέξη καθοδήγηση είναι η απόδοση στα ελληνικά του όρου “coaching”. Για τη
λέξη “coach” το λεξικό δίνει την εξής ερμηνεία : «αυτός που κατατοπίζει,
εκπαιδεύει ή καθοδηγεί παίκτες ή ερμηνευτές ( ή ομάδες αυτών) σε μια
συγκεκριμένη δραστηριότητα ή προσπάθεια» .
Ο καθοδηγητής είναι ένα πρόσωπο που διατηρεί μία διαρκή, δεσμευτική
συνεργασία με κάποιο άτομο ή ομάδα που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας μία
αποστολή και ο οποίος ενθαρρύνει και παρέχει σ’ αυτό το άτομο ή την ομάδα
εφόδια και ευχέρειες, ώστε να επιτύχουν στην αποστολή τους ξεπερνώντας
προηγούμενα επίπεδα απόδοσης ( Evered & Selman, 1989 ). Ο μάνατζερ ως
καθοδηγητής εκφράζει ένα τρόπο παρακίνησης, ανάπτυξης και συγκράτησης
εργαζομένων σε ένα οργανισμό ( Joo, 2005 ).
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Στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί αρκετοί ορισμοί για τη διοικητική
καθοδήγηση. Σε πολλά συγγράμματα ορίζεται ως η διαδικασία βελτίωσης της
προβληματικής εργασιακής απόδοσης ή διαδικασία βελτίωσης της απόδοσης με
επικέντρωση στη διόρθωση εργασιακών προβλημάτων( Park,Yang & McLean,
2008 ; Hillman et al, 1990) ή διαδικασία βελτίωσης πενιχρής απόδοσης και
σύνδεσής της ατομικής αποτελεσματικότητας με την απόδοση ενός οργανισμού
( Joo, 2005 ). Σε άλλα ως καθημερινή διαδικασία βοήθειας του προσωπικού να
αναγνωρίσει ευκαιρίες βελτίωσης ικανοτήτων και απόδοσης ή ως διαδικασία
ενδυνάμωσης των ανθρώπων να κατακτήσουν ανώτερα επίπεδα απόδοσης ( Evered
& Selman, 1989 ; Park, Yang & McLean, 2008). Είναι μια καθημερινή διεργασία,
μέσω της οποίας ο εργαζόμενος λαμβάνει την απαραίτητη βοήθεια, ώστε να
αναγνωρίζει ευκαιρίες για βελτίωση της απόδοσης και των ικανοτήτων του ( Park,
McLean & Yang, 2008 ). Είναι η διοικητική λειτουργία δημιουργίας, μέσω της
επικοινωνίας, κλίματος, περιβάλλοντος και πλαισίου που παρακινεί τα άτομα και τις
ομάδες να παράγουν αποτελέσματα ( Barry, 1992 ).
Σύμφωνα με τους Mink, Owen και Mink καθοδήγηση είναι η «διαδικασία, με την
οποία ένα άτομο, ο καθοδηγητής, δημιουργεί με άλλους σχέσεις ικανές να κάνουν
ευκολότερη για αυτούς τη μάθηση», ενώ ο ρόλος του καθοδηγητή περιορίζεται
στην παρατήρηση, την κριτική εξέταση των συμπερασμάτων και την αλλαγή του
μοντέλου και των δράσεων που προκύπτουν από αυτό, ενδυναμώνει τους
καθοδηγούμενους και δε συμμετέχει στη δράση ( Ellinger, 2003 ).
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καθοδήγησης ( International Coaching Federation )
δίνει τον παρακάτω ορισμό : « Επιχειρησιακή καθοδήγηση είναι η διαδικασία
εμπλοκής σε επικοινωνία με νόημα με άτομα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς,
ιδρύματα ή κυβερνήσεις με σκοπό την προώθηση επιτυχίας σε όλα τα επίπεδα του
οργανισμού επηρεάζοντας τις πράξεις αυτών των ατόμων» ( McCarthy & Milner,
2013 ).
Οι Longenecker και Neubert ( 2005 ) αναφέρουν ότι «η καθοδήγηση είναι μια
εξατομικευμένη προσέγγιση της ανάπτυξης, που είναι αποτελεσματική στη
διαχείριση της διαρκούς αλλαγής και αποδοτική στην επιτάχυνση της μάθησης,
όταν και όπου χρειάζεται»
Στη βιβλιογραφία η καθοδήγηση συνδέεται συχνά με τη μάθηση και την
προσωπική εξέλιξη και θεωρείται ότι οδηγεί αποτελεσματικά στη γνήσια και δια
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βίου εκπαίδευση των εργαζομένων ( Park, Yang & McLean, 2008 ), δε διορθώνει
απλά την αδύναμη απόδοση, αλλά μεγιστοποιεί τη δυναμικότητα του εργαζόμενου
( Park, McLean,Yang, 2008 ).
Η καθοδήγηση διαφέρει από την παραδοσιακή διοίκηση στα θέματα της ευθύνης
και της δέσμευσης. Σύμφωνα με την παραδοσιακή διοίκηση καθήκον του
επικεφαλής είναι η κινητοποίηση, η ανάληψη και ο καταλογισμός ευθυνών, η
ευθυγράμμιση του προσωπικού με τις πρωτοβουλίες της διοίκησης. Στη διοικητική
καθοδήγηση η ευθύνη αποτελεί προνόμιο, η κινητοποίηση είναι ευθύνη του
εργαζόμενου, η δέσμευση του οποίου είναι απέναντι στον τρέχοντα στόχο ( Evered
& Selman, 1989 ).
Μεταφορικά η διοικητική καθοδήγηση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως « το
όχημα που μεταφέρει σημαντικούς ανθρώπους σε μακρινές αποστάσεις » ( Barry,
1992 ).

1.3.3 Διαδικασία διοικητικής καθοδήγησης

Η διοικητική καθοδήγηση δεν είναι μία τεχνική, αλλά τέχνη και αναμφίβολα δεν
είναι εκπαίδευση ( Champathes, 2006 ). Είναι ένας ξεχωριστός και διεξοδικός
τρόπος συσχέτισης με τους άλλους μέσα σε μια επιχείρηση. Πρόκειται για μια
δομημένη αμφίδρομη διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσα σε μια σχέση ανάμεσα
στον καθοδηγητή και τον καθοδηγούμενο, αναπτύσσει και τιθασεύει τα ταλέντα του
τελευταίου, τον βοηθά να απελευθερωθεί από τις επιφυλάξεις και τα εμπόδια που
θέτει στον εαυτό του, να γίνει ξεκάθαρος και σαφής με τους προσωπικούς του
στόχους, να πειραματισθεί με νέες προσεγγίσεις κι έχει σαφή προσανατολισμό στη
δράση, τα αποτελέσματα και τον άνθρωπο ( King & Eaton, 1999 ). Κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ο εργαζόμενος εφοδιάζεται με τα απαραίτητα εργαλεία,
γνώσεις και ευκαιρίες, που χρειάζεται για να αναπτύξει δεξιότητες και να γίνει πιο
αποδοτικός ( Joo, 2005 ). Η ευθύνη του καθοδηγητή είναι να εντοπίσει τα αδύνατα
σημεία του εργαζόμενου με μοναδικό σκοπό να του παρέχει όσα απαιτούνται,
προκειμένου να υπερβεί τα πρότερα επίπεδα απόδοσης. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία ερμηνεύονται εκ νέου οι ενέργειες του καθοδηγούμενου με συνέπεια την
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παραγωγή αξιόλογα βελτιωμένων επιδόσεων και αποτελεσμάτων, που σε καμία
περίπτωση ο εργαζόμενος από μόνος του δε θα μπορούσε να πετύχει. Η τελική
επιτυχία του εγχειρήματος κρύβεται στο είδος της σχέσης που δημιουργείται
ανάμεσα στις δύο πλευρές ( Evered & Selman, 1989 ).
Σύμφωνα με τους King & Eaton (1999 ) κατά την αποτελεσματική διαδικασία
καθοδήγησης διακρίνονται τέσσερα στάδια :
 Η θέσπιση συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
για τη διαδικασία καθοδήγησης
 Διεξοδική εξέταση της παρούσας προβληματικής κατάστασης, όσον αφορά
σε προσωπικές αντιδράσεις, προβλήματα και δυνατότητες
 Αναγνώριση των επιλογών μέσα από τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί ένας
ρεαλιστικός στόχος
 Δέσμευση σε ένα ορισμένο χρονοδιάγραμμα δράσης μέσα στο οποίο θα
ολοκληρωθεί ο σκοπός του εγχειρήματος ( King & Eaton, 1999 ).
Η επιτυχημένη εφαρμογή ενός προγράμματος διοικητικής καθοδήγησης
προϋποθέτει καταρχήν τη διαπίστωση της ανάγκης για αυτό και φυσικά την
απόλυτη συμφωνία καθοδηγητή και καθοδηγούμενου. Κανείς δεν μπορεί να δεχθεί
καθοδήγηση, αν προηγουμένως δεν έχει αντιληφθεί τις αδυναμίες, που οδηγούν
στην ανάγκη μιας τέτοιας διαδικασίας και αν δεν έχει τη διάθεση να προσπαθήσει
να υπερβεί τις πρότερες επιδόσεις του. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση, που
παράγει καρπούς μόνο μέσα από συνεχή επικοινωνία και απόλυτη δέσμευση και
από τις δύο πλευρές ( Evered & Selman, 1989 ; Barry, 1992 ; Graham et al, 1994 ;
Burdett, 1998 ; Champathes, 2006 ).
Εφόσον εντοπισθούν τα κενά ανάμεσα στην τρέχουσα κατάσταση και την
επιθυμητή, καθορίζεται σαφώς ο στόχος τον οποίο καλείται να πετύχει το
πρόγραμμα καθοδήγησης ( Champathes, 2006 ). Οι εμπλεκόμενοι πρέπει να
γνωρίζουν ακριβώς πόσο ψηλά βρίσκεται η κορυφή. Η διοικητική καθοδήγηση έχει
μια σαφή αφετηρία – πού βρισκόμαστε σήμερα – και ένα σαφή τερματισμό – πού
θέλουμε να βρεθούμε αύριο. Η σαφής περιγραφή των καθηκόντων των θέσεων
εργασίας και των αναμενόμενων από αυτές αποτελεσμάτων και η πλήρης
κατανόηση αυτών από όλους τους εμπλεκόμενους είναι σημαντικοί παράγοντες
καθορισμού των διαφορών ανάμεσα στα μέχρι στιγμής πεπραγμένα και τα
επιθυμητά ( Hillman et al, 1990 ).
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Η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου, δυνατού οράματος αναφέρθηκε ήδη ότι αποτελεί
σημαντικό παράγοντα παρακίνησης των εργαζομένων με αποτέλεσμα την ταύτισή
τους με τον οργανισμό και την αύξηση της απόδοσής τους. Βασική προϋπόθεση
όμως για την υιοθέτηση του οράματος από τους εργαζόμενους είναι η αντίληψη και
η κατανόησή του. Κύριος υπεύθυνος για την επικοινωνία του οράματος από την
κεντρική διοίκηση στη βάση των εργαζόμενων είναι ο διευθυντής, ο επικεφαλής της
κάθε ομάδας. Αυτός οφείλει να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος, ώστε όλοι στην
ομάδα να γνωρίζουν, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν το όραμα της
επιχείρησης ( Burdett, 1998 ) .
Εφόσον καθορισθεί ο στόχος, σχεδιάζεται το σύστημα δράσης που θα
υποστηρίξει τη διαδικασία ( Sherman & Freas, 2004 ). Ο αποτελεσματικός
καθοδηγητής αναλύει συνεχώς καταστάσεις και εξελίξεις, καθορίζει τους στόχους
στην απόδοση, εξαφανίζει τα εμπόδια, χρησιμοποιεί και αξιοποιεί υλικούς και
ανθρώπινους πόρους, θέτει τις πρακτικές και τις πολιτικές της επιχείρησης στη
διάθεση των ανθρώπων του, τους υποστηρίζει με κάθε μέσο, για να αφομοιώσουν
το κοινό όραμα και να ενεργούν σύμφωνα με αυτό μέσα από ένα καλά μελετημένο
και σχεδιασμένο πλάνο δράσης ( King & Eaton, 1999 ; Champathes, 2006 ).
Κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης ο μάνατζερ έχει τη δυνατότητα και την
υποχρέωση να ανιχνεύσει προβλήματα, πριν αυτά γίνουν σημαντικά και
επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισμού. Ο έλεγχος των διαδικασιών και της
ανταπόκρισης των εργαζομένων επιβάλλεται να είναι αδιάλειπτος και αποτελεί
σημαντική διάσταση της επιτήρησης ( Burdett, 1998 ). Μέσα από το συνεχή έλεγχο
ο καθοδηγητής συλλέγει στον κατάλληλο χρόνο τις απαραίτητες πληροφορίες με
ακρίβεια και αντικειμενικότητα, έτσι ώστε να σχηματίσει σφαιρική εικόνα της
εργασίας του κάθε μέλους της ομάδας του ( Champathes, 2006 ; Hillman et al,
1990).
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης η ανταλλαγή δεδομένων είναι συνεχής, η
παρακολούθηση της προόδου αδιάκοπη, ώστε να αναγνωρίζονται οι ικανότητες που
χρειάζονται ενίσχυση, να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι παρεκκλίσεις και να
αναθεωρούνται ο δράσεις, μέχρι την κατάκτηση του τελικού στόχου ( Manikutty,
2005; Champathes, 2006 ). Η καθοδήγηση είναι μία συνεχής ανατροφοδότηση
δεδομένων και ανταλλαγή εποικοδομητικής κριτικής, που αποσκοπεί στην
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ενδυνάμωση της επαγγελματικής συναίσθησης και της προσωπικής
αποτελεσματικότητας ( Burdett, 1998 ; Joo, 2005 ).
Οι προγραμματισμένες συναντήσεις στα πλαίσια του ελέγχου προόδου βελτιώνουν
τις σχέσεις, χτίζουν εμπιστοσύνη και αφοσίωση, ανοίγουν οδούς επικοινωνίας και
ελαχιστοποιούν το χρόνο που δαπανάται σε καταπολέμηση διαφωνιών,
δυσλειτουργιών και αντιπαραθέσεων ( Blanchard et al, 2007 ). Παρέχουν επίσης
ευκαιρίες ανταλλαγής πληροφοριών και εποικοδομητικής κριτικής, σημειώνουν τόσο
τα θετικά όσο και τα αρνητικά σημεία καθώς επίσης ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν
τις προσπάθειες των εργαζομένων ( McCarthy & Milner, 2013 ). Πέρα από τις
προγραμματισμένες, επίσημες συναντήσεις όμως η πληροφόρηση για την καλή ή την
πενιχρή απόδοση πρέπει να επιδιώκεται συνεχώς και αυτοστιγμεί στο χώρο εργασίας
( Ladyshewsky, 2009 ). Ο διευθυντής διατηρεί άμεση επαφή με όσα συμβαίνουν και
αναγνωρίζει και επιλύει θέματα που προκύπτουν σε καθημερινή βάση ( Blanchard et
al, 2007; Champathes, 2006 ).
Η έρευνα των Kalkavan & Katrinli σε επιχειρήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο στην
Τουρκία, πάνω στην οποία βασίστηκε η παρούσα εργασία, απέδειξε ότι η διοικητική
καθοδήγηση έχει θετικά αποτελέσματα στην αντίληψη του ρόλου των εργαζομένων,
στην ικανοποίηση με την εργασία, την αφοσίωση στην καριέρα, τη δέσμευση με την
επιχείρηση και την αντίληψη για την απόδοση. Παρ’ όλο που απορρίφθηκε η υπόθεση
για τις θετικές επιπτώσεις της ικανοποίησης με την εργασία στην απόδοση, η δέσμευση
στην καριέρα και τον οργανισμό αποδείχθηκε ότι επιδρά θετικά στην αντίληψη
απόδοσης, άρα σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα άμεσα και έμμεσα η καθοδήγηση
αποτελεί παράγοντα αύξησης της απόδοσης ( Kalkavan & Katrinli, 2014 ). Επίσης
έρευνα του C. R. Schelling (Graham et al, 1994 ) σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον τομέα των πωλήσεων απέδειξε πως η καθοδήγηση, όσον αφορά στην
προσδοκώμενη απόδοση, την κριτική για την απόδοση και την επιβράβευση γι’ αυτήν,
έχει άμεση σχέση με την αύξηση που καταγράφηκε στις πωλήσεις της επιχείρησης.
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1.3.4 Χαρακτηριστικά διοικητικής καθοδήγησης

Η αποτελεσματική διοικητική καθοδήγηση αναφέρεται στην ανάπτυξη προοδευτικών
σχεδίων και στόχων για τους εργαζόμενους, μέσα σε ένα περιβάλλον επικοινωνίας,
αμοιβαίου σεβασμού, συνεχούς παρατήρησης, ανατροφοδότησης, κριτικής,
εμπιστοσύνης και προσανατολισμού σε στόχους απόδοσης και απαιτεί την ανάπτυξη
προσωπικών δεξιοτήτων, εφευρετικότητα και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων
( Graham et al, 1994 ).
Βασικό χαρακτηριστικό της διοικητικής καθοδήγησης είναι η ανοιχτή και χωρίς
εμπόδια επικοινωνία, η οποία προϋποθέτει ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών,
σκέψεων, απόψεων και συναισθημάτων ανάμεσα στον προϊστάμενο και τον υφιστάμενο
( Hillman et al, 1990 ; Champathes, 2006 ; Park, Yang & McLean, 2008 ;
Ladyshewsky, 2009 ), έτσι ώστε μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις που προκύπτουν
να ασκείται θετική επιρροή ( Park, McLean &Yang, 2008 ). Η ανοιχτή επικοινωνία
διευκολύνει την κατανόηση και την ανακάλυψη των κενών, τόσο από την πλευρά του
εργαζόμενου όσο και από την πλευρά του διευθυντή, βοηθά στην κατανόηση του γιατί
γίνεται ή δε γίνεται κάτι και τελικά στην αποτελεσματική εξεύρεση λύσεων ( Minter &
Thomas, 2000 ).
Η καθοδήγηση αφορά συγκεκριμένο κάθε φορά στόχο και συγκεκριμένο επίπεδο
απόδοσης. Δεν πρόκειται για γενική διαδικασία επιμόρφωσης ( Hillman et al, 1990).
Για την εξασφάλιση της επιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος απαιτείται ένα αμοιβαία
συμφωνημένο πλάνο δράσης, με συγκεκριμένους, εφικτούς και μετρήσιμους στόχους,
καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσης, που ενθαρρύνει τη δέσμευση και
των δύο πλευρών και επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
ανταλλαγή εποικοδομητικής κριτικής συστηματικά ( Orth et al, 1987 ; Minter &
Thomas, 2000 ; Longenecker & Neubert, 2005 ). Όταν οι στόχοι αποτελούν προϊόν
συνεργασίας διευθυντή και εργαζομένων, προκαλούν μεγαλύτερη δέσμευση από την
πλευρά των τελευταίων, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και
αποτελεσματικότητα. Οι στόχοι σαφώς πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι τόσο με τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων, όσο και με τα επιθυμητά για την
επιχείρηση αποτελέσματα ( Mone et al, 2011 ), καθώς δεν πρέπει να λησμονείται πως
ο απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της απόδοσης ( Burdett, 1998 ).
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Η αναγνώριση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου, της σχέσης και της περίστασης
εκτιμάται ( Sherman & Freas, 2004 ) και οδηγεί σε σωστή προετοιμασία του
εγχειρήματος, ενώ η ανταπόκριση του καθοδηγούμενου στην προσπάθεια του
καθοδηγητή κρίνει την επιτυχία του αποτελέσματος. Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν
για τον εαυτό τους μια εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή που έχουν οι άλλοι γι’
αυτούς. Ακόμα και αυτή η προσωπική θεώρηση πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν στη
σχέση, που δημιουργείται, προκειμένου να καταστρωθεί ένα πλάνο κατάλληλο για την
περίπτωση, εφαρμόσιμο και κυρίως αποδεκτό και αποτελεσματικό ( McCarthy &
Milner, 2013 ).
Η διοικητική καθοδήγηση βασίζεται στην αμοιβαιότητα και τη συνεργασία
( Champathes, 2006 ; Park at al, 2008 ). Προϋποθέτει τόσο από την πλευρά του
καθοδηγητή όσο και από την πλευρά του καθοδηγούμενου επιθυμία για καθοδήγηση
και δέσμευση στην παραγωγή αποτελεσμάτων. Ένας καλός καθοδηγητής πρέπει πρώτα
να είναι καλός καθοδηγούμενος ( Evered & Selman, 1989 ). Για να υπάρχει καλή
συνεργασία η σχέση ξεκινά με την αναγνώριση της ισότητας και την εξασφάλιση της
ανεξαρτησίας της διαδικασίας καθοδήγησης από την εξουσία που ενδεχομένως έχει ο
καθοδηγητής πάνω στον καθοδηγούμενο λόγω θέσης στην ιεραρχία, όσον αφορά στην
εξέλιξη ή τις αποδοχές του ( McCarthy & Milner, 2013 ).
Πρόκειται για μια σχέση εμπιστοσύνης, που προκύπτει από το σεβασμό στον
άνθρωπο, τις ικανότητες και τις ανάγκες του και τη διαβεβαίωση εμπιστευτικότητας,
που καλύπτει τον εργαζόμενο και του δίνει την άνεση να εκφράζεται ελεύθερα
( Graham et al, 1994 ; Park at al, 2008 ; McCarthy & Milner, 2013 ). Ο σεβασμός στο
πρόσωπο, τις γνώσεις, την εμπειρία, αλλά και τη δύναμη του καθοδηγητή αποτελεί
επίσης σημαντικό παράγοντα δημιουργίας ειλικρινούς σχέσης ( Barry, 1992 ). Η
εμπιστοσύνη πολλές φορές χτίζεται ευκολότερα ανάμεσα σε άτομα που προέρχονται
από τον ίδιο εργασιακό χώρο, έχουν ήδη μια οικειότητα μεταξύ τους, έχουν κοινές
αξίες και ενδιαφέροντα. Όπως αναφέρουν οι Evered & Selman ( 1989 ) η εικόνα και ο
ρόλος που αντιπροσωπεύει για τον καθοδηγούμενο ο μάνατζερ-καθοδηγητής είναι
«αρχηγός, φροντιστής, πατέρας, οποιοσδήποτε ανάμεσα σε μια νοσοκόμα και τον
Αττίλα τον Ούνο»
Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η επιθυμία να προχωρήσει κάποιος πέρα από
όσα έχει μέχρι σήμερα πετύχει. Η διαδικασία της καθοδήγησης όμως χαρακτηρίζεται
από τη δέσμευση και ολοκληρώνεται μέσα στη σχέση ανθρώπων που δεσμεύθηκαν να
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εργάζονται μαζί για την επίτευξη ενός στόχου ( Evered & Selman, 1989 ; Graham et al,
1994 ). Δέσμευση είναι η αίσθηση του σκοπού και η προσανατολισμένη ενέργεια που
εκδηλώνεται με ανάληψη πρωτοβουλιών, προσαρμογή, προσπάθεια και επιμονή και
προσήλωση στους στόχους της επιχείρησης. Είναι η βαθιά και ευρεία σύνδεση με την
επιχείρηση, που γεννά την επιθυμία να ξεπεράσει κάποιος το προσδοκώμενο επίπεδο
απόδοσης και να συμβάλλει στην επιτυχία της ( Mone et al, 2011 ). Για να το πετύχει
αυτό ο ηγέτης - καθοδηγητής οφείλει να διευκολύνει τη διαδικασία με όποιο τρόπο
μπορεί, παρέχοντας κάθε διαθέσιμο πόρο, εμπειρία και πρότυπα. Οφείλει επίσης να
καλεί τον εργαζόμενο να συμμετέχει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, κυρίως στην
ανάλυση των καταγραφών προβληματικής απόδοσης και την εξεύρεση λύσεων
( Hillman et al, 1990).
Η αμφισημία αποτελεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό της καθοδήγησης. Δεν υπάρχουν
ρητές εντολές και κανόνες, το ζητούμενο είναι νέες προκλήσεις κι ιδέες και διερεύνηση
νέων λύσεων στα προβλήματα ( Park , Yang & McLean, 2008 ). Η αποτελεσματική
καθοδήγηση χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, ευελιξία και ικανότητα
προσαρμογής σε απρόοπτες καταστάσεις ( Minter & Thomas, 2000 ).
Το παίξιμο ρόλων και σεναρίων θεωρείται ως αποτελεσματική παρέμβαση μάθησης,
η οποία αποβλέπει στη δημιουργία προτύπων και την αναπαραγωγή συμπεριφορών
μετά από παρατήρηση ( Burdett, 1998 ). Το πλάνο περιλαμβάνει διάλογο, ανάθεση
ρόλων, δοκιμαστικούς και προοδευτικούς στόχους, πρόκληση διερωτήσεων και
προτάσεων ( Park , Yang & McLean, 2008 ). Δημιουργεί ευκαιρίες για εξάσκηση σε
σύνθετες, πρωτόγνωρες διαδικασίες και προβλήματα, πριν ο εργαζόμενος κληθεί να τα
αντιμετωπίσει στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Είναι πιο συνηθισμένη σε
προσπάθειες καθοδήγησης στελεχών από ανώτερα στην ιεραρχία στελέχη και
αποσκοπεί στην ανάπτυξη προσωπικών επιχειρησιακών πρωτοβουλιών από μεσαία ή
κατώτερα στελέχη, αλλαγή των στόχων τους και κατανομή περισσότερου χρόνου σε
προσπάθειες ανάπτυξης του προσωπικού ( Agarwal et al, 2009 ).
Καθώς η διοικητική καθοδήγηση είναι μια διαδικασία, που σκοπό έχει την αύξηση
της απόδοσης, η συμμετοχή σε μια τέτοια σχέση συνεπάγεται την προσωπική έκθεση σε
κίνδυνο και από τις δύο πλευρές, τόσο όσον αφορά στα αποτελέσματα, όσο και σε ότι
αφορά την ίδια τη διαδικασία. Βασικό χαρακτηριστικό της καθοδήγησης αποτελεί ο
διαμερισμός εξουσίας και η εκχώρηση ευθυνών με ζητούμενο την ανάληψη δράσεων,
που ενεργοποιούν τον εργαζόμενο, του δίνουν εικόνες και ευκαιρίες, τον εμπνέουν και
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τον ωθούν να συνεισφέρει περισσότερο και πιο παραγωγικά στους στόχους του
οργανισμού. Η ανάληψη ανάλογου κινδύνου αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό λόγο, για
τον οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους ( Evered & Selman, 1989 ; Ladyshewsky, 2009 ).
Το πλέον κρίσιμο χαρακτηριστικό της διοικητικής καθοδήγησης είναι η συνεχής
ανατροφοδότηση, παροχή εποικοδομητικής κριτικής και υποστήριξη ( King & Eaton,
1999 ). Η καθοδήγηση αποτελεί αμφίδρομη διαδικασία, στην οποία η ανταλλαγή
κριτικής είναι άκρως απαραίτητη και αποτελεί κινητήριο δύναμη ( Hillman et al, 1990 ;
Mone et al, 2011 ). Τακτικά γίνεται έλεγχος της εξέλιξης της διαδικασίας, με
συζητήσεις ανάμεσα στον προϊστάμενο και τον υφιστάμενο σχετικά με την απόδοση,
αναγνωρίζεται η πρόοδος και κυρίως εντοπίζονται και διορθώνονται τα λάθη ( Minter
& Thomas, 2000 ; Ellinger, 2003 ; Park , Yang & McLean, 2008 ; McCarthy & Milner,
2013 ). Παρέχεται άμεσα πλήρης και ειλικρινής πληροφόρηση σχετικά με το επίπεδο
απόδοσης συνεχώς, έτσι ώστε και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν κατά πόσο
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της διοίκησης και η διοίκηση να είναι σε θέση να
διακρίνει τα αδύναμα σημεία δραστηριότητας, που χρειάζονται στήριξη ή αλλαγή
( Minter & Thomas, 2000 ; Agarwal et al, 2009 ). Η κριτική, παρ’ όλο που αναφέρεται
στην απόδοση που έχει ήδη σημειωθεί, πρέπει να προβλέπει κινήσεις που θα
αποφέρουν την επιθυμητή απόδοση στο μέλλον ( McCarthy & Milner, 2013). Πρέπει να
είναι ξεκάθαρο πως αποβλέπει είτε στην υποστήριξη και ενίσχυση της καλής απόδοσης
είτε στον εντοπισμό ανάγκης βελτίωσής της, με καθαρό γνώμονα την ανάπτυξη του
εργαζόμενου και όχι τα αντίποινα ( Hillman et al, 1990 ). Η αρνητική κριτική είναι
επίσης χρήσιμη, όταν γίνεται με ειλικρίνεια και ευαισθησία και ακολουθείται άμεσα
από προτάσεις και ευκαιρίες διόρθωσης ( Burdett, 1998 ).
Παρ’ όλο που η καθοδήγηση έχει συνήθως εξατομικευμένη μορφή, τελευταία αρκετά
δημοφιλής είναι και η ομαδική καθοδήγηση, η οποία παρουσιάζει πλεονεκτήματα, όπως
ανάπτυξη κοινωνικής ευφυΐας, ενίσχυση ομαδικότητας και αύξηση ομαδικής απόδοσης
( McCarthy & Milner, 2013 ).
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1.3.5 Δεξιότητες διοικητικής καθοδήγησης

Η παρακολούθηση ενός πραγματικά αποτελεσματικού ηγέτη σε δράση προσομοιάζει
με την παρακολούθηση ενός καλλιτέχνη σε παράσταση ( Evered & Selman, 1989 ;
Barry, 1992 ). Η ιδιότητα, που διαθέτουν κάποιοι άνθρωποι να ασκούν την τέχνη της
διοίκησης τόσο φυσικά, προκαλεί τα ανήσυχα, ανερχόμενα στελέχη να προσπαθούν να
ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες που καθιστούν κάποιους διευθυντές σπουδαίους
και ξεχωριστούς. Η τέχνη της καθοδήγησης είναι από μόνη της μία δεξιότητα, που
εκμεταλλεύεται τις κατάλληλες συνθήκες με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι να
αλλάζουν τρόπο σκέψης και να υιοθετούν μία συμπεριφορά βασισμένη στη γνώση και
την εξουσιοδότηση για δράση. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η αξιοποίηση των
κατάλληλων δεξιοτήτων, η εγκατάλειψη της ιδέας ότι η διοίκηση είναι ισοδύναμη του
ελέγχου και η υιοθέτηση του αξιώματος ότι το σύγχρονο μοντέλο διοίκησης είναι η
δημιουργία πλαισίου προσανατολισμού στη διοικητική καθοδήγηση ( Evered &
Selman, 1989 ; Barry, 1992). «Δεν υπάρχει ένα καθορισμένο σύνολο ορθών
κατηγοριών συμπεριφοράς» ( Yukl, 1994). Οι διευθύνοντες πρέπει να διαθέτουν εκείνες
τις δεξιότητες που προκαλούν τη μάθηση και την ανάδραση και ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη των υπαλλήλων τους και τη δέσμευση με τον οργανισμό μέσα από την
καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με αυτούς ( McCarthy & Milner, 2013 ). Οι
διοικητικές δεξιότητες καθοδήγησης απαρτίζονται από ένα σύνολο διοικητικών και
κοινωνικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της συναισθηματικής ευφυΐας, που
επιδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής καθοδήγησης ( Joo, 2005 ; Park ,
Yang & McLean, 2008 ), προσφέρουν υποστηρικτική αυτονομία, θέτουν υψηλά
πρότυπα και ακολουθούν μία συντονισμένη προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων
( Manikutty, 2005 ). Πολλοί επιτυχημένοι διευθυντές έχουν υιοθετήσει και έχουν
συμπεριλάβει στη συμπεριφορά τους δεξιότητες καθοδήγησης παρόμοιες με αυτές που
διαθέτουν επιφανείς προπονητές αθλητών, όπως ικανότητες παρατήρησης, ανάλυσης,
συνέντευξης και κριτικής ( Graham et al, 1994 ). Στη σύγχρονη διοίκηση η ικανότητα
ενός στελέχους να διαδραματίσει με επιτυχία το ρόλο του καθοδηγητή αποτελεί βασική
διοικητική δεξιότητα ( Ladyshewsky, 2009 ).
Ένας έμπειρος διευθυντής, με άριστη γνώση του αντικειμένου εργασίας και άριστη
προσωπική απόδοση, που αποτελεί ενδεχομένως επαγγελματικό πρότυπο για τους
υφισταμένους του, δεν αποτελεί οπωσδήποτε ένα καλό καθοδηγητή για την ομάδα του
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( Champathes, 2006 ). Η γνώση, η εμπειρία, το κύρος, η φιλικότητα συμβάλουν στην
αποδοχή ενός ατόμου ως καθοδηγητή ( Barry, 1992 ), απαιτούνται όμως από την
πλευρά του συγκεκριμένες δεξιότητες, προκειμένου να ασχοληθεί με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων του προσωπικού και την απογείωση της απόδοσής τους.
Οι καθοδηγητές συμβάλουν θεαματικά στη δημιουργία κλίματος υψηλής απόδοσης
στις επιχειρήσεις ακολουθώντας ένα μοντέλο ηγεσίας που υποστηρίζει τη μάθηση και
την ανάπτυξη και της δίνει αξία. Προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντα καθοδήγησης
με επιτυχία, πρέπει και οι ίδιοι να είναι δεκτικοί στη μάθηση και να διαθέτουν την
ικανότητα από τη μια να εντοπίζουν τις αδυναμίες και τις ανάγκες του προσωπικού για
εκπαίδευση και συγχρόνως να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες μάθησης και να τις
αξιοποιούν στην πορεία δημιουργίας ενός εξατομικευμένου πλαισίου προσωπικής
ανάπτυξης, επιτυχημένης καριέρας και δέσμευσης με τον οργανισμό (Orth et al, 1987 ;
Marsh, 1992 ; Ellinger, 2003 ; Joo, 2005,).
Αναφέρθηκε ήδη ότι βασική προϋπόθεση στην καθοδήγηση αποτελεί η ανοιχτή
επικοινωνία μεταξύ προϊστάμενου και υφισταμένων. Άτομα, που διαθέτουν το χάρισμα
της επικοινωνίας, ξέρουν να ακούν και να προφέρουν με τον προφορικό και όχι μόνο
λόγο αυτά που σημειώνουν και συναναστρέφονται αποτελεσματικά με τους άλλους,
είναι χρήσιμοι και αποτελεσματικοί καθοδηγητές ( Evered & Selman, 1989 ; Hillman
et al, 1990 ; Graham et al, 1994 ; Joo, 2005 ). Η επικοινωνία συνήθως διευκολύνεται,
όταν ο καθοδηγητής είναι πρόσωπο οικείο, μέσα από τον ίδιο οργανισμό, με κοινές
συνήθειες και γλώσσα, με τον οποίο υπάρχει ήδη μία καλή, στενή σχέση συνεργασίας.
Για το λόγο αυτό προτιμώνται συχνά οι ίδιοι οι προϊστάμενοι ως καθοδηγητές έναντι
εξωτερικών συνεργατών, που παρουσιάζουν ενδεχομένως μεγαλύτερο βαθμό
αντικειμενικότητας, αλλά υστερούν στο θέμα της εξοικείωσης και της εμπιστοσύνης με
τους καθοδηγούμενους ( McCarthy & Milner, 2013 ). Ο καλός καθοδηγητής είναι
πρώτα από όλα καλός ακροατής. Πριν χαράξει την πορεία της καθοδηγητικής
διαδικασίας, οφείλει να ακούσει τις απόψεις του εργαζόμενου, να κατανοήσει τη θέση
του ( Orth et al, 1987 ), να νοιάζεται για την εξέλιξή του ( Hall et al, 1999). Η τέχνη να
«ακούς» είναι ίσως η πιο σημαντική δεξιότητα, που πρέπει να διαθέτει σήμερα ένας
καθοδηγητής, αλλά και ένας διευθύνων γενικότερα. Ακούγοντας σωστά, με προσοχή
και πραγματικό ενδιαφέρον, ο καθοδηγητής έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη σχέση
του με τον εργαζόμενο και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, για να
«κλειδώσει» τη δέσμευση του εργαζόμενου, τις επιλογές και τελικά τη δράση, που
προκύπτει από τη δέσμευση ( Evered & Selman, 1989 ; Barry, 1992 ; McCarthy &
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Milner, 2013 ). Σαν καλός ακροατής ο αποτελεσματικός καθοδηγητής δείχνει στο
συνομιλητή του ότι βρίσκεται εκεί , είναι πραγματικά παρών, ενδιαφέρεται για αυτό
που θα ακούσει, θέτει τις σωστές διεισδυτικές ερωτήσεις, για να εκμαιεύσει τις σωστές
απαντήσεις (Orth et al, 1987; Sherman & Freas, 2004 ) και τις σωστές δράσεις, που θα
αποφέρουν αποτελέσματα, καθώς αναγνωρίζει πως οι σωστές ερωτήσεις αξίζουν και
αποφέρουν πολλά περισσότερα από καθαρές εντολές. Ένα από τα ζητούμενα στην
καθοδήγηση είναι η παρακίνηση του εργαζόμενου να σκεφτεί και να προτείνει λύσεις
και ο ρόλος του καθοδηγητή είναι να βοηθήσει τον εργαζόμενο σε αυτή την
προσπάθεια και όχι να παρέχει έτοιμες λύσεις ( Hillman et al, 1990 ; King & Eaton,
1999 ; McCarthy & Milner, 2013 ). Με τη σωστή ακρόαση και επικοινωνία μπορεί να
επιτευχθεί η συμμετοχή και η ανάμειξη του συνόλου, καθώς ενισχύεται η εμπιστοσύνη
προς τον οργανισμό, αλλά και η αυτοπεποίθηση του εργαζόμενου, στον οποίο
αφιερώνεται χρόνος και προσοχή ( McCarthy & Milner, 2013 ).
Ο μάνατζερ ως καθοδηγητής οφείλει να διαθέτει ικανότητες θετικής αλληλεπίδρασης
με το περιβάλλον του και τους ανθρώπους σ’ αυτό και να μπορεί να τους επηρεάζει
θετικά ( Joo, 2005 ). Η κοινωνικότητα είναι βασική ικανότητα, καθώς συμβάλλει στη
δημιουργία φιλικών, οικείων σχέσεων ( Graham et al, 1994). Στη δημιουργία και τη
λειτουργία αποτελεσματικών ομάδων ο επικεφαλής πρέπει να θεωρεί τα μέλη της
ομάδας ως συνεργάτες, να αποβλέπει στη στενή και ειλικρινή συνεργασία και όχι στον
έλεγχο, να σέβεται τις απόψεις και να συζητά τις ιδέες, να διακατέχεται από ομαδικό
πνεύμα ( Park, McLean &Yang, 2008 ; Ladyshewsky, 2009 ). Ο βαθμός συνεργασίας
ανάμεσα στον καθοδηγητή και τους καθοδηγούμενους με την ανταλλαγή απόψεων,
εμπειριών και γνώσεων αποτελεί κλειδί για την επιτυχία του εγχειρήματος ( Evered &
Selman,1989 ; Hillman et al, 1990 ), όπως επίσης και η ικανότητά του να εμπνέει και να
πετυχαίνει τη δέσμευση των άλλων, βοηθώντας τους να αντιληφθούν τη σημασία της
δικής τους συνεισφοράς στην επιχείρηση ( King & Eaton, 1999 ). Για να πετύχει
ειλικρινή συνεργασία ο προϊστάμενος οφείλει πρώτιστα να δείχνει εμπιστοσύνη και
σεβασμό στους υφισταμένους του, τις προσωπικότητές τους και τις ιδέες τους και να
τους υποστηρίζει ( Hillman et al, 1990 ; Marsh, 1992 ; Park , Yang & McLean, 2008 ).
Ο καθοδηγητής είναι ένα άτομο, που οι καθοδηγούμενοι εμπιστεύονται. Έχει και ο
ίδιος υψηλά επίπεδα γνώσεων, εμπειριών και απόδοσης και μπορεί να αποτελέσει
πρότυπο ( Burdett, 1998 ; Ladyshewsky, 2009 ). Η έμμεση εκπαίδευση των ανθρώπων
μέσα από την παρατήρηση της συμπεριφοράς και των πράξεων των άλλων αποτελεί
κλειδί στο μηχανισμό αλλαγής συμπεριφοράς, καθώς αυτοί παρατηρούν, κωδικοποιούν,
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επιλέγουν και υιοθετούν συμπεριφορές που οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα.
Τελικά μαθαίνουν και αναπτύσσουν ικανότητες μέσα από ένα μοντέλο επίδειξης
δεξιοτεχνίας (Agarwal et al, 2009). Η εμπιστοσύνη παρ’ όλα αυτά κερδίζεται με
επίμονες και επίπονες προσπάθειες, χτίζεται σταδιακά, μέσα από μια αλληλουχία
συμπεριφορών και στάσεων, πράξεων που δείχνουν ενδιαφέρον, δικαιοσύνη,
σταθερότητα, συνέπεια, αξιοπιστία ( Ladyshewsky, 2009 ) και κινδυνεύει να πληγεί
πολύ εύκολα, αν δεν υπάρχει προσοχή ( Minter & Thomas, 2000 ).
Συνέπεια στη συμπεριφορά ( Burdett, 1998 ) , σταθερότητα χαρακτήρα και
υπευθυνότητα δημιουργούν κλίμα ασφάλειας στους υπαλλήλους και τους δίνουν την
άνεση να συμμετέχουν στις διαδικασίες, να αποκτήσουν πίστη και αφοσίωση στο
πρόσωπο του διοικητή και κατ’ επέκταση στον οργανισμό ( Ladyshewsky, 2009 ). Αν ο
καθοδηγητής δεν είναι ο πρώτος που εφαρμόζει στην εργασία του αυτά που προσπαθεί
να δείξει στους «μαθητές» του, τότε οι τελευταίοι είναι πιθανότερο να τα απορρίψουν
( Minter & Thomas, 2000 ).
Η αίσθηση δικαιοσύνης θεωρείται ένα ακόμα κρίσιμο χαρακτηριστικό που οφείλει να
διαθέτει ένας διευθυντής - καθοδηγητής. Οι αξιολογήσεις του πρέπει να είναι δίκαιες,
διαφανείς και αντικειμενικές ( Mone et al, 2011). Ηθική, ειλικρίνεια και ακεραιότητα
αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου που μπορεί να αξιολογήσει την
πορεία ενός έργου και να προσφέρει εποικοδομητική κριτική, ώστε να διορθώσει τα
κακώς κείμενα και να ενισχύσει τα καλώς κείμενα ( Orth et al, 1987; Burdett, 1998 ;
Hall et al, 1999). Και ο ίδιος όμως πρέπει να δέχεται την κριτική στο έργο του, να
αντιδρά θετικά στις καλόβουλες υποδείξεις και να είναι διαθέσιμος για διορθωτικές
κινήσεις (Park , Yang & McLean, 2008 ). Η ανταλλαγή εποικοδομητικής κριτικής
αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα επιτυχίας ενός προγράμματος καθοδήγησης, για το
λόγο αυτό οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδέχονται και να ασκούν αντικειμενική
κριτική, συγκεκριμένη, έγκαιρη, κατανοητή και προσανατολισμένη στη βελτίωση
( Orth et al, 1987; Graham et al, 1994). Άτομα που δε δέχονται την κριτική, δεν
μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο απαιτητικό ρόλο, καθώς θέτουν φραγμούς
στην επικοινωνία, στερούν από τη διαδικασία τη δυνατότητα της πληροφόρησης και
της ανατροφοδότησης για τυχόν ελλείψεις, κωλύματα και στασιμότητες και αδυνατούν
να εντοπίσουν τα αδύναμα σημεία ή τους αδύναμους κρίκους της λειτουργίας της
ομάδας. Η ανταλλαγή θετικών και αρνητικών σχολίων αποφέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα, όταν πετυχαίνει το σωστό συνδυασμό κριτικής και επαίνου ( Marsh,
1992 ).
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Οι ηγέτες που συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν με τους υφιστάμενούς τους
παρουσιάζουν άριστα αποτελέσματα επιτυχίας. Η πίστη στον άνθρωπο και τις
δυνατότητές του είναι κινητήριος δύναμη στην καθοδήγηση. Το κεντρικό πρόσωπο στη
διαδικασία παραμένει πάντα ο εργαζόμενος, αυτός πρέπει να θεωρείται ότι είναι η
αυθεντία στην εργασία, ότι διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες, τις οποίες ο
καθοδηγητής καλείται να φέρει στην επιφάνεια και να ενισχύσει. Ο καθοδηγητής
αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν περισσότερα από όσα νομίζουν, απλά
χρειάζονται τις συμβουλές και τις υποδείξεις του, για να αναδείξουν τις δεξιότητές τους
( King & Eaton, 1999 ; Champathes, 2006 ; Ladyshewsky, 2009 ). Το ζητούμενο
παραμένει η ενίσχυση της αποδοτικότητας του εργαζόμενου, γι’ αυτό ο καθοδηγητής
πρέπει να είναι πρόσωπο που γνωρίζει άριστα τους υφισταμένους του και τις
ικανότητές τους και ενδιαφέρεται πραγματικά για τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα τους,
όπως και για την εξέλιξη τους ( Orth et al, 1987; Graham et al, 1994 ; Minter &
Thomas, 2000 ; Ladyshewsky, 2009 ), εστιάζει στον τρόπο που αυτοί ερμηνεύουν τα
ερεθίσματα ( Barry, 1992 ) και ακολουθεί πάντα ανθρωποκεντρική προσέγγιση ( Park,
McLean & Yang, 2008 ). Η συμπόνια, η αίσθηση συμπάθειας και η έκφρασή της, η
ευαισθησία, η γενναιοδωρία, η ικανότητα να ξεχωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου
βοηθούν το μάνατζερ να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του ως καθοδηγητή ( Evered &
Selman, 1989 ; King & Eaton, 1999 ; Ladyshewsky, 2009 ). Ο καθοδηγητής πρέπει να
θέτει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του πάνω από το καθήκον ( Ladyshewsky, 2009 ),
διαθέτει την απαιτούμενη ωριμότητα να παραβλέπει τις δικές του ανάγκες, υποστηρίζει
με κάθε μέσο την προσπάθεια του προσωπικού του για ανάπτυξη και αύξηση των
επιδόσεών του ( Park , Yang & McLean, 2008 ) και θωρεί την καθοδήγηση του
προσωπικού του ως προνόμιο και όχι ως επαχθή υποχρέωση ( Burdett, 1998 ).
Καθώς η καθοδήγηση σχετίζεται άμεσα με την επίτευξη στόχων, ο υπεύθυνος για
αυτή πρέπει να διαθέτει επίσης την ικανότητα να θέτει στόχους και μάλιστα στόχους
εφικτούς, ξεκάθαρους, μετρήσιμους ( Sherman & Freas, 2004 ), δίκαιους, αλλά και
προκλητικούς ταυτόχρονα και να εστιάζει σ’ αυτούς ( Ladyshewsky, 2009 ). Επίσης
πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τους στόχους εκείνους που ταιριάζουν στις
ανάγκες και τις αξίες της ομάδας του και που μπορούν να εναρμονισθούν με τους
στόχους της επιχείρησης, για να μπορεί να πετύχει παρακίνηση και δέσμευση (Graham
et al, 1994 ; King & Eaton, 1999 ; McCarthy & Milner, 2013 ). Πρέπει ακόμα να είναι
οργανωτικός, να προετοιμάζει σωστά το κάθε στάδιο της διαδικασίας και να
παρακολουθεί την εξέλιξή της (Orth et al, 1987 ; Marsh, 1992 ).
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Εφόσον η καθοδήγηση καλείται να επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με την
ανεπαρκή απόδοση των εργαζομένων, εννοείται πως ο καθοδηγητής οφείλει να
διακρίνεται για την ικανότητά του να αντιμετωπίζει απρόοπτες καταστάσεις και να
επιλύει προβλήματα, που προκύπτουν είτε στον εργασιακό χώρο είτε κατά την
υλοποίηση της καθοδήγησης ( Hillman et al, 1990 ; Barry, 1992 ; Ladyshewsky, 2009 ).
Καθώς όμως καθήκον του δεν είναι να παρέχει έτοιμες λύσεις, αλλά να λειτουργεί ως
υποκινητής, οφείλει να διαθέτει υπομονή ( Minter & Thomas, 2000 ). Ο καλός
καθοδηγητής δεν είναι αυταρχικός, φέρεται σαν καλός γονιός και αφήνει ελευθερία και
ανεξαρτησία στον καθοδηγούμενο ( Sherman & Freas, 2004 ).
Οι άνθρωποι που θεωρούν ότι τα εμπόδια και οι καθημερινές δυσκολίες αποτελούν
ανεκτίμητες ευκαιρίες μάθησης είναι αυτοί που ανταποκρίνονται καλύτερα σε
ανατροπές σχεδίων και προγραμμάτων, άρα μπορούν να προσαρμόσουν τη δράση τους
σε κάθε περίσταση και να δώσουν έτσι περισσότερες επιλογές αντίδρασης σ’ αυτούς
που τους παρακολουθούν ( King & Eaton, 1999 ). Άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό και
ευέλικτη ατζέντα, δεκτικοί στην ασάφεια, τον κίνδυνο και τους νεωτερισμούς ( Park,
Yang & McLean, 2008; Ladyshewsky, 2009 ), που αναγνωρίζουν ότι οι πειραματισμοί
προηγούνται της γνώσης και προσαρμόζονται εύκολα στην αλλαγή ( Joo, 2005 ),
προσφέρουν ποιοτική και αποτελεσματική καθοδήγηση στους υπαλλήλους τους ( King
& Eaton, 1999 ). Ο προϊστάμενος ως καθοδηγητής οφείλει να διακρίνεται για τη
διαίσθηση, την ευελιξία ( Minter & Thomas, 2000 ) και την επιθυμία να αντλεί νέες
ιδέες από τους άλλους και να θεωρεί ότι υπάρχουν πολλαπλές προοπτικές στη λήψη
μιας απόφασης ( Park, McLean & Yang, 2008 ). Η διάθεση ανάληψης κινδύνου, όσον
αφορά στη διανομή καθηκόντων, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων ή την παροχή
εξουσιοδοτήσεων, ενισχύει το αίσθημα εμπιστοσύνης του εργαζόμενου απέναντι στον
προϊστάμενο, ο οποίος τον αφήνει ακόμα και λάθη να κάνει, προκειμένου να μάθει και
να εξελιχθεί ( Marsh, 1992 ; Ladyshewsky, 2009 ).
Επίσης προκειμένου ο επικεφαλής να διευκολύνει τη διαδικασία της καθοδήγησης, θα
πρέπει να είναι διαθέσιμος και να διαθέτει την ικανότητα να παίξει με τους
υφισταμένους του ρόλους και σενάρια, που θα δώσουν προοπτικές και τροφή για σκέψη
και παράλληλα θα λειτουργήσει και ως πρότυπο έμπνευσης ( Park, McLean & Yang,
2008 ).
Η διοικητική καθοδήγηση ως ψυχολογική διαπροσωπική διαδικασία απαιτεί επίσης
από αυτόν που την εφαρμόζει συναισθηματική ευφυΐα σε τέτοιο βαθμό, που να μπορεί
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να διακρίνει την ικανότητα επίγνωσης, αυτοδιαχείρισης και διαχείρισης σχέσεων του
προσωπικού, ώστε να προβλέπει τα αποτελέσματα της καθοδήγησης και να ενισχύει τις
επιδόσεις τους ( Ladyshewsky, 2009 ).
Τέλος για να έχει αποτελέσματα ένας καλός μάνατζερ ως καθοδηγητής, πρέπει να
πιστεύει πραγματικά σ’ αυτό που κάνει, να πιστεύει ότι η συνεισφορά του στην
ανάπτυξη του προσωπικού του προσθέτει αξία στην επιχείρηση ( Minter & Thomas,
2000 ) και να εντάξει την καθοδήγηση στην καθημερινή εργασία του και την
αλληλεπίδραση με το προσωπικό του. Ο εργαζόμενος, που αισθάνεται ότι η επιχείρηση
και ο προϊστάμενός του θεωρούν ότι αξίζει να επενδύσουν επάνω του πόρους, χρόνο
και προσπάθεια, παρακινείται εντονότερα και αποδίδει τελικά περισσότερο ( Barry,
1992 ).
Οι έρευνες (Graham et al, 1994 ; Kalkavan & Katrinli, 2014 ; Park, McLean & Yang,
2008) έχουν αποδείξει πως οι διευθυντές που διαθέτουν διοικητικές δεξιότητες
καθοδήγησης βοηθούν αποτελεσματικά το προσωπικό τους να εξελιχθεί και να
αναπτύξει σταθερούς δεσμούς με τον οργανισμό, να επιδιώξει τη δημιουργία καριέρας
και να μειώσει την επιθυμία παραίτησης. Είναι αυτοί που δημιουργούν ένα κατάλληλο
εργασιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο διευρύνονται οι δεξιότητες του εργαζόμενου, η
συμμετοχή και η τελικά η απόδοσή του ( Graham et al, 1994 ; Orth et al, 1987 ).
Παραμένει όμως ένας εξαιρετικά δύσκολος και αμφιλεγόμενος ρόλος ( McCarthy &
Milner, 2013 ) , που απαιτεί το μεγαλύτερο βαθμό ιδεολογικής αλλαγής στο σύγχρονο
σύστημα διοίκησης (Graham et al, 1994). Η τάση του διοικούντα απέναντι στο
προσωπικό του, το φόρτο εργασίας και το διαθέσιμο χρόνο, τη διοικητική καθοδήγηση
και τις προσωπικές του δεξιότητες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της επιτυχίας
του στο ρόλο του καθοδηγητή (Ladyshewsky, 2009 ). Επιχειρησιακοί παράγοντες, όπως
διοικητικές δομές και ρόλοι ή συστήματα ανταμοιβών, που οδηγούν σε μονοπωλιακή
ανάλωση του χρόνου σε διαδικασίες παραγωγής και πώλησης, δρουν συχνά ως
αναστολείς στην καθοδήγηση ( Marsh, 1992 ).
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1.3.5 Διοικητική καθοδήγηση στελεχών

Η καθοδήγηση αποτελεί λειτουργία της διοικητικής διαδικασίας και απευθύνεται από
τους επικεφαλής μιας μονάδας στους υφισταμένους. Όμως και οι ίδιοι οι μάνατζερ
έχουν ανάγκη από καθοδήγηση, για να εκπληρώσουν με επιτυχία τα καθήκοντά τους.
Στους σύγχρονους οργανισμούς, όπου η μάθηση και η ανάπτυξη του προσωπικού είναι
συνεχείς και ασταμάτητες και θεωρούνται ζωτικής σημασίας λειτουργίες για την
ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του ίδιου του οργανισμού και τη δημιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μακράς διάρκειας ( Manikutty, 2005), η παροχή κάθε
δυνατής βοήθειας προς τα στελέχη από την κεντρική διοίκηση είναι ιδιαίτερα πολύτιμη.
Κάποιοι είναι από τη φύση τους καλοί καθοδηγητές, κάποιοι άλλοι όχι και χρειάζονται
εκπαίδευση.
Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η καταγραφή SWOT ανάλυσης του στελέχους, ώστε
να καταγραφούν τα δυνατά σημεία του, δεξιότητες στις οποίες μπορεί να βασισθεί και
να εκμεταλλευθεί, αλλά και τα αδύναμα σημεία του, που πρέπει να ενισχυθούν, να
εντοπισθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα στον οργανισμό και κυρίως οι
απειλές και να αντιμετωπισθούν κατάλληλα. Ένας καλός καθοδηγητής φροντίζει να
ευθυγραμμίσει τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του στελέχους με τους στόχους του
οργανισμού και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην εξέλιξη της επαγγελματικής
του ανάπτυξης και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο να προτείνει ακόμα και αλλαγή
σταδιοδρομίας ( Longenecker & Neubert, 2005 ).
Δυστυχώς τα περισσότερα στελέχη δε λαμβάνουν στην πράξη επίσημη καθοδήγηση
μετά από σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ακόμα δυσκολότερο γίνεται το έργο
τους, καθώς οι διευθυντές, ιδιαίτερα όσο υψηλότερα ανέρχονται σε ιεραρχία,
λαμβάνουν ελάχιστη ή καθόλου κριτική για την απόδοσή τους και αυτή η ελάχιστη
αφορά κυρίως σε αντιδραστικά σχόλια και όχι προληπτική δράση ( Longenecker &
Neubert, 2005 ). Οι σύγχρονοι οργανισμοί θα πρέπει να εντάξουν ενεργά τη διοικητική
καθοδήγηση στην κουλτούρα τους και να υιοθετήσουν έντονα υποστηρικτική
συμπεριφορά, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη συνεχή εφαρμογή των σχετικών
δεξιοτήτων, που τα στελέχη τους έχουν αποκτήσει, καθώς αποτελούν επένδυση για τον
οργανισμό ( Agarwal et al, 2009 ).
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Παρά τον περιορισμένο αριθμό ερευνών σχετικά με την άμεση επίδραση της
εκπαίδευσης στελεχών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που οδηγούν σε αποτελέσματα
( Park , Yang & McLean, 2008), η διοικητική καθοδήγηση των στελεχών αποτελεί μια
εξαιρετικά αποδοτική μέθοδο ανάπτυξης αυτών σε σχέση με τους στρατηγικούς
στόχους της επιχείρησης ( Hall et al, 1999). Επίσης στελέχη που έχουν ήδη δεχθεί
καθοδήγηση με θετικά αποτελέσματα, θεωρείται ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη
επιθυμία να παρέχουν συστηματική καθοδήγηση στους δικούς τους ανθρώπους
(Longenecker & Neubert, 2005 ; McCarthy & Milner, 2013 ).
Στα προγράμματα καθοδήγησης των στελεχών δίνεται η δυνατότητα στους
επικεφαλής να λαμβάνουν σε συνεχή βάση χρήσιμες συμβουλές, καθώς και σχόλια και
κριτική για τα δικά τους προσόντα και δεξιότητες και τη δική τους απόδοση, που σε
άλλη περίπτωση δε θα είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν ( Hall et al, 1999 ;
Longenecker& Neubert, 2005 ). Εκπαιδεύονται στη διαμόρφωση αξιών, την
προτεραιότητα στόχων ( Longenecker & Neubert, 2005 ), την αξιοποίηση της εμπειρίας
τους και την ανακάλυψη νέων ιδεών ( Manikutty, 2005 ). Προσφέρεται επίσης η
δυνατότητα να βελτιώσουν τις ικανότητες χρήσης προφορικού και γραπτού λόγου,
καταγραφής αναγκών προσωπικού, θέσης προτεραιοτήτων, βελτίωσης διαπροσωπικών
σχέσεων και σχέσεων με την ανώτατη διοίκηση, θέματα που χάνονται μέσα στη
καθημερινότητα, το φόρτο εργασίας και τις ευθύνες τους ( Hall et al, 1999 ) δίνοντας
μεγάλη βαρύτητα στον τρόπο επίλυσης προβλημάτων και διαφορών ( Longenecker &
Neubert, 2005 ). Ένα άλλο βασικό σημείο στο οποίο εστιάζουν τα προγράμματα
καθοδήγησης στελεχών είναι το πώς θα είναι αυθεντικοί και όχι επιτηδευμένοι, πώς να
διαχωρίζουν τους διπλούς τους ρόλους και να αντιμετωπίζουν ηθικά θέματα που
πιθανώς ανακύπτουν από την άσκηση της διπλής ιδιότητας ως καθοδηγητή και ως
διευθυντή ( Longenecker & Neubert, 2005 ; McCarthy & Milner, 2013 ).
Μέσα στα προγράμματα αυτά τα στελέχη βρίσκουν πολύτιμο στήριγμα στους
καθοδηγητές, καθώς είναι πολύ δύσκολο να εμπιστευθούν τους ανωτέρους τους ή
ομότιμούς τους στην αναζήτηση βοήθειας. Το έντονο ανταγωνιστικό κλίμα, που
επικρατεί στις περισσότερες επιχειρήσεις και ο φόβος ότι μια απορία ή ένα πρόβλημα
μπορεί να εκληφθεί ως έλλειψη ικανότητας ή αδυναμία άσκησης καθηκόντων,
εμποδίζει τα στελέχη να απευθυνθούν για βοήθεια μέσα στην επιχείρηση. Έτσι ο
θεσμός του καθοδηγητή στο πρόσωπο ενός εξωτερικού συνεργάτη, μπορεί να συμβάλει
θετικά στην εκπαίδευση και του ίδιου του στελέχους, να τον βοηθήσει να πετύχει
συγκεκριμένους στόχους, να βελτιώσει τις ατομικές του επιδόσεις και κυρίως να
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αποκτήσει ή να ενισχύσει τις διοικητικές του ικανότητες ( Hall et al, 1999 ; Joo, 2005 ).
Πολλές φορές τα στελέχη στη δίνη της επαγγελματικής εξέλιξης αναλώνονται στην
αναζήτηση της προαγωγής και της κατάκτησης ανώτερης θέσης, χωρίς να
αναλογίζονται τα όριά τους. Η καθοδήγηση τους βοηθά να αποκτήσουν αυτογνωσία και
να αντιληφθούν πώς επηρεάζουν το σύνολο οι πράξεις τους και τελικά να αναλάβουν
την ευθύνη τους για την επίδραση που ασκούν στον κόσμο τους ( Sherman & Freas,
2004 ).
Πολλοί διευθυντές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη το νέο ρόλο τους, καθώς φοβούνται
ότι με την παροχή εξουσιοδοτήσεων και συνεργειών στους εργαζόμενους χάνουν τον
έλεγχο και την εξουσία τους. Είναι όμως αλήθεια πως τα στελέχη που εργάζονται με
επαγγελματικά ανεπτυγμένους ανθρώπους, οι οποίοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και
αποδίδουν σε υψηλά επίπεδα, έχουν περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν με τη δική τους
ανάπτυξη και καριέρα. Εξάλλου η παροχή αποτελεσματικής διοικητικής καθοδήγησης
αποτελεί μία εξαιρετική δεξιότητα και φήμη για ένα άτομο με φιλοδοξίες προόδου, που
θα φανεί χρήσιμη στην εξέλιξή του, όπως επίσης και οι δυνατές, στενές σχέσεις που
δημιουργούνται μέσα από αυτές τις διαδικασίες ( Orth et al, 1987; Ladyshewsky, 2009).
Γεγονός παραμένει πως ενώ η διοικητική καθοδήγηση μπορεί να ενισχύσει θεαματικά
την απόδοση σε ένα οργανισμό και αποτελεί προτεραιότητα στη σύγχρονη διοίκηση
επιχειρήσεων, η ανάπτυξη στελεχών με προσανατολισμό στην καθοδήγηση απαιτεί
σύνθετα και εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ( Agarwal et al, 2009 ).
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1.4 ΑΠΟΔΟΣΗ

1.4.1 Η έννοια της απόδοσης

Οι Kalkavan & Katrinli ( 2014 ) αναφέρουν διάφορους ορισμούς από τη βιβλιογραφία
για την απόδοση. Απόδοση είναι η εκπλήρωση ενός καθήκοντος, που ανατέθηκε σε
έναν εργαζόμενο με βάση τα προσόντα του μέσα σε λογικά πλαίσια. Σύμφωνα με έναν
άλλο ορισμό απόδοση είναι η λειτουργία της ικανότητας, της ευκαιρίας και της
επιθυμίας πραγματοποίησης ενός στόχου. Από τη σκοπιά της επιχείρησης απόδοση
είναι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται σαν αποτέλεσμα της εκπλήρωσης
καθηκόντων που ανατέθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια των στόχων της
επιχείρησης. Πολλοί προσθέτουν στους παραπάνω ορισμούς την προϋπόθεση ύπαρξης
προκαθορισμένων προτύπων και κριτηρίων, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν τα
παραγόμενα αποτελέσματα. Με πιο απλά λόγια απόδοση είναι η πραγματοποίηση ενός
στόχου μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό όριο ( Kalkavan & Katrinli, 2014 ).
Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη διαδικασία ατομικής και ομαδικής εργασίας,
προσανατολισμένης σε ένα στόχο, κατά την οποία τα μέλη μιας ομάδας αναλαμβάνουν
να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικά τα καθήκοντα που είναι απαραίτητα για την
κατάκτηση του στόχου ( Haselberger, 2014 ).
Ομάδα καλείται ένα ενοποιημένο σύνολο ανθρώπων με κοινό στόχο ή σκοπό και
ταυτότητα. Επιτυχημένες αποτελεσματικές ομάδες είναι αυτές που εκπληρώνουν
καθήκοντα έγκαιρα και επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Για τη δημιουργία μιας
επιτυχημένης και λειτουργικής ομάδας απαιτείται η αρμονική συνεργασία
επαγγελματικά ανεπτυγμένων ατόμων. Τα μέλη της ομάδας δεσμεύονται να εργάζονται
μαζί και έχουν ο καθένας το δικό του τομέα ευθύνης. Σαν αποτέλεσμα χρειάζονται ο
ένας τον άλλο, για να επιτύχουν. Επιπλέον μια ομάδα πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις και τα πρότυπα που απαιτούνται για την προσφορά μιας υπηρεσίας ή την
παραγωγή ενός προϊόντος, δηλαδή τα μέλη της να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις
και δεξιότητες, οι οποίες θα συνδυάζονται σωστά και αποτελεσματικά και παράλληλα
να διαθέτει σκοπό και αξίες. Οι ενέργειες των ατόμων και η λειτουργία της ομάδας
ελέγχονται και καθοδηγούνται από τον υπεύθυνο, τον αρχηγό της ομάδας ή
προϊστάμενο, ένα άτομο που διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε οι
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διαπροσωπικές του αλληλεπιδράσεις να βελτιώνουν το κλίμα και τη λειτουργία της
ομάδας και συνεπώς την απόδοσή της. Προκειμένου ένας ηγέτης να βοηθήσει την
ομάδα του στο δρόμο για την επιτυχία, οφείλει να την εφοδιάσει με σαφή αντικείμενα
και στόχους, επίσημη και αποτελεσματική ατμόσφαιρα εργασίας με ευέλικτη ατζέντα,
χρονοδιαγράμματα και έλεγχο διαδικασιών, τακτικές αξιολογήσεις της απόδοσης,
ατομικές και ομαδικές, ανταμοιβές για την απόδοση και τέλος ανάπτυξη και
καθοδήγηση για συνεχή βελτίωση των προτύπων απόδοσης ( Thomas, 2007 ; Blanchard
et al, 2007 ; Haselberger, 2014).

1.4.2 Διοίκηση απόδοσης

Αυτό που αναζητά ο καθένας από την εργασία του δεν είναι μόνο οικονομικές
απολαβές, τα χρήματα. Ο εργαζόμενος αναζητά ένα ρόλο με ενδιαφέρον, προκλήσεις
και δυνατότητες ανάπτυξης, συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και
καθορισμού στόχων. Ο καλύτερος τρόπος να βελτιωθεί το αίσθημα ικανοποίησης με
την εργασία και η αυτοεκτίμηση των εργαζομένων είναι η ανάπτυξη της ικανότητας να
αποδίδουν τα μέγιστα. Για την επίτευξη υψηλής απόδοσης προϋπόθεση είναι αφενός η
ικανοποίηση του εργαζόμενου από το εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή ο βαθμός
σύνδεσης κι αλληλοεπίδρασης που έχει με την εργασία του και αφετέρου η συχνότητα
διοικητικής καθοδήγησης, που μετρά το βαθμό στον οποίο ο προϊστάμενος παρέχει
ανατροφοδότηση και εποικοδομητική κριτική σχετικά με την απόδοση των
υφισταμένων του ( Agarwal et al, 2009 ).
Διοίκηση απόδοσης καλούνται οι συσχετισμένες διαδικασίες, που περιλαμβάνουν τη
θέσπιση στόχων, την εποικοδομητική κριτική στη σχετική απόδοση, την αναγνώριση,
τη διοικητική καθοδήγηση, ανάπτυξη και εκπαίδευση και τέλος την αξιολόγηση,
βασίζονται σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και εξουσιοδότησης με διαρκή προσήλωση
στην ανοιχτή επικοινωνία και αποσκοπούν στη δημιουργία αφοσιωμένου εργατικού
δυναμικού ( Mone et al, 2011 ). Πρόκειται για εκείνη τη διαδικασία διοίκησης, που
θεωρεί την αξιολόγηση της απόδοσης ως μία συνολική αξιολόγηση δραστηριοτήτων
στο τέλος μιας προκαθορισμένης χρονικής περιόδου ( Hillman et al, 1990 ) και
προβλέπει στελέχη σε μια διαρκή συζήτηση με κάθε μέλος της ομάδας, σε μια
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δομημένη προσέγγιση της εξασφάλισης ότι γίνονται σωστά τα σημαντικά πράγματα
( Thomas, 2007 ). Η διοίκηση της απόδοσης ως φιλοσοφία ενισχύει την παροχή
ανατροφοδότησης ( feedback ) από τη βάση προς την κορυφή, συμβάλει στην
αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων και αυξάνει την αφοσίωση και την ανάμειξη των
εργαζομένων ( Ladyshewsky, 2009 ).
Σε μια επιχείρηση που προτίθεται να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός συστήματος
διοίκησης της απόδοσης, ο δημιουργός πρέπει να προσέξει, ώστε να αποφύγει κάποια
συνηθισμένα λάθη, που θα οδηγούσαν σε πενιχρά ή και καθόλου αποτελέσματα. Οι
μάνατζερ συνήθως αντιδρούν σε σύνθετα και γραφειοκρατικά συστήματα και δεν τα
εφαρμόζουν. Πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος απαιτείται η
αποτελεσματική εκπαίδευση των διευθυντών και η σωστή καθοδήγησή τους. Οι στόχοι
του συστήματος για το διευθυντή και τους υπαλλήλους πρέπει να είναι σαφείς και
συμφωνημένοι. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η σαφής περιγραφή εργασίας για την
κάθε θέση ευθύνης, ο προσδιορισμός των προσδοκιών, ο συνεχής έλεγχος, η
ανατροφοδότηση και η διοικητική καθοδήγηση ( Hillman et al, 1990) . Με κάθε μέσο ο
οργανισμός πρέπει να εξασφαλίσει τη δέσμευση των διευθυντών για την εφαρμογή του
συστήματος, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει επιπλέον επιβράβευση στην επιτυχία ή ποινή
σε περίπτωση απόρριψης και μη εφαρμογής. Για τη βελτίωση της απόδοσης είναι πολύ
σημαντικό στα συστήματα διοίκησης να περιλαμβάνονται μέσα παρακίνησης των
εργαζομένων, όπως ο συνδυασμός με ένα σύστημα ανταμοιβής, αξιολόγησης, ανάθεσης
εργασιών ή και προαγωγών ( Sherman & Freas, 2004 ).
Στα σύγχρονα εργασιακά συστήματα υψηλής απόδοσης ακολουθούνται διοικητικές
πρακτικές που δίνουν αξία και υποστήριξη στη συνεχή μάθηση και ανάπτυξη. Οι
οργανισμοί υψηλής απόδοσης είναι οι επιχειρήσεις που διαρκώς παράγουν εξαιρετικά
αποτελέσματα παρουσιάζοντας συγχρόνως υψηλά επίπεδα ανθρώπινης ικανοποίησης
και αφοσίωσης στην επιτυχία από την πλευρά των εργαζομένων. ( Blanchard et al,
2007). Οι επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται, γιατί ακολουθούν εύστροφα και ευέλικτα
συστήματα διοίκησης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
εργαζομένων . Κύριο χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών αποτελεί η ανοιχτή
επικοινωνία και πληροφόρηση. Η πληροφορία θεωρείται δύναμη στη σύγχρονη
επιχείρηση και η κυκλοφορία της δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και διεγείρει την
κινητοποίηση των εργαζομένων, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη
λήψη των αποφάσεων. Ένα άλλο σημαντικό γνώρισμα των οργανισμών υψηλής
απόδοσης είναι το ακαταμάχητο όραμα, το σημείο εκκίνησης. Οι εργαζόμενοι
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εμπνέονται και ενθουσιάζονται από ένα σημαντικό σκοπό, ένα όραμα, που δίνει σκοπό
και αξίες στην επιχείρηση και δημιουργεί κουλτούρα με σαφή προσανατολισμό και μια
καθαρή εικόνα της επιχείρησης στο μέλλον. Αισθάνονται αναπόσπαστο κομμάτι αυτού
του οράματος και ευθυγραμμίζουν τις προσωπικές τους αξίες με αυτές του οργανισμού
με αποτέλεσμα την αυξημένη κινητοποίησή τους. Εξάλλου, όπως σημειώνει ο
Blanchard ( 2007 ) ηγεσία είναι η «διαδικασία μέσω της οποίας ο οργανισμός πηγαίνει
κάπου». Η γνώση είναι ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας ενός οργανισμού.
Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη τόσο των ατόμων όσο και του οργανισμού σαν
σύνολο δημιουργεί κεφάλαιο γνώσης, το οποίο μεταδίδεται μέσα στον οργανισμό και
καταλήγει σε συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχείρησης. Μία
άλλη παράμετρος δημιουργίας υψηλής απόδοσης είναι ο προσανατολισμός στις
ανάγκες του πελάτη και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη σκοπιά του πελάτη.
Η σύγχρονη επιχείρηση επιδιώκει την εποικοδομητική κριτική της αγοράς και του
καταναλωτή. Ένας οργανισμός υψηλής απόδοσης επίσης διαθέτει συστήματα και
δομές, που υποστηρίζουν το όραμα και τη στρατηγική τους και ενεργοποιούν όλους
τους εμπλεκόμενους προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων. Τέλος η
συμμετοχή, η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι τρόπος ζωής για αυτές τις
επιχειρήσεις. Η κεντρική εξουσία δρα ως καταλύτης και όχι ως εμπόδιο στην
υπευθυνότητα και την ευκινησία, έτσι ώστε ο οργανισμός να μπορεί να χρησιμοποιεί το
καλύτερο που έχει να δώσει ο καθένας για τον κοινό σκοπό, την αύξηση της απόδοσης
( Thomas, 2007 ; Blanchard et al, 2007).
Η εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης απόδοσης
περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο είναι το στάδιο του σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια
του σχεδιασμού οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφωνούν και καθορίζουν τα αντικείμενα
και τους στόχους, στα οποία θα επικεντρωθούν. Ακολουθεί το στάδιο της καθοδήγησης,
κατά το οποίο η ιεραρχική πυραμίδα αντιστρέφεται και ο εργαζόμενος έρχεται στην
κορυφή. Ο μάνατζερ παρέχει όλα τα διαθέσιμα μέσα στη διάθεσή του εργαζόμενου, τον
βοηθά με κάθε τρόπο να εκτελέσει τα καθήκοντά του, επαινεί την πρόοδο και
αναστρέφει την άσχημη απόδοση. Ενεργεί ως προπονητής, προκειμένου ο εργαζόμενος
να φθάσει στο τελικό στάδιο επίτευξης του στόχου και να το καταφέρει. Η διοικητική
καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση αποτελούν ζωτικά βήματα στην επιτυχία ενός
συστήματος διοίκησης απόδοσης. Τέλος στο στάδιο του ελέγχου και οι δύο πλευρές
αξιολογούν την τελική απόδοση. Μέχρι πρότινος οι επιχειρήσεις έδιναν περισσότερο
βάρος στο στάδιο του ελέγχου και λιγότερο στο σημαντικότερο ίσως στάδιο, αυτό της
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καθοδήγησης. Και όμως στα πλαίσια της καθοδήγησης η εποικοδομητική κριτική, που
αφορά είτε σε έπαινο της προόδου είτε σε διορθώσεις λανθασμένης κατεύθυνσης ή
συμπεριφοράς, οδηγεί σε πραγματική βελτίωση και θεαματικά αποτελέσματα στην
απόδοση ( Hillman et al, 1990 ).
Η επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης σε μια επιχείρηση προϋποθέτει την ύπαρξη
ξεκάθαρης, ισχυρής κουλτούρας κι ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται
όλες οι διαδικασίες και οι πρακτικές της. Αυτό περιλαμβάνει τις αξίες, στάσεις,
πεποιθήσεις, συμπεριφορές και πρακτικές όλων των μελών του οργανισμού και
καθορίζει την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα για αλλαγή.
Στη σύγχρονη εποχή η άσκηση ηγεσίας υψηλού επιπέδου αφορά στη διαχείριση των
ανθρώπων με το σωστό τρόπο, με παροχή της κατεύθυνσης, υποστήριξης και
ενθάρρυνσης, που χρειάζονται, ώστε να φθάσουν στο υπέρτατο σημείο απόδοσης
( Blanchard et al, 2007 ). Η απόδοση ενός οργανισμού, μίας ομάδας ή ενός
μεμονωμένου ατόμου είναι το έναυσμα για την αλλαγή στον τρόπο διοίκησης. Η
απόδοση συνήθως φθίνει όταν η εργασία και οι απαραίτητες γι’ αυτήν δεξιότητες έχουν
αλλάξει ή όταν οι εργαζόμενοι χάνουν τη δέσμευση τους ( Blanchard et al, 2007 ). Η
απώλεια της δέσμευσης από την πλευρά του εργαζόμενου οφείλεται πολλές φορές στην
αίσθηση ότι ο προϊστάμενος ή ο οργανισμός έχουν επιδείξει άδικη συμπεριφορά. Αυτό
μπορεί να σημαίνει έλλειψη ανατροφοδότησης και εποικοδομητικής κριτικής ,
αδυναμία αναγνώρισης απόδοσης, άδικα πρότυπα απόδοσης, υπερεργασία και
συνθήκες εργασιακού άγχους.

1.4.3 Ο ρόλος του ηγέτη στην απόδοση μιας ομάδας

Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εστίαση στη δεξιότητα εφαρμογής μιας
διοικητικής συμπεριφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μια βελτιωμένη κατανόηση της
αποτελεσματικής διοίκησης, ενώ άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να επιφέρει βελτίωση στη
σταθερότητα αποτελεσμάτων ( Shipper & Davy, 2002 ). Παρόλο που υπάρχουν
αποδείξεις για τη θετική επίδραση των διοικητικών ικανοτήτων σε πολλούς τομείς της
δραστηριότητας μιας επιχείρησης, δεν έχει καθορισθεί ακριβώς η σχέση των
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δεξιοτήτων του μάνατζερ με την ολική επιχειρηματική επιτυχία ( Chen et al, 2015 ).
Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει αρνητική σχέση μεταξύ της ανασφάλειας στην εργασία
και την απόδοση, ενώ άλλες υποστηρίζουν ότι υπάρχει έντονη σχέση ανάμεσα στην
έλλειψη ικανοποίησης από τον προϊστάμενο ή την επιχείρηση και την ικανοποίηση από
την εργασία, καθώς και την απόδοση του εργαζόμενου. Αντίθετα η δέσμευση στην
καριέρα και τον οργανισμό έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση ( Kalkavan & Katrinli,
2014 ).
Οι στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση, αλλά είναι οι
επικεφαλής κάθε ομάδας που καλούνται να δημιουργήσουν το κλίμα μέσα στο οποίο θα
παραχθεί αξία από το ανθρώπινο δυναμικό. Το έργο τους εκτείνεται από την παροχή
του οράματος και τη γνωστοποίηση των στόχων μέχρι την ευθυγράμμιση με τον ηγέτη
και τον οργανισμό και την υπέρβαση του προσωπικού ενδιαφέροντος για την
επιβράβευση της συμμόρφωσης με αυτό ( Ozaralli, 2002 ).
Οι αποτελεσματικοί ηγέτες χρησιμοποιούν ένα σχέδιο συμπεριφορών κατάλληλων
για την κάθε περίσταση, οι οποίες αντιπροσωπεύουν έντονο ενδιαφέρον για τα
καθήκοντα, όπως είναι ο σχεδιασμός, ο καθορισμός και ο έλεγχος καθηκόντων,
εργασιών, αναθέσεων και διαδικασιών, και έντονο ενδιαφέρον για τις σχέσεις, όπως
υποστήριξη, ανάπτυξη και αναγνώριση του ανθρώπινου δυναμικού, των προσπαθειών
και των αποτελεσμάτων του ( Yukl, 2007 ). Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των
παραπάνω συμπεριφορών ανάλογα με τις καταστάσεις και τις ιδιαιτερότητες των
εργαζόμενων ενδυναμώνουν τις επιθυμητές συμπεριφορές, βελτιώνουν τις
διαπροσωπικές σχέσεις και αυξάνουν την ικανοποίηση με την εργασία, γεγονός που
οδηγεί σε αύξηση της αποδοτικότητας ( Yukl, 2007 ).
Ο επικεφαλής της κάθε ομάδας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία
της, δηλαδή την εκτέλεση καθηκόντων και διαδικασιών με στόχο την παραγωγή
επιθυμητού αποτελέσματος. Είναι ο ενδιάμεσος, συνδετικός κρίκος της κεντρικής
διοίκησης με τη βάση των εργαζομένων, επομένως καθήκον του είναι να επικοινωνήσει
με σαφήνεια το όραμα, την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης, αλλά και να
στοιχειοθετήσει τη «μεγάλη εικόνα» σε μια προσπάθεια να εναρμονίσει τα καθημερινά
καθήκοντα με το όραμα. Όταν οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκεται και
πού θέλει να πάει η επιχείρηση, ποια είναι η θέση τους σε αυτή και ποιες είναι οι
απαιτήσεις από τους ίδιους, είναι σε πλεονεκτική θέση, όσον αφορά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους με το πλέον αποδοτικό τρόπο. Για να αποδώσουν τα μέγιστα, έχουν
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ανάγκη παροχής από τον προϊστάμενό τους όχι μόνο των κατάλληλων πόρων, υλικών ή
άυλων, αλλά και της καθοδήγησης για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν
αυτούς τους πόρους. Η ανοιχτή επικοινωνία και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης
μπορούν να απογειώσουν τα επίπεδα συμμετοχής των εργαζομένων σε όλες τις
λειτουργίες της επιχείρησης. Οι πρακτικές και οι διαδικασίες οφείλουν να διακρίνονται
για την ευελιξία τους, να υποστηρίζουν τις νέες ιδέες και να προάγουν ομαδική
κουλτούρα. Η σύνδεση με τα αποτελέσματα του οργανισμού και ο έλεγχος της προόδου
οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας. Η αναγνώριση και η εκτίμηση της
προσωπικής και της ομαδικής απόδοσης, η επιβράβευση της τόλμης και της
δημιουργικότητας από τον προϊστάμενο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες βελτίωσης
της απόδοσης. Ο ηγέτης είναι ταυτόχρονα συνεργάτης και δάσκαλος, συνοδοιπόρος και
επιθεωρητής, χρησιμοποιεί και αξιοποιεί κάθε πόρο, κάθε μέσο και κάθε δεξιότητα
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης και της αύξησης της
απόδοσης. Αποτελεί ο ίδιος πρότυπο συμπεριφοράς για τους υφισταμένους του, τους
παροτρύνει να σκεφτούν με διαφορετικό τρόπο, είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση
ηθικού στην ομάδα με συνεχή υποστήριξη προόδου και επιβράβευση επιτευγμάτων και
τελικά δημιουργεί ένα κλίμα ικανοποίησης και επιπρόσθετης προσπάθειας και
αποτελέσματος ( Ozaralli, 2002 ; Blanchard et al, 2007 ; Haselberger, 2014).
Το κλειδί στην επιτυχία ενός οργανισμού είναι η δημιουργία κλίματος ενθάρρυνσης
κι εξουσιοδότησης των εργαζομένων. Ο ηγέτης, που ξεπερνά τη μετάδοση του
οράματος και προκαλεί την υιοθέτηση συμπεριφορών, που δημιουργούν στους
υπαλλήλους αυτοπεποίθηση και ταύτιση με τους στόχους της επιχείρησης, μεταφέρει
μεγάλες προσδοκίες και προάγει την ενεργοποίηση και την αποδοτικότητα, ανοίγει
πεδία ελεύθερα για προσωπικές πρωτοβουλίες και καινοτομία, απόκτηση νέων
δεξιοτήτων και έκφραση συμπεριφορών προσανατολισμένων στην κάλυψη στόχων και
τελικά προσωπικά και επιχειρησιακά επιτεύγματα. ( Ozaralli, 2002 ). Ο ηγέτης είναι ο
άνθρωπος που όλοι εμπιστεύονται και ακολουθούν, γιατί επιδεικνύει συμπεριφορές και
χρησιμοποιεί την εξουσία του με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφράζει το ενδιαφέρον του για
το προσωπικό του, να τους υπερασπίζεται, όταν πρέπει, να τους καθοδηγεί και να
εμπνέει συμπεριφορές που οδηγούν στην αφοσίωση και την παραγωγικότητα ( Mone et
al, 2011).
Η χρήση της ανταμοιβής έχει σαφώς θετική επίδραση στην απόδοση της εργασίας. Η
ανταμοιβή όμως έχει πολλά πρόσωπα.
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1.4.4 Η επίδραση της διοικητικής καθοδήγησης στην απόδοση

Η βελτίωση της απόδοσης ενός εργαζόμενου θεωρείται ως θετική αλλαγή της
συμπεριφοράς του και στροφή προς την απόκτηση δεξιοτήτων, την ενίσχυση της
παρακίνησης και την ανάπτυξη νέων, αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης
προβλημάτων ( Orth et al, 1987 ). Στη σημερινή εποχή έχει διευρυνθεί η αντίληψη του
τρόπου, με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν και της σημασίας της συμμετοχής των
εργαζομένων στη λειτουργία μιας επιχείρησης, οπότε η διοικητική καθοδήγηση
κερδίζει συνεχώς έδαφος στον επιχειρηματικό κόσμο και θεωρείται το σύγχρονο
σύμβολο της διοίκησης ( Minter & Thomas, 2000 ). Κατέχει ρόλο αποφασιστικής
σημασίας στην εξέλιξη του συστήματος διοίκησης ενός οργανισμού μεταφέροντας και
διαδίδοντας την πολύτιμη γνώση και τις δεξιότητες του πλέον αξιόλογου ανθρώπινου
περιουσιακού στοιχείου στους ηγέτες του μέλλοντος ( Longenecker & Neubert, 2005 ).
Τα στελέχη παροτρύνονται από τους ακαδημαϊκούς να αναλάβουν ρόλο «προπονητή»,
ώστε να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν οργανισμούς μάθησης, παρά το γεγονός
ότι σχετικά περιορισμένη παραμένει η έρευνα σχετικά με τις συμπεριφορές ή τα
μοντέλα καθοδήγησης που οδηγούν σε πραγματική αύξηση της ανάπτυξης του
προσωπικού και της απόδοσης μιας επιχείρησης ( Ellinger, 2003 ; Joo, 2005).
Η διοικητική καθοδήγηση περιλαμβάνει την καταβολή προσπάθειας από τον
εργαζόμενο, το ταίριασμα καθηκόντων, καταστάσεων και στρατηγικής και το επίπεδο
γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχει. Η λειτουργία αυτών των διαδικασιών
οδηγεί στη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων εργασίας (Agarwal et al, 2009).
Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις μόνο οφέλη μπορούν να αναμένουν να αποκομίσουν από
τη δημιουργία γόνιμων σχέσεων ανάμεσα στα στελέχη και το προσωπικό τους, την
εναρμόνιση των προσδοκιών του οργανισμού με την ανάπτυξη των εργαζομένων και
την κεφαλαιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, συνέπειες της
διοικητικής καθοδήγησης ( Sherman & Freas, 2004 ). Η επιτυχία της διοικητικής
καθοδήγησης έγκειται στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που ευνοεί την
παρακίνηση και τη συμμετοχή του εργαζόμενου σε όλα τα στάδια της προσπάθειας
επίτευξης των στόχων της επιχείρησης ( Barry, 1992 ).
Κάθε σύγχρονη διοικητική δραστηριότητα οφείλει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα
μάθησης. Η διοικητική καθοδήγηση, ως τέχνη βελτίωσης της απόδοσης, που
περιλαμβάνει σε όλα τα στάδια διάφορες μορφές μάθησης, επηρεάζει θετικά τη
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βελτίωση της ατομικής και της ομαδικής απόδοσης ( Ellinger, 2003 ; Park ,Yang &
McLean, 2008 ). Η υιοθέτηση της καθοδήγησης ως τρόπου ζωής μέσα σε μια
επιχείρηση προσφέρει στον εργαζόμενο, αλλά και στο μάνατζερ ευκαιρίες προσωπικής
ανάπτυξης μέσα από διαδικασίες συνεχούς αλληλεπίδρασης και μάθησης, με
καθημερινή επικοινωνία και παρατήρηση ( Graham et al, 1994 ; Longenecker &
Neubert, 2005). Η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών προσδίδει στον εργαζόμενο νέες
ικανότητες και τον καθιστά ανταγωνιστικό. Η καθοδήγηση περιλαμβάνει συνεχή
παροχή επίσημων και ανεπίσημων εκπαιδευτικών ευκαιριών για ανάπτυξη της
δυναμικότητας και της αποδοτικότητας μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης,
προκλήσεων και ελευθερίας. Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η ανάληψη
ευθυνών κατά τη διαδικασία καθοδήγησης δίνει στον εργαζόμενο αυτοπεποίθηση,
καθώς αισθάνεται την εμπιστοσύνη της διοίκησης στο άτομό του, με αποτέλεσμα να
αυξάνει την ικανοποίηση, που αισθάνεται στο εργασιακό περιβάλλον και τη δέσμευσή
του με τον οργανισμό. Οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις δημιουργούν σχέσεις
εμπιστοσύνης, ελαστικότητα στη λειτουργία, παρακίνηση στο πλαίσιο « γνώση –
ανάπτυξη – έμπνευση – ανάμειξη - επιβράβευση», εκδήλωση πάθους και εμφάνιση
όλων αυτών στην εργασιακή συμπεριφορά ( Mone et al, 2011 ). Συνέπεια της
δέσμευσης αποτελεί η ταύτιση των προσωπικών του στόχων με τους στόχους της
επιχείρησης και τελικά η αύξηση της απόδοσης της εργασίας του ( Park , Yang &
McLean, 2008 ). Αφετέρου η ικανοποίηση με το εργασιακό περιβάλλον δίνει
μεγαλύτερη παρακίνηση στον εργαζόμενο, ώστε να διαπρέψει και να παράγει
περισσότερα αποτελέσματα ( Agarwal et al, 2009).
Η διοικητική καθοδήγηση αποτελεί μία θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο σκέψης
σχετικά με την αποδοτική διοίκηση, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης
παρατήρησης, αξιολόγησης και συνεχούς ανατροφοδότησης σχετικά με την απόδοση,
γεγονός που συνεπάγεται την επιτάχυνση της μαθησιακής διαδικασίας και τη συνεχή
βελτίωση της απόδοσης ( Minter & Thomas, 2000 ). Παράλληλα συμβάλει καθοριστικά
στην απογείωση της αποδοτικότητας ενός μάνατζερ ( Longenecker &Neubert, 2005 ),
ειδικά αν έχει τη διάθεση να αναλάβει τον κίνδυνο απόρριψης του συνηθισμένου
τρόπου άσκησης διοίκησης ( Evered & Selman, 1989 ).
Η καθοδήγηση λειτουργεί στην κατεύθυνση της πλήρωσης των κενών ανάμεσα στην
τρέχουσα και την επιθυμητή απόδοση ( King & Eaton, 1999 ), ενισχύει την καινοτομία
και την ανάληψη πρωτοβουλιών και σ’ αυτό το πλαίσιο δημιουργεί το κατάλληλο
περιβάλλον για την ανακάλυψη νέων προσοδοφόρων λύσεων και την ανάπτυξη
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σχεδίων δράσης, που οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει
συνεχώς, η δυνατότητα που δίνεται στον εργαζόμενο να προσαρμόζεται στο καινούριο
και να αναζητά νέες βιώσιμες λύσεις και ιδέες, αυξάνει τις πιθανότητες αντιμετώπισης
άγνωστων καταστάσεων, προλαμβάνει καθυστερήσεις λόγω απροσδόκητων εξελίξεων,
παρακινεί τον εργαζόμενο να απομακρυνθεί από τα τετριμμένα και απογειώνει την
απόδοση ( Park, McLean & Yang, 2008 ).
Η εμπειρία έχει δείξει ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε ηχηρές αυξήσεις στην απόδοση
μιας επιχείρησης, πρέπει να αλλάξουμε το επικρατούν μοντέλο διοίκησης από
«ελεγκτικό» σε «εξουσιοδοτικό». Οι άνθρωποι αποτελούν πόρους, που πρέπει να
χρησιμοποιηθούν σωστά και αποτελεσματικά ( Evered & Selman, 1989 ). Μέσα από τη
διαδικασία της καθοδήγησης η διοίκηση δείχνει εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο,
επενδύει χρόνο και πόρους στην ανάπτυξή του, διευκολύνει την αυτοαποκάλυψη,
ενισχύει και απελευθερώνει τη δυναμικότητά του με αποτέλεσμα αυξημένη συμμετοχή
και αποδοτικότητα ( Ladyshewsky, 2009 ).
Τα οφέλη της διοικητικής καθοδήγησης στην ενεργητικότητα και τελικά την απόδοση
του καθοδηγούμενου εξαρτώνται από τον καθοδηγητή και τη σχέση του μαζί του, το
είδος της επικοινωνίας που υπάρχει μέσα σ’ αυτή τη σχέση και το βαθμό στον οποίο
επιτρέπει την ανταλλαγή εποικοδομητικής κριτικής ( Evered & Selman, 1989 ; Joo,
2005 ) . Η καθοδήγηση, ως συνεχής διαδικασία αντιμετώπισης των αναγκών που
προκύπτουν σε καθημερινή βάση, διευκολύνει τη δημιουργία στενών και στέρεων
δεσμών, που διακρίνονται για την αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό ανάμεσα στα
πρόσωπα. Ο εργαζόμενος αισθάνεται όχι μόνο ασφάλεια και σιγουριά, αλλά χαρά και
ικανοποίηση μέσα σ’ αυτή τη σχέση και επικεντρώνεται στη βελτίωση των γνώσεων
και των δεξιοτήτων του ( Marsh, 1992 ; Agarwal et al, 2009). Αποτέλεσμα η
δημιουργία εργασιακού κλίματος ανοιχτού σε ιδέες και ανταλλαγή απόψεων, που
διευρύνει τους ορίζοντες σκέψης πέρα από τα συμβατικά πρότυπα και ανοίγει νέες
κατευθύνσεις δράσης ( Evered & Selman, 1989 ; Graham et al, 1994 ). Η ενίσχυση της
επαγγελματικής συναίσθησης οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς με θετική επίδραση
στην προσωπική επιτυχία, την αποδοτικότητα και την επαγγελματική ικανοποίηση με
εντυπωσιακά αποτελέσματα στην επιτυχία του οργανισμού ( Joo, 2005 ).
Η αναγνώριση της θετικής πορείας απόδοσης, ως κομμάτι της εποικοδομητικής
κριτικής, που αποτελεί πρωταρχικό χαρακτηριστικό της καθοδήγησης, συμβάλει κατά
ένα μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη αισθήματος δέσμευσης του εργαζόμενου με τον
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οργανισμό, καθώς ενισχύει την ικανοποίηση, την αυτοπεποίθηση (Agarwal et al, 2009),
την παρακίνηση και το ηθικό, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση και
την αύξηση της απόδοσης ( Mone et al, 2011 ).
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί η επίδραση των διοικητικών
ικανοτήτων καθοδήγησης στην απόδοση των εργαζομένων του Δικτύου Καταστημάτων
της Εθνικής Τράπεζας και να αποδειχθούν στο δυνατό βαθμό, όσα εκτέθηκαν σχετικά
στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Παράλληλα επιχειρήθηκε η διερεύνηση της επίδρασης
των διοικητικών ικανοτήτων καθοδήγησης στην ικανοποίηση από την εργασία, τη
σαφήνεια της θέσης εργασίας, την ικανοποίηση από τη διοίκηση, την αφοσίωση στην
καριέρα και την αφοσίωση στον οργανισμό.
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με όσα αναφέρει η βιβλιογραφία, αναζητήθηκε η
επαλήθευση των παρακάτω υποθέσεων :
Υπόθεση 1 : Η επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης έχει θετική επίδραση
στην απόδοση των εργαζομένων
Υπόθεση 2 : Η επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης έχει θετική επίδραση
στην ικανοποίηση από την εργασία
Υπόθεση 3 : Η επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης έχει θετική επίδραση
στη σαφήνεια της θέσης εργασίας
Υπόθεση 4 : Η επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης έχει θετική επίδραση
στην ικανοποίηση από τον τρόπο διοίκησης
Υπόθεση 5 : Η επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης έχει θετική επίδραση
στην αφοσίωση στην καριέρα
Υπόθεση 6 : Η επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης έχει θετική επίδραση
στην αφοσίωση στον οργανισμό
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1.5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1.5.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή

Η Εθνική Τράπεζα, η μεγαλύτερη και πιο ιστορική τράπεζα στην Ελλάδα ιδρύθηκε
το 1841 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880,
ενώ από τον Οκτώβριο του 1999 η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το
1928, στην οποία συνέβαλε η Εθνική με κεφάλαια και προσωπικό, η Τράπεζα είχε το
εκδοτικό προνόμιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος.
Με περισσότερα από 170 χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον
οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και
ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας
έτσι τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών, ανταποκρινόμενη στις
σύγχρονες προκλήσεις. Με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, που επιβεβαιώνουν τόσο
την ηγετική της θέση στη Ν.Α. Ευρώπη, όσο και τις στρατηγικές της επιλογές, η Εθνική
Τράπεζα είναι η πρώτη και μοναδική ελληνική συμμετοχή στη λίστα Forbes ( 2007 )
των 500 κορυφαίων εταιριών του κόσμου, ενώ το 2013 κατετάγη στην 142η θέση
μεταξύ των 1000 κορυφαίων τραπεζών στον κόσμο, σύμφωνα με την αξιολόγηση του
«The Banker - Financial Times».
Ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας δραστηριοποιείται σε 12 χώρες ( ΝΑ Ευρώπη,
Μάλτα, Αίγυπτο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ν. Αφρική), όπου ελέγχει 10 τράπεζες και 64
εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών και λοιπών υπηρεσιών. Στην
Ελλάδα αριθμεί 528 καταστήματα και 1.414 ΑΤΜ και απασχολεί περίπου 10.000
εργαζόμενους. Από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και τα
εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης, όπως το Mobile, Phone και Internet Banking,
εξυπηρετούνται 11.250.800 πελάτες. Σε όλες τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται
απασχολεί συνολικά 34.129 εργαζόμενους ( σύμφωνα με την Έκθεση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης του 2014), γεγονός που καθιστά τον Όμιλο Εθνικής Τράπεζας
έναν από τους πλέον σημαντικούς εργοδότες στα Βαλκάνια.
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1.5.2 Η ανάπτυξη προσωπικού στην Εθνική Τράπεζα

«…η δύναμη της Τράπεζας και του Ομίλου πηγάζει από το Προσωπικό της. Η
ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού επιπέδου προσωπικού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα
της Τράπεζας και του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα διασφαλίζει καλές και
ασφαλείς συνθήκες εργασίας με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους, εφαρμόζει
αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης απόδοσης και οργανώνει σημαντικά προγράμματα
επιμόρφωσης και ανάπτυξης για τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού
της…» ( απόσπασμα από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του
Ομίλου).
Η Εθνική Τράπεζα αναγνώριζε ανέκαθεν την ιδιαίτερη σημασία του ανθρώπινου
δυναμικού της, ως βασικότερου παράγοντα για την εξέλιξη και την επιχειρηματική της
επιτυχία και εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στην επιλογή, την εκπαίδευση, την
αξιολόγηση, την εξέλιξη και την ικανοποίηση των εργαζομένων σε αυτήν. Από το 1975
λειτουργεί η «Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως», η οποία εξελίχθηκε στην πορεία και σήμερα η
εκπαιδευτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην Εθνική Τράπεζα διενεργείται από
τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου.
Σ’ αυτό το πλαίσιο η Τράπεζα προσφέρει πλήθος εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που καλλιεργούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές και
στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας των εργαζομένων να είναι σε θέση να
προσαρμόζονται και να διαχειρίζονται τις διαρκείς αλλαγές του μεταβαλλόμενου
εξωτερικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα την ιδέα της αυτοεκπαίδευσης και
της δια βίου μάθησης.

1.5.3 Η διοικητική καθοδήγηση στην Εθνική Τράπεζα

Το 1968 συστάθηκε η «Ομάδα Στελεχών Επιλογής και Ανάπτυξης Προσωπικού
παρά τω Διοικητή», που σήμερα λειτουργεί ως Υποδιεύθυνση της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Προσωπικού. Ανάμεσα σε άλλες ευθύνες διερευνά τις κλίσεις, τις
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δεξιότητες και τις επαγγελματικές ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, αναπτύσσει
προγράμματα καριέρας, διοργανώνει και διαχειρίζεται Κέντρα Αξιολόγησης και
Ανάπτυξης, μέσα στα οποία δημιουργείται δεξαμενή εργαζομένων που διαθέτουν
υψηλό δυναμικό και παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση εργαζομένων και
στελεχών της Τράπεζας και του Ομίλου.
Η διοικητική καθοδήγηση εφαρμόζεται από την Υποδιεύθυνση Επιλογής πιλοτικά τα
τελευταία τρία χρόνια μέσω εξατομικευμένων επαφών με στελέχη της Τράπεζας. Το
πρόγραμμα, όπως και τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης είναι αναγνωρισμένα και
πιστοποιημένα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καθοδήγησης (International Coaching
Federation).
Μέσω της εφαρμογής e-learning της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Προσωπικού τα
χαμηλόβαθμα στελέχη μπορούν να παρακολουθήσουν το ηλεκτρονικό σεμινάριο
«Βασικές Αρχές Management », που προσφέρεται ως προετοιμασία για την
παρακολούθηση του Προγράμματος «Ανάπτυξη Διοικητικών Δεξιοτήτων I & II» για
μεσαία και ανώτερα στελέχη Διοίκησης και Δικτύου Καταστημάτων, στο οποίο το
2014 συμμετείχαν 153 εργαζόμενοι (3.344 ανθρωποώρες). Τα εξειδικευμένα
προγράμματα καθοδήγησης απευθύνονται κυρίως σε ανώτερα στελέχη της Διοίκησης,
χωρίς να αποκλείονται οι συμμετοχές των υπολοίπων στελεχών και προσανατολίζονται
κυρίως στην ενίσχυση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Μετά από σχετικό
αίτημα και συζήτηση με τα εξειδικευμένα στελέχη, ώστε να εντοπισθούν οι
πραγματικές ανάγκες, η καθοδήγηση μπορεί να αφορά και σε άλλους τομείς και
δεξιότητες των ενδιαφερομένων. Σε όλα τα προγράμματα προβλέπονται ατομικές
συναντήσεις με τους συμμετέχοντες, στα πλαίσια των οποίων δίδεται ιδιαίτερη σημασία
στην παροχή ανατροφοδότησης για την επίδοση και τη συνολική επαγγελματική τους
παρουσία.
Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και την Ευρώπη επηρέασε σε
σημαντικότατο βαθμό τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατά τη
συνέπεια και της Εθνικής Τράπεζας, την οδήγησε σε μια σειρά εξελίξεων, που την
ανάγκασαν να δώσει προτεραιότητα σε προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης και
διατήρησης της ηγετικής της θέσης στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και της ανάκαμψης της
ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των
εμπλεκομένων Διευθύνσεων καθυστέρησε την υλοποίηση ενός έργου εξαιρετικής
δυναμικής από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού, που προβλέπει την ενίσχυση του
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συμβουλευτικού και καθοδηγητικού ρόλου της Υποδιεύθυνσης Επιλογής. Στις άμεσες
προτεραιότητες της Διοίκησης σήμερα είναι η κατάρτιση προγραμμάτων για τη
συστηματική διερεύνηση των προσόντων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών
ιδιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού και την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του σε
σχέση με τις εκάστοτε ανάγκες της Τράπεζας, καθώς επίσης η αξιολόγηση της
σκοπιμότητας για τη δημιουργία προγράμματος ανάπτυξης των ανώτατων στελεχών,
μετά την επιτυχή υλοποίηση αναλόγων προγραμμάτων διοικητικών δεξιοτήτων, σχεδόν
στο σύνολο της υφιστάμενης ιεραρχίας και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του
Προγράμματος Ανάπτυξης Ηγεσίας για ανώτατα στελέχη.
Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται η καθολική εφαρμογή του νέου ενιαίου Συστήματος
Διοίκησης της Απόδοσης, το οποίο πιλοτικά εφαρμόστηκε το 2014 στη Θυγατρική του
Ομίλου Stopanska Banka a.d. Skopje (SB). Στα πλαίσια του νέου συστήματος
αξιολογήθηκαν αρχικά τα υψηλόβαθμα στελέχη σε ετήσια βάση για το 2013 και το
2014 το σύνολο του προσωπικού, ενώ η εφαρμογή του νέου ενιαίου Συστήματος
επεκτάθηκε στην Εθνική Τράπεζα για την αξιολόγηση των θέσεων της ανώτατης
ιεραρχίας της Τράπεζας κατά το 2015.
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1 Πεδίο έρευνας - Δειγματοληψία

Στα πλαίσια εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
διεξαχθεί έρευνα στο σύνολο των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας, για το λόγο
αυτό και για την ταχύτερη και εγκυρότερη συλλογή αποτελεσμάτων προτιμήθηκε η «εκ
συστάδος» ( cluster ) δειγματοληψία και επιλέχθηκαν αρχικά 50 Καταστήματα από δύο
Περιφερειακές Διευθύνσεις της Εθνικής Τράπεζας, που καλύπτουν περιοχές της
Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Μοιράστηκαν 10 ερωτηματολόγια σε τρία Καταστήματα, προκειμένου να
διαπιστωθεί ο βαθμός, στον οποίο οι ερωτήσεις γίνονται κατανοητές από τους
ερωτηθέντες, καθώς και η προθυμία των υπαλλήλων να απαντήσουν σε αυτές. Επίσης
αναζητήθηκε ο πλέον επιθυμητός τρόπος διανομής των ερωτηματολογίων. Έτσι το
Δεκέμβριο του 2015 στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 90 ερωτηματολόγια
σε 35 καταστήματα, 30 ερωτηματολόγια σε έντυπη μορφή μοιράστηκαν σε 6
καταστήματα, ενώ δόθηκε επίσης η ευχέρεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου μέσω
της εφαρμογής «google forms». Κάποια από τα ερωτηματολόγια, που παραλήφθηκαν,
έπρεπε να απορριφτούν, γιατί δεν ήταν ορθά συμπληρωμένα (σε κάποια
παραλείφθηκαν κάποιες ερωτήσεις, ενώ σε άλλα εντοπίστηκαν διπλές απαντήσεις στην
ίδια ερώτηση). Τελικά συλλέχθηκαν 56 σωστά συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, από
υπαλλήλους 18 καταστημάτων.

2. 2 Ερευνητική μέθοδος και εργαλείο

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση
των διοικητικών δεξιοτήτων καθοδήγησης στην απόδοση μιας επιχείρησης διεξήχθη
ποιοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίου. Λόγω των περιορισμών που
υφίστανται στην εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας αναζητήθηκε ένα
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ερωτηματολόγιο, το οποίο είχε ήδη αξιολογηθεί και χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε
προηγούμενη έρευνα.
Στα ερωτήματα, τα οποία καλείται να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα, βρέθηκε
ότι ταιριάζει το ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Kalkavan και
Katrinli (2014) για την επίδραση της επίδειξης διοικητικών δεξιοτήτων καθοδήγησης
(managerial coaching behavior ) στην αντίληψη των εργαζομένων στον ασφαλιστικό
τομέα στην Τουρκία για την ικανοποίηση από την εργασία ( job satisfaction ), τη
σαφήνεια της θέσης εργασίας ( role clarity ), την ικανοποίηση από τον τρόπο διοίκησης
( satisfaction with manager ) , την αφοσίωση στην καριέρα ( career commitment ) , την
απόδοση ( job performance ) και την αφοσίωση στον οργανισμό ( organization
commitment ) , το οποίο προσαρμόστηκε κατάλληλα και παρουσιάζεται στο
Προσάρτημα.
Η μέθοδος της παρατήρησης, ως ερευνητικό εργαλείο, απαιτεί χρόνο, αλλιώς
περιορίζει την έρευνα σε ελάχιστούς εργασιακούς χώρους, οπότε περιορίζει και το
δείγμα. Η δομημένη συνέντευξη απαιτεί επίσης χρόνο και εμπειρία από την πλευρά του
ερευνητή. Επιπρόσθετα στη συγκεκριμένη περίπτωση εγκυμονεί τον κίνδυνο εξαγωγής
επισφαλών συμπερασμάτων, καθώς ο ερωτώμενος ενδέχεται να μην αισθάνεται άνετα
να συζητήσει ανοιχτά θέματα, που αφορούν την άποψή του για συμπεριφορές του
διευθυντή του. Το ερωτηματολόγιο προτιμήθηκε έναντι άλλων ερευνητικών εργαλείων,
γιατί αφενός εξασφαλίζει την ανωνυμία του συμμετέχοντα και αφετέρου του προσφέρει
την ευχέρεια να μελετήσει τις ερωτήσεις και να απαντήσει με μεγαλύτερη ειλικρίνεια
και εγκυρότητα.
Πρόκειται για ερωτηματολόγιο, που αποτελείται από 36 ερωτήσεις κλειστού τύπου,
χωρισμένες σε επτά κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από 8 ερωτήσεις, που
αφορούν στη διερεύνηση της διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης ( managerial
coaching behavior), που επιδεικνύεται από το διευθυντή της μονάδας, στην οποία
ανήκει ο ερωτώμενος. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από 3 ερωτήσεις, που
στοχεύουν στη διερεύνηση της ικανοποίησης του εργαζόμενου από τη θέση εργασίας
( job satisfaction ). Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει 6 ερωτήματα, που αποβλέπουν στη
σαφήνεια της θέσης εργασίας ( job clarity ) για τον εργαζόμενο. Η τέταρτη κατηγορία
απαρτίζεται από 3 ερωτήσεις, με σκοπό τη διερεύνηση της ικανοποίησης του
ερωτώμενου από τον τρόπο διοίκησης του διευθυντή της μονάδας ( satisfaction with
manager ). Η πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις, που αφορούν στην
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αφοσίωση στην καριέρα ( career commitment), όπως την αντιλαμβάνεται ο
ερωτώμενος. Η έκτη κατηγορία αποτελείται από 5 ερωτήσεις, που διερευνούν την
αντίληψη, που έχει ο εργαζόμενος για την απόδοση εργασίας του ( job performance).
Τέλος η έβδομη κατηγορία αποτελείται από 6 ερωτήματα, που διερευνούν την
αφοσίωση του εργαζόμενου στον οργανισμό ( organization commitment ).
Αρχικά υπήρχε η επιθυμία καταγραφής της πραγματικής απόδοσης των μονάδων,
στις οποίες ανήκουν οι ερωτώμενοι και η συσχέτισή της με τις δεξιότητες διοικητικής
καθοδήγησης, που διαθέτουν οι επικεφαλής των μονάδων αυτών, μία ιδέα που
εγκαταλείφθηκε σύντομα λόγω τεχνικών δυσκολιών. Για να είναι αξιόπιστα τα
ευρήματα, θα έπρεπε το δείγμα να είναι πολύ μεγαλύτερο, να περιλαμβάνει
περισσότερα Καταστήματα και τα ερωτηματολόγια θα έπρεπε να ταξινομηθούν ανά
κατάστημα. Αυτό κατέστη αδύνατο τελικά, λόγω του τρόπου με τον οποίο έγινε η
συλλογή των ερωτηματολογίων, αλλά και λόγω της αδυναμίας συλλογής των στοιχείων
απόδοσης από τα περισσότερα Καταστήματα. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε τελικά ως
στοιχείο μέτρησης η εκτίμηση των εργαζομένων για την απόδοσή τους.
Από τους ερωτώμενους ζητήθηκε να δηλώσουν το βαθμό, στον οποίο συμφωνούν με
όσα αναφέρονται στις ερωτήσεις, επιλέγοντας από μια κλίμακα Likert πέντε βαθμών,
ξεκινώντας από το 1, που αντιστοιχεί στο «καθόλου» και καταλήγοντας στο 5, που
αντιστοιχεί στο «απόλυτα».
Επίσης οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δώσουν προσωπικές πληροφορίες, που αφορούν
στο φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την προϋπηρεσία και τη θέση, που
κατέχουν στην ιεραρχία.
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό IBM SPSS Statistics
20.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

3.1 Στατιστική ανάλυση δημογραφικών στοιχείων

Η ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην έρευνα
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.
Από τον Πίνακα 1 βλέπουμε πως στο δείγμα υπερτερούν οι γυναίκες με ποσοστό
57,10% έναντι 42,90% των ανδρών, ενώ όσον αφορά στην ηλικία οι περισσότεροι
συμμετέχοντες ανήκουν στην κατηγορία 21-30 ετών ( ποσοστό 37,50% ), ακολουθούν
οι εργαζόμενοι ηλικίας 31-40 ετών ( 28,60% ) και οι 41-50 ετών (19,60%), ενώ
λιγότεροι ήταν οι νέοι 18-20 ετών (14,30%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων
( 55,40% ) έχουν πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, το 28,60% κατέχει
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 12,50% είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και μόλις
το 3,60% κατέχει διδακτορικό τίτλο. Όσον αφορά στην επαγγελματική εμπειρία του
δείγματος, παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό έχει προϋπηρεσία άνω των 10
ετών. Μόλις 19,60% είναι νέοι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία μικρότερη της δεκαετίας,
25,00% έχουν προϋπηρεσία 11-20 ετών, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος σε
ποσοστό 41,10% έχει εμπειρία 21-30 ετών και το 14,30% είναι εργαζόμενοι με
περισσότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας. Τέλος παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο
ποσοστό του δείγματος ( 46,40% ) αποτελείται από Στελέχη Καταστημάτων, δηλαδή
Προϊστάμενους και Υποδιευθυντές, το 37,50% είναι υπάλληλοι και το 16,10% είναι
Διευθυντές Καταστημάτων. Οι δύο τελευταίες παρατηρήσεις αποτελούν μία ένδειξη για
την εγκυρότητα των απαντήσεων, καθώς η πλειονότητα των ανθρώπων, που
ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, είναι εργαζόμενοι με μεγάλη εμπειρία, έχουν θέσεις
ευθύνης και επομένως βρίσκονται σε θέση να αξιολογήσουν ικανότητες και
συμπεριφορές, τόσο τις δικές τους, όσο και των άλλων.
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ΦΥΛΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΚΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΔΡΑΣ

24

42,90 %

18-20 ΕΤΩΝ

8

14,30 %

ΓΥΝΑΙΚΑ

32

57,10 %

21-30 ΕΤΩΝ

21

37,50 %

31-40 ΕΤΩΝ

16

28,60 %

41-50 ΕΤΩΝ

11

19,60 %

ΣΥΝΟΛΟ

56

100 %

ΣΥΝΟΛΟ

56

100 %

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΣΗ

7

12,50 %

1-10 ΕΤΩΝ

11

19,60 %

ΑΕΙ- ΤΕΙ

31

55,40 %

11-20 ΕΤΩΝ

14

25,00 %

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

16

28,60 %

21-30 ΕΤΩΝ

23

41,10 %

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

2

3,60 %

31-40 ΕΤΩΝ

8

14,30 %

ΣΥΝΟΛΟ

56

100 %

ΣΥΝΟΛΟ

56

100 %

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

21

37,50 %

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

26

46,40 %

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

9

16,10

ΣΥΝΟΛΟ

56

100 %

Πίνακας 1. Στατιστική ανάλυση δημογραφικών στοιχείων
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Σχήμα 2. Σχηματική παράσταση δημογραφικών στοιχείων

3.2 Έλεγχος αξιοπιστίας μοντέλου (reliability analysis )

Προκειμένου να ελεγχθεί η εσωτερική αξιοπιστία των δειγμάτων και να αξιολογηθεί
η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, υπολογίστηκε ο συντελεστής Crombach Alpha για
κάθε μία από τις κατηγορίες ερωτήσεων. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ανάλυση αξιοπιστίας.
Η αποδεκτή τιμή του συντελεστή Crombach Alpha, για να θεωρείται αξιόπιστο ένα
μοντέλο είναι μεγαλύτερη από το 0,7. Οι κατηγορίες ερωτήσεων για την ικανοποίηση
από τη διοίκηση και για τη διοικητική συμπεριφορά καθοδήγησης, που αποτελεί και το
αντικείμενο της εργασίας, παρουσιάζουν συντελεστή αξιοπιστίας οριακά αποδεκτό 0,797 και 0,795 αντίστοιχα - ενώ οι ερωτήσεις για την ικανοποίηση από την εργασία
παρουσιάζουν συντελεστή Crombach Alpha 0,657, χαμηλότερο από το αποδεκτό, αλλά
οριακά, οπότε μπορούμε να το δεχθούμε. Οι υπόλοιπες κατηγορίες ερωτήσεων
παρουσιάζουν αρκετά υψηλό συντελεστή αξιοπιστίας, ενώ για το σύνολο των
ερωτήσεων έχουμε Crombach Alpha 0,919.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

CROMBACH ALPHA

8

0,795

3

0,657

6

0,881

3

0,797

ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ

5

0,826

ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΟΝ

6

0,892

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

5

0,867

ΣΥΝΟΛΟ

36

0,919

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ανάλυσης εσωτερικής αξιοπιστίας μοντέλου

3.3 Ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (regression analysis )

Ο σκοπός της εργασίας είναι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η απόδειξη
της επίδρασης των διοικητικών ικανοτήτων καθοδήγησης του επικεφαλής
μιας ομάδας στην απόδοσή της. Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε ανάλυση
γραμμικής παλινδρόμησης ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, ώστε να βρεθεί ο
συντελεστής συσχέτισης β και ο συντελεστής προσδιορισμού r 2 ,τα αποτελέσματα της
οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Ο συντελεστής προσδιορισμού r 2 παίρνει την
τιμή 0,075, αρκετά χαμηλή, ενώ ο συντελεστής β έχει την τιμή 0,274, με σφάλμα
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παλινδρόμησης 0,123. Μπορούμε να δεχθούμε καταρχήν ότι υπάρχει συσχέτιση
ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, ίσως όχι τόσο μεγάλη, όσο θα περιμέναμε, αλλά θετική
και μάλιστα οι τιμές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές, καθώς sig = 0,041 < 0,05
( συνήθως αποδεχόμαστε ένα στατιστικό λάθος της τάξης του 5% ). Επομένως η
Υπόθεση 1, ότι η επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης έχει θετική
επίδραση στην απόδοση των εργαζομένων, μπορεί να γίνει αποδεκτή και μάλιστα το
συμπέρασμά μας έχει πιθανότητα 96 % να είναι σωστό.

Model Summary
Mode

R

R Square

l

Adjusted R

Std. Error of the Estimate

Square

1

,274a

,075

,058

,5783538

Ανεξάρτητη μεταβλητή : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
1

MANAGERIAL
COACHING SKILLS

Std. Error

3,290

,442

,257

,123

t

Beta

,274

7,441

,000

2,094

,041

Εξαρτημένη μεταβλητή : ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Πίνακας 3. Ανάλυση παλινδρόμησης συμπεριφοράς διοικητικής καθοδήγησης και αντίληψη απόδοσης

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες αναλύσεις και για τα άλλα ζεύγη, που
σχηματίστηκαν με ανεξάρτητη μεταβλητή την επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς
καθοδήγησης και εξαρτημένες μεταβλητές τις υπόλοιπες κατηγορίες ερωτήσεων, τα
αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω.
Στην περίπτωση της ικανοποίησης από την εργασία παρατηρούμε από τον Πίνακα 4
ότι ο συντελεστής προσδιορισμού r 2 βρέθηκε 0,066, αρκετά χαμηλός, ενώ ο
συντελεστής β έχει την τιμή 0,256, με std. error 0,166. Με sig = 0,057, στο όριο του
αποδεκτού στατιστικού λάθους, δεχόμαστε μεν τη θετική συσχέτιση των μεταβλητών,
αλλά αποδεχόμαστε με επιφύλαξη την Υπόθεση 2, δηλαδή η επίδειξη διοικητικής
συμπεριφοράς καθοδήγησης έχει θετική επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία.
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Sig.

Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the Estimate

Square
1

,256

a

,066

,048

,7829440

Ανεξάρτητη μεταβλητή : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)
1

MANAGERIAL COACHING
SKILLS

Std. Error
2,733

,599

,324

,166

Beta

,256

4,566

,000

1,948

,057

Εξαρτημένη μεταβλητή : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πίνακας 4. Ανάλυση παλινδρόμησης συμπεριφοράς διοικητικής καθοδήγησης και ικανοποίησης από
την εργασία

Από τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5, συνεπάγεται στατιστικά
σημαντική θετική συσχέτιση της επίδειξης διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης και
σαφήνειας θέσης εργασίας, καθώς ο συντελεστής προσδιορισμού r 2 υπολογίσθηκε
0,107 και ο συντελεστής β με την τιμή 0,327 με σφάλμα παλινδρόμησης 0,117 και sig.
= 0.014. Επομένως η Υπόθεση 3, η επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης
έχει θετική επίδραση στη σαφήνεια θέσης εργασίας, γίνεται αποδεκτή.
Για την σχέση διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης και ικανοποίησης από τον
τρόπο διοίκησης διαφαίνεται στα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6,
καθαρά συσχέτιση με συντελεστή προσδιορισμού r 2 ίσο με 0,347 και συντελεστή β
0,657 με Std. error 0,123 και μηδενικό στατιστικό λάθος. Άρα αποδεχόμαστε την
Υπόθεση 4, η επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης έχει θετική επίδραση
στην ικανοποίηση από τον τρόπο διοίκησης.
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Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the Estimate

Square
1

,327

a

,107

,090

,5513778

Ανεξάρτητη μεταβλητή : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)
1

Std. Error

Beta

3,140

,422

,297

,117

MANAGERIAL COACHING
SKILLS

,327

7,449

,000

2,539

,014

Εξαρτημένη μεταβλητή : ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πίνακας 5. Ανάλυση παλινδρόμησης συμπεριφοράς διοικητικής καθοδήγησης και σαφήνειας θέσης εργασίας

Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the Estimate

Square
1

,589

a

,347

,335

,5784149

Ανεξάρτητη μεταβλητή : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)
1

MANAGERIAL COACHING
SKILLS

Std. Error
1,662

,442

,657

,123

Beta

,589

3,759

,000

5,356

,000

Εξαρτημένη μεταβλητή : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πίνακας 6. Ανάλυση παλινδρόμησης συμπεριφοράς διοικητικής καθοδήγησης και ικανοποίησης από τη
διοίκηση

Όσον αφορά στη συσχέτιση της διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης με την
αφοσίωση στην καριέρα, ο συντελεστής β βρέθηκε 0,255 με στατιστικό λάθος στα όρια
του αποδεκτού (sig = 0,058) και σφάλμα παλινδρόμησης 0,166, όπως φαίνεται στα
στοιχεία του Πίνακα 7. Ο συντελεστής προσδιορισμού r 2 είναι αρκετά μικρός (0,065 ).
Υπάρχει μικρή μεν, αλλά θετική συσχέτιση, οπότε αποδεχόμαστε την Υπόθεση 5, η
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επίδειξη διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης έχει θετική επίδραση στην αφοσίωση
στην καριέρα.

Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the Estimate

Square
1

,255

a

,065

,048

,7801717

Ανεξάρτητη μεταβλητή : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)
1

Std. Error
2,690

,596

,321

,166

MANAGERIAL COACHING
SKILLS

Beta

,255

4,511

,000

1,938

,058

Εξαρτημένη μεταβλητή : ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ
Πίνακας 7 : Ανάλυση παλινδρόμησης συμπεριφοράς διοικητικής καθοδήγησης και αφοσίωσης στην καριέρα

Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the Estimate

Square
1

,206

a

,042

,025

,8198425

Ανεξάρτητη μεταβλητή : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)
1

MANAGERIAL COACHING
SKILLS

Std. Error
3,030

,627

,269

,174

Beta

,206

4,835

,000

1,547

,128

Εξαρτημένη μεταβλητή : ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Πίνακας 8. Ανάλυση παλινδρόμησης συμπεριφοράς διοικητικής καθοδήγησης και αφοσίωσης στον οργανισμό

57

Τέλος για την αφοσίωση στον οργανισμό η ανάλυση παλινδρόμησης, που
παρουσιάζεται στον Πίνακα 8, δείχνει μικρή συσχέτιση, με συντελεστή β ίσο με 0,206
(sig = 0,128) και συντελεστή προσδιορισμού r 2 ιδιαίτερα μικρό, 0,042. Τα
αποτελέσματα σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλή. Με πιθανότητα
στατιστικού λάθους περίπου 13% μπορούμε να αποδεχθούμε την Υπόθεση 6,
τονίζοντας όμως τη μικρή, έστω, επίδραση της διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης
στην αφοσίωση στον οργανισμό.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4.1 Περιορισμοί – Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων, που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα,
απέδειξαν μεν τις υποθέσεις που είχαν αρχικά τεθεί, όχι όμως στο βαθμό που
αναμενόταν σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Ένας
σημαντικός παράγοντας είναι σαφώς το μικρό μέγεθος του δείγματος. Στην έρευνα των
Kalkavan και Katrinli (2014) το δείγμα περιελάμβανε 229 ερωτηματολόγια από
διαφορετικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις οποίες οι εργαζόμενοι είχαν δεχθεί
διοικητική καθοδήγηση. Στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας αφενός ο αριθμός των
συμμετεχόντων ήταν μικρός, μόλις 56, αφετέρου οι εργαζόμενοι δεν είναι
εξοικειωμένοι με την έννοια της διοικητικής καθοδήγησης. Στην ουσία δεν
αξιολογήθηκε μία επίσημα εφαρμοσμένη συμπεριφορά διοικητικής καθοδήγησης, αλλά
επιχειρήθηκε περιγραφή δεξιοτήτων, που οι εργαζόμενοι εκτιμούν ως καθοδήγηση,
σύμφωνα με τις εμπειρίες και την αντίληψη του κάθε ατόμου.
Υπήρχαν επίσης άλλες δύο παράμετροι, που ενδεχομένως επηρέασαν τα ευρήματα.
Αφενός ζητήθηκε από τους ερωτώμενους η προσωπική τους εκτίμηση για την απόδοσή
τους και οι άνθρωποι είναι συνήθως γενναιόδωροι, όταν πρόκειται να προχωρήσουν σε
αξιολόγηση των δικών τους επιδόσεων. Αφετέρου το βασικό κομμάτι της έρευνας
αφορούσε τις διοικητικές ικανότητες καθοδήγησης, όπως επιδεικνύονται καθημερινά
στο χώρο εργασίας από τον επικεφαλής της μονάδας. Γεγονός είναι πως οι εργαζόμενοι
σπάνια αισθάνονται άνετα να αξιολογήσουν τους προϊσταμένους τους, ειδικά σε ένα
χώρο, όπου δε συνηθίζεται η 3600 αξιολόγηση.
Παρ’ όλα αυτά θεωρούμε ότι η παρούσα έρευνα πέτυχε μερικώς το σκοπό της. Η
αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αποτελεί βασική
επιδίωξη της διοικητικής καθοδήγησης. Από τα ευρήματα επιβεβαιώνεται πως υπάρχει
θετική επίδραση ανάμεσα στην καθοδήγηση και την απόδοση.
Η βελτίωση της απόδοσης αναφέρεται στη βιβλιογραφία ( Mone et al, 2011; Park at
al, 2008 ; Ozaralli, 2002 ; Haselberger, 2014 ) πως επιτυγχάνεται επίσης, όταν οι
εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, όταν έχουν επίγνωση του
ρόλου και των καθηκόντων τους, όταν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο διοίκησης
και τους δίνεται η εξουσιοδότηση να συμμετέχουν στις διαδικασίες.
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Η έρευνα απέδειξε ότι η ικανοποίηση από τον τρόπο διοίκησης εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τις ικανότητες διοικητικής καθοδήγησης. Επίσης επιβεβαίωσε τη θετική
σχέση της καθοδήγησης με την ικανοποίηση από την εργασία, τη σαφήνεια της θέσης
εργασίας και της αφοσίωσης στην καριέρα. Επομένως έμμεσα αποδεικνύεται πως οι
διοικητικές ικανότητες καθοδήγησης και η επίδειξη ανάλογης συμπεριφοράς παρέχουν
τη δυνατότητα αύξησης της απόδοσης της ομάδας, στην οποία εκδηλώνονται.

4.2 Προτάσεις για εφαρμογή των συμπερασμάτων στη Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού

Τα ευρήματα της έρευνας και τα επακόλουθα συμπεράσματα μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για ένα μοντέλο διοίκησης προσωπικού, που στηρίζεται στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της διοικητικής καθοδήγησης από τα
στελέχη. Η θετική συσχέτιση της διοικητικής συμπεριφοράς καθοδήγησης με την
ικανοποίηση από την εργασία και τον τρόπο διοίκησης αποδεικνύει πως οι εργαζόμενοι
εκτιμούν παρόμοιες συμπεριφορές της διεύθυνσης. Υπάρχει από την πλευρά του
προσωπικού η επιθυμία για ανάπτυξη δεξιοτήτων και παροχή καθοδήγησης από τα
στελέχη πρώτης γραμμής.
Στα καταστήματα των τραπεζών οι υπάλληλοι και τα στελέχη πρώτης γραμμής
βομβαρδίζονται συνεχώς με αιτήματα από τη Διοίκηση και τους πελάτες, ο έντονος
ανταγωνισμός απαιτεί παροχή υπηρεσιών ολοένα υψηλότερης ποιότητας και ο χρόνος
σπάνια στέκεται σύμμαχος. Καταρχήν διακρίνεται η ανάγκη σχετικής εκπαίδευσης των
στελεχών του Δικτύου και ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων καθοδήγησης με σκοπό
πρώτα να εμπεδώσουν την ανάγκη παροχής καθοδήγησης στο προσωπικό τους και
κατόπιν να την εντάξουν στην καθημερινή ατζέντα τους. Οι μάνατζερ οφείλουν να
δείξουν ενδιαφέρον για τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ελλείψεις του προσωπικού
τους. Μία καταγραφή των δυνατών σημείων και των αδυναμιών θα αποτελέσει τη βάση
για ένα πλάνο καθοδήγησης μέσα στο Κατάστημα, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση
των εργαζομένων, τη βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους και την καταγραφή της
ικανοποίησής τους στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης και τελικά στη βελτίωση των
αποτελεσμάτων της μονάδας.
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Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει μικρούς καθημερινούς στόχους, όπως
διαχείριση χρόνου, διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών ρουτίνας, διαχείριση σχέσεων
με πελάτες, τηλεφωνικές επαφές κ.ά. και να καταλήγει σε ανάπτυξη τεχνικών
πωλήσεων και επίτευξη στόχων. Με συνεχή επικοινωνία υπαλλήλων και μάνατζερ,
συζήτηση και ανατροφοδότηση εντοπίζονται δυσλειτουργίες και κενά, γίνονται οι
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και η συνολική προσπάθεια μπορεί να καταλήξει σε
θεαματικά αποτελέσματα.
Παρόλο που, όπως αναφέρθηκε ήδη, η Εθνική Τράπεζα έχει εντάξει τη διοικητική
καθοδήγηση στο πρόγραμμα ανάπτυξης του προσωπικού της, η άποψή μας είναι πως τα
στελέχη των Καταστημάτων δεν είναι απαραίτητο να περιμένουν την επίσημη
εφαρμογή του ή να την περιορίζουν στα χρονικά όρια της «εκπαίδευσης». Ακόμα και
ανεπίσημα, καθημερινά η συνδρομή τους στην ανάπτυξη των υφισταμένων τους είναι
καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας για όλους.

4.3 Προτάσεις για έρευνα
Παρά τη γενική παραδοχή ακαδημαϊκών και ερευνητών για τη θετική επίδραση της
διοικητικής καθοδήγησης στην επιτυχία ενός οργανισμού και την τακτική ανάθεσης της
ευθύνης εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού στον άμεσο προϊστάμενο, ακόμα
και σήμερα η έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα παραμένει περιορισμένη (Agarwal et al,
2009). Πρόκειται για ένα πεδίο χαοτικό, ανεξερεύνητο, γεμάτο ρίσκα κι όμως γεμάτο
υποσχέσεις ( Sherman & Freas, 2004 ).
Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να επαναληφθεί με μεγαλύτερο δείγμα και
συμμετοχή εργαζομένων από όλη τη γεωγραφική επικράτεια της Ελλάδας, ώστε να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να καταγραφεί η γνώση που
έχουν οι εργαζόμενοι για τη διοικητική καθοδήγηση. Όπως αναφέρθηκε ήδη, σύντομα
στα προγράμματα διοικητικής καθοδήγησης θα συμπεριληφθεί το σύνολο των
στελεχών της Εθνικής Τράπεζας, οπότε μετά την εφαρμογή τους θα μπορούσε να
διεξαχθεί μία νέα έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων.
Μεγάλο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε επίσης η διερεύνηση της επιθυμίας των
εργαζομένων να συμμετέχουν σε παρόμοια προγράμματα, κάτι που θα έδειχνε και το
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βαθμό, στον οποίο είναι διατεθειμένοι να διευρύνουν τις ικανότητές τους και τελικά την
απόδοση τους, καθώς πολλές φορές προβάλουν αντίσταση, γιατί θεωρούν ότι ένα
πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της απόδοσης φανερώνει ένα
πιο απαιτητικό οργανισμό και παραβλέπουν τα οφέλη, που θα αποφέρει αυτό στη δική
τους ανάπτυξη (Agarwal et al, 2009).
Υπάρχει ακόμα ευρύ πεδίο ανοιχτό για έρευνα, προκειμένου να ανιχνευθούν
παράγοντες που επηρεάζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, ώστε να ακολουθήσουν μία
τέτοια διαδικασία, να αποκτήσουν και να ενισχύσουν δεξιότητες καθοδήγησης και να
επιδείξουν ανάλογη συμπεριφορά στους υφισταμένους τους. . Ακόμα αξίζει να
ερευνηθούν οι συμπεριφορές και τα μοντέλα καθοδήγησης που οδηγούν στην αύξηση
της ανάπτυξης των εργαζομένων και ο βαθμός που επηρεάζουν την απόδοση της
επιχείρησης. Μεγάλη σημασία επίσης παρουσιάζει για ένα οργανισμό η διερεύνηση του
βαθμού στον οποίο επηρεάζει η ανάπτυξη των στελεχών την ανάπτυξη των
υφισταμένων τους.
Η αρμονική, ομαδική εργασία θεωρείται ότι συμβάλει θετικά στην ομαλή λειτουργία
ενός οργανισμού και την επίτευξη των στόχων του. Θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί
κατά πόσο η διοικητική καθοδήγηση συμβάλει στη συνοχή της ομάδας και τη
δημιουργία ομαδικού κλίματος δραστηριότητας, όπως επίσης και κατά πόσον οι
ομαδάρχες λειτουργούν αποτελεσματικά ως ομαδικοί καθοδηγητές. Επίσης ενδιαφέρον
παρουσιάζει η ανίχνευση των παραγόντων που διαφοροποιούν τον αποτελεσματικό
καθοδηγητή από αυτόν με μικρότερη επιτυχία.

62

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ταχεία ανάπτυξη της επικοινωνίας και της τεχνολογίας της πληροφορίας και ο
ανελέητος παγκόσμιος ανταγωνισμός αναγκάζουν συνεχώς τους οργανισμούς να
αναθεωρήσουν τις διαδικασίες και τις δομές τους. Στο σύγχρονο κόσμο των
επιχειρήσεων πολλά από τα διοικητικά καθήκοντα με τη μορφή που γνωρίζαμε τελούν
υπό εξαφάνιση. Νέες προκλήσεις δημιουργούν την ανάγκη προσαρμογής του τρόπου
διοίκησης και της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων μοντέλων διοίκησης και άσκησης
ηγεσίας, που αντικαθιστούν τα αυστηρά ιεραρχικά συστήματα διοίκησης ( Graham et
al, 1994 ). Και για τα στελέχη όμως σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που
επιφέρει κατάλυση της εργασιακής ασφάλειας, δημιουργείται η ανάγκη δημιουργίας
νέων μοντέλων καριέρας, του «πνευματικού κεφαλαίου», μέσα από διαδικασίες
καθοδήγησης, που ενισχύει τα στελέχη με δεξιότητες απαραίτητες για τη διατήρηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ( Sherman & Freas, 2004 ).
Η άσκηση της διοίκησης θεωρείται σήμερα ως τέχνη βασισμένη στον άνθρωπο, που
εστιάζει στη δημιουργία και τη διατήρηση περιβάλλοντος και πλαισίου που δίνει στον
εργαζόμενο τη δυνατότητα και την εξουσιοδότηση, ώστε να παραχθούν επιθυμητά
αποτελέσματα και επιτεύγματα ( Barry, 1992 ). Η εξέλιξη στον οργανωτικό σχεδιασμό
μιας επιχείρησης προβλέπει αναθεώρηση του ρόλου του διευθυντή, μεταβολές στη
σχέση μεταξύ εργαζόμενου και προϊστάμενου και εκτεταμένη εφαρμογή διοικητικής
καθοδήγησης, που προσφέρει ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση των
υφισταμένων (Agarwal et al, 2009). Ο προϊστάμενος καλείται να διαδραματίσει το
ρόλο του δάσκαλου, του μέντορα, του στρατηγικού εκπαιδευτή, του αξιολογητή, να
προσελκύσει και να παρακινήσει, να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει, να ικανοποιήσει
και να κρατήσει, να δεσμεύσει στην επιχείρηση το καλύτερο προσωπικό, για να
απογειώσει την απόδοσή της ( Elinger et al, 2003 ). Η διοικητική καθοδήγηση σε αυτό
το πλαίσιο αναφέρεται στη διοικητική λειτουργία δημιουργίας, μέσα από την
επικοινωνία, αυτού του κλίματος παραγωγής επιθυμητών αποτελεσμάτων. Απαιτεί την
αναθεώρηση και το μετασχηματισμό του παραδοσιακού μοντέλου διοίκησης,
οργάνωσης και εργασίας, προτάσσοντας μια δυναμική θεώρηση της οργάνωσης μιας
επιχείρησης, που βασίζεται στη σχέση, τη δέσμευση, το σκοπό και τα αποτελέσματα
και όχι σε ρόλους, ιεραρχία, εγκυκλίως προβλεπόμενες εντολές και εξουσία ( Evered &
Selman, 1989 ; Burdett, 1998 ).
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Η διοίκηση της απόδοσης λειτουργεί ως πλαίσιο, μέσα στο οποίο ελέγχεται και
αξιολογείται καθημερινά η απόδοση των εργαζομένων, ενθαρρύνεται η δέσμευσή τους
προς την επιχείρηση και αποτρέπεται ο εκτροχιασμός από την πορεία προς την επιτυχία
( Mone et al, 2011). Σ’ αυτό το πλαίσιο η διοικητική καθοδήγηση δεν αποτελεί απλά
ένα νέο τρόπο διοίκησης, αλλά μία υπενθύμιση αυτού που πραγματικά μετράει στη
διοίκηση, την οργάνωση και την εργασία, μια νέα προσέγγιση της αύξησης στην
απόδοση σε τμήματα που έμειναν στάσιμα ή μη παραγωγικά, με προσανατολισμό στη
δημιουργία και διατήρηση μοναδικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, του
ανθρώπινου κεφαλαίου.
Ο απώτερος σκοπός της διοικητικής καθοδήγησης είναι μέσα από ανάπτυξη και
παρακίνηση, που οδηγούν σε προσωπική επιτυχία, που περιλαμβάνει την ατομική
απόδοση, την ανταμοιβή, την εξέλιξη, την ικανοποίηση από την επιχείρηση και τη
δέσμευση σε αυτή, να επιτευχθεί η επιχειρησιακή επιτυχία, δηλαδή η απόδοση της
επιχείρησης ως σύνολο, η διακράτηση των ταλαντούχων στελεχών και η οργανωσιακή
εξέλιξη (Joo, 2005 ; Park et al, 2008 ). Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης,
διαφοροποιημένης σχέσης μεταξύ προϊστάμενου και υφισταμένων, που ξεφεύγει από τα
στερεότυπα του διοικητή και του διοικούμενου, του εκπαιδευτή και του
εκπαιδευόμενου και αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αλλαγή
συμπεριφορών, ενθαρρύνοντας τον καθοδηγούμενο να ξεπεράσει τα προηγούμενα
επίπεδα απόδοσής του. Τελικά η ικανότητα δημιουργίας δυναμικών εργασιακών
σχέσεων εμπιστοσύνης, δέσμευσης και στόχων και η επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας
είναι παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση της απόδοσης και της
αποτελεσματικότητας.
Στη σύγχρονη αντίληψη διοίκησης οι διοικητικές δεξιότητες καθοδήγησης αποτελούν
ιδιαίτερα χρήσιμο τμήμα της εργαλειοθήκης ενός στελέχους. Άριστη ικανότητα
επικοινωνίας, ακρόασης, ανάλυσης συμπεριφορών και καταστάσεων, ενδιαφέρον για
τον άνθρωπο, ηθική, αξιοπιστία, συνέπεια, παροχή και αποδοχή εποικοδομητικής
κριτικής, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ελευθερίας και παρακίνησης είναι
κάποιες από τις βασικές δεξιότητες που καθιστούν ένα μάνατζερ αποτελεσματικό
καθοδηγητή.
Σε μια εποχή που οι οργανισμοί αναζητούν φανατικά τρόπους, για να ενισχύσουν την
αποτελεσματικότητα των στελεχών τους σε όλα τα επίπεδα και να προσαρμοσθούν σε
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η διοικητική καθοδήγηση παρέχει την
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ευχέρεια να δημιουργηθεί αξία μέσα από όλους τους πόρους, γι’ αυτό και αποτελεί ένα
εξαιρετικό εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης της απόδοσης.
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