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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής της καθοδήγησης coaching σε καινοτόμες πρακτικές στο δημόσιο τομέα. Σε περιόδους κρίσης και
συνεχών αλλαγών στο παγκόσμιο εργασιακό τοπίο η αναζήτηση και η ανάπτυξη των
ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα άτομο δεν μπορoύν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη
σωστή καθοδήγηση. Οι άνθρωποι οφείλουν να ανακαλύψουν καινούργιους τρόπους
διαχείρισης των αλλαγών, προωθώντας και αναδεικνύοντας τα θετικά στοιχεία και τη
δυναμική τους. Με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται μια απόπειρα
περιγραφής των εννοιών της διοίκησης, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στα
πλαίσια της δημόσιας διοίκησης. Καταγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες
της καθοδήγησης, καθώς επίσης υπογραμμίζεται η κρίσιμη συμβολή της στην
ανάπτυξη ηγετικών ρόλων, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της απόδοσης, στη
συνεργασία μέσα σε ομάδες, στην ολιστική προσέγγιση, στην κινητοποίηση και στην
ενθάρρυνση ανάπτυξης πρωτοβουλιών και κουλτούρας της καινοτομίας. Στη συνέχεια,
ο αναγνώστης, μέσα από την παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η
Δημόσια Διοίκηση και των εμποδίων που συναντά η καινοτομία, είναι σε θέση να
σχηματίσει σαφή εικόνα για τον καθοριστικό ρόλο της συνεισφοράς της καθοδήγησης
στην προώθηση καινοτόμων πρακτικών στο δημόσιο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο της
συνεισφοράς βασίστηκε και η διεξαγόμενη έρευνα που έλαβε χώρα στη Διεύθυνση
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Διεύθυνση Αστικής
Κατάστασης Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Τα ευρήματα της έρευνας καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η ύπαρξη ικανοτήτων και
χαρακτηριστικών coach - καθοδηγητή έχουν θετική επίδραση στη διοίκηση και την
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με την επίτευξη των
στόχων της υπηρεσίας.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the contribution of guidance - coaching in
innovative practices in the Public sector. In times of crisis and ongoing changes in the
working scene, researching and developing an individual's capacities cannot be done
without proper guidance. People owe to discover new ways of coping with these
modifications while promoting their skills and dynamics. This literature review is an
attempt to describe the concepts of administration, education, and innovation within the
Public Administration. Characteristics and skills of coaching are being recorded. It is
also emphasized how critical this contribution is, in order to develop leadership roles, to
improve productivity and efficiency, to promote cooperation within groups, to exert the
holistic approach and encourage growth initiatives and culture of innovation. The
reader, through the presentation of the challenges that the Public Administration and the
innovation face, is able to form a clear picture of the key role of the guidance
contribution to the promotion of innovative practices in the Public sector. Hence, this
ongoing investigation, which is performed to contribute as described above, was held in
the Aliens and Immigration Department of Thessaloniki and the Civil Status Directorate
of Thessaloniki of the Decentralized Administration of Macedonia-Thrace. The findings
conclude that the existence of coaching skills and abilities have a positive effect on the
Public Administration and are one of great importance on encouraging initiatives in the
Public sector.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο σημερινό, έντονα ιδιόμορφο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι οργανισμοί
βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σύνολο προκλήσεων που σχετίζονται με την
οικονομική αστάθεια και τις συνέπειες των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Οι νέες
συνθήκες επιβάλλουν την εγκαθίδρυση και εφαρμογή μιας δυνατής στρατηγικής για τη
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού με σκοπό την καλύτερη δυνατή στελέχωση, την
ενίσχυση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και, την
αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Επομένως, τα σύγχρονα
διευθυντικά στελέχη καλούνται να εφοδιαστούν με κατάλληλες δεξιότητες που τους
επιτρέπουν να καλλιεργήσουν δυναμικές σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας, οι
οποίες με τη σειρά τους στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων
και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στη λειτουργία των οργανισμών τους. Λόγω
της διαρκούς μεταβολής, απαιτείται μακροπρόθεσμα προνοητική δράση: νέες ιδέες,
δημιουργικότητα και καινοτομία. Αναμφισβήτητα, οι καινοτόμες πρακτικές αποτελούν
τον οδηγό για την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να φέρει τον αναγνώστη σε επαφή με την έννοια της
διοικητικής καθοδήγησης – coaching, θέτοντας ταυτόχρονα τον προβληματισμό της
χρησιμότητάς της στη λειτουργία του δημοσίου τομέα. Στο πρώτο μέρος με τη
βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρείται μια κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας και
των σχετικών μελετών που έχουν δημοσιευτεί σχετικά με την καταγραφή των
δεξιοτήτων του coaching καθώς, και του τρόπου με τον οποίο αυτό σχετίζεται με την
ανάπτυξη, την ικανοποίηση και την παρακίνηση των εργαζομένων για καινοτομία,
ώστε να γίνει μια απόπειρα ερμηνείας της δημοτικότητας του στο παγκόσμιο
επιχειρηματικό στερέωμα και του καταλυτικού ρόλου στη δημιουργία νέας
επιχειρησιακής κουλτούρας. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά τη μεθοδολογική
προσέγγιση της έρευνας, του πεδίου εφαρμογής και την ανάλυση ευρημάτων,
χρησιμοποιώντας τεχνικές της ποιοτικής μεθόδου. Τέλος, στην ενότητα των
συμπερασμάτων και προτάσεων περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της εργασίας, οι
περιορισμοί και η επιχειρηματολογία των μελλοντικών προοπτικών για σχετική
έρευνα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
1.1.1 Η έννοια της Διοίκησης- HRM (management)

Στη σφαίρα του επιχειρηματικού κόσμου, η διοίκηση παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Ο
εργαζόμενος καλείται να υλοποιήσει ένα έργο πολυδιάστατο τόσο ατομικά όσο και
ομαδικά. Η ομάδα μέσα σε έναν οργανισμό αντιμετωπίζει πολύπλευρες και
πολύμορφες προκλήσεις που προκύπτουν καθημερινά και η διοίκηση οφείλει σε κάθε
μία ξεχωριστή περίπτωση να ευθυγραμμιστεί με τις εξελίξεις και να αξιοποιήσει το
ανθρώπινο δυναμικό της. Η παραδοσιακή αντίληψη που θεωρούσε τον ανθρώπινο
παράγοντα κόστος για μια επιχείρηση / οργανισμό εκσυγχρονίζεται στη θεώρηση του
ανθρώπινου παράγοντα ως στρατηγικό πόρο (Ιορδάνογλου, 2008). Επομένως, το
ανθρώπινο δυναμικό ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα το
πολυτιμότερο κεφάλαιο ενός οργανισμού. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ)
δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους, θεωρώντας την
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Επιπλέον αποστολή της διοίκησης είναι ο διαχωρισμός ρόλων και υποχρεώσεων, η
διαχείριση των ίδιων των μελών της ομάδας και η εύρεση της πιο ικανής και
αποτελεσματικής λύσης που εκπληρώνει τους στόχους και των ομάδων και των
ατόμων ξεχωριστά (Thomas, 2007).
Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες της διοίκησης, σύμφωνα με τον (Thomas, 2007),
διακρίνονται σε:
 Σχεδιασμό, ο οποίος περικλείει τον καθορισμό στόχων και επιθυμητών
αποτελεσμάτων με βάση προβλέψεις για μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις,
την τυποποίηση των διαδικασιών, που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των
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στόχων και την κατάρτιση οικονομικού προγραμματισμού με αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων.
 Οργάνωση, σε αυτό το στάδιο καθορίζονται οι δομές εξουσίας, επιλέγεται το
ανθρώπινο

δυναμικό

και

σχηματίζονται

ομάδες,

ενώ

στόχοι

και

δραστηριότητες διανέμονται ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους. Η
θεμελιώδης προτεραιότητα σε αυτό το εγχείρημα αποτελεί η δημιουργία
κατάλληλου εργασιακού κλίματος, που οδηγεί σε ισχυρές εργασιακές σχέσεις
και υψηλή απόδοση.
 Διεύθυνση, που αφορά α) λήψη αποφάσεων, β) διατήρηση ανοιχτής
επικοινωνίας, γ) παρακίνηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Με
αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η προσωπική αξία και το δυναμικό του καθενός.
 Έλεγχο, δηλαδή τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων και των
κατευθυντήριων γραμμών σε κάθε παραγωγική, λειτουργική, οικονομική και
ελεγκτική διαδικασία. Βάσει κριτηρίων που έχουν εκ των προτέρων
καθορισθεί, αξιολογείται η εργασία και η γίνεται η καταμέτρηση της απόδοσης
ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
Αναμφισβήτητα,

το

καθημερινά

μεταβαλλόμενο

περιβάλλον

επηρεάζει

και

διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου μοντέλου διοίκησης. Έτσι, τα
στελέχη έχουν πολυσύνθετα καθήκοντα, εκπαιδεύονται συνεχώς ώστε να αποκτούν
νέες δεξιότητες και να υιοθετούν καινούργιες πρακτικές και συχνά τόσο ριζικά
καινοτόμες που είναι πιθανόν να διαγράφουν όσα μέχρι στιγμής γνώριζαν και
εφάρμοζαν (Manikutty, 2005). Στα παλαιότερα μοντέλα διοίκησης το στέλεχος
διοίκησης έχει τη ολική ευθύνη τόσο για τη λειτουργία του τμήματος ή της εταιρείας,
όσο και για το προσωπικό- υφισταμένους του. Υλοποιεί τις εντολές της κεντρικής
διοίκησης, διατάζει χωρίς την κρίση προσωπικοτήτων, ασκεί εξουσία βάσει πλαισίων
και απορρίπτει όποια μοντέλα συμπεριφορών δεν συμπίπτουν με τα προκαθορισμένα
πλαίσια των στερεότυπων. Αντιθέτως, σύμφωνα με το σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, ο
διευθυντής προσωπικού έχει την ευθύνη της αναθεώρησης των αντιλήψεων των μελών
της, του καθορισμού των στόχων και της ευθυγράμμισης των μελών προς αυτούς.
Παράλληλα, είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της αποδοτικότητας και της
επίτευξης των στόχων με την ενεργή συμμετοχή και την ενδυνάμωση του συνόλου του
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ανθρώπινου δυναμικού της ομάδας του, την οποία καταφέρνει με συνεχή εκπαίδευση
και ανάπτυξη (Evered & Selman, 1989; Ξυροτύρη - Κουφίδου, 2001).

Γνωστή, πλέον ως Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ), εκτείνεται σε πολύ
μεγαλύτερο φάσμα εμβαθύνοντας στις προσωπικές ανάγκες των εργαζομένων,
υποκινώντας τους για προσωπική ανάπτυξη και εξειδίκευση, πρεσβεύοντας ότι ένα
επιτυχημένο στέλεχος αποτελεί επένδυση (Cole, 2002). Πλέον, ο ρόλος της ΔΑΠ είναι
στρατηγικός, καθοριστικός και καταλυτικός: είναι η μετατροπή των Ανθρώπινων
Πόρων σε Ανθρώπινο Κεφάλαιο1.

Εικόνα 1. Πόροι vs Κεφάλαιο (Πηγή: Βούζας, 2015)

1.1.2 Διοικητικές ικανότητες (managerial skills)

Μία σύγχρονη επιχείρηση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχει σαν ακρογωνιαίο λίθο
για την επιτυχή πορεία της το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι διοικητικές του ικανότητες
πρέπει να ακονίζονται ώστε να ανταπεξέρχονται στο δυναμικό περιβάλλον και κατ’
επέκταση στην μακροπρόθεσμη πορεία της επιχείρησης. Όσο πιο ικανά είναι τα
ηγετικά στελέχη και όσο πιο εκπαιδευμένο το ανθρώπινο δυναμικό της τόσο αυξάνεται

1

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Κεφαλαίου περιλαμβάνει τη συστηματική ανάλυση, μέτρηση και
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι πολιτικές και πρακτικές διοίκησης των ανθρώπων δημιουργούν
αξία (Βούζας, 2015).
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η προστιθέμενη αξία της επιχείρησης (added value). Οι στρατηγικές αποφάσεις των
στελεχών είναι αυτές που καθορίζουν την αποτυχία σε εταιρικό επίπεδο των
προϋπολογισμένων στόχων. Οι επικεφαλείς κάθε τομέα ή ομάδας καλούνται να
δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα ώστε όλη η ομάδα να αποδώσει τα μέγιστα. Για
το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν άτομα, που διαθέτουν
εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες, προσφέροντας υψηλές αμοιβές και άλλες παροχές
(Chen, Podolski & Veeraraghavan, 2015).
Οι αλληλεπιδράσεις με το εργασιακό περιβάλλον είναι ποικίλες. Στο εσωτερικό
περιβάλλον, η κεντρική διοίκηση, οι προϊστάμενοι, οι συνάδελφοι, οι υφιστάμενοι και
στο εξωτερικό οι πελάτες, οι προμηθευτές, η δημόσια διοίκηση, ο κοινωνικός
περίγυρος κ.ά., είναι περιβάλλοντα και καταστάσεις που επηρεάζουν τον τρόπο
διοίκησης. Η ικανότητα αλληλεπίδρασης με καθένα από αυτά τα περιβάλλοντα
αποτελεί αναγκαιότητα για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ δύο ή
περισσότερων ανθρώπων, προκειμένου να φέρουν σε πέρας μια συγκεκριμένη
εργασία. Είναι αποδεκτό πως η επιτυχία είναι θέμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.
Η ικανότητα δημιουργίας ισχυρών εργασιακών σχέσεων και αποτελεσματικής
διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σημαίνοντα ρόλο στην επιτυχία όχι
μόνο του ατόμου αλλά γενικότερα και της επιχείρησης (Thomas, 2007).
Ένας φιλόδοξος μάνατζερ που αναζητά την επιτυχή επαγγελματική πορεία και εξέλιξη
μέσα στον κλάδο του, οφείλει να προχωρήσει σε μια SWOT ανάλυση 2 του εαυτού του.
Θα ήταν θεμιτό να καταγράψει τις προσωπικές δυνάμεις και αδυναμίες, και να
προσπαθήσει να αναγνωρίσει ευκαιρίες και απειλές από το περιβάλλον του, έτσι ώστε
μαζί με το προσωπικό όραμα και αποστολή να σχεδιάσει ανάλογα την επαγγελματική
του εξέλιξη (Ozaralli, 2003; Thomas, 2007 ).
Η ανάγκη για άμεση ανταπόκριση σε ένα απρόβλεπτο περιβάλλον και εστίαση στην
ικανοποίηση του πελάτη, ωθεί τις επιχειρήσεις να ανακαλέσουν το καθιερωμένο,
ρυθμιστικό και ελεγκτικό μοντέλο διοίκησης και να υιοθετήσουν ένα νέο μοντέλο με

2

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την
ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. Προκύπτει από τις
αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_SWOT
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επίκεντρο τους ανθρώπινους πόρους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για το
συμφέρον της επιχείρησης (Agarwal, Angst & Magni, 2009).
Το νέο πρότυπο διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην εποχή της γνώσης και της
πληροφορίας (management in the knowledge era) αποζητά στελέχη, που διαθέτουν
υψηλό επίπεδο ατομικών δυνατοτήτων, όπως: επικοινωνία για τη δημιουργία ισχυρών
εργασιακών σχέσεων, ικανότητα δραστηριοποίησης και ενδυνάμωσης των άλλων
ατόμων

του

περιβάλλοντος

τους,

διαπραγματευτικές

ικανότητες,

ικανότητα

αξιολόγησης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της
αύξησης της εταιρικής αξίας μέσω ατομικών αλληλεπιδράσεων (Ozaralli, 2003;
Manikutty, 2005; Thomas, 2007; Haselberger, 2014; Schuler Randall & Jackson,
2014).
Ένα σύγχρονο διευθυντικό στέλεχος έχει υποχρέωση να μαθαίνει από τα λάθη του, να
αμφισβητείται και να δέχεται κριτική, όπως αντίστοιχα να αμφισβητεί την ιεραρχική
κρίση και να μη τη θεωρεί πανάκεια και αλάνθαστη. Ένας εργαζόμενος δεν αρκεί
πλέον να γνωρίζει το «τι», αλλά κυρίως το «γιατί». Η αναζήτηση αλληλεπιδραστικής
κριτικής μαρτυρά ανθρώπους που προσπαθούν να ζυγίζουν τις καταστάσεις και μέσα
από τα συμπεράσματα να προσδιορίσουν και να βελτιώσουν τις επιπτώσεις (Hillman,
Schwandt, & Bartz, 1990; Thomas, 2007).
Ένα διοικητικό στέλεχος για να χαρακτηριστεί χαρισματικός ηγέτης θα πρέπει να
δείχνει

αποδεδειγμένο

ενδιαφέρον

στους

ανθρώπους

του

εργασιακού

του

περιβάλλοντός του, ώστε να αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την παρακίνησή τους
και την επιζήτηση της αλλαγής, η οποία αποτελεί αδιαμφισβήτητο συστατικό για την
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ομάδας (Ozaralli, 2003; Haselberger,
2014).
Η διοίκηση είναι μια μορφή τέχνης και όχι απλά ένα σύνολο τεχνικών και κανόνων.
Απαιτεί εφευρετικότητα, δραστικότητα, προσαρμοστικότητα και σοφία για να επιφέρει
καρπούς στην αναζήτηση της δημιουργίας αξίας και την επίτευξη μέγιστης απόδοσης.
Αυτή η ιδιότητα διακρίνει τον σύγχρονο αποτελεσματικό ηγέτη από τον παραδοσιακό
διοικητή (Evered & Selman, 1989).
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1.1.3 Σχεδιασμός ικανοτήτων και δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού

Σύμφωνα με τον συμβατικό τρόπο σκέψης, τα εργοστάσια του μέλλοντος θα είναι
περιοχές συνεχούς βελτίωσης, καινοτομίας και δημιουργίας γνώσης (Leonard-Barton,
1992; Cooke & Morgan, 1998), που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη στρατηγικών και
οργανωτικών μορφών βασισμένων στις υψηλές δεξιότητες, την οργανωτική ευελιξία
και την εμπιστοσύνη, δηλαδή στις ‘πρακτικές εργασίας υψηλής απόδοσης’ (OECD,
1998a).
Κατά καιρούς, πολλοί επιστήμονες έχουν εκφράσει τη δική τους άποψη για τον
προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού, όπως ο Hussey, ο οποίος επισημαίνει τη
διαφορετικότητα των ανθρώπινων πόρων σε σχέση με τους οικονομικούς, δίνοντας
παράλληλα έμφαση στην έμψυχη ανθρώπινη υπόσταση, κάτι το οποίο βρίσκει
σύμφωνους και τους Barthlomew και Forbes που υποστηρίζουν την εναρμόνιση
προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού και εργασιών. Ο Walker αντιθέτως, προσδιορίζει
τον καθαρό προσανατολισμό και τη δράση, την εφαρμογή και την απλή ανάλυση με
την οποία συμφωνεί και ο Greer. Επίσης, ο Urlich, θεωρεί τον προγραμματισμό
ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, ενώ ο
Bramham προτείνει ως ορισμό για το Manpower planning3: «Προγραμματισμός
ανθρώπινου

δυναμικού

είναι

η

στρατηγική

της

απόκτησης, χρησιμοποίησης,

συγκράτησης και ανάπτυξης ανθρώπων με σαφή διατύπωση και εκπλήρωση ηχηρών
πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού, επιδοκιμαζόμενων από τους εργαζόμενους και τις
ενώσεις τους» (Δημητριάδης και Θερίου, 2010: 6-10).
Τέλος, ο Bowley, αποδέχεται τη στρατηγική συντονισμού των μελλοντικών αριθμών
ανθρώπινου δυναμικού και εξειδικεύσεων με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, ενώ
οι Bennison και Casson, θεωρούν τον προγραμματισμό σαν σκορπισμένα εργαλεία,
ιδέες και τεχνικές, αναγκαία, ωστόσο, για την επιτυχία της επιχείρησης (Δημητριάδης
και Θερίου, 2010: 6-10). Ο Torrington θεωρεί αρχικά, ότι ο προγραμματισμός
ανθρώπινου δυναμικού αφορά τον αριθμό των εργαζομένων, το επίπεδο και τον τύπο
των ειδικοτήτων - εξειδικεύσεων στην επιχείρηση, δηλαδή εμβαθύνει στην
3

Ορισμός: «Μία στρατηγική για την απόκτηση, χρησιμοποίηση, βελτίωση και συγκράτηση σε μία
επιχείρηση των ανθρώπινων πόρων της», (Δημητριάδης και Θερίου, 2010: 6-10).
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εξισορρόπηση της προγραμματισμένης ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, ενώ
αργότερα, παρουσιάζει ένα μοντέλο πιο ολοκληρωμένο όπου εμπεριέχεται η
κουλτούρα της επιχείρησης, η συμπεριφορά των εργαζομένων και οι επιδράσεις του
περιβάλλοντος τόσο στην επιχειρησιακή στρατηγική όσο και στη στρατηγική
ανθρωπίνων πόρων (Δημητριάδης, 2006).
Στη σύγχρονη εποχή, κατά το πλείστον οι ακαδημαϊκοί και τα στελέχη των
οργανισμών (ιδιωτικού και δημοσίου) έχουν καταλήξει πως ο αποτελεσματικότερος
τρόπος σύλληψης, δημιουργίας και εφαρμογής μιας στρατηγικής για ανάπτυξη και
υλοποίηση ενός στόχου βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό. Σκοπός για το τμήμα της
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, και συγκεκριμένα για τον προγραμματισμό των
ανθρωπίνων πόρων, είναι να ορίσει το πλαίσιο, όπου θα προσδιοριστεί το απαιτούμενο
προσωπικό από άποψη ποιότητας και ποσότητας που έχει ανάγκη ο οργανισμός καθώς
και την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών. Με άλλα λόγια, ο
προγραμματισμός αποτελεί μία στρατηγική διεργασία που εξασφαλίζει τον αναγκαίο
αριθμό εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα στις σωστές θέσεις και στο σωστό
χρόνο με το μικρότερο δυνατό κόστος (Βούζας, 2015).
Για την επίτευξη των παραπάνω, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού έχει πλήρη
εικόνα των πραγμάτων μέσα στην επιχείρηση όπως τα καθήκοντα, τις ικανότητες και
τα προσόντα του κάθε εργαζόμενου, όπως επίσης, γνωρίζει τα δρώμενα και τις
εξελίξεις της αγοράς. Για την εύρυθμη λειτουργία πρέπει να γίνεται καταγραφή της
εργασίας κάθε εργαζόμενου λεπτομερώς. Ο προγραμματισμός αποσκοπεί στην
πρόβλεψη των αναγκών του προσωπικού για την κάλυψη μελλοντικών θέσεων
εργασίας. Για οτιδήποτε συμβεί στον προγραμματισμό την ευθύνη παίρνει ο
διευθυντής ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης, ο οποίος θέτει τους στόχους
βασιζόμενος στις πληροφορίες και τα στοιχεία που του παρέχουν τα ‘γραμμικά’ και τα
‘επιτελικά στελέχη’ (Χυτήρης, 2001).
Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός είναι διαδικασίες που συμβάλλουν στην
αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, προσθέτουν αξία στον οργανισμό
και οδηγούν στην ολοκλήρωση κάθε στόχου διαδοχικά.
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1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΥΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (TRAINING)
1.2.1. Τομείς εκπαίδευσης προσωπικού

Εκπαίδευση4 είναι η οργανωμένη διαδικασία μάθησης προς τους εργαζόμενους που
στοχεύει στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων και
ικανοτήτων ώστε να φέρουν σε πέρας τις εργασίες τους. Επίσης, η εκπαίδευση
εστιάζει αποκλειστικά στη τρέχουσα εργασία, καθώς και στις άμεσες ανάγκες της
επιχείρησης (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004). Μία άλλη εκδοχή του ορισμού της
εκπαίδευσης είναι ότι ως εκπαίδευση ορίζεται μια συστηματικά σχεδιασμένη
διαδικασία που έχει ως σκοπό της τη διερεύνηση των γνώσεων καθώς και την
εκμάθηση τρόπων συμπεριφοράς οι οποίοι θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων
και της στρατηγικής της επιχείρησης (Ξηροτύρη - Κουφίδου, 2010).
Τα διοικητικά στελέχη και γενικότερα οι εργαζόμενοι για να καταφέρουν να
συμβαδίσουν µε τις νέες ανάγκες για γνώσεις και δεξιότητες είναι αναγκαίο να
αποκτούν συνεχώς την αναγκαία εκπαίδευση - επιμόρφωση (training), η οποία τους
βοηθά να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε πρόκληση ώστε να επιτύχει ο οργανισμός
τους στρατηγικούς της στόχους.
Ανάμεσα στους στόχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής:
 Δημιουργία των ικανοτήτων που απαιτούνται για εύρεση πρόσβασης και
σωστή επεξεργασία της αποκτώμενης πληροφορίας
 Ευρεία γνώση και μόρφωση
 Δημιουργία και ανάπτυξη των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων
 Ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας και της ομαδικότητας ανάμεσα στους
εργαζομένους
 Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
 Μείωση του χρόνου μάθησης και προσαρμογής κατά την ανάληψη νέας θέσης
εργασίας, μετάθεσης ή προαγωγής (Μπουραντάς, 2002).

4

Ο όρος ‘εκπαίδευση’ (training) διαφέρει από τον όρο ‘μόρφωση’ (education), καθώς απαιτεί
περισσότερο μηχανιστικές δεξιότητες, είναι πιο συγκεκριμένη διαδικασία, με όχι τόσο ακαδημαϊκό
χαρακτήρα (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς 2002).
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Τα πλεονεκτήματα για την όλη διαδικασία είναι πολλαπλά. Οι εργαζόμενοι αποκτούν
γνώση και εμπειρία, έτσι ώστε να έχουν γεωμετρική αύξηση στην αποδοτικότητά τους
και την αποτελεσματικότητα τους πάνω στην εργασία τους. Επιπλέον, έχουν την
αντίληψη ότι η εταιρία τους θέλει καλύτερους και τους βοηθάει να εξελιχθούν.
Παράλληλα με την απόκτηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων αρχίζει να αυξάνεται
η αυτοεκτίμηση τους και να βελτιώνεται η συμπεριφορά τους (Laing, 2009; Salah,
2016).
Οι τομείς οι οποίοι με την εκπαίδευση μπορούν να βελτιωθούν ανάλογα με τις ήδη
υπάρχουσες δεξιότητες κάθε στελέχους είναι οι ακόλουθοι :


Γνώσεις (Knowledge): Οι γνώσεις αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα

παρατηρήσεων, πληροφοριών και το σχετίζονται με την εκάστοτε θέση εργασίας, τις
διαδικασίες, τα πρόσωπα και τα τυπικά καθήκοντα.


Ικανότητες (Skills): Οι ικανότητες αναφέρονται στις ιδιαιτερότητες µε τις

οποίες γίνονται ορισμένες ενέργειες. Η ανάπτυξη τους περιλαμβάνει τη βελτίωση των
διανοητικών

και

διαπροσωπικών

ικανοτήτων,

έτσι

ώστε

να

αυξηθεί

η

αποτελεσματικότητα του υπαλλήλου (Reber, 1995).


Στάσεις (Attitudes): Αυτές περιλαμβάνουν την προδιάθεση του ατόμου να δρα

ή να αντιδρά µε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η αλλαγή στις στάσεις συνήθως οδηγεί και
σε αλλαγή της συμπεριφοράς και αποβλέπει στο να γίνει αποτελεσματικότερος ο
τρόπος µε τον οποίο ανταποκρίνονται σε µια ποικιλία παραγόντων του περιβάλλοντος.


Επαγγελματικές Δεξιότητες (Competencies): Περιλαμβάνουν το σύνολο των

επαγγελματικών προσωπικών χαρακτηριστικών, γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων
που απαιτούνται προκειμένου ένας εργαζόμενος να εκτελέσει σωστά την εργασία του
(Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2002).
Στον Πίνακα 1 διακρίνονται οι επαγγελματικές δεξιότητες σε πέντε ενότητες:
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Πίνακας 1. Επαγγελματικές Δεξιότητες κατά R. Boyatzis (Πηγή: Torrington &
Hall, 1998: 417 στο Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς 2002)

1.2.2. Βασικές εργασιακές ικανότητες

Όμως εκτός από την εκπαίδευση σημαντικό ρόλο για την επιχείρηση έχει και η
ανάπτυξη του προσληφθέντος προσωπικού. Ενώ στην εκπαίδευση η εστίαση γίνεται
αποκλειστικά και μόνο στην τρέχουσα εργασία, δηλαδή εστιάζει στις άμεσες ανάγκες
της επιχείρησης έχοντας ως βασικό στόχο την ταχεία βελτίωση της απόδοσης των
εργαζομένων, η ανάπτυξη, σε αντιπαράθεση, εστιάζει τόσο στην τρέχουσα εργασία,
όσο και στις εργασίας που θα έχουν οι εργαζόμενοι στο μέλλον (Τερζίδης &
Τζωρτζάκης, 2004). Οι διαφορές αναφέρονται στον πίνακα 2 παρακάτω.
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Γενικά, ο όρος ανάπτυξη προσωπικού αναφέρεται στις συστηματικές και εντατικές
προσπάθειες της οργάνωσης με σκοπό την βελτίωση της παρούσας και μελλοντικής
επίδοσης των στελεχών μέσω αύξησης των ικανοτήτων τους, όπως οι γνώσεις και οι
δεξιότητες (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Η εκπαίδευση προσωπικού περιλαμβάνει τη
διαδικασία απόκτησης περαιτέρω γνώσεων καθώς και νέων δεξιοτήτων που είναι
απαραίτητες για τα στελέχη που θα αναλάβουν νέες αρμοδιότητες σε ψηλότερες θέσεις
εργασίας και αφορά κυρίως τα στελέχη του οργανισμού τα οποία θα εξελιχθούν στην
ιεραρχία (Αλεξανδρής, 2011).

Πίνακας 2. Εκπαίδευση σε αντιπαράθεση με την ανάπτυξη του προσωπικού
(Πηγή: Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004)

Στο εργασιακό επίπεδο η εκπαίδευση στοχεύει είτε στο να δημιουργήσει είτε να
αναπτύξει τις εξής βασικές ικανότητες:


Κατανόηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Έτσι, ένας
εργαζόμενος μπορεί πιο αποτελεσματικά να διαχειριστεί καταστάσεις που
«γεννιούνται» στην καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.
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Προγραμματισμός

και

Οργάνωση.

Μπορεί

να

ιεραρχήσει

βάσει

προτεραιότητας τις υποχρεώσεις που κατέχει μία θέση εργασίας και τα τυχαία
ζητήματα που προκύπτουν. Με αυτόν τον τρόπο διαχειρίζεται το χρόνο και την
ενέργεια που πρέπει να καταναλώσει, όπως επίσης οργανώνει τα ζητήματα σε
ομάδες αναγκαιότητας και ομάδες που έχουν λιγότερη αίσθηση του επείγοντος.


Προσανατολισμός στα αποτελέσματα. Ένας εργαζόμενος μπορεί να δει πιο
καθαρά το αποτέλεσμα των πράξεων από ένα άλλο άτομο στην θέση που
κατέχει, γιατί έχει κατανοήσει πλήρως τη θέση αυτή και το αποτελέσματα που
πρέπει να επιφέρει.



Επικοινωνία. Λόγω προσωπικότητας και ανάπτυξης αυτής της ικανότητας
άλλοι εργαζόμενοι έχουν σχεδόν έμφυτη αυτήν την ικανότητα οπότε είναι πολύ
πιο αποδοτικοί σε ομαδικές εργασίες, κοινωνικοί και εξωστρεφείς, ενώ κάποιοι
είναι μοναχικοί και εσωστρεφείς και νιώθουν πιο «χαλαροί» σε θέσεις όπου η
επικοινωνία είναι σε πλαίσια ανεκτά με την προσωπικότητα τους.



Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα. Ένας εργαζόμενος με ανανεωμένες γνώσεις
και καινούργιες ικανότητες δεν είναι δύσκολο να προσαρμοστεί στο
ευμετάβλητο περιβάλλον που έχει μία επιχείρηση και των δεδομένων που
αλλάζουν καθημερινά σε αυτήν και το περιβάλλον της.



Ομαδική εργασία. Είναι πλέον αναγκαία ικανότητα το να μπορεί να
λειτουργήσει ένας εργαζόμενος μέσα σε μία ομάδα και να μπορεί να
προσαρμοστεί στην δυναμική της, ώστε να μοιραστεί τις εκάστοτε γνώσεις και
δεξιότητές του, με σκοπό την επιτυχία της ομάδας και την κάλυψη των στόχων
που τις έχει ανατεθεί.



Επίλυση προβλημάτων. Η ευρηματικότητα και η συνεχή επίλυση των εμποδίων
ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι είναι θεμελιώδης ικανότητα στο
πλαίσιο των εργασιακών δυνατοτήτων.



Εστίαση στον πολίτη. Ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα, η ικανότητα στο να
επικεντρώσει τις δυνατότητες του ένας εργαζόμενος είναι επιτακτική. Ένας
εργαζόμενος που κατέχει την ικανότητα αυτή έχει συνήθως κατανοήσει και τον
αντίκτυπο των πράξεων του έξω από τον οργανισμό καθώς, και τον τρόπο με
τον οποίο αυτή συμβάλει στην κοινωνική ευημερία.



Ηγεσία. Οι ηγέτες μπορούν να αναδειχθούν τόσο μέσα από την ομάδα όσο και
από την ανάληψη θέσεως κύρους. Έχουν όραμα, αναλαμβάνουν κινδύνους για
επιτύχουν τους στόχους, κατευθύνουν τους υφισταμένους τους ή τους εμπνέουν
13
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να υπερβούν το προσωπικό τους συμφέρον για το καλό του οργανισμού,
κατέχουν τον σεβασμό κυρίως, και την εμπιστοσύνη των άλλων εργαζομένων.
Δεν είναι όλα τα στελέχη ηγέτες αλλά αναδεικνύονται με βάση την
προσωπικότητά τους (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003).

1.2.3. Κύριες μέθοδοι εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση είναι ζωτική και αναγκαία σε όλους τους οργανισμούς, αφού παίζει
σπουδαίο ρόλο στην αποτελεσματικότητα τους. Οι Akerlof και Kranton (2005: 23)
ανέφεραν ότι: «οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες στην εκπαίδευση
και ανάπτυξη κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη
των ικανοτήτων και δεξιοτήτων μιας ομάδας είναι απαραίτητες». Αν οι εκπαιδευτές
χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές αποτελεσματικές, τότε η διοίκηση μπορεί να
επιτύχει τους σχεδιασμένους στόχους εύκολα (Bowen & Ostroff, 2004). Αντίστοιχα, οι
Kinnie, Hutchison, Purcell και Swart (2006: 13) υποστήριξαν: «[..]ότι είναι απαραίτητο
οι στρατηγικές εκπαίδευσης να συμβαδίζουν με τις οργανωσιακές στρατηγικές».
Πολλοί μελετητές έχουν προτείνει διαφορετικές μεθόδους εκπαίδευσης όμως οι
περισσότεροι πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα πρέπει να επιλέγονται και με
βάση τις εκάστοτε εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό που διαθέτει ο οργανισμός και τις
ικανότητες των εκπαιδευόμενων, έτσι ώστε να μπορεί να επιλεχθεί και η κατάλληλη
εκπαιδευτική μέθοδος ή τεχνική εκπαίδευσης και ανάπτυξης (Nishii, Lepak &
Schneider, 2008).
Οι Boxall και Macky (2008) πρότειναν οι εκπαιδευτές να διαλέγουν εκπαιδευτικές
μεθόδους που να βοηθούν στην διατήρηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων
κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας, ενώ οι Lepak και Hong (2009:
380) είπαν πως: «καμία μέθοδος δεν θεωρείται η καλύτερη για να εμφυτεύσεις στις
εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες». Παρόλ’ αυτά το καλύτερο είναι να
επιτυγχάνονται οι στόχοι από τους εκπαιδευτές μέσα από την ενεργή συμμετοχή των
εμπλεκομένων (Sector, 2009).
Έχοντας τα παραπάνω υπ’ όψιν και επιπλέον τη διαπίστωση, ότι οι εκπαιδευτικές
μέθοδοι που επιλέγονται για κάθε περίπτωση, εξαρτώνται, εν μέρει από τον τόπο της
14
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εκπαίδευσης έχουμε την διαφορά ανάμεσα στην εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και
την εκπαίδευση εκτός του χώρου εργασίας (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004).
Η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (on-the-job-training) αφορά την εκπαίδευση που
πραγματοποιείται στον χώρο εργασίας του εργαζομένου και χρησιμοποιεί τον
εξοπλισμό και τα μέσα μηχανήματα που χρησιμοποιεί συνήθως ο εργαζόμενος
(Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ένας υπάλληλος που
κατέχει εμπειρία δείχνει στον εμπλεκόμενο, τον τρόπο ή τη μέθοδο σύμφωνα με την
οποία εκτελείται μια συγκεκριμένη δουλειά (Πατρινός, 2005). Τα πλεονεκτήματα
αυτής της μεθόδου είναι τα εξής:


Παρουσιάζει σχετικά μικρό κόστος εφαρμογής και δεν απαιτείται επιπλέον
εξοπλισμός για τον οργανισμό.



Βοηθάει στην άμεση διόρθωση των λαθών του εκπαιδευόμενου.



Επιτρέπει την άμεση χρήση νέας γνώσης.



Επιτυγχάνει άμεση αύξηση της απόδοσης του εργαζομένου.

Η εκπαίδευση εκτός του χώρου εργασίας (off-the-job-training) πραγματοποιείται εκτός
του συνήθους χώρου εργασίας, δηλαδή σε διαμορφωμένα κέντρα εκπαίδευσης που
διαθέτουν τον βασικό εξοπλισμό εργαστηρίου, αίθουσες διδασκαλίας και όλα τα
απαραίτητα εργαλεία εκπαίδευσης (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004). Αυτή μέθοδος
προτιμάται σε περιπτώσεις που ο εκπαιδευόμενος αντιμετωπίζει δυσκολίες και
χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να τα εμπεδώσει αυτά που διδάσκεται.
Επιπλέον, μια σύγχρονη μέθοδος εκπαίδευσης, η οποία χρησιμοποιείται τα τελευταία
χρόνια είναι η εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως. Επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μελετά
οπουδήποτε αυτός επιθυμεί και όποια χρονική περίοδο αυτός έχει την δυνατότητα.
Κάθε εκπαιδευόμενος έχει στην διάθεση του όλο το απαραίτητο υλικό, όπως επίσης
και έναν σύμβουλο εκπαίδευσης, ο οποίος τον καθοδηγεί στη μελέτη του, τον
ενθαρρύνει όποτε αντιμετωπίζει προβλήματα, απαντά σε απορίες του και αξιολογεί την
πορεία της μάθησης του (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003).
Πιο αναλυτικά, οι βασικότερες μέθοδοι εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία
«εκπαίδευση στον χώρο εργασίας» είναι οι εξής:
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Εκπαίδευση μέσω καθοδήγησης στη θέση εργασίας (Coaching).

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή ο νέος εργαζόμενος εκπαιδεύεται στη θέση εργασίας
του από έναν παλαιότερο κάτοχο αυτής. Στόχος της καθοδήγησης είναι η ανάπτυξη
προσωπικών ικανοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών που ανταποκρίνονται στη
συγκεκριμένη θέση εργασίας και κατ’ επέκταση και στη φιλοσοφία της
επιχείρησης. (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2002).


Επίδειξη (Demonstration). Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει τη δημιουργία

ενός καταλόγου με όλα τα απαραίτητα βήματα μιας εργασίας κατά την χρονική
τους ακολουθία, ώστε κάθε βήμα να προβάλλεται από έναν παλαιότερο υπάλληλο
στους νέους εκπαιδευόμενους. Χρησιμοποιείται κυρίως για νέους υπαλλήλους σε
πρώιμο στάδιο εισαγωγής τους στην εταιρεία.


Εκπαίδευση μέσω Μέντορα (Mentoring). Επιλεγμένα άτομα παρέχουν

καθοδήγηση και συμβουλές που οδηγούν στην ανάπτυξη της καριέρας των νέων
«προστατευόμενων» τους. Έτσι, οι νέοι εργαζόμενοι έχουν την αίσθηση, ότι έχουν
ένα οικείο πρόσωπο με το οποίο μπορούν να συζητήσουν τις φιλοδοξίες τους και τις
δυσκολίες που συναντούν στον εργασιακό τους χώρο.


Μια άλλη μέθοδος εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση μέσω πρακτικής

εξάσκησης (Internships). Οι επιχειρήσεις σε συνεργασία με Ανώτατα και Ανώτερα
Ιδρύματα απασχολούν τους φοιτητές για ένα εξάμηνο, προκειμένου να
ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους (Χυτήρης, 2001).


Job rotation είναι η διαδικασία όπου το άτομο διευκολύνεται στη

μετάβαση από ένα εργασιακό χώρο σε έναν άλλον (Edwards, 2005). Το job rotation
βοηθάει τους εργαζόμενους να καταλάβουν σε μεγαλύτερο βαθμό τους στόχους,
την αποστολή, τη λειτουργία διαφορετικών τμημάτων της εταιρείας, όπως επίσης
και την ίδια την εταιρεία σαν σύνολο. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσουν ένα δίκτυο
κοινωνικών επαφών στην εταιρεία (Steen, Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright,
2013).
Παράλληλα με τις μεθόδους εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας υπάρχουν και μέθοδοι
που παρέχονται εκτός χώρου εργασίας. Οι κυριότερες σε αυτήν την κατηγορία είναι
οι εξής:
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Διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια (Seminars) στα οποία οι
εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής στην
εκπαιδευτική διαδικασία από ό,τι στις διαλέξεις.
Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Ο σκοπός αυτής της μεθόδου
είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους μεγάλη ποσότητα πληροφοριών και έπειτα
τίθεται στην ευχέρεια τους η αξιολόγηση της γενικής κατάστασης, με τελικό σκοπό
να αποφασίσουν τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων που προκύπτουν.
Επιχειρηματικά παιχνίδια (Business Games). Οι εκπαιδευόμενοι
διαιρούνται σε ομάδες όπου τους διατίθενται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για
τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, για την παραγωγή και τις εργασιακές
σχέσεις και καλούνται να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις και να επιδώσουν
αναφορές επί των συγκεκριμένων προβλημάτων. Πρόκειται για μια προσπάθεια
αναζωογόνησης ολόκληρης της επιχείρησης.
Ασκήσεις ρόλων (Role playing). Πρόκειται για επεκτάσεις της μεθόδου
της μελέτης περιπτώσεων και ταυτόχρονη εξάσκηση δεξιοτήτων και κριτικής
σκέψης. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να παίξουν συγκεκριμένους ρόλους υποθετικά
εμπλεκόμενοι σε ένα σενάριο.
Προσομοίωση (Simulation). Η μέθοδος αυτή είναι παρεμφερής με την
πρακτική άσκηση. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλεται σε συνθήκες παρόμοιες με τις
πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η προσομοίωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος
για εργασίες όπου λάθος χειρισμοί του εργαζόμενου θα μπορούσαν να έχουν
εξαιρετικά σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις (Froiland, 2001).
Στην κατηγορία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης εντάσσεται και η
ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning), η οποία αναφέρεται στη διδασκαλία ή
εκπαίδευση μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω του Διαδικτύου ή
των τοπικών δικτύων των επιχειρήσεων (intranet). Η ηλεκτρονική εκπαίδευση
διακρίνεται από δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, γίνεται με τη βοήθεια
ηλεκτρονικών δικτύων και υπολογιστών που επιτρέπουν τη μετάδοση των
πληροφοριών και της διδασκαλίας και την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευομένων.
Δεύτερον, εστιάζει την προσοχή της σε μαθησιακές τεχνικές που υπερβαίνουν την
παραδοσιακή εκπαίδευση και βελτιώνουν την απόδοση (Rosenberg, 2002).
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Εκπαίδευση ευαισθησίας (Team Training/ T- Group Training). Σε αυτή
την μέθοδο οι εκπαιδευόμενοι τοποθετούνται σε μια αίθουσα και με τη βοήθεια
ενός συντονιστή αναπτύσσουν διάλογο σε διάφορα, μη προκαθορισμένα θέματα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενθαρρύνονται να εκφράσουν ειλικρινώς τα
αισθήματά τους για τους άλλους συμμετέχοντες και το πως αξιολογούν τη
συμπεριφορά και τη στάση τους (Χυτήρης, 2001).
Εκπαίδευση επιβίωσης (Outdoor Training). Αρκετές επιχειρήσεις,
κυρίως στην Αμερική, στέλνουν ανώτερα στελέχη τους σε επικίνδυνα ταξίδια με
στόχο να δοκιμάσουν τη σωματική και ψυχική τους ικανότητα και να
ανταπεξέλθουν σε αντίξοες συνθήκες (Wagner, Baldwin & Roland, 1991).

1.2.4 Οφέλη για τον οργανισμό από την εκπαίδευση των εργαζομένων

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη, όπως αναφέραμε και παραπάνω, διαδραματίζει
σπουδαίο ρόλο στην επίτευξη των στόχων τόσο σε ατομικό επίπεδο του προσωπικού
όσο και του ίδιου του οργανισμού. Ωστόσο, υποστηρίζεται από τους περισσότερους
μελετητές ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην απόδοση των εργαζομένων.
Γενικότερα,

ο

όρος

αποτελεσματικότητα,

απόδοση

είναι

αποδοτικότητα,

μια

ευρεία

οικονομία,

έννοια

ποιότητα,

που

περικλείει

συνέπεια

στη

συμπεριφορά, σε κανόνες και σε πρότυπα (Mohammed Raja Abulraheem Salah, 2016).
Όσον αφορά τον όρο απόδοση, ο Cooke (2005), γράφει πως είναι η ειδικευμένη
εργασία, η οποία είναι μετρήσιμη όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με προκαθορισμένους
όρους, όπως: ακρίβεια, ολοκλήρωση, ταχύτητα και κόστος.

Με αυτό ως σημείο

αναφοράς, μπορούμε να προσθέσουμε πως μία θετική κλίση της απόδοσης του
ανθρώπινου δυναμικού λόγω της εκπαίδευσής του έχει θετικά αποτελέσματα και σε
σχέση με τους προκαθορισμένους όρους.
Η απόδοση του οργανισμού από την άλλη πλευρά μπορεί να αποσαφηνιστεί ως την
ικανότητα που διαθέτει ο οργανισμός να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς του στόχους
χρησιμοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του με τρόπο αποτελεσματικό και
αποδοτικό. Σύμφωνα με τον Dessler (2012), η διαχείριση της απόδοσης είναι:
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«Διαρκής διαδικασία αναγνώρισης, μέτρησης και ανάπτυξης της απόδοσης ατόμων και
ομάδων, και η ευθυγράμμιση της απόδοσής τους με τους στόχους του οργανισμού».
Οι Rothwell και Kazanas (2006: 234), αναφέρουν πως μία επιτυχημένη εκπαίδευση
οδηγεί σε αύξηση της ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της
μείωσης των λαθών που θα μπορούσαν να γίνουν. Κατά συνέπεια, η ακρίβεια, η
αποτελεσματικότητα, η ‘καλή’ δουλειά, η ασφάλεια και πελατειακή εξυπηρέτηση
αναμένονται να είναι σε αυξημένα επίπεδα. Ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με
ικανότητες είναι ο κεντρικός καταλύτης για την παραγωγικότητα και την επιτυχία ενός
οργανισμού.
Στα ίδια συμπεράσματα μέσα από την έρευνα τους έχουν καταλήξει και οι Khawaja
Fawad Latif, Shahid Jan και Nasir Shaheen (2013) στην οποία όμως πρόσθεσαν ότι η
εκπαίδευση καθ’αυτή αυξάνει και την ικανοποίηση των εργαζομένων για τις
τρέχουσες θέσεις που καταλαμβάνουν.
Η εκπαίδευση και ανάπτυξη βοηθούν στη αναπτέρωση του ηθικού των εργαζομένων
(Kaufmann B. & Hotchkiss, 2006). Αυτό με την σειρά του, όπως αναφέρεται στην
παραπάνω έρευνα, αποδεικνύει ότι ένας οργανισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη και σταθεροποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων τους, ώστε να
επιτύχουν μεγαλύτερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. O Batt (2002) ανέφερε πως
οι εργαζόμενοι που επιλέχθηκαν από μία επιχείρηση είναι ήδη ικανοί να κάνουν τις
δουλειές τους, όμως, χρειάζονται ένα κίνητρο για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση τους
και να κατανοήσουν το πόσο σημαντική είναι η εργασία τους
Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη είναι από τους καταλύτες που
μεταβάλλουν τη συμπεριφορά του εργαζομένου σε μακροχρόνια παραγωγικότητα
(Nel, Gerber, Van Dyk & Haasbroek, 2004). Παρόμοια, στην έρευνα του Hardeep
Singh (2012), βάσει ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων στα στελέχη
ανθρωπίνου δυναμικού, αποδεικνύεται το παραπάνω γεγονός. Άλλοι ερευνητές, όπως
ο Graig (1996), παρατήρησε και ταυτοποίησε τις λειτουργίες της εκπαίδευσης με την
αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας, την ενίσχυση των
ικανοτήτων και γνώσεων, την κατανόηση και συμπεριφορά, την εύκολη και σωστή
χρήση των εργαλείων και των μηχανημάτων, τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων,
της ζημίας, της αργοπορίας, της αφηρημάδας και πολλών άλλων κοστοβόρων
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παραγόντων. Την ίδια στιγμή, πάντα σύμφωνα με τον Graig (1996), η εκπαίδευση
ενισχύει την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών διοίκησης και κανόνων, προετοιμάζει
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και εξασφαλίζει την επιβίωση και την
ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης.
Άλλη μια έρευνα, αυτή των Baldwin, Jarmin και Tang (2002), έδειξε ότι οποιεσδήποτε
δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση σε οποιοδήποτε οργανισμό, βελτιώνουν
την αποτελεσματικότητα σε αυτόν και ενδυναμώνουν την οργανωτική ικανότητα να
υιοθετεί τελευταίες μεθόδους και να μπορεί να διαχειριστεί σύγχρονες καινοτομίες.
Επιπλέον, τα οφέλη που προκύπτουν από την επιτυχημένη εφαρμογή της διαδικασίας
της εκπαίδευσης για τον οργανισμό και τους εργαζομένους με βάση την έρευνα των
Παπαλεξανδρή και Μπουραντά (2002) είναι:
 η μειωμένη επίβλεψη με αποτέλεσμα τη μείωση κόστους,
 η αυξημένη οργανωσιακή σταθερότητα και ευελιξία,
 η ανάπτυξη κουλτούρας προσανατολισμένης στη βελτίωση της απόδοσης,
 η αυξημένη αφοσίωση των εργαζομένων,
 η αυξημένη ελκυστικότητα της επιχείρησης ως εργοδότη στον κλάδο της
αγοράς εργασίας,
 η αύξηση κερδοφορίας,
 η ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων,
 η βελτίωση της σχέσης προϊσταμένου – υφισταμένου,
 η αποκόμιση γνώσεων της εταιρείας από τον εργαζόμενο,
 η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων,
 η ενίσχυση των προαγωγών στο εσωτερικό του οργανισμού,
 η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων,
 η ανάπτυξη της επικοινωνίας,
 η εύκολη προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές,
 η αποφυγή συγκρούσεων και η καλύτερη διαχείριση έντονων και δύσκολων
καταστάσεων,
 η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτό-ανάπτυξης των εργαζομένων,
 η επίτευξη προσωπικών στόχων του εργαζομένου.
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1.2.5 Περιπτώσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων στο Δημόσιο
Τομέα

Η διοικητική εκπαίδευση με σκοπό να προσαρμοστεί σε ένα έντονα ευμετάβλητο
περιβάλλον προϋποθέτει την ικανότητα του οργανισμού να κατανοεί έγκαιρα και
ουσιαστικά όχι μόνο τις προηγούμενες αλλαγές αλλά να προβλέπει ορθά και έγκαιρα
και τις επερχόμενες αλλαγές. Αυτή η ικανότητα προληπτικής (proactive) και όχι
κατασταλτικής (reactive) διοικητικής λειτουργίας σχετίζεται άμεσα με την μαθησιακή
ικανότητα του οργανισμού. Είναι αναγκαίο οι σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες να
μεταβληθούν σε «μανθάνουσες οργανώσεις» (learning organizations) και η διαχείριση
της γνώσης (knowledge management) να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα της
λειτουργίας τους (Πασσάς & Τσέκος, 2014).
Παρακάτω, παρουσιάζεται μια συγκριτική προσέγγιση των βασικών συστημάτων
εκπαίδευσης στις αναπτυγμένες χώρες, όπως έχουν καταγραφεί από μελέτη της
ελληνικής προεδρίας5 (Πασσάς & Τσέκος, 2014).
Στην Αυστρία, η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων γίνεται από την
Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, η οποία αποτελεί μονάδα της
Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας. Παράλληλα, εξειδικευμένοι φορείς αναλαμβάνουν να
παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε κατηγορίες προσωπικού όπως διπλωμάτες,
εκπαιδευτικούς, δικαστές, στρατιωτικούς και προσωπικό σωμάτων ασφαλείας. Άλλα
υπουργεία και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης υλοποιούν προγράμματα για το
προσωπικό τους. Οι οριζόντιες γνώσεις και ικανότητες, δηλαδή αυτές με διυπουργικό
χαρακτήρα, υλοποιούνται

από την Ομοσπονδιακή Καγκελαρία. Τα συγκεκριμένα

υπουργεία προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του δικού τους προσωπικού. Κάθε
χρόνο επιχειρείται αξιολόγηση και προγραμματισμός, με βάση ερωτηματολόγια όπου
συμπληρώνουν οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του κάθε προγράμματος.
Στο Βέλγιο, ο κεντρικός φορέας εκπαίδευσης είναι το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης. Η όλη επιχείρηση οργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
5

Hellenic Presidency of the Council of the European Union, (2003), Training Needs Analysis
Methodologies in Public Administration & Training Activities for European Integration. A comparative
report in European Union Member Countries (Πασσάς & Τσέκος, 2014).
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συνδέεται με το γενικό πρόγραμμα διοικητικού εκσυγχρονισμού της χώρας. Αρμόδιοι
για την αναζήτηση εκπαιδευτικών αναγκών ορίζονται οι διευθυντές Προσωπικού και
Οργάνωσης κάθε υπηρεσίας. Ο συντονισμός γίνεται από το Υπουργείο Δημόσιας
Διοίκησης και Εκσυγχρονισμού και το Ομοσπονδιακό Κυβερνητικό Τμήμα που είναι
αρμόδιο για θέματα προσωπικού και οργάνωσης. Ο προγραμματισμός προσπαθεί να
συνδυάσει τις ευρύτερες υπηρεσιακές προτεραιότητες με τις ανάγκες σταδιοδρομίας
του προσωπικού. Το πρόσφατο σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει συνέντευξη
προϊσταμένου - υφισταμένου με στόχο τον σχεδιασμό του προγράμματος εκπαίδευσης
του τελευταίου και ο προγραμματισμός διαβιβάζεται στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης προς υλοποίηση. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται
από τους Υπεύθυνους Αξιολόγησης του Ινστιτούτου σε συνεργασία με τους
Διευθυντές Προσωπικού και Οργάνωσης των Ομοσπονδιακών Τμημάτων.
Στη Γαλλία, την κεντρική ευθύνη σχεδιασμού στα θέματα εκπαίδευσης κατέχει η
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης και Δημοσίου Μάνατζμεντ. Σε πολλές
υπηρεσίες υπάρχουν επίσης διευθύνσεις διαχείρισης ανθρώπινων πόρων με
αρμοδιότητες σχετικές και με την εκπαίδευση προσωπικού. Και στην περίπτωση αυτή
επιχειρείται ο συνδυασμός των υπηρεσιακών προτεραιοτήτων με τις προτεραιότητες
της προσωπικής σταδιοδρομίας. Η συνέντευξη προϊσταμένου - υφισταμένων
χρησιμοποιείται και εδώ ως εργαλείο προσδιορισμού εκπαιδευτικών αναγκών. Η
πρακτική ωστόσο αποκαλύπτει ότι καταγράφονται περισσότερο οι επιθυμίες του
προσωπικού και λιγότερο οι ανάγκες της υπηρεσίας. Στη συνέχεια, οι διευθύνσεις
ανθρωπίνων πόρων συνθέτουν με βάση το παραπάνω υλικό εκπαιδευτικά
προγράμματα
Στη Γερμανία, ο κεντρικός εκπαιδευτικός φορέας συνιστάται από την Ομοσπονδιακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και
επικεντρώνεται σε διυπουργικού χαρακτήρα προγράμματα. Η συμμετοχή στα
προγράμματά της συνιστά κατά κανόνα τυπική προϋπόθεση προαγωγής των
υπαλλήλων σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις. Ταυτόχρονα, τα επιμέρους υπουργεία έχουν
την δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ειδικών προγραμμάτων για το προσωπικό
τους. Η ίδια η Ομοσπονδιακή Ακαδημία διενεργεί ετήσια έρευνα εκπαιδευτικών
αναγκών με ερωτηματολόγια και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους υπευθύνους
επιμόρφωσης σε όλα τα υπουργεία και νομικά πρόσωπα.
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Στη Δανία, υπάρχουν δύο κεντρικοί φορείς εκπαίδευσης υπαλλήλων: η Δανική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης και το Κέντρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματά τους
χρηματοδοτούνται εν μέρει από το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν σχετικής
συμφωνίας, και εν μέρει προσφέρονται ανταγωνιστικά μέσω της ελεύθερης αγοράς. Η
διαδικασία ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών υλοποιείται από το Υπουργείο
Οικονομικών, την ένωση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Κέντρο Ανάπτυξης
Ανθρώπινων Πόρων και Μάνατζμεντ Ποιότητας, ως ειδικός φορέας μελετών με
συμμετοχή και εκπροσώπων των εργαζομένων. Οι ανάγκες της σταδιοδρομίας των
υπαλλήλων καταγράφονται και εδώ μέσω ετησίων ατομικών συνεντεύξεων. Η
Κεντρική Υπηρεσία Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και η ένωση Φορέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζουν το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την
εκπαίδευση.
Στην Ιρλανδία, τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού
αναλαμβάνει το Κέντρο Μάνατζμεντ και Οργανωτικής Ανάπτυξης (CMOD). Το
κέντρο αυτό διαμορφώνει τη γενικότερη εκπαιδευτική στρατηγική και προτείνει στα
επιμέρους υπουργεία σχετικές μεθοδολογίες. Τα υπουργεία διαθέτουν αυτοτελή
προϋπολογισμό για εκπαίδευση προσωπικού και αρμοδιότητα να σχεδιάζουν και να
οργανώνουν αντίστοιχα προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό τους. Η έμφαση
δίδεται πρωτίστως στην εκπαίδευση του ανώτερου προσωπικού. Οι μέθοδοι
ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών είναι ποικίλες συμπεριλαμβανομένων των
συνεντεύξεων, της ανάλυσης των ετησίων αξιολογήσεων κλπ. Τα συνδικάτα
παρεμβαίνουν στην ανίχνευση μέσω μιας συμφωνίας πλαίσιο με τα υπουργεία για την
διαχείριση των επιδόσεων και την ανάπτυξη του προσωπικού. Σημαντικό ρόλο στην
προσφορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών διαδραματίζει το Ινστιτούτο Δημόσιας
Διοίκησης,

νομικό

πρόσωπο

εν

μέρει

επιδοτούμενο

και

εν

μέρει

αυτοχρηματοδοτούμενο.
Στην Ισπανία, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΝΑΡ), νομικό πρόσωπο
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και η Γενική Επιτροπή
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, με συμμετοχή και των συνδικάτων, αποτελούν τους
κεντρικούς φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής στην δημόσια διοίκηση. Η ανίχνευση
εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται αποκεντρωμένα με χρήση κυρίως ατομικών
ερωτηματολογίων, το υλικό των οποίων συνδυάζεται με τις στρατηγικές κατευθύνσεις
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των υπουργείων. Βασικός φορέας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι το Εθνικό
Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.
Στην Ιταλία, το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης έχει τον πρώτο λόγο στον
συντονισμό των δράσεων εκπαίδευσης προσωπικού, μέσα από το Γραφείο
Εκπαίδευσης Προσωπικού. Τα γραφεία διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων των
υπουργείων διαμορφώνουν το βασικό δίκτυο ανίχνευσης αναγκών και σχεδιασμού
εκπαιδευτικών

δράσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών παρεμβαίνει σε θέματα

χρηματοδότησης

της

εκπαίδευσης.

Η

ανίχνευση

αναγκών

είναι

πλήρως

αποκεντρωμένη και χωρίς ενιαία μεθοδολογία. Ο διάλογος των γραφείων διαχείρισης
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις επιμέρους υπηρεσίες συνιστά το κύριο πλαίσιο
προσδιορισμού των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων κάθε υπουργείου. Οι φορείς
υλοποίησης είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το Κέντρο Εκπαίδευσης
και Μελετών που εξειδικεύεται σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο Λουξεμβούργο, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί τον κεντρικό
φορέα εκπαίδευσης. Το ίδιο είναι αρμόδιο και για την διαδικασία ανίχνευσης
εκπαιδευτικών αναγκών που βασίζεται σε ερωτηματολόγια απευθυνόμενα στο σύνολο
των υπηρεσιών και ανάλυση των απαντήσεων.
Στη

Μεγάλη

Βρετανία,

το

Κολλέγιο

της

Δημόσιας

Υπηρεσίας

(CSC),

αυτοχρηματοδοτούμενος φορέας, στα πλαίσια του Κέντρου Μάνατζμεντ και Μελετών
Δημόσιας Πολιτικής έχει τον κεντρικό ρόλο σε θέματα εκπαίδευσης. Η διαδικασία
ανίχνευσης αναγκών είναι δισδιάστατη. Οι κυβερνητικές προτεραιότητες και ιδιαίτερα
οι κατευθύνσεις διοικητικής μεταρρύθμισης καθοδηγούν το σχεδιασμό των
παρεχομένων από το CSC προγραμμάτων. Οι προτεραιότητες των επιμέρους
υπηρεσιών συνδυασμένες με τις προτεραιότητες της ατομικής σταδιοδρομίας των
υπαλλήλων καθορίζουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε εργαζομένου.
Στην Ολλανδία, ο κεντρικός φορέας εκπαιδευτικού συντονισμού είναι η Γενική
Διεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανάπτυξης Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παράλληλα, το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ROI), πρώην υπηρεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών παραμένει ο κεντρικός φορέας παροχής εκπαιδευτικών
υπηρεσιών,

λειτουργώντας βεβαίως υπό όρους ανταγωνισμού.

Κάθε δημόσια

υπηρεσία έχει την δυνατότητα αφ’ ενός μεν να επιλέξει την μεθοδολογία και το φορέα
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ανίχνευσης των εκπαιδευτικών του αναγκών αφ’ ετέρου τον τρόπο και το φορέα
υλοποίησης.
Στην Πορτογαλία, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης και η Διατομεακή
Επιτροπή Εκπαίδευσης, με συμμετοχή και των συνδικάτων, χαράσσουν την γενικότερη
πολιτική εκπαίδευσης. Μονάδες εκπαίδευσης σε ορισμένα υπουργεία αναλαμβάνουν
τον ενδο-υπηρεσιακό συντονισμό. Η ανίχνευση αναγκών γίνεται κατά βάση
αποκεντρωμένα στα πλαίσια των στρατηγικών κατευθύνσεων κάθε υπουργείου. Οι
κεντρικές κυβερνητικές προτεραιότητες λαμβάνονται υπ’ όψη και τα συνδικάτα
συμβάλουν στην διαδικασία με κατάθεση απόψεων. Στα πλαίσια των ΚΠΣ τα τομεακά
προγράμματα παρέχουν επίσης θεματολογία εξειδικευμένης τομεακής εκπαίδευσης.
Κεντρικοί φορείς διοίκησης είναι: το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΝΑ),
το

Κέντρο Μελετών και Σπουδών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Μονάδες

Εκπαίδευσης των υπουργείων και των Νομικών Προσώπων.
Στη Σουηδία δεν υπάρχει κεντρικός φορέας σχεδιασμού, συντονισμού και παροχής
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά μικρές μονάδες όπως το Εθνικό Συμβούλιο για την
Ποιότητα και τις Επαγγελματικές Δεξιότητες και η Υπηρεσία Πολιτικής Προσωπικού
του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες μεριμνούν για οριζόντια προγράμματα
απευθυνόμενα κυρίως σε ανώτερο στελεχιακό δυναμικό. Το μεγαλύτερο μέρος των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχεδιάζεται και εκτελείται αυτοτελώς ή με αγορά
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, από τους επιμέρους φορείς. Η διαδικασία ανίχνευσης
εκπαιδευτικών αναγκών είναι κατά αναλογία πλήρως αποκεντρωμένη. Συνεντεύξεις
με το προσωπικό χρησιμοποιούνται για να καταγραφούν οι απόψεις των εργαζομένων
για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και να σχεδιαστούν ατομικά εκπαιδευτικά
προγράμματα. Στην συνέχεια το υλικό αυτό συνδυάζεται με τις υπηρεσιακές
προτεραιότητες για να σχεδιαστούν ευρύτερα προγράμματα οργανωσιακής ανάπτυξης
για τις μονάδες ως σύνολα.
Στη Φινλανδία παρ’ όλο τον κυριαρχικό ρόλο που διαδραματίζει το Υπουργείο
Οικονομικών στο σχεδιασμό της πολιτικής για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης,
η εκπαιδευτική στρατηγική και η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών είναι πλήρως
αποκεντρωμένη στους επιμέρους φορείς. Δεν ακολουθείται ενιαία μεθοδολογία
ανίχνευσης,

γενικότερα

όμως

επιχειρείται

η

σύνδεση

των

εκπαιδευτικών

κατευθύνσεων τόσο με τους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας όσο και με την
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καριέρα του προσωπικού. Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται με όρους αγοράς,
στο μέτρο όπου η κάθε υπηρεσία μπορεί να επιλέξει για τα προγράμματά
οποιονδήποτε φορέα υλοποίησης με κριτήρια ποιότητας και κόστους της παρεχόμενης
εκπαίδευσης. Ο κεντρικός φορέας υλοποίησης είναι το HAUS, το Φινλανδικό
Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.
Επιμόρφωση
Ο βασικός φορέας επιμόρφωσης στην Μεγάλη Βρετανία υπήρξε το Civil Service
College (Κολέγιο Δημόσιας Υπηρεσίας), που σήμερα λειτουργεί ως Κέντρο Σπουδών
Μάνατζμεντ και Δημόσιας Πολιτικής (Centre for Management and Policy Studies
-CMPS). Η εισήγηση ίδρυσης ενός τέτοιου φορέα βασίζονταν στην θέση ότι τα
στελέχη γενικής παιδείας που κυριαρχούσαν μέχρι τότε στην βρετανική διοίκηση δεν
ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κράτους, η αποτελεσματικότητα του
οποίου συνδέεται με εξειδικευμένες λειτουργίες άρα απαιτεί αντίστοιχα εξειδικευμένη
τεχνογνωσία.
Από το 1970 μέχρι το 1976 λειτούργησε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, ενώ
στην συνέχεια συνδέθηκε με την «Ομάδα Εκπαίδευσης» του νέου Υπουργείου
Δημόσιας Διοίκησης. Το 1989 μετατράπηκε σε αυτοχρηματοδοτούμενο νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Η εκπαίδευση παρέχονταν ανταποδοτικά και το κόστος
της μετακαλούνταν στις υπηρεσίες προέλευσης των εκπαιδευομένων και μάλιστα υπό
καθεστώς ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα. Το 1997 το Civil Service College
μετατράπηκε εκ νέου σε δημόσια υπηρεσία ως διεύθυνση του Κέντρου Σπουδών
Μάνατζμεντ και Δημόσιας Πολιτικής (Centre for Management and Policy Studies CMPS) που αποτελεί μία από τις μονάδες της Γραμματείας της Κυβέρνησης (Cabinet
Office).
Κριτικές καθ’ όλη την δεκαετία του ’70 εστιάζονταν στην ανεπαρκή σύνδεση των
προγραμμάτων του Civil Service College με την υπαλληλική σταδιοδρομία και
στην επίσης ανεπαρκή διαδικασία ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών. Αναφέρονταν
επίσης, ότι η κεντρικά διασφαλισμένη χρηματοδότηση απέτρεπε τη σύνδεση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και δεν
υποκινούσε το ενδιαφέρον των τελευταίων για το είδος και την ποιότητα της
προσφερόμενης από το CSC εκπαίδευσης. Αντίθετα, οι κριτικές στις αρχές της
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δεκαετίας του ’90 αφορούσαν το γεγονός ότι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών με
όρους αγοράς στερεί την κυβέρνηση από ένα μηχανισμό χάραξης στρατηγικής και
άσκησης πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης.
Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών συνδέει τις υπηρεσιακές προτεραιότητες με
την σταδιοδρομία του υπαλλήλου. Η ετήσια διαδικασία αξιολόγησης κάθε στελέχους
περιλαμβάνει μια φάση διερεύνησης των ελλειμμάτων γνώσεων και δεξιοτήτων, σε
συνεργασία με τον προϊστάμενό του. Η διερεύνηση αυτή οδηγεί στην διαμόρφωση
ενός ετησίου προγράμματος εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Οι χρησιμοποιούμενες
εκπαιδευτικές μέθοδοι δεν περιορίζονται στις παραδοσιακές διαλέξεις. Αξιοποιούνται
σύγχρονες τεχνικές όπως ο προσδιορισμός του μαθησιακού προφίλ εκάστου
εκπαιδευομένου και η επίλυση προβλημάτων. Το πρακτικό περιεχόμενο των
προγραμμάτων εγκαταλείπει τον νομικό προσανατολισμό και επικεντρώνεται σε
θέματα μάνατζμεντ, ποσοτικής διοίκησης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
Θα πρέπει εν κατακλείδι, να τονισθεί ότι σε όλες τις χώρες όπου παρουσιάσθηκαν οι
διαδικασίες προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών και αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων εμπλέκουν όλα τα ενδιαφερόμενα συλλογικά
υποκείμενα. Οι κεντρικοί φορείς διοικητικού εκσυγχρονισμού ή διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις τον κύριο λόγο στα
θέματα χάραξης στρατηγικής εκπαίδευσης προσωπικού. Στη Μεγάλη Βρετανία, το
CMPS αποτελεί υπηρεσία της κεντρικής συντονιστικής μονάδας της κυβέρνησης,
βρισκόμενη κατά αυτόν τον τρόπο στην καρδιά του κυβερνητικού μηχανισμού
παραγωγής πολιτικών. Στο Βέλγιο, το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και
Εκσυγχρονισμού και το Ομοσπονδιακό Κυβερνητικό Τμήμα (Federal Government
Department), το αρμόδιο για θέματα προσωπικού και οργάνωσης, παράγουν τη
συνολική πολιτική εκπαίδευσης προσωπικού, ενώ στην Δανία, το συνολικό
στρατηγικό σχεδιασμό για την εκπαίδευση καταρτίζουν η Κεντρική Υπηρεσία
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και η Ένωση Φορέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Τα ενδεικτικά αυτά παραδείγματα υποδηλώνουν πως αν και οι φορείς παροχής
εκπαίδευσης διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στο τελικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα,
οι επιτελικές υπηρεσίες είναι αυτές που παράγουν την αντίστοιχη πολιτική. Τέλος, σε
αρκετές περιπτώσεις, τα εκπαιδευτικά πλάνα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
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και συμφωνίας μεταξύ συνδικάτων και κυβέρνησης. Στη Γαλλία, τη Δανία, και την
Ιρλανδία, επί παραδείγματι, διαμορφώνονται συμφωνίες μεταξύ συνδικάτων και
υπουργείων για τα θέματα εκπαίδευσης προσωπικού, ενώ στη Σουηδία, τα συνδικάτα
καταθέτουν απόψεις ανά υπουργείο στην φάση της ανίχνευσης εκπαιδευτικών
αναγκών (Πασσάς & Τσέκος, 2004).
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα
Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί έναν από τους
κεντρικούς άξονες για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Ελληνικής Δημόσιας
Διοίκησης και τη συστηματική μετατροπή της σε μοχλό ανάπτυξης της χώρας και
μέσο εξυπηρέτησης των πολιτών. Παρακάτω, γίνεται αναφορά στο ισχύον Νομικό και
Θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες
υπηρεσίες.
 Ο Ν.1943/91 (ΦΕΚ Α' 50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της
δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις»,
παρέχει το γενικό πλαίσιο ρύθμισης θεµάτων του δημοσίου τοµέα.
Ειδικότερα στο Κεφάλαιο Α', άρθρο 1, παρ. 1, και παρ. 2 εδάφιο β' αναφέρεται:
Πρόγραµµα διοικητικού εκσυγχρονισµού:
«Για τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση µέτρων καταπολέμησης της
γραφειοκρατίας,

βελτίωσης

των

μεθόδων

παραγωγικότητας, αναβάθμισης του προσωπικού,

και

διαδικασιών,

αύξηση

της

προσαρμογής των οργανωτικών

δοµών, αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων µε σκοπό την ενίσχυση ιδίως της τοπικής
αυτοδιοίκησης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του
δημοσίου τοµέα, καταρτίζεται κάθε τρία χρόνια πρόγραµµα εκσυγχρονισµού της
Δηµόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας,
το οποίο εγκρίνεται από την Βουλή κατά το άρθρο 79 παρ. 8 του Συντάγματος».
Στο πρόγραµµα αναφέρονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, τα συστήµατα ορθολογικής
οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης και θα προβλέπονται τα µέσα που
απαιτούνται για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών. Επίσης, καθορίζονται οι
στόχοι που εξειδικεύονται για κάθε υπουργείο και για τα εποπτευόμενα από αυτό
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τοµέα.
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Εδώ, θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα το κεφάλαιο Δ' άρθρα 32 έως 38 και θα
επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση του προσωπικού των Δηµοσίων Υπηρεσιών.
Δοµή της εκπαίδευσης και κατάρτισης
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των υπαλλήλων των δηµοσίων υπηρεσιών, όπως αυτή
ορίζεται στα άρθρα 32 έως 38 του Ν. 1943/91 χωρίζεται στις εξής δυο μεγάλες
κατηγορίες:
1) Αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση µε τις εξής υποκατηγορίες
Α. Προεισαγωγική εκπαίδευση (άρθρο 14, Νόµος 1388/83)
Β. Εισαγωγική εκπαίδευση (άρθρο 33, Νόµος 1943/91)
2) Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση µε τις εξής υποκατηγορίες
Α. Επιμόρφωση (άρθρο 34)
Β. Προαγωγική εκπαίδευση (άρθρο 35& 36)
Γ. Μετεκπαίδευση (άρθρο 37)
Δ. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση (άρθρο 38)
Σύµφωνα µε το ισχύον Ν.2683, ΦΕΚ 19 9/2/99, Κεφ. Δ', η υπηρεσιακή εκπαίδευση
είναι αναφαίρετο δικαίωµα του κάθε υπαλλήλου. Η εκπαίδευση παρέχεται στους
υπαλλήλους µε την συμμετοχή τους σε προγράµµατα:
• εισαγωγικής εκπαίδευσης,
• επιμόρφωσης,
• μετεκπαίδευσης και
• προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους νεοδιόριστους υπαλλήλους και
έχει ως στόχο την εξοικείωση τους µε το αντικείμενο της υπηρεσίας τους. Η
επιμόρφωση των υπαλλήλων είναι ευθύνη της υπηρεσίας τους και πρέπει να
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πραγματοποιείται, καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων,
ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθµό τους.
Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών
γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Η
µετεκπαίδευση όπως και η επιμόρφωση είναι υποχρεωτικές εφόσον τις κρίνει ως
απαραίτητες η υπηρεσία.
Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται µε τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράµµατα
ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών.
Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση δεν θεωρείται υποχρεωτική και πραγματοποιείται µε
πρωτοβουλία του υπαλλήλου.
Τα προγράµµατα αυτά µπορούν να εκτελούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
Ο κύριος φορέας που οργανώνει και εκτελεί προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης είναι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α6.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό φορέα που έχει ως κύρια αποστολή την
ενδυνάμωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού τη κεντρικής και περιφερειακής δημόσιας διοίκησης των φορέων του
ευρύτερου δημοσίου τομέα και των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄
βαθμού. Η συμβολή στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διοίκησης που διασφαλίζει
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες, προς όφελος της ισόρροπης ανάπτυξης
και της κοινωνικής συνοχής, αποτελεί το όραμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α
Ιδρύθηκε το 1983, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται
στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που
διέπει τη λειτουργία του, υποχρεούται να προβαίνει σε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
του έργου, σε αποτίμηση της επιμορφωτικής του παρέμβασης σε υπηρεσίες και φορείς
του δημοσίου και να δημοσιοποιεί έκθεση πεπραγμένων για τις δράσεις και
πρωτοβουλίες που αναπτύσσει. Για τις υπηρεσίες που παρέχει, έχει υιοθετήσει

6

Ε.Κ.Δ.Δ.Α ανακτήθηκε από:
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-29-09-59-33
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σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και δείκτες μέτρησης της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του.
Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών στοχεύει έτσι ώστε η επιμορφωτική
παρέμβαση να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες των υπαλλήλων και να
συνδέεται με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις οργανωσιακές αλλαγές κάθε
υπηρεσίας ή φορέα του δημοσίου.
Η επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και την
αποκεντρωμένη δομή του στη Θεσσαλονίκη (ΠΙΝΕΠΘ), μέσω πιστοποιημένων
προγραμμάτων, τα οποία προκύπτουν από επιχειρησιακά σχέδια εκπαίδευσης που
καταρτίζονται με τη συνεργασία Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών στα Υπουργεία
και Ειδικών Ομάδων Επιστημόνων σε ΝΠΔΔ, Περιφέρειες, Δήμους.
Στα επιχειρησιακά σχέδια εκπαίδευσης καταγράφονται οι επιμορφωτικές ανάγκες των
οργανωτικών μονάδων κάθε υπηρεσίας ή φορέα, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά
της ομάδας - στόχου, γίνεται συσχέτιση των αναγκών με τους στρατηγικούς στόχους
και προτείνονται συγκεκριμένοι τίτλοι προγραμμάτων που αντιστοιχούν στις
διαπιστωθείσες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η επιδίωξη κάθε σύγχρονου οργανισμού είναι η επίτευξη της αποδοτικότερης και
αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ώστε να είναι βιώσιμος ή ακόμη και
ανταγωνιστικός. Με βασικό στόχο την εντατικοποίηση της προσπάθειας να αλλάξει ο
τρόπος λειτουργίας, οι νοοτροπίες και οι λειτουργίες του Δημόσιου Τομέα στη χώρα
μας, η ανάγκη επιμόρφωσης του στελεχικού δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών
σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και τις καινοτομικές πρακτικές στη Διοίκηση του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των Δημοσίων Σχέσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)7
σχεδίασε επιμορφωτικά εξ’ αποστάσεως προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο
πλαίσιο της εφαρμογής μιας ευρύτερης πολιτικής για την αναδιάρθρωση και τον
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία είναι πιστοποιημένα από το Εθνικό

7

ΕΚΠΑ, ανακτήθηκε από:
http://publicedu.elke.uoa.gr/
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Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και εξασφαλίζουν την απαιτούμενη
μοριοδότηση.

1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (COACHING & MENTORING)

1.3.1. Σύγκριση Coaching vs Mentoring

Σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας και αβεβαιότητας, όπου όλοι έρχονται αντιμέτωποι με
νέα δεδομένα και ανάγκες, η εσωτερική αναζήτηση και η ανάπτυξη των ικανοτήτων
που χαρακτηρίζουν ένα άτομο, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη σωστή
καθοδήγηση. Είναι χρήσιμο τα στελέχη να εμπνευστούν και να ανακαλύψουν στοιχεία
του εαυτού τους και των ικανοτήτων τους, που παρουσιάζουν περιθώρια ανάπτυξης.
Τόσο το coaching όσο και το mentoring θεωρούνται βασικά εργαλεία ανάπτυξης και
εξέλιξης των στελεχών, ενώ η μετρήσιμη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, τα
τοποθετούν πλέον στις υψηλότερες θέσεις των απαραίτητων επιχειρηματικών
πρακτικών8.
Ωστόσο, η τάση του να θεωρούνται οι πρακτικές του cοaching και του mentoring «νέα
µόδα», ενέχουν τον κίνδυνο όχι µόνο να εφαρμόζονται λανθασμένα αλλά και να
συγχέονται οι δύο αυτές έννοιες. Επομένως, είναι σηµαντικό να γίνεται ένας σαφής
διαχωρισµός αυτών των πρακτικών.
Ο coach είναι ένας επαγγελματίας που προέρχεται είτε εντός είτε εκτός της εταιρείας
και ο οποίος έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση. Ο µέντορας από
την άλλη, συνήθως είναι κάποιο ανώτερο στέλεχος της επιχείρησης που εργάζεται
πολλά χρόνια εκεί και διαθέτει μεγάλη επαγγελµατική εμπειρία. Για αυτό άλλωστε και
το mentoring συχνά αναφέρεται και ως «μεταβίβαση της σοφίας». Γιατί αφορά µία
διαδικασία κατά την οποία το άτοµο μαθαίνει από κάποιον που έχει βρεθεί στην ίδια
θέση µε αυτό και είναι «μεγαλύτερος και σοφότερος» (Mc Donald, 2003).

8

Coaching & Mentoring: Καθοδήγηση για ανάπτυξη, ανακτήθηκε από:
http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=4&arId=3755
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Ο όρος mentoring αναφέρεται στη μετάδοση γνώσης από έµπειρα στελέχη και
επαγγελματίες σε συνάδελφούς τους µε λιγότερη πείρα. «Αυτού του είδους οι
συνεργασίες εστιάζουν συνήθως σε συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως marketing,
πωλήσεις, οικονοµικά κ.λπ. To coaching εστιάζει στην ανάπτυξη γενικότερων
δεξιοτήτων που αυξάνουν την αποδοτικότητα, ασχέτως αντικειμένου, όπως επικοινωνία,
συνεργασία, ηγεσία, κινητοποίηση και άλλα», αναφέρει ο Β. Αντωνάς, Principal
Consultant της Impact, και συνεχίζει: «Εν κατακλείδι εάν θέλουµε να βελτιώσουμε
τεχνικές δεξιότητες, τότε το mentoring (συνήθως ενδοεταιρικά) είναι η κατάλληλη
μέθοδος. Αν θέλουµε να βελτιώσουμε δεξιότητες ηγεσίας (κυρίως µε εξωτερικούς
σύμβουλους) το coaching αποτελεί µία αξιόλογη επιλογή[… ]Το coaching δηλαδή είναι
επί της διαδικασίας και το mentoring επί του περιεχομένου»9.
Στο βιβλίο του «The Manager as Coach and Mentor», ο διάσημος συγγραφέας και
ειδικός σε θέματα Coaching & Mentoring, Eric Parsloe, ορίζει το coaching ως: «Μία
διαδικασία που επιτρέπει στη μάθηση και την ανάπτυξη να συμβεί, και κατά συνέπεια
στην απόδοση να βελτιωθεί. Για να είναι επιτυχημένος ένας Coach πρέπει να έχει γνώση
και να κατανοεί τη διαδικασία, καθώς και την ποικιλία των ειδών, των ικανοτήτων και
των τεχνικών που είναι κατάλληλες μέσα στο πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα το
coaching10».
Ενώ, αναφορικά με το mentoring, οι David Clutterbuck και David Megginson,
ιδρυτικά μέλη του The European Mentoring and Coaching Council, αναφέρουν στο
βιβλίου τους με τίτλο «Mentoring Executives and Directors», ότι: «mentoring είναι η
off-line βοήθεια από έναν άνθρωπο σε έναν άλλο για την επίτευξη σημαντικών
μεταβάσεων στη γνώση, την εργασία και τη σκέψη11».
Μέντορας καλείται ένα έµπειρο ανώτερο στέλεχος που βοηθάει ένα λιγότερο έµπειρο
εργαζόμενο (protege ή mentee) να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Η διαδικασία αυτή

9

Training & Performance Improvement Conference: «Empower your Workforce to stay competitive»,
ανακτήθηκε από:
http://tdconference.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=22&la=2&arId=2566&arSiteID=3&pg=3&s
s=&remind=2
10

Η ανάπτυξη περνάει μέσα από το coaching & mentoring, ανακτήθηκε από:
http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=2&arId=5567
11

Ό.π.
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µπορεί να γίνεται και outsourcing, δηλαδή να γίνεται από εξωτερικό συνεργάτη
εξειδικευμένο σε προγράµµατα mentoring. Ο µέντορας δεν δίνει απαντήσεις. Ρόλος
του είναι να βοηθάει τον mentee να βρει τις απαντήσεις από µόνος του, µε σκοπό την
αποκόµιση εμπειριών µέσα από δικά του λάθη και αποτυχίες και να αναπτύξει τις
δυνάµεις και δεξιότητές του.
Συνήθως, ο µέντορας παρέχει στον «προστατευόμενο» του συμβουλές προκειμένου να
διαμορφώσει προγράµµατα αυτοανάπτυξης. Τον καθοδηγεί στην απόκτηση των
απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για µία νέα θέση εργασίας ή για να µπορεί να
αναλάβει νέες ευθύνες και καθήκοντα. Τον πληροφορεί σχετικά µε την κουλτούρα της
επιχείρησης (Πατρινός, 2005).
Σύµφωνα µε τους Parsloe και Leedham (2009), το mentoring είναι µια διαδικασία που
υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους νέο-προσληφθέντες, τους εκπαιδευόμενους, τις
γυναίκες, τις εθνικές μειονότητες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τους εργαζόμενους
που αντιμετωπίζουν αλλαγές στην καριέρα τους ή βρίσκονται σε προ-συνταξιοδοτικό
στάδιο καθώς και άτοµα µε ιδιαίτερες επιθυμίες, µε τέτοιο τρόπο ώστε να
διαχειρίζονται τη δική τους µάθηση, προκειμένου να µπορούν να μεγιστοποιήσουν τις
δυνατότητές τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν τις επιδόσεις
τους και να γίνουν το πρόσωπο που θέλουν να είναι.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι

«προστατευόμενοι» διέπονται από ορισμένα

χαρακτηριστικά:
• ανάγκη για εξουσία και επίτευξη των καθηκόντων τους
• συναισθητική σταθερότητα
• ικανότητα να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα τη δεδομένη κατάσταση
Οι protege µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναμφισβήτητα αποτελούν πόλο έλξης
για τους μέντορες (Turban & Dougherty, 1994). Τόσο ο Μέντορας όσο και ο
«προστατευόμενος» µπορούν να ωφεληθούν από τη διαδικασία Mentoring. Ο
τελευταίος αποκτά μεγαλύτερη επιρροή στην υπηρεσία, ενώ είναι δυνατό να προαχθεί
και να δει το µισθό του να αυξάνει. Ενεργώντας σαν µΜέντορας, είναι µια καλή
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ευκαιρία για τη βελτίωση των διαπροσωπικών και ηγετικών του ικανοτήτων,
αυξάνοντας και το συναίσθηµα της συνεισφοράς.
Αρκετές εταιρείες εφαρμόζουν το οµαδικό Mentoring. Στα οφέλη που προκύπτουν
έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι οι mentees σε µια οµάδα µπορούν να µάθουν
από τα λάθη, τις δυνάµεις και τις αδυναµίες των άλλων. Πέρα από την καταγραφή των
πλεονεκτημάτων, η µέθοδος αυτή εμφανίζει ορισμένα μειονεκτήματα σύµφωνα µε το
Χυτήρη (2001):
• οι µέντορες, ορισμένες φορές, τείνουν να µεροληπτούν εναντίον του
εκπαιδευόμενου µε αποτέλεσµα την άνιση µεταχείριση.
• παρατηρείται έλλειψη καινούριων ιδεών µε αποτέλεσµα τη διαιώνιση των ίδιων
πρακτικών και συμβουλών που ίσως σε αρκετές περιπτώσεις να κρίνονται πλέον
ξεπερασμένες.
Η σχέση µεταξύ µέντορα και protege είναι εθελοντική και µπορεί να ολοκληρωθεί ή
να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς την ύπαρξη κάποιας τιμωρίας. Επίσης, ο
«προστατευόμενος» δύναται να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει ανάµεσα σε
ειδικευμένους καθοδηγητές. Συνίσταται στους εκπαιδευόμενους να συνεχίζουν τη
σχέση τους µε το µέντορα και πέρα της ολοκλήρωσης του επίσηµου προγράμματος
αλλά και να συζητάνε οι protege µεταξύ τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν µε
σκοπό την ανταλλαγή ιδεών (Noe, Greenberger & Wang, 2002).
Γίνεται, επομένως, κατανοητό ότι αν και ο απώτερος στόχος και των δύο μεθόδων
είναι η επαγγελµατική επιτυχία και ανάπτυξη, διαφέρει ο τρόπος µε τον οποίο
επιδιώκεται αυτό να επιτευχθεί. Το κοινό ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι οι
συναντήσεις γίνονται πρόσωπο µε πρόσωπο, αν και το cοaching έχει ένα πιο
«επίσηµο» ύφος και ακολουθεί µία πιο δομημένη διαδικασία σε σχέση µε το
mentoring όπου οι συναντήσεις µπορούν να γίνονται ακόµα και κατά τη διάρκεια των
γευµάτων.
Ποια η διαφορά όµως, αυτών των δύο; Σύµφωνα µε τον Gray12, το Mentoring
αναπτύσσει «ολόκληρο τον άνθρωπο» ενώ το coaching ένα συγκεκριμένο φάσµα
12

Dr. William A. Gray. Ανάκτηση από: http://www.mentoring-solutions.com/
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δεξιοτήτων (Steen et al., 2013). Με άλλα λόγια, ενώ η «προπόνηση» (coaching)
αφορά κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη των επιδόσεων και ειδικών δεξιοτήτων σε ένα
καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, το Mentoring δίνει έµφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων
και τη µάθηση από την εμπειρία

13

.

Κατά την Kram (1985), το Mentoring

περιλαμβάνει µια πιο στενή σχέση µεταξύ µέντορα και «προστατευόμενου». Το
coaching δεν απαιτεί κάποιο «συναισθηματικό δεσµό» µεταξύ προπονητή και
µαθητευόµενου. Συνήθως, το coaching µπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά και να λάβει
χώρα µεταξύ αγνώστων. Ωστόσο, σίγουρα η καλή χηµεία µεταξύ manager κι
εργαζομένου µπορεί να οδηγήσει σε µια καλή συνεργασία και να προωθήσει το
coaching, μετατρέποντας το σε µια ευχάριστη εμπειρία και για τα δύο συμβαλλόμενα
µέρη της καθοδήγησης (Hunt & Weitraub, 2002).
Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στο coaching και το
mentoring. Παρακάτω στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται συμπερασματικά οι διαφορές
τους:

13

Hudson. (n.d.). Ανάκτηση από: http://au.hudson.com/node.asp?kwd=coaching-mentoring
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Πίνακας 3. Coaching Vs Mentoring. Πηγή: CIPD
(Chartered Institute of Personnel and Development)

Mentoring vs. Coaching
Mentoring

Coaching

Μία διαρκής σχέση η οποία μπορεί να Η σχέση συνήθως έχει μία ορισμένη
κρατήσει για μεγάλη χρονική περίοδο

διάρκεια

Μπορεί να είναι πιο ανεπίσημο και οι Βραχυπρόθεσμο

(κάποιες

φορές

συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται χρονικά ορισμένο) και εστιασμένο
όταν

και

όποτε

ο

mentee

χρειάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές/ζητήματα

συμβουλές, καθοδήγηση ή υποστήριξη

ανάπτυξης

και

βελτίωσης

της

απόδοσης
Ο μέντορας είναι συνήθως πιο έμπειρος και Γενικά στο coaching ο coach δεν
περισσότερο

καταρτισμένος

από

τον χρειάζεται να έχει άμεση εμπειρία

“mentee”. Συχνά είναι ένα παλαιότερο γύρω από το επάγγελμα ή τον ρόλο
στέλεχος του οργανισμού που μπορεί να του πελάτη του, εκτός αν το
μεταβιβάσει γνώσεις και εμπειρία και να coaching

έχει

να

κάνει

με

ανοίξει πόρτες σε διαφορετικά απρόσιτες συγκεκριμένες δεξιότητες
ευκαιρίες
Η

εστίαση

είναι

στην

επαγγελματική Η

σταδιοδρομία και την προσωπική ανάπτυξη

εστίαση

ανάπτυξη

είναι

και

γενικά

εξέλιξη

και

στην
σε

συγκεκριμένα εργασιακά ζητήματα
Η ατζέντα καθορίζεται από τον mentee, με Η ατζέντα και το περιεχόμενο
τον μέντορα να παρέχει υποστήριξη και εστιάζει

στην

επίτευξη

καθοδήγηση για να τον βοηθήσει να συγκεκριμένων και άμεσων στόχων
προετοιμαστεί για τους μελλοντικούς του
ρόλους
Το mentoring αφορά περισσότερο την Το coaching αφορά περισσότερο σε
ανάπτυξη του επαγγέλματος του mentee

συγκεκριμένες περιοχές/ ζητήματα
ανάπτυξης
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1.3.2 Οι λόγοι για την αυξανόμενη δημοτικότητα του coaching

Σύμφωνα με τον Mitsch (2003), η απόδοση της επένδυσης στην καθοδήγηση μπορεί
είναι σημαντική, αν το στέλεχος που καθοδηγείται εξοικονομεί χρόνο, αυξάνει την
παραγωγικότητα και επικοινωνεί καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.
Αυτό υποστηρίζεται και από την Fisher (2001), η οποία μοιράστηκε τα αποτελέσματα
στο Fortune για 1000 εταιρείες που χρησιμοποίησαν καθοδήγηση. Σύμφωνα με την
έκθεση, οι ακόλουθες παροχές ελήφθησαν από την καθοδήγηση:
• Αύξηση της παραγωγικότητας του 53 τοις εκατό.
• Αυξημένη εξυπηρέτηση των πελατών τους 39 τοις εκατό.
• Μείωση του κόστους του 23 τοις εκατό.
• Αύξηση της κερδοφορίας του 22 τοις εκατό.
Στην αξιολόγησή τους για την αποτελεσματικότητα της καθοδήγησης, οι De Meuse
κ.ά. (2009) ανέφεραν επίσης βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, την εξυπηρέτηση των
πελατών και την αξία των μετόχων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της
Chiumento (2007), που έδειξε ότι το 83 τοις εκατό των εταιρειών που επένδυσαν στην
καθοδήγηση ήταν για να βελτιώσουν την ατομική απόδοση. Η φύση της διαδικασίας
της καθοδήγησης θα βελτιώσει διανοητικές δεξιότητες και η διαδικασία τελικά θα
βελτιώσει τη συναισθηματική ευεξία. Σύμφωνα με τον Maister, η ανάπτυξη μπορεί να
παράγει υψηλότερα επίπεδα ενέργειας, αυξημένο ηθικό, δυνατότητες, κίνητρα και
ενθουσιασμό (Verlander, 2008). Η προσωπική ανάπτυξη επισημαίνεται από τους
Dotlich και Cairo (2003), οι οποίοι μέσα από την εργασία τους περιγράφουν έντεκα
μηχανισμούς που οδηγούν σε αποτυχία, όπως είναι η αλαζονεία, η αστάθεια και η
υπερβολική προσοχή, καθώς τρεις σημαντικούς λόγους για τους οποίους αυτοί οι
μηχανισμοί μπορούν να καθοδηγηθούν.
Ο αντίκτυπος της επιτυχούς καθοδήγησης θα έχει αναπόφευκτα θετικές επιπτώσεις
στην ικανότητα του ηγέτη στην διαχείριση των εκθέσεων της ομάδας του. Ο Cook
(1999), δήλωσε ότι βοηθάει τους υπαλλήλους να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα άγχη
της εργασίας. Οι De Meuse κ.ά. (2009) απέδειξαν ότι τα στελέχη ηγούνταν πιο
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αποτελεσματικά λόγω της καθοδήγησης και ο Auerbach (2005) ανέφερε βελτίωση 32
τοις εκατό στη διατήρηση των ανώτερων στελεχών λόγω των παρεμβάσεων της
καθοδήγησης.
Κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης, το στέλεχος μαθαίνει νέες δεξιότητες της
συναισθηματικής νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στη διαχείριση
συγκρούσεων και στην ομαδική συνεργασία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η στρατηγική
οξυδέρκεια (Verlander, 2008). Το ίδιο συμπέρασμα εξήγαγαν και οι De Meuse κ. ά.
(2009), οι οποίοι δήλωσαν ότι η καθοδήγηση επέφερε βελτιωμένη αυτογνωσία και
διαρκή αλλαγή της συμπεριφοράς.
Μια έρευνα του CIPD το 200414 διαπίστωσε ότι το 99 τοις εκατό των 500
ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι το coaching θα μπορούσε να παράγει απτά οφέλη, τόσο
σε ατομικό επίπεδο όσο και σε οργανισμούς.
• Το 93% συμφώνησε ότι coaching και mentoring είναι στρατηγικοί μηχανισμοί για τη
μετάδοση της μάθησης από τα εκπαιδευτικά μαθήματα πίσω στο χώρο εργασίας.
• Το 92% συμφώνησε ότι η καθοδήγηση γενικότερα, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο
στην κατώτατη γραμμή.
• Το 96% συμφώνησε ότι το coaching είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την
προώθηση της μάθησης στην οργάνωση.

1.3.3

Η έννοια της Διοικητικής Καθοδήγησης (coaching)

Σύµφωνα µε τον Clutterbuck (1998), η Διοικητική Καθοδήγηση είναι µία ρεαλιστική
προσέγγιση που βοηθά τους ανθρώπους να διαχειρίζονται την απόκτηση και τη
βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Ο προπονητής (coach) είναι ένας manager ή
συνάδελφος (peer) ο οποίος δουλεύει µαζί µε έναν υπάλληλο παρέχοντάς του κίνητρα,
βοηθώντας τον να αναπτύξει τις δεξιότητές του κι ενισχύοντας τον µέσα από τη χρήση
της επαναπληροφόρησης (feedback) (Peterson & Hicks, 1996). Ο νέο-εισερχόμενος
14

Jarvis, (2004). Coaching and buying coaching services. CIPD. Ανακτήθηκε από:
http://www2.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/C31A728E-7411-4754-964446A84EC9CFEE/0/2995coachbuyingservs.pdf
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εργαζόμενος εκπαιδεύεται στη θέση εργασίας του από τον προϊστάμενο του είτε από
έναν παλαιότερο κάτοχο της θέσης αυτής δίνοντας του οδηγίες και ταυτόχρονα
αξιολογεί και την απόδοσή του (Μπoυραντάς, 2002).
Οι Harris και DeSimone (1994) διατυπώνουν ότι: «ο άµεσα προϊστάμενος µπορεί να
αποδεχτεί την ευθύνη του cοach επειδή ακριβώς είναι εξοπλισμένος µε τις απαραίτητες
πληροφορίες και ευκαιρίες που δεν είναι διαθέσιµες σε κάποιον εκτός του τµήµατος
εργασίας, […] έτσι το cοaching επιτυγχάνεται µε την προοδευτική ανάπτυξη
επικοινωνίας και σχέσης µεταξύ εργαζομένου και άµεσα προϊσταμένου». Ακόµη, ο
DuBrin (1998) υποστηρίζει ότι το coaching: «είναι ένας µικρής διάρκειας εναλλακτικός
τρόπος για να ενθαρρύνεις τους υφισταμένους σου να δρουν και να χτίζουν την
προσπάθειά τους στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάµεις». Ωστόσο, o Tovey (2001)
υποστηρίζει ότι δεν αποτελεί απλά µια διαδικασία η οποία εστιάζει μόνο στην
ανάπτυξη των ικανοτήτων και την αύξηση της αποδοτικότητας από µέρους των
εργαζομένων αλλά είναι µια διαδικασία που αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση, την
εμπιστοσύνη και τη συνεργασία µεταξύ διοίκησης και υπαλλήλων, έχοντας ως
αποτέλεσµα την αύξηση της απόδοσης και από τις δύο µεριές.
Μια άλλη προσέγγιση θεωρεί ότι το coaching είναι µια διαδικασία που ενθαρρύνει
τους εργαζόμενους να αποδεχτούν την ευθύνη για την εργασιακή τους επίδοση,
βοηθώντας τους να διατηρούν ανώτερη απόδοση και παράλληλα, να αντιμετωπίζονται
σαν συνεργάτες, προτρέποντας τους να προσπαθούν για την επίτευξη των
οργανωσιακών στόχων. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται µε την παράλληλη
εφαρµογή δύο ξεχωριστών δραστηριοτήτων: το coaching analysis (ανάλυση της έως
τώρα επίδοσης), και το coaching discussions ( face-to-face επικοινωνία) (Harris &
DeSimone, 1994).
Αναμφισβήτητα, το coaching αποτελεί µία από τις πιο διαδεδομένες επιχειρηματικές
πρακτικές τα τελευταία χρόνια και η σηµασία και αποτελεσματικότητα του
αναγνωρίζεται από διοικήσεις και στελέχη. Για την πλειοψηφία των στελεχών
επιχειρήσεων σήµερα, κάθε αναφορά στις λέξεις coach και coaching έχει πάψει να
ταυτίζεται µε τον προπονητή που φορά φόρµες και κρατά σφυρίχτρα. Ο τοµέας του
προσωπικού και επαγγελματικού cοaching έχει αναπτυχθεί µε γοργούς ρυθµούς τα
τελευταία χρόνια και έχει βρει εφαρμογές σε αρκετούς επαγγελματικούς τοµείς.
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Αν και ο όρος cοaching είναι δύσκολο να αποδοθεί στα ελληνικά, µπορεί να ειπωθεί
ότι περιλαμβάνει τη διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων
µε σκοπό την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Stevenson (2002), µε τον όρο αυτό περιλαμβάνεται η
συνεργασία µεταξύ του ατόµου που «εκτελεί» την διαδικασία (cοach) και αυτού
(αυτών) που «δέχονται» τα αποτελέσµατα (cοache(s)) µε σκοπό την παροχή δοµής,
οδηγιών και υποστήριξης στους cοaches έτσι ώστε:
 να

αποκτήσουν

σφαιρική

άποψη

για

την

τωρινή

τους

κατάσταση

συμπεριλαμβανομένου την αντίληψη που κατέχουν για την εργασία τους, τον εαυτό
τους και τους συναδέρφους τους
 να θέσουν κατάλληλους και ρεαλιστικούς στόχους για τον εαυτό τους βασιζόμενοι
στις ικανότητες και την εμπειρία τους
 να ακολουθήσουν τις κατάλληλες «ενέργειες» για την πραγμάτωση των στόχων που
έχουν θέσει
 να µαθαίνουν από τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους και την ανταλλαγή των
εμπειριών µε τους συναδέρφους τους .
Κατά τους Hunt και Weitraub (2002), ο απόλυτος στόχος του coaching είναι:
• να προάγει την ανάπτυξη των εργαζομένων, µέσω της µάθησης
• να «χτίζει» oργανωσιακή ικανότητα µέσω της µεταφοράς γνώσης
• να επιτρέπει τη δημιουργία καλύτερων εργασιακών σχέσεων και την επίτευξη
αποτελεσματικής επικοινωνίας (οριζόντιας και κάθετης) µεταξύ των τµηµάτων του
οργανισμού
• να προάγει τη συνοχή των εργαζομένων µέσω της διάχυσης εμπειριών που τους
επιτρέπουν να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους.
Αρκετοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το cοaching µπορεί να ταυτιστεί µε την εκπαίδευση
(training) γιατί αποτελούν παρόµοιες διαδικασίες. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να ισχύει
γιατί η εκπαίδευση είναι µια εξειδικευμένη μεταφορά γνώσης προς τον εκπαιδευόμενο
για να είναι σε θέση να εκτελέσει µια εργασία µε αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον,
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κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δεν αναπτύσσεται η έννοια της συνεργασίας όπως
γίνεται κατά τη διάρκεια του coaching.

1.3.4 Βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικού coaching

Στα πλαίσια της δημιουργικής καθοδήγησης ο coach ενθαρρύνει την ομάδα ή το άτομο
με το οποίο συνεργάζεται, ώστε να εστιάσουν στο παρόν και στο μέλλον, και όχι στο
παρελθόν. Στόχος της διαδικασίας είναι ο καθορισμός του τρόπου επίτευξης στόχων
και όχι η ανάλυση και η διόρθωση του παρελθόντος και των συνήθων τρόπων λήψης
αποφάσεων που ακολουθούνταν. Στην ουσία, ο καθοδηγούμενος καλείται να αναλάβει
δράση, να μεταβάλει σύνηθες συμπεριφορές και δεδομένα και να πιστέψει στην
αλλαγή η οποία ξεκινά μέσω αυτής της συνεργασίας. Μέσω της «μαιευτικής»
μεθόδου, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, τα άτομα καλούνται να παράγουν τις
δικές τους λύσεις στα προβλήματα και τις απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν. Έτσι
κτίζονται

και

οι

προϋποθέσεις

του

coaching.

Συν-δημιουργούνται

σχέσεις

εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην αμεσότητα και τη συνύπαρξη εκπαιδευτή και
εκπαιδευόμενου15.

1.3.5 Coaching Μοντέλα, Θεωρίες και Είδη

Ένα στέλεχος, που καλείται να γίνει coach σε μια ομάδα ατόμων, κατά πάσα
πιθανότητα δεν έχει σπουδάσει ψυχολογία ανθρώπινου δυναμικού αλλά μπορεί να
προέρχεται από το τμήμα του οικονομικού, του μηχανολογικού είτε της πληροφορικής.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση ενός μοντέλου διοικητικής καθοδήγησης
αποδεικνύεται πολύ σημαντικό. Υπάρχει πληθώρα μοντέλων που μπορούν να
αναπτυχθούν αλλά να μην είναι κατάλληλα σε κάθε καθοδήγηση. Πάντως, τα μοντέλα
μεγιστοποιούν το σκοπό τους όταν έχει καθοριστεί ένας ξεκάθαρος στόχος και είναι
χρήσιμα μόνο αν είναι ρεαλιστικά· σε αντίθετη περίπτωση όταν το άτομο έρχεται στον

15

Η ανάπτυξη περνάει μέσα από το coaching & mentoring, ανακτήθηκε από:
http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=2&arId=5567
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καθοδηγητή του για να εξερευνήσει καινούργια μονοπάτια σκέψης είτε να
ξανασκεφτεί μία στρατηγική και ο καθοδηγητής αναλαμβάνει το ρόλο του καθρέφτη ή
του μαυροπίνακα, τότε το οποιοδήποτε μοντέλο είναι ανεπαρκές16.
→ Το μοντέλο GROW
Ένα ευρύτατα διαδεδομένο μοντέλο διοικητικής καθοδήγησης είναι το μοντέλο
GROW.

Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για ζητήματα ανάπτυξης και

επίλυσης προβλημάτων, που δημιουργήθηκε από τον Graham Alexander και
αναπτύχθηκε από τον Sir John Whitmore. Η ιδέα πίσω από το μοντέλο είναι να
αναγνωρίσει ένας coach τον στόχο που θέλει να πετύχει το άτομο, για να πάρει πιο
ξεκάθαρες αποφάσεις και να τον υποστηρίξει. Το GROW είναι το ακρωνύμιο για:
 Goals (η εξερεύνηση του): αναγνώριση των βραχυ-μακροπρόθεσμων στόχων .
 Reality (η πραγματικότητα): εξερεύνηση του υπάρχοντος περιβάλλοντος και
παροχή υποστήριξης για την ανακάλυψη θετικών πλευρών.
 Options (διαθέσιμες ευκαιρίες): διάλογος για τις επιλογές, στρατηγικές και
πιθανότητες που είναι διαθέσιμες.
 What (θέληση για πραγμάτωση): οριοθέτηση του «πότε» και «τι θα γίνει»
«ποιος», «από πότε» και αν «υπάρχει η θέληση».
Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται καλύτερα μέσα σε πλαίσιο ευαισθητοποίησης και
ευθύνης, με στόχο την ανάπτυξη αυτών των δύο βασικών χαρακτηριστικών, αλλιώς
δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα μηχανικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων
(Arnold, 2009).
Ο καθοδηγητής προετοιμάζει τον εκπαιδευόμενο με την εισαγωγή του μοντέλου
δείχνοντάς του τη διαδικασία. Στη συνέχεια προχωράει σε ανοικτές ερωτήσεις (βλέπε
παρακάτω) ή χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους για να υποστηρίξει τον εκπαιδευόμενο σε
κάθε φάση της διαδικασίας αυτής. Ενώ η δέσμευση μπορεί να μην είναι πάντα
απαραίτητη, είναι χρήσιμο για τον καθοδηγητή να ελέγξει κατά πόσο είναι πρόθυμοι οι
εκπαιδευόμενοι τους να προχωρήσουν προς τα εμπρός και να αναλάβουν την ευθύνη
για τις επιλογές τους.
→ Ανοιχτού τύπου ερωτήσεις
16

Ανακτήθηκε από: http://www.what-is-coaching.com/coaching-models.html#.WI5Uwn-vQ1Y
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Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται αποτελεσματικά
στο coaching. Παρακάτω παραθέτουμε μερικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου:
 Τι θέλετε να επιτύχετε μέσα από τη συζήτηση αυτή;
 Αν μπορείτε να φανταστείτε κάποιο αποτέλεσμα από τη συζήτηση αυτή ποιο
θα ήταν αυτό;
 Τι σας σταματάει να προχωρήσετε μπροστά;
 Πόσο βαθειά το πιστεύετε αυτό; How far is that true/is that a belief?
 Αν κάνατε αυτή την ενέργεια, ποιες πιστεύετε θα ήταν οι συνέπειες;
 Πώς βλέπετε να είναι ο ρόλος σας;
 Τι θα πρέπει να γίνει τώρα;
 Αυτό που άκουσα να λέτε είναι σωστό; (Arnold, 2009)
→ Το μοντέλο ERR


Αν ο εκπαιδευόμενος καταστέλλει τα αισθήματα και τα συναισθήματά του, δε
θα μπορεί να αναπτυχθεί το κλίμα εμπιστοσύνης που είναι τόσο απαραίτητο για
την ανάπτυξη της σχέσης ανάμεσα σε coach και coachee. Ένα μοντέλο που έχει
αναπτυχθεί από τον Arnold (2009) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αποτελεσματικά όταν οι εκπαιδευόμενοι παγιδεύονται μέσα στα συναισθήματα
τους όσον αφορά μια κατάσταση είναι το ERR. Αυτό το μοντέλο
δημιουργήθηκε για να δώσει έμφαση σε μια συνεδρία, όταν τα συναισθήματα
μέσα σε αυτήν είναι ακραία. Είναι ένα αρκτικόλεξο για το



Emotion- Αίσθημα (Αναγνώριση των συναισθημάτων),



Reality-Πραγματικότητα (επικέντρωση στη πραγματικότητα / γεγονότα),



Responsibility-Ευθύνη (ενθάρρυνση ανάληψης της ευθύνης και θετικών
δράσεων).
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Emotion

Reality

Responsibility
Σχήμα 1: Το μοντέλο ERR. Πηγή: Arnold (2009)

Τα βήματα μιας συνεδρίας που αναφέρει το μοντέλο του ERR, όπως δείχνει το Σχήμα
1, είναι τα εξής:
 Το πρώτο βήμα : Αναγνώριση του συναισθήματος
 Το δεύτερο βήμα : Αναγνώριση της πραγματικότητας
 Το τρίτο βήμα : Ανάληψη ευθύνης
→ Το μοντέλο Situation + Thoughts + Space + Reactions = Result
Σε αυτό το μοντέλο ο Viktor Frankl αναφέρει την αντίδραση από την μεριά του
εκπαιδευτή και ότι με τη σειρά: η Κατάσταση + οι Σκέψεις + Κενό + οι Αντιδράσεις =
οδηγούν στο αποτέλεσμα.
Κατάσταση: σε μία συνεδρία, ο εκπαιδευόμενος προτείνει μία πρόταση για συζήτηση.
Σκέψη: ο εκπαιδευόμενος πιστεύει πως αυτή η πρόταση είναι χάσιμο χρόνου οπότε δεν
μπαίνει στο πνεύμα του διαλόγου.
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Αντίδραση: ο εκπαιδευόμενος απομακρύνεται και ο καθοδηγητής δείχνει μπερδεμένος.
Αποτέλεσμα: στο τέλος της συνεδρίας η σχέση ανάμεσα τους έχει υποστεί πλήγμα.
Αυτό που προτείνει το μοντέλο είναι ότι αν τοποθετούσε ο εκπαιδευτής ένα (κενό)
ανάμεσα σε Σκέψη και Αντίδραση θα έδινε στον εκπαιδευόμενο μία ευκαιρία να
εξηγήσει την πρότασή του και ο ίδιος θα μπορούσε να ακούσει αμερόληπτα (Arnold,
2009).
→ Το μοντέλο JOHARI WINDOW
Το Johari window πήρε το όνομα του από τους Joseph, Luft και HarryIngham. Το
μοντέλο αυτό δείχνει την ανθρώπινη διάδραση (Luft, 1969), βασισμένο σε τέσσερεις
παραμέτρους, οι οποίες διαιρούν την προσωπικότητα ανάλογα με την γνώση του
ατόμου που έχει για τον εαυτό του, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4. The Johari window. Πηγή: (Arnold, 2009).

Γνωστό στον εαυτό του Άγνωστο στον εαυτό του
1

2

Γνωστό στους άλλους

Ανοιχτός

Άγνωστο στους άλλους

Κρυμμένος

Τυφλός

Άγνωστο

3
4
Το πρώτο παράθυρο δείχνει το πόσο καλά γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος τον εαυτό του.
Περιλαμβάνει συναισθήματα και αξίες. Το δεύτερο τετράγωνο δείχνει τι γνωρίζουν οι
άλλοι για τον εκπαιδευόμενο που ο ίδιος δεν έχει συναίσθηση. Το τρίτο παράθυρο
αναφέρεται στο τι ξέρει ο ίδιος για τον εαυτό του (πχ το αγαπημένο του χρώμα). Το
τέταρτο δείχνει τις πληροφορίες που ούτε ο εκπαιδευτής ούτε ο εκπαιδευόμενος
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γνωρίζουν. Με τη συζήτηση είναι δυνατό να αποκαλυφθούν καινούργια στοιχεία που
να προκαλέσουν προσωπική αφύπνιση για τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο (Arnold J.,
2009).

→ Μαθαίνοντας Εμπειρικά
Η εμπειρική εκπαίδευση εστιάζει στο να βιώνεις τα πράγματα παρά να εκτελείς απλά
αυτά που σου λένε. Μπορεί να σκιαγραφηθεί με τον παρακάτω εμπειρικό κύκλο που
εισήγαγε ο Kolb (1984).

Concrete
experience

Observation
and reflection

Testing new
situations

Forming
abstract
concepts

Σχήμα 2: Ένας εμπειρικός κύκλος μάθησης. (Πηγή: Kolb, 1984).

Ο εκπαιδευόμενος ενεργεί για να δει την επίπτωση που έχει αυτή η ενέργεια στη
δεδομένη κατάσταση. Έτσι, μαθαίνει και βρισκόμενος σε παρόμοιες καταστάσεις θα
γνωρίζει τι θα επακολουθήσει δεδομένων των ενεργειών της προηγούμενης εμπειρίας
του. Επομένως, η μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία η γνώση δημιουργείται
μέσω του μετασχηματισμού της εμπειρίας. Αυτές οι παρατηρήσεις δημιουργούν μία
θεωρία που αποτελεί έναν οδηγό για την αντιμετώπιση καινούργιων καταστάσεων.
Μπορεί να εμφανίζονται εδώ σε κυκλική κίνηση όμως στην πραγματικότητα μπορεί να
συμβούν παράλληλα (Arnold, 2009).
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1.3.6 Τύποι διοικητικής καθοδήγησης

Υπάρχουν γενικότερα δύο αποδεκτοί τύποι διοικητικής καθοδήγησης. Ο άμεσος και ο
έμμεσος. Ο άμεσος διδάσκει και παρέχει ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο και τη
γνώμη του. Αντίθετα, ο έμμεσος ακούει, ρωτάει, εξερευνεί, κατηγοριοποιεί και μετά
αφήνει τον εκπαιδευόμενο να πράξει ανάλογα με την περίσταση. Στην πραγματικότητα,
αυτό σημαίνει ότι μερικοί εκπαιδευτές απλά επιβάλουν την παρουσία τους και την
εμπειρία τους, ενώ άλλοι βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να πάνε πέρα των
προηγούμενων ορίων τους.
Η διοικητική Καθοδήγηση μπορεί να εφαρμοστεί σε πεδία όπως:
 Life Coaching: Σχέσεις, όνειρα - στόχοι, διαχείριση χρόνου και χρήματος,
προσωπική βελτίωση και εξέλιξη.
 Business Coaching:

Αναφέρεται σε εταιρικά θέματα, στην ανάπτυξη

εταιριών και στην παροχή βοήθειας στην υλοποίηση εταιρικών στόχων και
των στελεχών της.
 Executive Coaching: Επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στα στελέχη των
επιχειρήσεων τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
 Career Coaching: Βοηθά τους ανθρώπους τόσο να ξεκινήσουν όσο και να
αναπτύξουν αλλά ακόμα και να αλλάξουν καριέρα, εφόσον αυτό επιθυμούν.
 Homework coaching: Ασχολείται με την υποστήριξη εφήβων για την
οργάνωση και αποτελεσματική μελέτη των μαθημάτων και του χρόνου τους
για την υλοποίηση των στόχων τους (πανεπιστήμιο, επάγγελμα, σπορ,
κοινωνικοποίηση κ.α.)
 Divorce Coaching: Βοηθά τους ανθρώπους που έχουν χωρίσει ή χωρίζουν να
αντιμετωπίσουν την αλλαγή, να επανα-σχεδιάσουν την ζωή τους.
 Financial Coaching: Βοηθά τους ανθρώπους να διαχειριστούν τα οικονομικά
τους, να βάλουν σε τάξη τους λογαριασμούς τους, να διαχειριστούν τα χρέη
τους, να αναπτύξουν τα εισοδήματά τους.
 Personal Coaching: Αναφέρεται κυρίως στα προσωπικά ενδιαφέροντα του
πελάτη, στόχους και όνειρα.
 Health Coaching: Αναφέρεται κυρίως στην διατήρηση, υποστήριξη, επίτευξη
υγείας πλέον των γιατρών και άλλων ειδικοτήτων ιατρικής.
48

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

 Sports Coaching: Εκτός από το τυπικό coaching των αθλητών από άλλους
αθλητές υπάρχει και ο αθλητικός Coach ο οποίος υποστηρίζει τον αθλητή σε
υπέρβαση θεμάτων για την επίτευξη των στόχων.
 Conflict Coaching: Συνήθως χρησιμοποιείται ενδοεπιχειρησιακά και για
σχέσεις ανάμεσα σε μέλη του προσωπικού ή και της διοίκησης.
 Victimization Coaching: Αναφέρεται κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν
υπάρξει θύματα βίας ή σε αυτούς που φοβούνται ότι θα υποστούν βία
(Arnold, 2009).
Παράλληλα, υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν τα τελευταία
χρόνια. Χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τις ατομικές και τις ομαδικές.
→ Ατομικές Προσεγγίσεις
Καθοδήγηση προσανατολισμένη στον στόχο (Goal orientated coaching)
Η διοικητική καθοδήγηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη
οργανωτικών αλλαγών και τοποθετείται πλέον παράλληλα με τη διευκόλυνση και την
υλοποίηση της εκπαίδευσης. Πολλές οργανώσεις εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η
καθοδήγηση είναι πραγματικά συμβουλευτική στο χώρο εργασίας, αν και υπάρχουν
πολλές θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Μέσα σε μία
συνεδρία που είναι προσανατολισμένη στους στόχους, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που
πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως το ποιος καθορίζει τους στόχους, το είδος των στόχων
που έχουν μεγαλύτερη αξία, πώς οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν και ποια
ανατροφοδότηση μπορεί να ενσωματωθεί (Fielden, 2005).
→ Καθοδήγηση στελεχών (Executive coaching)
Η καθοδήγηση στελεχών επικεντρώνεται στην ανάπτυξη fast-track και υψηλής
απόδοσης ηγέτες και εστιάζει σε τεχνικά θέματα και ψυχολογικά ζητήματα. Βασίζεται
στη δυναμική του να είναι κοντά ή στην κορυφή του οργανισμού και αναγνωρίζει
πλήρως την ανάγκη για συνεχή βελτίωση. Είναι σημαντικό για τα στελέχη να έχουν ένα
ουδέτερο, αντικειμενικό άτομο με το οποίο μπορούν να συζητήσουν τις ευκαιρίες και
τις προκλήσεις (Fielden, 2005).
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→ Συναλλακτική και μετασχηματιστική καθοδήγηση (Transactional and
transformational coaching)
Εδώ οι καθοδηγητές πρέπει να προχωρήσουν πέρα από το είδος της συναλλακτικής
καθοδήγησης, η οποία ασχολείται κυρίως με τις αρμοδιότητες, την εκμάθηση
δεξιοτήτων και τεχνικών, ώστε να προχωρήσει στη μετασχηματιστική προσέγγιση, η
οποία επικεντρώνεται στη μετατόπιση απόψεων, αξίων και την αίσθηση του σκοπού
των ατόμων. Υπάρχουν τρεις βασικές δεξιότητες για τη διευκόλυνση μιας
αποτελεσματικής μετασχηματιστικής προπόνησης: η ευαισθητοποίηση, η δέσμευση και
η πρακτική (Fielden, 2005).
→ Αυτό-Διοικητική καθοδήγηση (Self-coaching)
Η αυτο-παρατήρηση είναι μια θεμελιώδης πτυχή της αυτο-Διοικητικής καθοδήγησης.
Είναι απαραίτητο για τους καθοδηγητές να αναρωτηθούν σχετικά με την εμπειρία τους,
τις προσεγγίσεις τους, τις απόψεις τους και τις πεποιθήσεις τους σχετικά με την
καθοδήγηση.
→ Ομαδικές προσεγγίσεις
Σε περιόδους οργανωτικών αλλαγών, το coaching μπορεί να παράσχει την ώθηση για
την ανάπτυξη και την παροχή κινήτρων σε ομάδες. Ο καθοδηγητής της ομάδας
τοποθετεί μια ομάδα ατόμων σε ένα λειτουργικό δίκτυο επιχειρήσεων. Έπειτα ο
καθοδηγητής ζητάει από την ομάδα αυτή, να κάνει καταιγισμό ιδεών πάνω σε
δεδομένες επιλογές και να συμφωνήσουν σε κοινό σχέδιο δράσης. Αναπτύσσοντας με
αυτόν τον τρόπο, ένα σύνολο από βασικούς κανόνες που είναι αποδεκτοί από όλα τα
μέλη της ομάδας. Αυτό το σημείο είναι ζωτικής σημασίας, διότι αυτή η ενέργεια θα
εξασφαλίσει ότι η ομάδα εργάζεται πάνω στην ίδια ημερήσια διάταξη. Οι τακτικές
συναντήσεις είναι απαραίτητες, καθώς τα μέλη της ομάδας μπορεί να επιθυμούν χρόνο
μαζί και εκτός εργασιακού χώρου (Fielden, 2005).
→ Το μοντέλο των έξι βημάτων (six-step model for team coaching)
Το μοντέλο των έξι βημάτων απαρτίζεται από τα εξής βήματα:


Βήμα πρώτο – Συναντήσεις managers, όπου ορίζεται η δομή της ομάδας, αν
υπάρχουν οι απαραίτητες πηγές, αν ο οργανισμός στηρίζει την αλλαγή, η μέθοδος
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αξιολόγησης,

τα

όρια

των

αλλαγών,

αναφορές

και

η

διαδικασία

ανατροφοδότησης.


Βήμα δεύτερο – Ατομικές συναντήσεις με κάθε μέλος ξεχωριστά, όπου σε
διάστημα 20-30 λεπτών διερευνούνται τυχόν φόβοι και εχθρικές συμπεριφορές.



Βήμα τρίτο – Πρώτη συνάντηση όπου καλλιεργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και
ορίζονται οι ρόλοι και οι στόχοι.



Βήμα τέταρτο – Δεύτερη συνάντηση όπου ο καθοδηγητής δίνει αναφορά
αξιολόγησης, ελέγχει την δέσμευση της ομάδας στους προτεινόμενους στόχους
και απόψεις.



Βήμα πέμπτο – Έναρξη τυπικών συνεδριών διοικητικής



Βήμα έκτο – Αναπληροφόρηση (Fielden, 2005).

→ Είδη Εκπαιδευτή - Coach
Υπάρχουν δύο είδη εκπαιδευτή: ο εξωτερικός και ο εσωτερικός.
Ο εξωτερικός εκπαιδευτής ουσιαστικά προσφέρει τις υπηρεσίες του από το τηλέφωνο
και για συμφωνημένο χρονικό διάστημα ή με ραντεβού με τον εκπαιδευόμενο. Ο τόπος
συνάντησης μπορεί να είναι ο χώρος εργασίας ή οπουδήποτε είναι βολικό και δεν έχει
κρυφή ατζέντα, όπως επίσης δεν έχει και άμεσο συμφέρον από την έκβαση των
συνεδριών. Δηλαδή, ένας εξωτερικός εκπαιδευτής δεν έχει άμεση επιρροή στις τελικές
αποφάσεις του εκπαιδευόμενου, αλλά το άμεσο ενδιαφέρον του είναι να ικανοποιηθεί ο
πελάτης του, όπου στην προκειμένη περίπτωση, είναι ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος. Θα τον
ενθαρρύνει να θέσει στόχους και θα αμφισβητήσει κάποιες πεποιθήσεις και
συμπεριφορές του εκπαιδευόμενου, αν κρίνει ότι έτσι θα αναγκάσει τον εκπαιδευόμενο
να υπερπηδήσει τα εμπόδια που θέτει ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος στον εαυτό του και με
αυτόν τον τρόπο εμποδίζει την επίτευξη αυτών των στόχων.
Παράλληλα, ο εξωτερικός εκπαιδευτής δεν παρεμβαίνει σε αποφάσεις του
εκπαιδευόμενου που αφορούν τις σχέσεις του με τους συνεργάτες και συναδέρφους του.
Αντίθετα, ένας εσωτερικός εκπαιδευτής έχει άμεση εμπλοκή στις σχέσεις του
εκπαιδευόμενου με το εργασιακό του περιβάλλον. Είναι υποχρεωμένος να κατανοήσει
το πνεύμα του κάθε οργανισμού για να μπορεί να οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε
σωστές αποφάσεις. Είναι μέρος της καθημερινής επικοινωνίας και της εργασιακής
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λειτουργίας. Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναλάβει και άλλους ρόλους εκτός του δικού του
όπως να είναι μέντορας, όπου θα έχει και το ρόλο της επιβράβευσης και χειρισμού
πειθαρχικών προβλημάτων (Fielden, 2005).
Οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν εξωτερικούς εκπαιδευτές: Από έρευνα που
διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι από 55 μεγάλους οργανισμούς το 100% χρησιμοποιούν
εξωτερικούς (Rock & Donde, 2005).

1.3.7 Διαδικασία Καθοδήγησης

Η διαδικασία του Coaching κατά την άποψη του Tοvey (2001), σκιαγραφείται στο
παρακάτω σχήμα και απεικονίζονται οι ικανότητες που απαιτούνται για έναν coach, οι
εστίες της διαδικασίας και τα επιθυμητά αποτελέσµατα.

Σχήμα 3. Η διαδικασία του Coaching κατά Tοvey. (Πηγή: Tοvey, 2001)

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διαδικασία του coaching, τα προσωπικά θέµατα
µπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, η έµφαση ωστόσο δίνεται στη
βελτίωση της εργασιακής απόδοσης. H διαδικασία του coaching εδώ, περιλαμβάνει τρία
κυρίως στάδια:
1. τη φάση του ακριβούς προσδιορισµού των στόχων που επιδιώκεται να
επιτευχθούν (AGREE)
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2. τον σχεδιασµό του πλάνου δράσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων
(OBSERVE)
3. τη συνεχή υποστήριξη κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης του εκάστοτε
στόχου και οράµατος (DISCUSS) (Tovey, 2001).
Ενώ, ο William Gray17, πρόεδρος του Corporate Mentoring Solutions Inc. προτείνει ένα
μοντέλο coaching 5 βημάτων:
Στο πρώτο βήμα, ο καθοδηγητής περιγράφει στο μαθητευόμενο τη δεξιότητα που
πρέπει να αναπτυχθεί. Στο δεύτερο βήμα, καταδεικνύει το μοντέλο δεξιοτήτων ή
συμπεριφορών, γιατί οι άνθρωποι μαθαίνουν βλέποντας. Στο τρίτο βήμα, ο coach και ο
μαθητευόμενος χρησιμοποιούν κι εφαρμόζουν το μοντέλο μαζί, γιατί οι άνθρωποι
μαθαίνουν πράττοντας. Στο τέταρτο βήμα, ο μαθητευόμενος εξασκεί το μοντέλο
δεξιοτήτων και όσες φορές το επαναλαμβάνει τόσο καλύτερα μαθαίνει, εισπράττοντας
ανατροφοδότηση (feedback) από τον coach. Στο πέμπτο και τελικό βήμα, ο
μαθητευόμενος μπορεί πλέον να εφαρμόσει με σιγουριά τις δεξιότητες που ανέπτυξε
(Stafford, 2008).
Ο coach manager δε δίνει πάντα απαντήσεις σε προβλήματα του εργαζόμενου.
Συνήθως, μιλάει στον ασκούμενο για τους στόχους, ακούει, κάνει ερωτήσεις και
προκαλεί τον ασκούμενο να μάθει αλλά και να δοκιμάσει νέες τεχνικές όσον αφορά την
εργασία του και την καριέρα του. Το coaching απαιτεί από τον προπονούμενο να
σταματάει για λίγο τη δράση και να αναλογίζεται τι κάνει.
Στη συνέχεια (Εικόνα 2), παρουσιάζεται το αναπτυξιακό μοντέλο του coaching (Hunt &
Weitraub, 2002).

17

Mentoring Programs Expertise. Ανακτήθηκε από: http://www.mentoring-solutions.com/
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Εικόνα 2: Το αναπτυξιακό μοντέλου του Coaching. (Πηγή: Hunt & Weintraub, 2002)

1.3.8 Χαρακτηριστικά διοικητικής καθοδήγησης

Γενικά, ως πιο σηµαντικά και κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά του Coaching
µπορούµε να αναφέρουµε την εστίαση στη βελτίωση της απόδοσης και στην ανάπτυξη
τόσο των στόχων του ατόµου όσο και του οργανισμού. Επιπλέον, το coaching παρέχει
ανατροφοδότηση σχετικά µε τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία του εργαζομένου,
καθιστώντας εφικτή την επανεξέτασή τους. Σίγουρα, δεν µπορεί ο οποιοσδήποτε να
γίνει coach. Κάποια κοινά χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι καθοδηγητές αναφέρονται
παρακάτω:
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Είναι καλοί ηγέτες και αποτελεσματικοί οµιλητές που επηρεάζουν τους άλλους
µέσα από το λόγο τους, είναι συνήθως υπομονετικοί και διαθέτουν ωριµότητα
(Evered & Selman, 1992).



Πιστεύουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να µάθουν,
συνήθως δείχνουν εµπάθεια όταν αντιμετωπίζουν τους άλλους, είναι ανοιχτοί σε
νέες γνώσεις, θέλουν να δέχονται feedback αλλά και να καθοδηγούνται από τους
ίδιους τους μαθητευόμενους. Θέτουν υψηλούς στόχους και δεν προσπαθούν να
διορθώσουν τους άλλους. (Hunt & Weitraub, 2002).



Έχουν προθυμία να ακούσουν τους άλλους και προκλητικό τρόπο σκέψης, έτσι
ώστε να βλέπουν το κάθε τι σφαιρικά, ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευόμενους να
αναπτυχθούν μέσα από καινούργιες εργασιακές εμπειρίες (Alexa & Technical
Information Service, 2008).



Ικανότητα να «διαβάζουν» τη στάση του σώματος και τη διάθεση.



Είναι παρατηρητικοί.



Έχουν προσωπικότητα που εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό.



Αντικειμενικοί και αμερόληπτοι όσον αφορά τη σχέση τους με τους ανθρώπους.



Πάθος να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες
που θα πρέπει να κατέχουν για το coaching.



Λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των νομικών και ηθικών παραμέτρων.

Είναι πολύ σημαντικό ένας coach να είναι αποτελεσματικός. Έτσι ώστε, μέσα στις
συνεδρίες

να

καλλιεργήσει

ένα

κλίμα

εμπιστοσύνης,

ειλικρίνειας

και

εμπιστευτικότητας. Οι coach managers που συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν με τους
υφισταμένους τους επιτυγχάνουν άριστα αποτελέσματα. Το κεντρικό πρόσωπο στη
διαδικασία της καθοδήγησης παραμένει πάντα ο εργαζόμενος και η πίστη στον
άνθρωπο και τις δυνατότητές του αποτελεί την κινητήριο δύναμη (King & Eaton, 1999;
Champathes, 2006; Ladyshewsky, 2009).
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1.3.9 Διοικητική καθοδήγηση στελεχών

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του executive coaching, μεταξύ των οποίων είναι ο ορισμός
αυτός του Kilburg (παρατίθεται από τον Grant, 2013: 263).
Το Executive Coaching μπορεί να γίνει κατανοητό ως μια σχέση βοήθειας που
σχηματίζεται μεταξύ ενός πελάτη που έχει ηγεσία, διευθυντική ή εποπτική αρχή και την
ευθύνη σε ένα οργανισμό, και ενός καθοδηγητή, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα φάσμα
γνωστικών και συμπεριφορικών τεχνικών στην προκειμένη για να βοηθήσει τον πελάτη
στο να επιτευχθεί μια αμοιβαία σχέση με καθορισμένο σύνολο στόχων, με σκοπό την
βελτίωση των δεξιοτήτων του ή της ηγεσίας, της επαγγελματικής του απόδοσης, και την
ευημερία και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού.
Το Executive Coaching είναι σε μεγάλο βαθμό μια εισαγωγή από τις ΗΠΑ, και έχει
σαρώσει τα διοικητικά συμβούλια της Ευρώπης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.
Είναι αναμφισβήτητα πλέον, το «καυτό θέμα» σε πολλούς οργανισμούς για την
εκπλήρωση των ανώτερων αναπτυξιακών αναγκών της διαχείρισης. Ωστόσο, τα θέματα
που προκύπτουν από αυτή τη δαπανηρή διαδικασία έχουν μέχρι σήμερα διερευνηθεί
λίγο (Carter, 2001).
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Executive Coaching είναι ότι πρόκειται για μία μέθοδο
βραχυπρόθεσμη, χρονικά περιορισμένη, στοχοποιημένη, προσανατολισμένη στη πράξη
και σχεδιασμένη στην προσέγγιση για εκμάθηση. Χρησιμοποιεί την ανατροφοδότηση
και προσφέρει αντικειμενικότητα (Carter, 2001).
Όμως, τι παρακινεί τους εργοδότες στο να υιοθετήσουν το executive coaching; Τι είναι
αυτό που ελπίζουν να κερδίσουν; Η μελέτη του Carter (2001) διαπίστωσε πέντε βασικά
κίνητρα των οργανισμών για την εισαγωγή του executive coaching. Αυτά
κατηγοριοποιούνται ως εξής:
• Να υποστηρίξουν την επαγωγή ή τον διορισμό ενός ανώτερου στελέχους σε ένα
διαφορετικό ρόλο.
•

Να επιταχύνουν την προσωπική ανάπτυξη των στελεχών που ορίζονται ως

«υψηλού δυναμικού» ή τα άτομα από μια ομάδα μειονότητας που επιλέχθηκαν για τη
θετική τους δράση.
56

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

• Για την αποτελεσματική εφαρμογή της αλλαγής του οργανισμού, μέσω της
υποστήριξης των ομάδων και των ατόμων που αποτελούν των οργανισμό.
• Ως φίλο ή ένα ανεξάρτητο ακροατή ενός ανώτερου στελέχους.
• Να υποστηρίξουν τα ανώτερα στελέχη που εμπλέκονται σε προγράμματα για την
προσωπική τους απόδοση και ανέλιξη.
• Ως μέσο για την επιβράβευση και τη διατήρηση προσωπικού-κλειδιού για την
επιχείρηση.
Επιπλέον, οι λόγοι για την πρωτοφανή αύξηση της χρήσης των executive coaching από
εργοδοτικές οργανώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:


Τις αλυσιδωτές συνέπειες της συρρίκνωσης της δεκαετίας του 1990, που είχε

σαν αποτέλεσμα να απομονώσει τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη.


Η αυξανόμενη ζήτηση από τις οργανώσεις για τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη

με βασικές δεξιότητες. Πολλά οικονομικά πανεπιστήμια και πρότυπα προγράμματα
ανάπτυξης στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν αποτύχει να ενσωματώσουν τις
προσεγγίσεις ανατροφοδότησης που είναι απαραίτητες για τους νεοπροσλαμβανόμενους
μάνατζερ.


Μερικά ανώτερα διευθυντικά στελέχη που έχουν ήδη ανελιχθεί στην ιεραρχία

φοβούνται πως η επιβράδυνση της ανάπτυξής τους από εδώ και πέρα θα εκληφθεί από
τους συναδέρφους τους ως αδυναμία. Η φύση της σχέσης του executive coaching είναι
ιδιωτική.


Συμμετοχή σε ολοήμερα μαθήματα ή τακτικά συνέδρια. Οι συνεδρίες του

executive coaching μπορούν να λάβουν χώρα μαζί με άλλες εργασιακές δεσμεύσεις.
Η διαδικασία του Executive Coaching
Από την μεριά των executive coaches η συνολική διαδικασία απαρτίζεται από έξι κύριες
φάσεις:
1. την είσοδο και την ανάθεση συμβάσεων με το άτομο
2. τον εντοπισμό των ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν
3. την επίτευξη μίας ανάλυσης από κοινού
4. τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν
5. την ανάληψη δράσης, πρακτικής και τον προβληματισμό
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6. την απόσυρση από τη σχέση.
Παρακάτω στο σχήμα περιγράφεται το βασικό στάδιο της επίτευξης της ανάλυσης του
εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου, σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτές
επικεντρώνονται σε ένα ή περισσότερα από τα τρία κύρια τμήματα. Το IES έχει
ονομαστεί από τα τρία αυτά τμήματα: της προσωπικής αποτελεσματικότητας, των
εργασιακών απαιτήσεων και των προσωπικών φιλοδοξιών (στα πλαίσια της καριέρας) (
Σχήμα 4) (Carter, 2001).

Σχήμα 4: Reaching a shared understanding. (Πηγή: IES. Carter, 2001).

Συμπερασματικά, το Coaching στοχεύει στο άτοµο αλλά η επιτυχημένη εφαρμογή του
επιφέρει σηµαντικά οφέλη και στην επιχείρηση που το εφαρμόζει. Ο εργαζόμενος
αναπτύσσει και βελτιώνει τις δεξιότητές του µε αποτέλεσµα την αύξηση της
παραγωγικότητάς του, την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, την ικανοποίηση του
ίδιου του εργαζόμενου και κατά συνέπεια την παραµονή του στην εταιρεία. Επιπλέον, η
μέθοδος αυτή απαιτεί ελάχιστο κόστος, οδηγεί στην άµεση πληροφόρηση και διόρθωση
λαθών, στην εφαρµογή της γνώσης και λαµβάνει χώρα σε πραγματικό εργασιακό
περιβάλλον, δηµιουργώντας µια καθημερινή και εποικοδομητική σχέση εκπαιδευτή –
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εκπαιδευομένου. Το coaching συνήθως εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που ανήκουν στο
εργατικό δυναµικό υψηλών δεξιοτήτων (high-potential workforce) για το λόγο ότι
αποτελούν το πιο σηµαντικό κοµµάτι σε µια επιχείρηση και η απουσία τους µπορεί να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρηση (Berger, L.A & Berger, D.R, 2003).
Σύµφωνα µε την καθιερωμένη ετήσια έρευνα “Learning and Development” του CIPD18
για το 2009, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5, η χρήση του coaching φαίνεται να έχει
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και θεωρείται από τις περισσότερες επιχειρήσεις ένα πολύ
αποτελεσματικό εργαλείο. Μάλιστα, αυτοί που υποστήριξαν ότι χρησιμοποιούν το
coaching στους οργανισμούς τους, αποτέλεσαν το 69% όσων συμμετείχαν στην
επισκόπηση του CIPD, ποσοστό ελαφρά πεσμένο σε σχέση µε το προηγούμενο έτος
(71%).
Ο δημόσιος τοµέας, (σε ποσοστό 78%) και οι επιχειρήσεις µε περισσότερους από 5.000
εργαζόμενους (83%) είναι αυτοί που χρησιμοποιούν πιο συχνά το coaching. Επιπλέον,
το coaching φαίνεται να συνδέεται περισσότερο µε τις πρωτοβουλίες για τη διοικητική
ανάπτυξη σε ποσοστό 55% (σε σχέση µε το 47% του προηγούμενοι έτους) ενώ το 52%
των συμμετεχόντων, υποστήριξε ότι το coaching σχετίζεται µε τη συνολική στρατηγική
της εταιρείας για την εκπαίδευση και ανάπτυξη.
Παρόλο που δε φαίνεται να αντιμετωπίζεται σαν επίσηµη εκπαιδευτική διαδικασία, οι
περισσότεροι οργανισµοί είναι θετικοί. Το 57% µάλιστα των εργοδοτών ενθαρρύνει και
υποστηρίζει το coaching ενώ το 62% δήλωσε ότι το αισθάνεται περισσότερο σαν µία
θετική ευκαιρία ανάπτυξης παρά σαν επανορθωτική διαδικασία.

18

Έρευνα “Learning and Development” του CIPD. Ανακτήθηκε από:
http://www2.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/FFC9C11E-20A6-4E30-9F508E58BC9FFA1B/0/Learnanddevsur2009.pdf
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Σχήμα 5. How is coaching linked with your organisation’s overall learning and development
strategy? (Πηγή: “Learning and Development” του CIPD, 2009)

1.4 Καινοτομία

1.4.1 Η έννοια της καινοτομίας

Υπάρχουν ίσως τόσοι πολλοί ορισμοί της διοίκησης της καινοτομίας, όσοι υπάρχουν
και για την ηγεσία. Σύμφωνα με ένα μάλλον ευρύ ορισμό από τους Baregheh κ.ά.
(2009: 1334):
«Η καινοτομία είναι η διαδικασία πολλαπλών σταδίων σύμφωνα με την οποία ο
οργανισμός μετατρέπει τις ιδέες σε βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες,
προκειμένου να βελτιωθούν, ανταγωνιστούν και να διαφοροποιούν οι ίδιοι, με επιτυχία,
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στην αγορά τους». Οι

Amabile κ.ά. (2009: 1155) παρουσιάζουν τη διοίκηση της

καινοτομίας ως «επιτυχή υλοποίηση των δημιουργικών ιδεών μέσα σε μια οργάνωση».
Η δημιουργικότητα είναι επομένως απαραίτητη, αλλά όχι επαρκή προϋπόθεση για την
καινοτομία (Amabile et al., 2004). Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε καμία σύλληψη ιδεών που
να μην πληροί τις προϋποθέσεις των ιδιοτήτων της καινοτομίας ως ένα είδος αλλαγής.
Ως εκ τούτου, η αλλαγή είναι εν γένει κατανοητή ως τον πυρήνα της καινοτομίας, και η
καινοτομία είναι ευρέως αντιληπτή ως ένα υποσύνολο της αλλαγής (Δεν υπάρχει
καινοτομία χωρίς μεταβολή). Οι διαφορές στην εννοιολόγηση της καινοτομίας, έχουν
αποτέλεσμα από διαφορετικές οπτικές της αλλαγής (ο βαθμός διαφοράς) όσον αφορά
την ουσία (ποιο είναι το θέμα της αλλαγής) και τις επιπτώσεις (ποιοι τύποι αλλαγής
μετράνε σαν καινοτομία).
Καινοτομική συμπεριφορά ορίζεται ως η διαδικασία που θα χρησιμοποιήσει νέες ιδέες
επίλυσης του προβλήματος. Οι Subramaniam και Youndt (2005) περιγράφουν την
καινοτομική συμπεριφορά ως μια διαδικασία διαχείρισης της γνώσης που περιλαμβάνει
την αναγνώριση ενός προβλήματος, τη δημιουργία λύσεων για το πρόβλημα και τη
δημιουργία υποστήριξης για τις λύσεις. Είναι απλά η διεργασία δημιουργίας και
εφαρμογής μιας ή περισσοτέρων ιδεών ( Βούζας, 2016).

1.4.2 Προώθηση κλίματος – κουλτούρας καινοτομίας

Δεν υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές λύσεις για να καλλιεργήσει ένας οργανισμός την
καινοτομία. Οι δομές και οι διαδικασίες που πολλοί ηγέτες χρησιμοποιούν εμπειρικά
για να ενθαρρύνουν είναι σημαντικές, αλλά δεν αρκούν. Αντίθετα, τα ανώτερα στελέχη
σχεδόν ομόφωνα (94 τοις εκατό), λένε ότι οι άνθρωποι και η οργανωσιακή κουλτούρα
είναι οι πιο σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας (Albury, 2005).
Ένα πρώτο βήμα, είναι η ενσωμάτωση επίσημα της καινοτομίας στην ατζέντα της
στρατηγικής διοίκησης των ανώτερων ηγετών στο βαθμό που λίγοι οργανισμοί έχουν
κάνει μέχρι τώρα. Με τον τρόπο αυτό, η καινοτομία ενθαρρύνεται, αλλά επίσης
υλοποιείται, παρακολουθείται, και μετριέται ως βασικό στοιχείο αναφορικά με τις
προσδοκίες ανάπτυξης της επιχείρησης/οργανισμού.
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Δεύτερον, τα στελέχη μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση του ταλέντου των
υφισταμένων τους (και συχνά ανεκμετάλλευτο) για την καινοτομία, χωρίς την
εφαρμογή προγραμμάτων αλλαγής που θα αποδιοργανώσουν τη μέχρι τώρα λειτουργία,
αλλά, με τη δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν στη δυναμική των δικτύων
καινοτομίας να εμφανιστεί και να ευδοκιμήσει.
Τέλος, μπορούν να λάβουν σαφή μέτρα για την προώθηση μιας κουλτούρας
καινοτομίας που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων. Σε μια
τέτοια κουλτούρα, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι οι ιδέες τους έχουν αξία, ότι είναι
ασφαλές να εκφράσουν αυτές τις ιδέες και να επιβλέπουν τον κίνδυνο συλλογικά, μαζί
με τα στελέχη τους. Ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό από
όποιο χρηματικό κίνητρο για τη στήριξη της καινοτομίας (Albury, 2005).
Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα καινοτομίας Stephen Shapiro τα πιο σημαντικά
μέτρα για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας καινοτομίας είναι τα ακόλουθα19 :
1. Ανάθεση Ευθυνών: Δώστε στους εργαζόμενους κάποιες δικαιοδοσίες και
αμοιβές που θα τους καταστήσουν υπεύθυνους για τις πράξεις τους.
2. Ενθάρρυνση των καινοτόμων δράσεων των εργαζομένων και ανάλογη
επιβράβευση τους: Οι οργανισμοί συχνά σπεύδουν να ζητήσουν εξωτερική βοήθεια
όταν στην πραγματικότητα διαθέτουν ήδη τις ικανότητες/ την έμπνευση/ την
τεχνογνωσία που απαιτείται για μία εργασία στο εσωτερικό τους.
3. Αντικατάσταση των αυστηρών διαδικασιών με σαφείς επιχειρηματικούς
στόχους: Πολύ συχνά η καινοτομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί επειδή οι οργανισμοί
ορίζουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με εξαντλητική λεπτομέρεια και στη
συνέχεια παραδίδουν αυτά τα σχέδια στα στελέχη γραμμής που καλούνται να τα
εκτελέσουν από μνήμης.

19

Innovation speaker, author and consultant, Stephen Shapiro’s website, with ideas concerning the
evelopment of an innovative organisation, articles on innovation and company culture. Ανακτήθηκε από:
http://stephenshapiro.com/innovation-solutions/
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4. Ενδυνάμωση των εργαζόμενων στο να ανταγωνίζονται: Όταν οι ομάδες
αντιμετωπίζουν την πρόκληση εξωτερικών (και ορισμένες φορές εσωτερικών)
οργανισμών είναι πάντοτε σε εγρήγορση.
5. Εστίαση στις βασικές δυνάμεις και ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς
συνεργάτες (outsource): Ένας άλλος τρόπος αξιοποίησης της καινοτομίας για επίτευξη
ανταγωνιστικότητας είναι η επικέντρωση σε ορισμένα στοιχεία που σας καθιστούν
ανταγωνιστικούς και σας διαφοροποιούν από άλλους οργανισμούς και να αναθέσετε
όλα τα υπόλοιπα σε συνεργάτες που διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση.
Η δημιουργία μίας οργανωσιακής κουλτούρας που θα προωθεί την καινοτομία
εξαρτάται από τα αποτελέσματα των προηγούμενων βημάτων. Η κουλτούρα τoυ
οργανισμού μπορεί να ενθαρρύνει ή να «παγώσει» τη διαδικασία καινοτομίας.
Άλλα πιθανά μέτρα για την αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας20 είναι τα ακόλουθα:
• Ορίστε ένα κοινό όραμα και κοινούς στόχους: δημιουργείστε το όραμα για το
μέλλον που επιθυμείτε. Το όραμα αυτό δε θα αφορά μόνο τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες αλλά και την καινοτομία και την καινοτόμο συμπεριφορά των
εργαζομένων.
• Βελτιώστε την εσωτερική επικοινωνία: ενημερώστε τους εργαζόμενους για
όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την εταιρεία όπως το όραμα, τους στρατηγικούς
στόχους, τις πολιτικές, τα αποτελέσματα, τις προβλεπόμενες αλλαγές, τα προγράμματα,
κλπ.
• Δώστε στους εργαζόμενους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη λήψη
σημαντικών αποφάσεων και στο σχεδιασμό: η συμμετοχή των εργαζομένων στη
διαμόρφωση του οράματος της εταιρείας, τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που
αφορούν τη διαδικασία παραγωγής / τις υπηρεσίες, τις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις, το
σχεδιασμό και την υλοποίηση αλλαγών είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάμψετε την

20

Δημιουργία μιας Εταιρικής Κουλτούρας για Διαρκή Καινοτομία. InoSutra. Ανακτήθηκαν από:
http://www.organizational-culture.com &
http://www.innosupport.net/uploads/media/GR_10_2_02.pdf
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αντίσταση στην αλλαγή και να εξασφαλίσετε την αφοσίωση που απαιτείται για την
επίτευξη των στόχων.
• Εμπλουτισμός εργασίας: συμπεριλάβατε στο περιεχόμενο απλών εργασιών
στοιχεία που σχετίζονται με την καινοτομία, τη βελτίωση της καθημερινότητας των
εργαζόμενων, των διαδικασιών και της οργάνωσης της εργασίας. Κάθε εργαζόμενος θα
πρέπει να είναι υπόλογος στο εκάστοτε διευθυντικό στέλεχος γραμμής για την αύξηση
της αποτελεσματικότητας του προσωπικού του έργου καθώς και του έργου της ομάδας
του και τη συνεισφορά νέων ιδεών σε αυτή.
• Αλλάξτε το στυλ διοίκησης: φροντίστε να μην περιορίζεται σε εντολές αλλά να
είναι υποστηρικτικό: Μία μέθοδος διοίκησης που υπαγορεύει στους εργαζόμενους τι θα
κάνουν αντίκειται στην καινοτομία γιατί αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως απλά
εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων της διοίκησης. Τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει
να βοηθούν όλους τους εργαζομένους να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και τη
δημιουργικότητά τους και να αξιοποιούν αυτά τα προσόντα κατά την εργασία τους. Αν
δώσετε στους εργαζόμενους το δικαίωμα να κάνουν και λάθη ίσως τους ενθαρρύνετε να
προσπαθήσουν περισσότερο για να αναπτύξουν νέες ιδέες και προτάσεις, να
δοκιμάσουν νέες διαδικασίες, κλπ.
• Φροντίστε ώστε η διαρκής ανάπτυξη να μετατραπεί σε κοινή αξία για όλους
στον οργανισμό: Η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων είναι
πολύ σημαντική για τη διαδικασία καινοτομίας. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη θα
πρέπει να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να φροντίζουν για την προσωπική τους
ανάπτυξη και να τους παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για το σκοπό αυτό
(ηλεκτρονική μάθηση, πόροι ενδοδικτύου, βιβλιοθήκη ελεύθερης πρόσβασης, ημερίδες
εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών, κλπ.). Καθώς οι ανθρώπινοι πόροι είναι τα πιο
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όλες οι δαπάνες για την εκπαίδευση θα
πρέπει να θεωρούνται επένδυση για τη μελλοντική επιτυχία της επιχείρησης.
• Υποστηρίξτε την ομαδική εργασία: Η ομαδική εργασία αποτελεί μία βασική
προϋπόθεση για την καινοτομία και γι’ αυτό το λόγο τα διευθυντικά στελέχη / οι
διευθυντές έργων θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα και να έχουν την απαραίτητη
στήριξη για να σχηματίζουν καινοτόμες και υψηλά αποδοτικές ομάδες και να
ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να εργάζονται αποτελεσματικά στα πλαίσια αυτών των
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ομάδων. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό η κάθε ομάδα να έχει κάποιους σαφείς κανόνες
λειτουργίας που θα υποστηρίζουν την καινοτομία και θα συμφωνούν με την
οργανωσιακή κουλτούρα.
• Μοιραστείτε τις γνώσεις που έχετε: Η διάθεση των γνώσεων και των εμπειριών
που έχουν συσσωρευτεί σε όλους μέσα στον οργανισμό, (διαχείριση γνώσης /
knowledge management) είναι μία βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της
υπηρεσίας. Τα βασικά μέσα και οι κυριότερες τεχνικές για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο
είναι: α) το ενδοδίκτυο όπου υπάρχει μία βάση πληροφοριών που είναι στη διάθεση
όλων (π.χ. βέλτιστες πρακτικές, δημοσιεύσεις, αποτελέσματα ερευνών), β) οι τακτικές
συναντήσεις, γ) οι ημερίδες εργασίας για την επίλυση προβλημάτων και την ανταλλαγή
εμπειριών και δ) οι παρουσιάσεις.

1.4.3 Εμπόδια στην καινοτομία

Τα εμπόδια στην καινοτομία (Neely & Hii, 1998) διακρίνονται σε «εσωτερικά» και
«εξωτερικά». Μεταξύ των εσωτερικών συμπεριλαμβάνονται ο συντηρητισμός, η
έλλειψη διορατικότητας και κινήτρων, οι ιεραρχικές δομές επικοινωνίας, οι άκαμπτες
οργανωσιακές δομές κλπ. Τα εξωτερικά εμπόδια περιλαμβάνουν την έλλειψη υποδομής,
κατάλληλης νομοθεσίας, κατάλληλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και την
αδιαφορία των ίδιων των κοινωνικών συστημάτων. Οι Camagni & Capello (1999) και ο
OECD (2005) στο εγχειρίδιο του Όσλο αναφέρονται σε εμπόδια που σχετίζονται με
οικονομικούς παράγοντες, με παράγοντες επιχειρηματικότητας, την αγορά και τους
θεσμούς.

Ένα

άλλο

εμπόδιο

που

καλούνται

να

αντιμετωπίσουν

οι

επιχειρήσεις/οργανισμοί είναι αυτό της «εξάρτησης από προϋπάρχουσα πορεία», όπου
μια επιχείρηση μπορεί να «εγκλωβιστεί» στην πορεία εισαγωγής καινοτομίας που
επέλεξε και να είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να απεγκλωβιστεί λόγω υψηλού κόστους ή
χρονικής καθυστέρησης. Ο «εγκλωβισμός» μπορεί να επέλθει όταν η ίδια η επιχείρηση
κατά κάποιο τρόπο οδηγείται στο να αναπτύσσει με συγκεκριμένο τρόπο
δραστηριότητες καινοτομίας. Μπορεί από μία πλευρά να είναι ωφέλιμος όταν οδηγεί σε
αποδοτική πορεία αλλά, αποδεικνύεται ζημιογόνος όταν ο οργανισμός δεν
εκμεταλλεύεται άλλες οδούς ανάπτυξης. Κατά συνέπεια το ζήτημα που προκύπτει είναι
ο οργανισμός να παραμείνει ανοιχτός, ώστε να αποφύγει τις δυσάρεστες συνέπειες
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(Fagerberg, 2003). Το βασικότερο εμπόδιο για την υιοθέτηση κάποιας καινοτομίας στο
εσωτερικό ενός οργανισμού αποτελεί η διαμορφωμένη κουλτούρα των οργανισμών και
κυρίως, η παράδοση που έχει διαμορφωθεί στον τρόπο διοίκησης.

1.4.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες των καινοτόμων πρακτικών

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο όρος καινοτομία έχει χρησιμοποιηθεί για να
αναφερθούν δύο σχετικές έννοιες. Μερικοί ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο
για να αναφερθούν στη διαδικασία που θα παράγει νέα προϊόντα, εξοπλισμό,
προγράμματα ή συστήματα σε χρήση (Damanpour, 1991), ενώ άλλοι τον
χρησιμοποιούν για να αναφερθούν στο αντικείμενο της διαδικασίας της καινοτομίας,
που είναι, ένα νέο προϊόν, εξοπλισμός, πρόγραμμα ή σύστημα (Rogers, 1983). O Wolfe
(1995), όρισε ως καινοτόμες πρακτικές, τις ιδέες, προγράμματα ή συστήματα που
σχετίζονται με τη λειτουργία ανθρωπίνων πόρων και ως καινούργιες αυτές που
αφορούν τον οργανισμό που τις υιοθετεί. Η χρήση του όρου καινοτομία, διαφέρει σε
σχέση με το αν το «καινούργιο» θεωρείται ένα σημαντικό κριτήριο της καινοτομίας.
Καθώς ορισμένοι ερευνητές θεωρούν το «καινούργιο» ως ένα σημαντικό κριτήριο,
εκτιμούν ως καινοτομία ένα προϊόν, πρόγραμμα ή σύστημα το οποίο είναι καινούργιο
για τον οργανισμό (π.χ. Damanpour & Gopalakrishnan, 1991), με το επιχείρημα ότι αν
μια ιδέα είναι αντικειμενικά καινούργια έχει μικρή σημασία όσον αφορά την ανθρώπινη
συμπεριφορά (Rogers, 1983).
Η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού (Α.Δ) μπορεί να θεωρηθεί
παρόμοια με τη υιοθέτηση άλλων διοικητικών καινοτομιών. Ο Evan (1966) και o
Knight (1967) ήταν οι πρώτοι που έκαναν τη διάκριση μεταξύ τεχνολογικών
καινοτομιών και διοικητικών καινοτομιών. Οι τεχνολογικές καινοτομίες αναφέρονται
σε ιδέες που αφορούν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία ή αλλαγές στις διαδικασίες
παραγωγής. Διοικητικές καινοτομίες είναι οι οργανωτικές ή ατομικές καινοτομίες. Οι
καινοτόμες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού θεωρούνται παρόμοιες με τις διοικητικές
καινοτομίες, όπως αυτές συμβαίνουν στο πλαίσιο του κοινωνικού συστήματος του
οργανισμού

και

έχουν

σχεδιαστεί

για

να

βελτιώσουν

την

οργανωτική

αποτελεσματικότητα, επηρεάζοντας τη στάση των εργαζομένων και τη συμπεριφορά
τους (Johns, 1993).
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Οι εμπειρογνώμονες εντόπισαν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών του ανθρώπινου δυναμικού
που, σύμφωνα με αυτούς, σχηματίζουν μια σημαντική περιοχή εστίασης για την
τροποποίηση και βελτίωση της πλειοψηφίας των οργανώσεων στο σύγχρονο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Όλες οι καινοτόμες πρακτικές Α.Δ που προσδιορίζονται
από τους ειδικούς και οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα από την πρόσληψη
εργαζομένων μέχρι και την έξοδό τους, επικεντρώθηκαν πάνω στη έρευνα που έκανε η
Agarwala (2003), στην οποία ορίζει κάθε πράξη του ανθρώπινου δυναμικού ως
«κατηγορία πρακτικής Α.Δ» και χαρακτηρίζει τις δεκατέσσερις κατηγορίες πρακτικών
Α.Δ ως εξής:
1.

Στρατηγικές απόκτησης εργαζομένων

2.

Στρατηγικές διατήρησης εργαζομένων

3.

Αποζημίωση και κίνητρα

4.

Οφέλη και υπηρεσίες

5.

Ανταμοιβές και αναγνώριση

6.

Τεχνική εκπαίδευση

7.

Διαχείριση ανάπτυξης

8.

Καριέρα σε πρακτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης

9.

Αξιολογήσεις απόδοσης

10. Δυνατότητες ανάπτυξης
11. Σχεδιασμός διαδοχής
12. Εργασιακές σχέσεις με ανθρώπινο πνεύμα
13. Έξοδος εργαζομένου και διαχείριση της απώλειας
14. Υιοθέτηση της ευθύνης για κοινωνικά σχετικά θέματα.
Η αντίληψη ότι ο οργανισμός είναι προσανατολισμένος στην πράξη και όχι στη θεωρία,
σε σχέση με την έκταση της εισαγωγής των καινοτόμων μεθόδων, είναι πιθανό να
ενισχύσει τις πεποιθήσεις των εργαζομένων σχετικά με τη δέσμευση της διοίκησης του
οργανισμού τους με τους ανθρώπινους πόρους. Αυτό, με τη σειρά του, είναι πιθανό να
οδηγήσει σε υψηλότερη ταύτιση με τις αξίες του οργανισμού τους. Με την προώθηση
νέων πρακτικών Α.Δ, ένας οργανισμός εκπέμπει σήμα, ότι το ανθρώπινο δυναμικό του
είναι αντάξιο των επενδύσεων (Giliey, 2001). Τα αποτελέσματα της μελέτης της
Agarwala (2003) αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι πιστεύουν πως οι καινοτομίες στις
πρακτικές Α.Δ είναι σημαντικές για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Από τη
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διττή σημασία των καινοτόμων πρακτικών του Α.Δ προέκυψε επίσης ότι αξιολογούνται
ως σημαντικός παράγοντας για την πρόβλεψη της δέσμευσης των εργαζομένων. Η
μελέτη, ως εκ τούτου, επισημαίνει την ανάγκη για στρατηγικό προσανατολισμό της
λειτουργίας του τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού αφού επισημάνθηκε ότι
ορισμένοι

συνδυασμοί

καινοτόμων

πρακτικών

οδηγούν

σε

συγκεκριμένες

συμπεριφορές των εργαζομένων, σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απόδοση του
οργανισμού.

1.4.5 Είδη καινοτομίας με βάση τα αποτελέσματά της

Η καινοτομία ανάλογα με την πρωτοτυπία των αποτελεσμάτων της μπορεί να διακριθεί
σε

καινοτομία

μικρής

κλίμακας/

οριακής,

ριζικής/

ημι-ριζοσπαστικής

και

επαναστατικής/ ριζοσπαστικής. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται τα παρακάτω είδη:
Καινοτομία μικρής κλίμακας (Incremental innovation) ή Οριακή
Η

καινοτομία

μικρής

κλίμακας

(Incremental

innovation)

περιλαμβάνει

την

τροποποίηση, τελειοποίηση, απλοποίηση, εδραίωση και βελτίωση υφιστάμενων
προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων παραγωγής και διανομής. Οι
περισσότερες καινοτομίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ορισμένα παραδείγματα
καινοτομίας μικρής κλίμακας:
• Το Walkman της Sony διατέθηκε σε πολλές παραλλαγές οι οποίες δεν ήταν
πανομοιότυπες με το αρχικό προϊόν, ωστόσο όλα τα μοντέλα που ακολούθησαν το
αρχικό σχεδιάστηκαν βάση μίας κοινής πλατφόρμας.
• Τα περισσότερα αυτοκίνητα, στα οποία γίνονται κάποιες μικρές αλλαγές ανά
έτος με στόχο να βελτιωθούν τα προσφερόμενα πλεονεκτήματα σε σχέση με την
ασφάλεια και την απόδοση των οχημάτων, καθώς και την άνεση των χρηστών.
Ριζική καινοτομία (radical innovation) ή Ημι-ριζοσπαστική
Η ριζική καινοτομία (radical innovation) συνεπάγεται την εισαγωγή νέων προϊόντων ή
υπηρεσιών που εξελίσσονται σε νέες μεγάλες επιχειρήσεις ή γεννούν νέους
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βιομηχανικούς κλάδους ή επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύνολο ενός
βιομηχανικού κλάδου και κινούνται προς τη δημιουργία νέων αξιών.
Παράδειγμα ριζικής καινοτομίας: ο τραπεζικός τομέας υπέστη μία τουλάχιστον ήπια
μεταμόρφωση με την εμφάνιση των μηχανημάτων ATM, που προσέφεραν τη
δυνατότητα διάθεσης κεφαλαίου σχεδόν παντού ανά τον κόσμο με τη χρήση της
κατάλληλης πλαστικής κάρτας.
Επαναστατικές / ριζοσπαστικές καινοτομίες (breakthrough innovation)
Οι επαναστατικές / ριζοσπαστικές καινοτομίες (breakthrough innovation) εκπλήσσουν.
Συναντώνται σπάνια και είναι προϊόν μιας ξεχωριστής επιστημονικής ή μηχανικής
έμπνευσης. Αποκαλούνται «επαναστατικές» επειδή επιτυγχάνουν αυτό που οι
περισσότεροι δεν είχαν καν συνειδητοποιήσει ότι είναι δυνατό. Οι επαναστατικές
καινοτομίες παράγουν κάτι νέο ή ικανοποιούν μία ανάγκη που ήταν άγνωστη στο
παρελθόν. Οι μεγάλες καινοτομίες αυτού του είδους έχουν συχνά εφαρμογές και
συνέπειες οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ αυτό που είχαν στο μυαλό τους όσοι τις
επινόησαν. Τέτοιου είδους καινοτομίες έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν νέους
βιομηχανικούς κλάδους ή να μεταμορφώσουν τους ήδη υπάρχοντες. Μάλιστα είναι
γνωστές και ως «Ανατρεπτικές Καινοτομίες».
Παράδειγμα ανατρεπτικής καινοτομίας: ο πρώτος εκτυπωτής λέιζερ EARS που
κατασκευάστηκε από τη Xerox. Αυτός ο εκτυπωτής λέιζερ μπορούσε να εκτυπώσει 60
αντίγραφα το λεπτό με 600 κουκίδες ανά ίντσα. Κανείς στο παρελθόν δεν είχε
κατασκευάσει κάτι τέτοιο (InnoSupportTransfer, 2007).

Σχήμα 6. Είδη καινοτομιών με βάση τα αποτελέσματα.
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(Πηγή: InnoSupportTransfer, 2007).

1.4.6 Καινοτόμες στρατηγικές ταλέντων
Οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο ανταγωνίζονται για την εύρεση πολύ ταλαντούχων
εργαζομένων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Σύμφωνα με μια έρευνα PWC (2015) σχετικά με τις πρακτικές ταλέντου, οι οργανισμοί
που είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν αξία στους
πελάτες τους, διαπίστωσαν ότι η επιτυχία δεν επιτεύχθηκε με παλαιά πρότυπα σκέψης
αλλά με την εφαρμογή νέων μοντέλων και στρατηγικών ταλέντων. Οι ανθρώπινοι πόροι
ή το ταλέντο ενσωματώνουν το ‘κεφάλαιο’ μέσα στους οργανισμούς και μπορούν να
οριστούν ως «γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη
δημιουργία προσωπικής, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, η οποία συμβάλλει
σημαντικά στην καινοτομία» (OECD, 2012).
Ο Csermely (2013) αναφέρει διάφορα συνώνυμα που υπάρχουν για τη λέξη ταλέντο.
Μερικοί από αυτούς τους ορισμούς περιλαμβάνουν "δώρο - ικανότητα - ικανότητα ικανότητα - ιδιοφυΐα - ικανότητα". Οι άνθρωποι ενσωματώνουν τη γνώση και αυτό
γίνεται το αντικείμενο της ισχυρότερης μορφής ανταγωνισμού για τους οργανισμούς
(OECD, 2015).
Ως εκ τούτου, η οργανωτική καινοτομία εξαρτάται από την ικανότητα μιας επιχείρησης
να προσελκύει ειδικευμένους, ικανούς εργαζόμενους (ταλέντο), με αποτέλεσμα την
κερδοφορία. Οι στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων μπορεί ως εκ τούτου να θεωρηθούν
ως βασικοί καθοριστικοί παράγοντες για την ανταγωνιστική τοποθέτηση, με την οποία
οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη ροή ειδικευμένων, ικανών ατόμων,
ευθυγραμμίζοντάς τα με τις σχετικές θέσεις που βασίζονται στους στόχους του
οργανισμού (Aljanabi & Dileep, 2013).
Οι οργανισμοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι οι διαδικασίες διαχείρισης ταλέντων
βρίσκονται στο επίκεντρο των πιο σημαντικών αποφάσεων τους. Επομένως, οι
προσεκτικά

προγραμματισμένες

στρατηγικές

διαχείρισης

ταλέντων

έχουν

τη

δυνατότητα να ανυψώνουν τις τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές σε βέλτιστα
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επίπεδα επιδόσεων (Ulrich, Schiemann & Sartain, 2015). Μια ακόμα έκθεση της Price
Waterhouse Coopers (2014) υποστηρίζει ότι η δημιουργία «καινοτομιών ταλέντου»
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας,
να μειώσει δραστικά το κόστος και να αυξήσει την αξία του πελάτη τοποθετώντας τις
σωστές δεξιότητες στη σωστή θέση. Οι καινοτόμες στρατηγικές ταλέντων μπορούν να
θέσουν τους οργανισμούς μπροστά όχι μόνο στον αγώνα για την απόκτηση
ειδικευμένου ταλέντου αλλά και σε αυξημένα επίπεδα απόδοσης που οδηγούν σε
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η τρέχουσα πρόκληση είναι ότι στους περισσότερους
οργανισμούς,

οι

παραδοσιακές

στρατηγικές

ταλέντου

εξακολουθούν

να

χρησιμοποιούνται για την προώθηση της οργανωτικής καινοτομίας (PWC, 2014).
Η έκθεση της NESTA (2009) αναφέρει ότι, ενώ οι περισσότεροι οργανισμοί
ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν την καινοτομία, για πολλούς υπάρχει έλλειψη
κατανόησης του τρόπου με τον οποίο μεταφράζονται οι θεωρίες καινοτομίας στην
πραγματική πρακτική για τους υπαλλήλους τους. Μια έκθεση της Deloitte (2015) που
δίνει έμφαση στις νέες τάσεις του ανθρώπινου κεφαλαίου υποστηρίζει ότι ο "νέος
κόσμος της εργασίας" απαιτεί δραματικές οργανωτικές αλλαγές. Μια αλλαγή που
απαιτεί μια επανεξέταση όχι μόνο των στρατηγικών ταλέντων, αλλά μια στενότερη
ευθυγράμμιση των στρατηγικών ταλέντων προς τη στρατηγική κατεύθυνση της
επιχείρησης. Η έκθεση επισημαίνει περαιτέρω ότι η δυναμική της σχέσης εργοδότηεργαζομένου

μετατοπίζεται,

έτσι

οι

σημερινοί

εργαζόμενοι

αναμένουν

να

αντιμετωπίζονται ως ίσοι και όχι πλέον ως υφιστάμενοι.
Επομένως, οι στρατηγικές του ταλέντου πρέπει να αναπροσανατολίσουν τη σκέψη προς
πιο τολμηρές και πιο καινοτόμες στρατηγικές ταλέντων, εκείνες που εξετάζουν πώς
διαμορφώνονται οι ομάδες, πώς επιλέγονται οι ηγέτες και ποια είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά ηγεσίας τους για να υποστηρίξουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την
καινοτομία. Άλλες εκτιμήσεις περιλαμβάνουν την ικανότητα του HR να μετρά την
κουλτούρα ενός οργανισμού και να επανασχεδιάζει τον εργασιακό χώρο και τους
ρόλους εργασίας σε συγχρονισμό με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της
αγοράς.
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1.5 Η επίδραση του coaching στην καινοτομία
1.5.1 Coaching και εργασιακός χώρος
Ο Stout-Rostron (2012) υποστηρίζει ότι η συμβουλευτική στο χώρο εργασίας είναι μία
από τις ταχύτερα ανερχόμενες ειδικότητες εντός του φάσματος του coaching. Oι
καθοδηγητές αναλαμβάνουν να συνεργαστούν με τους διευθυντές, τους υπαλλήλους
και τα στελέχη για να βοηθήσουν στη βελτίωση της απόδοσης και να επιτύχουν
αποτελέσματα που διαρκούν. Ο Rostron προσθέτει ακόμα ότι ο λόγος της αύξησης της
δημοτικότητας οφείλεται στο γεγονός ότι οι οργανισμοί αρχίζουν να αντιλαμβάνονται
τη σημασία του ρόλου του ταλέντου και πόσο αναγκαίο είναι να αναζητήσουν μεθόδους
που βελτιώνουν την απόδοση. Επιπλέον, οι οργανισμοί αναγνωρίζουν τα οφέλη που
έχει το coaching σε άτομα, σε ομάδες καθώς και στον οργανισμό ως σύνολο. Η
καθοδήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα
ζητημάτων στον εργασιακό χώρο. Ο Barnett (2009) βεβαιώνει ότι το coaching μπορεί
να προσφέρει στο χώρο εργασίας τα ακόλουθα οφέλη:
 Βελτιστοποιημένη απόδοση και παραγωγικότητα
 βελτιωμένη δυναμική της ομάδας και των διαπροσωπικών σχέσεων
 προώθηση ανάπτυξης μεγαλύτερης αυτογνωσίας
 βελτίωση της δεξιότητας λήψης αποφάσεων
 ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης των αλλαγών
 αύξηση κινήτρων και αίσθημα ευθύνης
 αποσαφήνιση του σκοπού και των στόχων
Άλλα οφέλη που προκύπτουν από την καθοδήγηση στον εργασιακό χώρο
περιλαμβάνουν την ικανότητα διαχείρισης της πολυπλοκότητας, της ποικιλομορφίας,
των συγκρούσεων, του άγχους και της εξισορρόπησης εργασίας-ζωής (Stout-Rostron,
2014).
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1.5.2 Καθοδηγητικές συζητήσεις

Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, στο πλαίσιο του εργασιακού χώρου, οι καθοδηγητικές
συζητήσεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον εργαζόμενο να σκεφτεί πιο καθαρά και
να διατηρήσει τις αλλαγές αυτές στη συμπεριφορά και στα συναισθήματά του, τα οποία
με τη σειρά τους, θα οδηγήσουν σε αύξηση της απόδοσής του. Πρωταγωνιστικό ρόλο
για την αποτελεσματικότητα ενός καθοδηγητικού ‘διαλόγου’ κατέχουν οι ανοιχτού
τύπου ερωτήσεις, γνωστές ως ‘ισχυρές ερωτήσεις’, οι οποίες προσδίδουν σαφήνεια,
οδηγούν σε εξερεύνηση και επιφέρουν ιδέες που οδηγούν σε δέσμευση δράσης (StoutRostron, 2014). Εξάλλου, κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συνομιλίας επιτυγχάνεται
αμφισβήτηση της διαδικασίας και διευκολύνεται ο προσανατολισμός προς τη δράση
και την αλλαγή, προκαλώντας συγχρόνως μεγαλύτερη σαφήνεια και μετακίνηση του
καθοδηγούμενου προς τον επιθυμητό στόχο (Grant & O’Connor, 2010).
Τα ισχυρά ερωτήματα θα πρέπει να προκαλούν στοχαστική εξερεύνηση και
δημιουργική σκέψη. Διαθέτουν τη δυναμική να βελτιώσουν δραματικά τα επίπεδα
καινοτομίας και την ποιότητα της γνώσης που έχει αποκτηθεί. Επιπλέον, φιλοδοξούν να
καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και να ανοίξουν ένα φάσμα δυνατοτήτων που να
κινεί την περιέργεια και να προκαλεί τη σκέψη, να φέρνει τις παραδοχές στο προσκήνιο,
να ενθαρρύνει τον προβληματισμό, να επικεντρώνεται στο σκοπό και να παράγει την
απαιτούμενη ενέργεια για την εκκίνηση (Vogt, Brown & Isaacs, 2003).
Το πεδίο εφαρμογής κάθε ερώτησης πρέπει να αντιστοιχιστεί ανάλογα με την ανάγκη
και την ικανότητα ενός ατόμου να αναλάβει δράση προκειμένου να επιτύχει το στόχο
του. Τέλος, η ισχυρή αμφισβήτηση οφείλει να προκαλέσει την ευαισθητοποίηση στις
ασυνείδητες και συνειδητές παραδοχές και να τις αμφισβητήσει με κατάλληλο τρόπο.
Για παράδειγμα, η ερώτηση: «τι κάναμε λάθος και ποιος είναι υπεύθυνος» θα μπορούσε
να διατυπωθεί πιο αποτελεσματικά ως «τι μπορεί να μαθαίνουμε από ό, τι συνέβη και τι
δυνατότητες μπορούμε να δούμε». Ως εκ τούτου, οι ισχυρές ερωτήσεις προσκαλούν σε
εξερεύνηση των αξιωμάτων, δημιουργώντας χώρο για να αποκαλυφθούν νέες ευκαιρίες.
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να πλαισιώνονται
οι ερωτήσεις μέσα στις συνομιλίες ώστε να οδηγούν σε δημιουργική δράση, να
αποκαλύπτουν νέες δυνατότητες και να ενθαρρύνουν τη φαντασία (Vogt, Brown &
Isaacs, 2003). Οι αποτελεσματικές τεχνικές ερωτήσεων αποτελούν πρακτικές του
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coaching και μπορούν να εφαρμοστούν σε ομάδες που αναζητούν καινοτόμα
αποτελέσματα, επιτρέποντας τόσο τα άτομα όσο και τις ομάδες να αυτο-καθοδηγηθούν.
Αναμφισβήτητα, οι ισχυρές ερωτήσεις τονώνουν τη συνεργατική μάθηση και
ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και τη δέσμευση που γεννά νέες ιδέες. Επίσης,
ενεργοποιεί και εμπνέει τις ομάδες δημιουργικά ώστε να αναζητήσουν καινοτόμες
λύσεις.

1.5.3 Το coaching και οι καθοριστικοί παράγοντες της καινοτομίας

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι το coaching στον αθλητισμό εξακολουθεί να
αποδίδεται ως βασικός παράγοντας διαφοροποίησης στην επίτευξη της επιτυχίας καθώς
περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη στρατηγική, τη θετική σκέψη, την εξατομικευμένη
υποστήριξη, ‘ισχυρές’ συνομιλίες και μια σειρά από άλλα οφέλη (Whitmore, 1992).
Επιπλέον, ένας αθλητής ή μια αθλητική ομάδα δεν θα συμμετάσχει σε διαγωνισμό
εκτός εάν έχει υποβληθεί σε εκτεταμένη προπόνηση, διαφορετικά η πιθανότητα
επιτυχίας θα είναι εξαιρετικά χαμηλή. Εάν ο στόχος, επομένως, του business coaching
είναι να ενισχύσει την απόδοση που τελικά οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
υπάρχει η ελπίδα ότι η μελέτη αυτή θα επιτρέψει στους οργανισμούς να αναγνωρίσουν
τον τρόπο με τον οποίο η καθοδήγηση μπορεί πράγματι να θεωρηθεί ως ένας
παράγοντας που αλλάζει το παιχνίδι και οδηγεί σε διαρκή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

1.5.4 Αλλαγή
Οι οργανισμοί και τα άτομα δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αναπτύξουν την
ικανότητα της αλλαγής και να προσαρμοστούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες δυνάμεις
της αγοράς. Αυτό απαιτεί την ικανότητα να είναι ευέλικτοι και η ευελιξία υποδηλώνει
την ικανότητα να βιώνουν την αλλαγή (Georgsdottir & Getz, 2004). Οι Gilley, Dixon &
Gilley (2008) συμφωνούν με αυτή την άποψη και προτείνουν στους οργανισμούς να
βιώσουν την ανταγωνιστικότητα εάν είναι σε θέση να υποστηρίξουν και να
παραμείνουν ευέλικτοι στις δυναμικές μετατοπίσεις της αγοράς και να αναγνωρίσουν
ότι πρόκειται για προσπάθειες αλλαγής που οδηγούν στην οργανωσιακή καινοτομία.
Ομοίως, η αλλαγή και η μάθηση αποτελούν την καρδιά της καθοδήγησης (Cox,
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Bachkirova & Clutterbuck, 2010). Το Coaching επιτρέπει στους εργαζόμενους να
μετακινούνται και να υφίστανται αλλαγές, όπως και να αναπτύσσουν την ικανότητα
προσαρμογής στην αλλαγή σε συνεχή βάση. Μπορεί επομένως να εξαχθεί το
συμπέρασμα ότι οι οργανισμοί που αναζητούν καινοτόμα αποτελέσματα θα έχουν
πλεονέκτημα εφαρμόζοντας την καθοδήγηση, καθότι οι εργαζόμενοι θα είναι καλύτερα
εξοπλισμένοι και θα αναπτύξουν την ευελιξία που είναι απαραίτητη για την αλλαγή, η
οποία είναι ο πρόδρομος της καινοτομίας.
Αναγκαία προϋπόθεση για την ηγεσία είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου στάσης για την
αλλαγή, προκειμένου να σχεδιάσει και να προγραμματίσει αποτελεσματικά. Ο ρόλος
της καθοδήγησης αυτού του καθοριστικού παράγοντα της καινοτομίας συζητείται στη
συνέχεια.
1.5.5 Ηγεσία και στρατηγικός σχεδιασμός

Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο της καινοτομίας για τους οργανισμούς, η
επιστημονική διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της καινοτομίας μπορεί να
βοηθήσει στη βελτίωση του σχεδιασμού των παρεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η
καινοτομία στο χώρο εργασίας (Hammond et al., 2011).
Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι ηγέτες της ομάδας μπορεί να
παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας (Amabile et al, 2004;
Crossan & Apaydin, 2010; Rosing et al, 2011). Πραγματικά, έχοντας επίσημη εξουσία
πάνω στα μέλη της ομάδας αλλά και την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν άμεσα με αυτά,
οι ηγέτες της ομάδας είναι ικανοί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο
λειτουργίας της ομάδας. Αυτή η διαφορά της εξουσίας καθιστά τις συμπεριφορές
ηγετών ιδιαίτερα εμφανείς στα μέλη της ομάδας (Edmondson, 1999).
Στην καθημερινότητα, οι ηγέτες της ομάδας όλο και περισσότερο ενθαρρύνονται να
υιοθετήσουν συμπεριφορές καθοδήγησης προς τους υφισταμένους τους (Ellinger et al,
2011a). Σύμφωνα με τους Hackman και Wageman (2005: 273), ο καθοδηγητής της
ομάδας είναι σε: «άμεση αλληλεπίδραση με μια ομάδα και προορίζεται να βοηθήσει τα
μέλη να κάνουν συντονισμένη και το κατάλληλη χρήση των συλλογικών πόρων τους στην
ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας». Με άλλα λόγια, οι καθοδηγητικές
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συμπεριφορές διευκολύνουν τη διαδικασία της βελτίωσης των δυνατοτήτων και έτσι
αυξάνουν τα αποτελέσματα της ομάδας (Hamlin et al., 2006).
Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα του coaching σε οργανισμούς, ελάχιστα
είναι γνωστά σχετικά με την επίδραση του καθοδηγητή της ομάδας σε σχέση με την
καινοτομία στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας και των υποκείμενων μηχανισμών της
σχέσης αυτής. Προηγούμενες μελέτες σχετικά με την ομάδα της καινοτομίας έχουν
εξετάσει τα σύνολα των συμπεριφορών του ηγέτη, τα οποία διαφέρουν από την
καθοδήγηση της ομάδας, όπως είναι η ενδυνάμωση της ηγεσίας (Burpitt & Bigoness,
1997), η μετασχηματιστική ηγεσία (Eisenbeiss et al., 2008) και η συμμετοχική ηγεσία
(Somech, 2006). Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπεριφορά του ηγέτη μπορεί
να επηρεάσει έμμεσα την ομάδα της καινοτομίας με τη συμμετοχή των μελών της
ομάδας, πρέπει να εξεταστούν καλύτερα οι λόγοι για τους οποίους σε κάποιες ομάδες
πετυχαίνουν οι παρεμβαίνοντες μηχανισμοί και οι καθοδηγητικές συμπεριφορές
μπορούν να αυξήσουν την ομάδα της καινοτομίας ενώ κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν
στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών.
Υπολογίζοντας τη λειτουργική προοπτική της ηγεσίας (Burke et al, 2006; Kozlowski et
al, 2009), οι ηγέτες που επιδίδονται σε συμπεριφορές καθοδήγησης, είναι πιθανό να
υποκινούν και συμπεριφορικές διαδικασίες που ευνοούν την καινοτομία. Πράγματι, μια
κεντρική ιδέα της καθοδήγησης είναι να βοηθά τα μέλη της ομάδας να επιτύχουν
υψηλότερα επίπεδα ολοκλήρωσης με έμφαση στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της
ομάδας που προορίζονται, ώστε να βελτιώσουν τους τρόπους για να την επίτευξη των
στόχων της ομάδας (Ellinger, 2005; Hamlin et al, 2006). Έτσι, ηγέτες που υιοθετούν
ένα στυλ καθοδήγησης είναι πιθανό να ενισχύσουν τη δέσμευση των μελών προς τους
στόχους της ομάδας. Η δέσμευση στο στόχο της ομάδας αντιπροσωπεύει ένα κινητήριο
μηχανισμό που επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να στηρίζουν την προσπάθειά τους, να
καινοτομούν και να μην εγκαταλείψουν τους στόχους τους όταν αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Επιπλέον, η ηγεσία με την καθοδήγηση επιτρέπει στα μέλη της ομάδας την
ελευθερία να αποφασίζουν το πως θα επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα (DeRue
et al., 2010), πράγμα που βοηθάει τα μέλη της ομάδας να συμμετάσχουν στη διαδικασία
της καινοτομίας. Μια διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τόσο τη δημιουργία ιδεών
(δηλαδή νέες και χρήσιμες ιδέες) όσο και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο των ομάδων
(Bledow et al, 2009; Cheung & Wong, 2011).
76

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τα μέλη της ομάδας, που είναι ιδιαίτερα προσηλωμένα στους στόχους της ομάδας τους,
είναι πιθανό να αναλάβουν δράση για να ενισχύσουν περαιτέρω τα αποτελέσματα και
να επιτύχουν (Grant, 2006). Δράση, η οποία αντικατοπτρίζεται με συνεχή στήριξη της
καινοτομίας. Αυτή η συμπεριφορική διαδικασία, μεταφράζει τις προθέσεις των μελών
σε δράσεις καινοτομίας.
Η καθοδήγηση είναι μια αναγκαιότητα για τον σύγχρονο ηγέτη γιατί διευκολύνει την
αποτελεσματικότητα της αλλαγής, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας,
χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της βιώσιμης καινοτομίας.
1.5.6 Οργάνωση για καινοτομία και καθοδήγηση
Η αλλαγή και πρωτίστως η πρωτοφανής αλλαγή επιδρούν στην απόδοση, η οποία με τη
σειρά της επηρεάζει την οργανωτική δημιουργία και καινοτομία (Taran, Boer &
Lindgren, 2015). Ωστόσο, έχει προταθεί ότι η δομή ενός οργανισμού πρέπει να
συμπληρώνει την ικανότητά του να εκτελεί. Επιπλέον, η δομή ενός οργανισμού
θεωρείται από πολλούς ως η ανατομία του, επομένως ο σχεδιασμός του θα πρέπει να
χρησιμεύει για το συντονισμό και την ολοκλήρωση των διαφόρων δραστηριοτήτων, να
ενθαρρύνει καινοτόμες πρακτικές και να υποστηρίζει μια κουλτούρα εμπνευσμένη από
την επιχειρηματικότητα (Foss, Lyngsie & Zahra, 2015).
Οι οργανισμοί συμμετέχουν σε πιο ριζοσπαστικές καινοτομίες σε μια προσπάθεια να
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αυτό έχει οδηγήσει σε αποδιοργανωτικές
αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα και στις οργανωτικές δομές. Και ενώ αυτό είναι
απαραίτητο για την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων, οι αλλαγές μπορούν να
επηρεάσουν σημαντικά τους εργαζομένους. Οι πιο επίπεδες δομές, οι αναδιαταγμένοι
φυσικοί χώροι, οι λιγότερο παραδοσιακές μέθοδοι αλληλεπίδρασης και άλλα δομικά
βελτιωμένα χαρακτηριστικά είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που μπορεί να
συναντήσουν οι εργαζόμενοι μέσα στους οργανισμούς που ευθυγραμμίζονται με την
καινοτομία.
Οι πρακτικές καθοδήγησης οφείλουν να επηρεάσουν και να εμπνεύσουν τον καινοτόμο
επανασχεδιασμό των οργανωτικών δομών, ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τη
δημιουργική σκέψη και την ισχυρή αμφισβήτηση, την εμπλοκή, τον πειραματισμό και
την ποικιλομορφία για την υποστήριξη καινοτόμων πρακτικών.
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Οι οργανισμοί που οργανώνουν την καινοτομία, καθοδηγούμενοι από τις πρακτικές του
coaching, πρέπει να ενστερνίζονται τις αλλαγές πιο γρήγορα, οδηγώντας σε ταχύτερες
καινοτόμες λύσεις και αντιμετωπίζοντας μεγαλύτερο μερίδιο ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος.
1.5.7 Κουλτούρα καινοτομίας και καθοδήγηση
Ενώ ένας επιχειρηματίας μπορεί να οριστεί ως κάποιος που αναλαμβάνει κινδύνους και
αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά ενός ατόμου
μέσα σε ένα οργανωτικό πλαίσιο που είναι σε θέση να «σκεφτεί έξω από το κουτί» και
να επιδείξει καινοτόμες συμπεριφορές με αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και αλλαγή
(Janse van Rensburg, 2013). Τα βασικά στοιχεία της καινοτόμου κουλτούρας
περιλαμβάνουν επιχειρηματικές νοοτροπίες, όπως το άνοιγμα, τη δημιουργικότητα, τη
δεκτικότητα στις νέες ιδέες και τη διάθεση για κίνδυνο. Επιπλέον, το παράδειγμα
επιχειρηματικότητας μπορεί να θεωρηθεί ως η κύρια διαδικασία καινοτομίας εντός των
οργανισμών.
Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι χρειάζονται ηγετική υποστήριξη, η οποία θα προωθήσει
την επιχειρηματική πρακτική ως μέρος της επιδίωξης καινοτόμων αποτελεσμάτων.
Επιπλέον, η υποστήριξη της ηγεσίας πρέπει να επεκτείνει την προσέγγισή της για τη
δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας.
Η παρούσα μελέτη συμφωνεί με τους ερευνητές και τους θεωρητικούς, οι οποίοι
θεωρούν ότι οι ηγέτες των ομάδων είναι σημαντικοί για την καθοδήγηση και την
προώθηση όλων των προσπαθειών καινοτομίας μέσα σε μια ομάδα. Έχει αποδειχθεί ότι
η δημιουργικότητα προέρχεται από τις συνεχιζόμενες αλληλεπιδράσεις, την ανταλλαγή
γνώσεων και ιδεών και επιτεύξεων μέσα σε ομάδες ατόμων και επίσημων ομάδων
(Crossan & Apaydin, 2010; Rousseau, Aube & Tremblay, 2013).
Οι ηγέτες ομάδας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα και
κατευθύνουν τις συνολικές προσπάθειες καινοτομίας μέσα στην ομάδα. Επιπλέον, αυτή
η μελέτη υποστηρίζει ότι οι ηγέτες των ομάδων ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν
συμπεριφορές coaching στις αλληλεπιδράσεις τους με τις ομάδες τους. Η καθοδήγηση
της ομάδας βοηθά επίσης τους ηγέτες να διαχειριστούν τις πτυχές της αλλαγής και του
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μετασχηματισμού και αυτό είναι πολύτιμο όταν ευθυγραμμίζεται με καινοτόμα
αποτελέσματα (Stout-Rostron, 2014).
Οι καρποί της καθοδηγητικής ομάδας είναι άφθονοι. Οι συμπεριφορές όπως η
δέσμευση, τα υψηλά επίπεδα κινήτρων, η επίτευξη στόχου και η αντιμετώπιση των
προκλήσεων για την εξεύρεση λύσεων, η υποστήριξη νέων ιδεών και οι
βελτιστοποιημένες δυνατότητες για αυξημένα αποτελέσματα και ανθεκτικότητα
καθιστούν δυνατή τη δημιουργία νέων ιδεών που οδηγούν στην καινοτομία (Rosseau,
Aube & Trembley, 2013).
1.5.8 Ομάδες, καινοτομία και καθοδήγηση
Οι ομάδες έχουν κεντρική θέση στο ρόλο της καινοτομίας και οι Rousseau, Aube και
Tremblay (2013) συμφωνούν με αυτή την ιδέα και δηλώνουν ότι το επίκεντρο μιας
ομάδας προσφέρει έναν από τους ιδανικούς τρόπους δημιουργίας νέων ιδεών. Όπως
επισημαίνεται, οι ηγέτες των ομάδων επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η
ομάδα και κατευθύνουν τις συνολικές προσπάθειες καινοτομίας μέσα στην ομάδα.
Επιπλέον, αυτή η μελέτη υποστηρίζει ότι οι ηγέτες των ομάδων ενθαρρύνονται να
υιοθετήσουν συμπεριφορές καθοδήγησης στις αλληλεπιδράσεις τους με τις ομάδες τους.
Η καθοδήγηση της ομάδας βοηθά επίσης τους ηγέτες να διαχειριστούν τις πτυχές της
αλλαγής και του μετασχηματισμού και αυτό είναι πολύτιμο όταν ευθυγραμμίζεται για
καινοτόμα αποτελέσματα (Stout-Rostron, 2014). Το ερώτημα εάν πρέπει να προσληφθεί
ένας εξωτερικός ή εσωτερικός καθοδηγητής απαντάται από την οργανωτική στρατηγική
της επιχείρησης, ωστόσο η καθοδήγηση με την ομάδα μπορεί επίσης να είναι ένας
τρόπος να αναπτυχθεί ένα νέο στρώμα ηγετών (Stout-Rostron, 2014).
Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι ο αντίκτυπος των συμπεριφορών καθοδήγησης εμπνέει
συνδετικότητα μεταξύ της ομάδας. Τα αποτελέσματα της καθοδηγητικής ομάδας είναι
πολλά. Συμπεριφορές όπως η δέσμευση, τα υψηλά επίπεδα κινήτρων, η επίτευξη του
στόχου και η αντιμετώπιση των προκλήσεων για την εξεύρεση λύσεων, η υποστήριξη
νέων ιδεών και οι βελτιστοποιημένες δυνατότητες για αυξημένα αποτελέσματα
καθιστούν δυνατή τη δημιουργία νέων ιδεών που οδηγούν στην καινοτομία (Rosseau,
Aube & Trembley, 2013). Έτσι, η δυναμική της ομάδας θα ενισχυθεί, η οποία με τη
σειρά της θα επηρεάσει την κουλτούρα και τελικά την απόδοση του οργανισμού (Stout79
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Rostron, 2014). Η καθοδήγηση της ομάδας μπορεί να διευκολυνθεί με διάφορους
τρόπους για καινοτόμα αποτελέσματα. Οι ηγέτες των ομάδων θα πρέπει να θέτουν
σαφείς προσδοκίες με την επικοινωνία και την αποσαφήνιση των στόχων, την
αναγνώριση των καλών επιδόσεων και την παροχή συνεχών εποικοδομητικών
ανατροφοδοτήσεων για τη συνεχή πρόοδο και την υποστήριξη ενός περιβάλλοντος που
διεγείρει τη δημιουργική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων (Rosseau, Aube &
Trembley, 2013).
Αυτό το κεφάλαιο εξέτασε την καθοδήγηση στο πλαίσιο του χώρου εργασίας και
επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες της μπορούν να εφαρμοστούν
στους καθοριστικούς παράγοντες της καινοτομίας. Επιβεβαιώθηκε κατά τρόπο
αναμφισβήτητο ότι οι πρακτικές καθοδήγησης είναι πράγματι σε θέση να υποστηρίξουν
οργανισμούς που αναζητούν καινοτόμα αποτελέσματα.

1.6 Δημόσιοι οργανισμοί και Καινοτομία
1.6.1 Οδηγώντας την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση

Η διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) καλύπτει τη συστηματική
διαχείριση όλων των ειδών γνώσης σε όλα τα επίπεδα και τύπους οργανισμών, όμως η
σχετική βιβλιογραφία για τη σύγκριση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα πάνω στο
θέμα αυτό είναι ελάχιστη (McAdam & Reid, 2000). Όλα τα είδη των οργανισμών
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της νέας τεχνολογίας, των
πιέσεων της αγοράς, της καινοτομίας και της επιβίωσης. Τα κίνητρα, οι σκοποί, τα
εμπόδια, οι ευκαιρίες, οι μηχανισμοί και τα αποτελέσματα της οργανωσιακής μάθησης
πιθανότατα διαφέρουν ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (Rashman, Withers &
Hartley, 2009). Το γενικό μοντέλο του Demarest (1997),

είναι ένα χρήσιμο και

αντιπροσωπευτικό εργαλείο για τη μελέτη των αντιλήψεων του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα

στη

διαχείριση

της

γνώσης

και

οι

τέσσερις

διαστάσεις

του

KM

χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνα των McAdam & Reid (2000) σε ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα και ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών. Συγκεκριμένα:
1.

Η δημιουργία της γνώσης μέσω κοινωνικής ζύμωσης ή άλλων πηγών
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2.

Η ενσωμάτωση της γνώσης μέσω μιας διαδικασίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης

3.

Η διαδικασία της διάδοσης της γνώσης στον οργανισμό και το περιβάλλον του

4.

Η χρήση/όφελος της γνώσης για την επίτευξη περαιτέρω στόχων

Σχήμα 7. Γενικό μοντέλο Διαχείρισης Γνώσης (Πηγή: Demarest, 1997)

Στο Σχήμα 7 τα συμπαγή βέλη υποδεικνύουν την πρωταρχική κατεύθυνση, ενώ τα απλά
βέλη αναφέρονται στην επανάληψη και αναδρομή. Στην 1η διάσταση οι οργανισμοί του
δημόσιου τομέα παρουσιάζονται πιο ανεπτυγμένοι υποβοηθούμενοι από το γεγονός ότι
η λειτουργία τους βασίζεται σε κοινωνική αλληλεπίδραση και από την πρόσφατη
εστίαση σε αυξανόμενη αποδοτικότητα και μειωμένα κόστη. Όσον αφορά τη 2η
διάσταση οι δημόσιοι οργανισμοί βρέθηκαν να είναι πιο εξαρτώμενοι από τους
ιδιωτικούς οργανισμούς στην ενδυνάμωση της γνώσης βασιζόμενης στους ανθρώπους,
για παράδειγμα ανεπίσημες ομάδες συζήτησης. Οι ομάδες εργασίας αποκάλυψαν το
λόγο αυτού του ευρήματος που ήταν η σύγχρονη έμφαση του δημόσιου τομέα στην
αποδοτικότητα βασισμένη στους ανθρώπους. Για ακόμη μια φορά και στην 3η διάσταση
ο δημόσιος τομέας βασίζεται στους ανθρώπους, όπως οι χώροι διακίνησης ιδεών
(forum) και οι ομάδες εργασίας (workshops) για να διαρρεύσουν τη γνώση εντός του
οργανισμού. Στην 4η διάσταση ο δημόσιος τομέας ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα από
τον ιδιωτικό τομέα αντανακλώντας τη σύγχρονη κατεύθυνση για αποδοτικότητα σε
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όλες τις περιοχές του δημόσιου τομέα και για την αναγνώριση ότι η γνώση μπορεί να
κάνει τη διαφορά (McAdam & Reid, 2000).
Τόσο οι ιδιωτικοί όσο και οι δημόσιοι οργανισμοί οφείλουν να ανταποκριθούν σε
περιόδους ραγδαίας αλλαγής για να συναντήσουν τις απαιτήσεις του πελάτη ή του
πολίτη, αλλά οι κυβερνητικές πολιτικές και πιέσεις για απόδοση είναι σημαντικός
καταλύτης για αλλαγή στον δημόσιο τομέα (Hartley & Benington, 2006). Οι δημόσιες
υπηρεσίες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον υπό τον επίσημο έλεγχο των πολιτικών και
υπόκεινται σε ένα μεγάλο βαθμό επιτήρησης και λογοδοσίας (Hartley, 2008). Στόχος
τους δεν είναι η παραγωγή κέρδους αλλά «δημόσιας αξίας» και η επίδρασή της στους
πολίτες, καθώς επίσης και η επίτευξη ισορροπίας με ανταγωνιστικές ομάδες
συμφερόντων (Moore, 1995). Αυτό όμως οδηγεί σε πολύπλοκους καθορισμούς της
απόδοσης για τους δημόσιους οργανισμούς (Boyne, 2003).
Σύμφωνα με τον αμερικανό ερευνητή Barry Bozeman (1987), «όλοι οι οργανισμοί είναι
δημόσιοι», διότι όλοι υπόκεινται στην πολιτική εξουσία και στον εξωτερικό
κυβερνητικό έλεγχο και αντιτίθεται στη δημιουργία στερεοτύπων στη συζήτηση για τη
σχέση τους.
Σήμερα, οι διαχωριστικές γραμμές έχουν ξεπεραστεί σε συγκεκριμένες περιοχές και
ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών λειτουργεί στη γκρίζα ζώνη μεταξύ δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. Ένας οργανισμός μπορεί να είναι δημόσιος σε κάποιους τομείς και
ιδιωτικός σε άλλους. Παρόλο που η σύγχρονη πολιτική διοίκησης σε μεγάλο βαθμό
αξιώνει τη δυνατότητα καθορισμού του κάθε οργανισμού σε σχέση με άλλους και
προσδιορίζει τους στόχους και τα αποτελέσματά του, η πραγματική μορφή των
οργανισμών προσανατολίζεται σε μια διαφορετική κατεύθυνση με μια δικτυακή δομή
που χαρακτηρίζει αυξανόμενα ένα πολύπλοκο δίκτυο αλληλεπίδρασης, συσκοτίζοντας
έτσι τα όρια μεταξύ διαφορετικών οργανισμών (Christensen et al, 2007).
Η παράδοση της οργανωσιακής θεωρίας απορρίπτει την αρχή των θεμελιωδών
διαφορών των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και κατασκευάζει
μοντέλα, αναπτύσσει θεωρίες που είναι οικουμενικές και αξιόπιστες για όλους τους
τύπους των οργανισμών και δέχεται την ανάγκη να υπογραμμίσει τις ομοιότητες και να
αναπτύξει τη γνώση που είναι έγκυρη σε όλους τους οργανισμούς. Αυτή η οικουμενική
θεώρηση τονίζει πως μεταβλητές όπως, μέγεθος, καθήκοντα και τεχνολογία επηρεάζουν
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τους οργανισμούς περισσότερο από το ιδιωτικό ή δημόσιο καθεστώς τους. Η γενική
προσέγγιση που αντανακλά τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα της τελευταίας
εικοσαετίας στο δημόσιο τομέα ονομάζεται Νέα Δημόσια Διοίκηση - New Public
Management (Christensen et al, 2007).
Πιο αναλυτικά, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 διάφοροι παράγοντες που έπληξαν την
παραδοσιακή γραφειοκρατία των περισσότερων κυβερνήσεων της Δυτικής Ευρώπης,
όπως η οικονομική κρίση, η δυσαρέσκεια από την ακαμψία των διοικητικών
διαδικασιών και η έλλειψη εμπιστοσύνης στο δημόσιο, οδήγησαν την έλευση νέων
διοικητικών ιδεών στον δημόσιο τομέα: τη νέα δημόσια διοίκηση (New Public
Management – NPM). Στη νέα δημόσια διοίκηση, η αρχή της αποκέντρωσης ξεχωρίζει
την πολιτική από τη διοίκηση, οι σχέσεις συμβολαίου-σύμβασης αντικαθιστούν τους
παραδοσιακούς ιεραρχικούς ελέγχους, εμφανίζονται μηχανισμοί τύπου αγοράς με τους
όρους του ανταγωνισμού και των εγγυήσεων, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα στελέχη
του δημοσίου (managers) και στις διοικητικές τους ικανότητες και παρουσιάζονται νέες
διοικητικές τεχνικές για τον δημόσιο τομέα, όπως η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και
η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking). Οι κυβερνήσεις όφειλαν να γίνουν πιο
αποδοτικές, πιο αποτελεσματικές και προσανατολισμένες στον πελάτη και να
προσφέρουν μεγαλύτερη αξία για λιγότερα χρήματα. Ως συνέπεια, από το 1980 και
μετά συντελέστηκε μια πληθώρα μεταρρυθμίσεων στους οργανισμούς του δημόσιου
τομέα υιοθετώντας μοντέλα του ιδιωτικού τομέα για να επανερμηνεύσουν και να
καθορίσουν την αποστολή του δημόσιου τομέα (Pollitt, Van Thiel & Homburg, 2007).
Η επιτυχία της εφαρμογής τέτοιων μεταρρυθμίσεων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά
του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος και καθιστά δύσκολη τη διεθνή σύγκριση.
Έτσι, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η ίδια συνταγή εφαρμόστηκε με τον ίδιο τρόπο σε
διαφορετικές χώρες. Οι διαδικασίες της εφαρμογής είναι δυναμικές και περιλαμβάνουν
πολλές μεταβλητές. Εξαρτάται από τον τρόπο που συνδέεται με τα αναπτυσσόμενα
περιβάλλοντα, από το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση και από τον
τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον υπόκειται στην αλλαγή. Ωστόσο, οι ιδέες της νέας
δημόσιας διοίκησης μπορεί να έχουν πολύ αρνητικές επιδράσεις όταν εφαρμόζονται σε
δημόσιες υπηρεσίες που είναι υψηλά πολιτικοποιημένες, όπου «το δημόσιο ήθος» είναι
άγνωστο, ο προϋπολογισμός είναι ασταθής και η έννοια της ευθύνης-λογοδοσίας είναι
ασθενής. Άρα το παράδοξο είναι ότι η μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα χρειάζεται
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τον εχθρό της, την παραδοσιακή γραφειοκρατία, για να υλοποιηθεί με επιτυχία. Έτσι,
κατά την μελέτη της σύγκλισης των αρχών της νέας δημόσιας διοίκησης σε διαφορετικά
περιβάλλοντα πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαφορές του χρόνου έναρξης των
μεταρρυθμίσεων, στα κίνητρα και στα τοπικά-εθνικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι αρχές
της νέας δημόσιας διοίκησης επιβλήθηκαν από διεθνείς κυβερνητικές οργανώσεις
δυτικής κυριαρχίας (Ευρωπαϊκή Ένωση) σε πολλά κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου
και σε λιγότερο βαθμό της Ανατολικής Ευρώπης (Pollitt, Van Thiel & Homburg, 2007).

1.6.2 Τύποι καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα

Σε γενικές γραμμές, το εύρος των τύπων των καινοτομιών χωρίζεται σε καινοτομίες των
προϊόντων, καινοτομίες υπηρεσίας, και οργανωτικές καινοτομίες (Alänge et al, 1998).
Oι Damanpour και Gopalakrishnan (2001) αναφέρουν πως οι καινοτομίες προϊόντων
υπάρχουν και στο δημόσιο τομέα ενώ οι Christensen, C. et al (2000), πως είναι λιγότερο
κοινό από ό,τι αλλού. Πιο συχνά θα συναντήσει κανείς τις καινοτομίες υπηρεσιών: η
παροχή σε υφιστάμενη γραμμή με έναν νέο τρόπο, ή τη δημιουργία ενός νέου
«σεναρίου»

για

τη

δραστηριότητα

(Nooteboom,

2000)21.

Οι

οργανωτικές

καινοτομίες/νέες διαδικασίες, συστήματα και διαδικασίες - είναι επίσης κοινότυπα.
Αυτές οι διακρίσεις έχουν σημασία επειδή υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν κατά την εφαρμογή του θεωρητικού υπόβαθρου της μελέτης της
καινοτομίας των προϊόντων στην εξυπηρέτηση και οργανωτικών καινοτομιών. Οι
Alänge et al (1998) παρατηρούν ότι οι τελευταίοι οι τύποι καινοτομίας έχουν λιγότερο
καθορισμένα συστήματα που συνδέονται με αυτούς. Έτσι, είναι πιο δύσκολο να
κρίνουμε ανάμεσα τους, υιοθετούνται πιο αργά (Damanpour & Gopalakrishnan, 2001),
και έχουν την τάση να αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια ότι μπορεί να είναι
υποκειμενικά ή ανοικτά σε πολιτική χειραγώγηση. Ως εκ τούτου, απαιτούν υψηλότερα
επίπεδα πρακτικής γνώσης ή / και ικανότητες (Wenger, 1998). Ο Walker (2004)
προσθέτει μια νέα κατηγορία βοηθητικών καινοτομιών, με την οποία περιγράφει τις
αλλαγές των σχέσεων στα πλαίσια ενός οργανισμού. Η καινοτομία οδηγεί τον
οργανισμό να λειτουργήσει με νέους εταίρους, έξω από τα πλαίσια των υφιστάμενων
21

Μια εντελώς νέα υπηρεσία ίσως χαρακτηριστεί καλύτερα ως ένα προϊόν καινοτομίας, αν και όλες
αυτές οι κατηγορίες επικαλύπτονται.
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δραστηριοτήτων της. Αυτός ο τύπος καινοτομιών είναι δύσκολο να εφαρμοστεί με
επιτυχία, δεδομένου ότι απαιτεί τη σύμπνοια, τη συνεργασία, και υπάρχει εξάρτηση από
έναν εξωτερικό οργανισμό. Και πάλι, ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να είναι εξίσου ή
περισσότερο σημαντική από την ίδια την καινοτομία, το προϊόν. Αυτή η κατηγορία
είναι μια χρήσιμη προσθήκη στη λίστα. Ο Hartley (2005) επεκτείνει ακόμη περισσότερο
τις κατηγορίες, ιδίως των οργανωτικών, και παρουσιάζει την ακόλουθη κατάταξη στον
Πίνακα 5.

Πίνακας 5. Τύποι καινοτομίας στον δημόσιο τομέα. Πηγή: Hartley, 2005
Type
Product

Description
New products

Public sector example
New instrumentation in
hospitals

Service

New ways in which

Online tax self-assessment

services are provided,

forms

new ‘scripts’
Process

New procedures,

Administrative

organisational

reorganisations

structures, systems
Position

New contexts, customers or

Connexions service

partner

for young people

Strategic

[cf.
innovation,
New ancillary
goals, purposes
or Community policing,
above]
values
foundation hospitals

Governance

New democratic institutions

Area forums, Devolved

and forms of participation

government

New language, concepts and

Congestion charging,

Rhetorical

carbon taxes

definitions

Οι τύποι της διακυβέρνησης (Governance) και οι ρητορικές καινοτομίες, σημειώνει ο
Hartley, σχεδόν πάντα είναι εμφανείς στον δημόσιο πλαίσιο και όχι τόσο στον ιδιωτικό
τομέα. Μεμονωμένες περιπτώσεις της καινοτομίας μπορεί να παρουσιάζουν όλα τα
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επτά από αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Μια σύγκριση μεταξύ
των διαφόρων καινοτομιών, χρησιμοποιώντας αυτές τις κατηγορίες, μπορεί να είναι
εφικτή (Hartley, 2005). Οι Osborne και Brown (2005) αναφέρουν ότι η καινοτομία στο
δημόσιο τομέα μπορεί να προσδιοριστεί με τρία κοινά ρεύματα τα οποία είναι:
 H διαμόρφωση κατεύθυνσης πολιτικής (shaping policy directions) όπου ο ρόλος
του δημοσίου τομέα είναι να παρέχει αντικειμενικές και αιτιολογημένες
συμβουλές και επιλογές, για να βοηθήσει την κυβέρνηση στη λήψη αποφάσεων
σε σχέση με πολιτικές και προγράμματα
 Η εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων (implementing policies and
programs) παρέχοντας υπηρεσίες αποδοτικά και αποτελεσματικά (efficiently and
effectively).
 Οι διοικητικές καινοτομίες (administrative innovations), με την εισαγωγή νέων
εσωτερικών διεργασιών και πρακτικών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας
και μείωση του κόστους.

1.6.3 Οι προκλήσεις στη Δημόσια Διοίκηση

Τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες συνοψίζονται
παρακάτω:


Τα συστήματα αξιολόγησης δεν έχουν σχεδιαστεί να υποστηρίζουν την
καινοτομία



Σπάνια καλούνται οι χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών να συμμετάσχουν στην
διαδικασία καινοτομίας



Συχνά δίνεται έμφαση στο φαίνεσθε



Δίνεται προτεραιότητα μόνο στην οικονομική αποτύπωση της αξίας



Υπάρχει ανάγκη ικανοποίησης πολλαπλών και συχνά αντικρουόμενων
κοινωνικών και πολιτικών στόχων (Cureton & Stewart, 2014).



Έλλειψη υποκίνησης και κινήτρων



Η έλλειψη ανταγωνισμού
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Η ανάγκη εξισορρόπησης των τριών ‘R’, (risk) κινδύνου, την (rewards)
ανταμοιβή και την (reliability) αξιοπιστία



Η πλευρά της ζήτησης είναι αδύναμη - «χαμηλή ανταμοιβή για την επιτυχία και
υψηλές αρνητικές επιπτώσεις για την αποτυχία» (Βούζας, 2016)

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν:
 Αγορές εργασίας με στεγανά, όπου ο εργαζόμενος επιλέγεται και για άλλους
λόγους πέρα των ικανοτήτων του
 Ασφάλεια μη απώλειας της εργασίας τους – εργασία ευ φόρου ζωής
 Πολιτικές επιρροές
 Γραφειοκρατικές

και

μη αποτελεσματικές

πρακτικές

του

Ανθρώπινου

Δυναμικού
 Διοικητικά συστήματα που δεν αξιολογούν με βάση την ποιότητα υπηρεσίας
ούτε την παραγωγικότητα, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει και ανταμοιβή για αυτήν
 Επιρροές από τα ισχυρά συνδικάτα
 Επιρροές από επαγγελματικές συντεχνίες και ομάδων ενδιαφέροντος
 Παραδοσιακό μοντέλο του παντοδύναμου εργοδότη
 Μικρή ικανότητα αλλαγής και διαφοροποίησης
Η Αυστραλιανή κυβέρνηση πιο συγκεκριμένα, καθορίζει μία λίστα των εμποδίων
καινοτομίας στον δημόσιο τομέα ως εξής: την επικινδυνότητα του εγχειρήματος, τη
βραχυπρόθεσμη εστίαση και όχι τη μακροχρόνια, την αποτυχία της ηγεσίας, των
πολιτικών και των διαδικασιών αυτής, τη μη αποτελεσματικότητα και την έλλειψη
επάρκειας των πόρων, την εξωτερική αντιπαράθεση, το σύνολο των ικανοτήτων και την
κινητικότητα, την αποτυχία της καινοτομίας, τη μη αναγνώριση και ανατροφοδότηση,
την αποφυγή μέτρησης της καινοτομίας και των επιπτώσεων αυτής, τις αποκλίνουσες
συνθήκες απασχόλησης, την έλλειψη των κατάλληλων ηγετών και διαδικασιών
έλεγχου, την ιεραρχία της στεγανής πολιτικής, τη νομοθεσία, τη λογοδοσία, την
αντίσταση των ίδιων των εργαζομένων, την απαλλαγή του παραδοσιακού τρόπου
σκέψης, καθώς και τον μη εντοπισμό παραγόντων επιτυχίας22.

22

Ανακτήθηκε από: https://innovation.govspace.gov.au/barriers
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Ενώ, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν σε έκθεσή της κατηγοριοποίησε τα εμπόδια σε τέσσερις
κατηγορίες ευρύτερου ενδιαφέροντος:
 Ασθενής κατώτεροι παράγοντες ή δυσμενείς συνθήκες.
 Έλλειψη ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα
 Μικρή γνώση για την εφαρμογή των διαδικασιών και μεθόδων καινοτομίας
 Έλλειψη ακρίβειας και συστηματική χρήση των μετρήσεων και δεδομένων
αναπληροφόρησης και επιτυχίας (COMMISSION, 2013).
Παράλληλα, συγκεκριμενοποιεί για τα μέλη της τα παρακάτω εμπόδια στις δεδομένες
οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες:
 Διαρθρωτικά

εμπόδια:

διάσπαρτες

ικανότητες

και

αναποτελεσματικοί

μηχανισμοί διακυβέρνησης καινοτομίας που θα δυσκολέψουν την εκμάθηση των
πολιτικών και την διάδοση των καινοτόμων πρακτικών ακόμα πιο δύσκολη. Όλο
το κλίμα επιδεινώνεται από την πολυμορφία των νομικών και διοικητικών
πολιτικών, και έχει ως αποτέλεσμα τα εκάστοτε ρυθμιστικά πλαίσια του κάθε
κράτους να εμποδίζουν την καινοτομία.
 Περιορισμός πηγών: υπάρχει μια γενική συναίνεση (στο πλαίσιο της ομάδας
εμπειρογνωμόνων) ότι το προσωπικό και τη διοίκηση του δημόσιου τομέα είναι
οι πιο σημαντικές πηγές του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο καινοτομίας. Από την
άλλη κάθε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, την παρακίνηση και παράλληλα την
ανάπτυξη εσωτερικών ταλέντων εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής σε πολλά
κράτη μέλη. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης.
 Θέματα συντονισμού: ενώ δεν υπάρχει καμία έλλειψη από καλοπροαίρετες, και
συχνά επιτυχείς πρωτοβουλίες για την προώθηση της καινοτομίας στον δημόσιο
τομέα, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επίπεδο κρατών
μελών, ο αντίκτυπός τους συχνά απορροφάται από την έλλειψη ανάλυσης της
αναπληροφόρησης και την περαιτέρω υποστήριξη για την εφαρμογή και
διάχυση της καινοτομίας (COMMISSION, 2013).
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1.6.4 Στοιχεία Δημοσίου Τομέα στην Ελλάδα

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, έχει αναδείξει το ζήτημα που σχετίζεται με την αναζήτηση
«εναλλακτικού» μοντέλου ανάπτυξης που θα στηρίζεται στη γνώση, την καινοτομία και
τη βιώσιμη εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και τις τεχνολογικές
εξελίξεις ιδιαίτερα στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών
(ΤΠε). Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση23 έχει θέσει σαν κύρια προτεραιότητα τη συγκρότηση
αναπτυξιακού μοντέλου με κύριο θεμέλιο την καινοτομία, η χώρα μας παρουσιάζει
σημαντικότατη υστέρηση σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, για το 2011 και όσο
αφορά τον σύνθετο δείκτη Καινοτομίας που δημοσιεύει σε ετήσια βάση η ευρωπαϊκή
Ένωση, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μαζί με την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την
Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία στο γκρουπ των χωρών που έχουν ιδιαίτερα
μειωμένη απόδοση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (moderate innovators). Όλες
οι χώρες έχουν "σύστημα καινοτομίας" -ακόμα και η Ελλάδα- αλλά, βεβαίως, δεν
λειτουργούν όλα το ίδιο αποτελεσματικά. Πώς τα πάει, λοιπόν, το ελληνικό σύστημα
καινοτομίας σ' αυτήν την αξιολόγηση;
Ανάμεσα σε 35 χώρες που αξιολόγησε το Econ Berlin, η Ελλάδα κατατάσσεται στην
29η θέση24, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 8.

23

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf
24

Ανακτήθηκε από: http://www.dianeosis.org/2016/11/research_policy/
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Σχήμα 8. Επιδόσεις στην Καινοτομία – Ελλάδα, 2008-2015.
(Πηγή: European Innovation Scoreboard 2016)

Η δαπανηρή γραφειοκρατία, η χαμηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους
πολίτες, η καθυστέρηση των υποθέσεων του ιδιωτικού τομέα και των ελεύθερων
επαγγελματιών, καθώς και τα νεύρα και η ταλαιπωρία πολιτών και εργαζομένων, είναι
μερικές μόνο από τις πολλές συνέπειες της έλλειψης ενδιαφέροντος του κράτους
διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις προς τις δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες. Το
ενδιαφέρον τους αφορούσε αποκλειστικά την κομματικοποίηση των θεσμών και όχι τον
εξορθολογισμό και την εξυγίανση των δημόσιων υπηρεσιών (Βρέκα, 2016). Μέσα από
τη σκοπιά της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί βασική προτεραιότητα η
βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών. Η ΔΑΔ, σε μια εκστρατεία αναδιοργάνωσης των
δημόσιων υπηρεσιών, θα κληθεί να δώσει λύσεις σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η κακή
οργάνωση, η ελλιπής στελέχωση αλλά και η αναξιοκρατία στις προσλήψεις ή τις
προαγωγές, η ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και η έλλειψη ενός
αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησής τους.
Είναι επιβεβλημένη, λοιπόν, η εύρεση και εκπαίδευση των κατάλληλων managersηγετών, οι οποίοι θα είναι ικανοί να κινητοποιούν τους εργαζομένους. Αυτοί οι
90

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

managers-ηγέτες που θα πρέπει να επιλέγονται μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες και
όχι γιατί είναι παιδιά του «κομματικού σωλήνα», θα μπορούν να αυξήσουν την
αποδοτικότητα των εργαζομένων, αποδίδοντας συγκεκριμένους ρόλους σε κάθε
εργαζόμενο ή επαγγελματική θέση και καλλιεργώντας ομαδικό πνεύμα ανάμεσα στο
προσωπικό.

1.6.5 Σχεδιάζοντας ένα καθοδηγητικό πλαίσιο για την καινοτομία στον τομέα του
δημοσίου

Ο βασικός κινητήριος μοχλός της καινοτομίας είναι οι άνθρωποι, δεδομένου ότι
μπορούν να μεταμορφώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους και τις δημιουργικές τους
ικανότητες σε καινοτομία. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τον ορισμό της καινοτομίας ως
"τη δημιουργία και την εφαρμογή νέων διαδικασιών, προϊόντων και μεθόδων παροχής
υπηρεσιών,

οι

οποίες

έχουν

ως

αποτέλεσμα

σημαντικές

βελτιώσεις

στην

αποτελεσματικότητα ή τα αποτελέσματα" (Albury, 2005). Θεωρείται επίσης ότι η
καινοτομία είναι ένας τρόπος αξιοποίησης των δημιουργικών πρακτικών προκειμένου
να επιτευχθούν προοδευτικά και βιώσιμα αποτελέσματα. Η έρευνα για το θέμα αυτό
συμφωνεί ότι η καινοτόμος ικανότητα ενισχύεται μέσω της καινοτομίας που βασίζεται
στην ομάδα.
Η ηγεσία αποτελεί οδηγό και πρωτοπόρο της καινοτομίας και ως εκ τούτου η
υποστήριξη για καινοτόμες πρακτικές μέσω της ικανότητας του προσωπικού και των
επιχειρηματικών στρατηγικών που περιγράφουν καινοτόμους στόχους, θεωρείται
θεμελιώδης για την αποτελεσματική εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών. Επιπλέον, η
ηγεσία «θέτει τον τόνο» και είναι σε θέση να καθορίσει την έκταση της κουλτούρας
καινοτομίας μέσα σε έναν οργανισμό μέσω στοιχείων όπως η επικοινωνιακή
υποστήριξη και η οικονομική υποστήριξη. Το επίπεδο καινοτομίας του ανθρώπινου
δυναμικού σε διαδικασίες που υποστηρίζουν την καθιέρωση καινοτόμων πρακτικών
απαιτεί την ανανέωση των σημερινών στρατηγικών ταλέντων.
Σε πολλές χώρες, και ιδίως στις αναδυόμενες αγορές, ο δημόσιος τομέας παραμένει
ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες, επομένως η εξέταση του ρόλου του ταλέντου
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και η χρήση καινοτόμων μεθόδων για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων, είναι
σημαντικά για τον καθορισμό των οργανισμών.
Η ικανότητα του ‘ταλέντου’ να εκτιμά και να αφομοιώνει τη γνώση (γνωστική
ικανότητα) είναι το κλειδί για την ανάπτυξη καινοτόμων δυνατοτήτων στον οργανισμό.
Επιπλέον, οι δομές γνώσης, τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα γνώσης και η
δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης αποτελούν μέρος των βασικών στοιχείων που
είναι απαραίτητα για την καινοτόμο ικανότητα. Το σχήμα 9 παρακάτω υπογραμμίζει
μια άποψη της ικανότητας καινοτομίας ταλέντων όπως προσδιορίζεται σε αυτή τη
μελέτη.

•
•
•
•

Δεξιότητες
Γνωστική ικανότητα
Γνώση
Επιχειρηματική σκέψη

•
•
•
•

Ομάδες

Άτομο

•
•
•
•

Δομή ομάδας
Καινοτόμες δυνατότητες
Ομαδική κουλτούρα
Δημιουργικότητα

Υποστήριξη της καινοτομίας
Στρατηγική για την καινοτομία
Καλλιέργεια της καινοτομίας
Ομαδική κουλτούρα

• Καινοτομική στρατηγική
ταλέντων
• Υποστήριξη της
καινοτομίας
• Πολιτικές διατήρησης

Ηγεσία
Ανθρώπινο
Δυναμικό

Σχήμα 9. Ικανότητα καινοτομίας ταλέντων.
(Πηγή: Webster, 2016)

Το Σχήμα 9 δείχνει επίσης ότι η καινοτόμος ικανότητα είναι εγκατεστημένη σε τέσσερις
τομείς εντός ενός οργανισμού, δηλαδή σε ατομικό επίπεδο, όπου οι γνωστικές
ικανότητες, οι δεξιότητες και η γνώση του ατόμου και το επιχειρηματικό πνεύμα
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συμβάλλουν στα επίπεδα καινοτομίας που βιώνουν μέσα σε έναν οργανισμό. Δεύτερον,
οι ομάδες είναι κεντρικές στην εδραίωση καινοτόμων πρακτικών ως αλληλεπιδράσεις
ομάδων, η ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών τροφοδοτεί την καινοτόμο σπίθα μέσα στους
οργανισμούς. Μετά από αυτό, η ηγεσία θέτει τον τόνο για καινοτόμα αποτελέσματα σε
οργανισμούς, δεδομένου ότι υποστηρίζουν την καινοτομία και αναπτύσσουν
στρατηγικές για την καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέλος, η παρούσα
μελέτη καταδεικνύει επίσης τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την προώθηση
καινοτόμων πρακτικών ταλέντων και την ίδρυση οργανισμού με γνώμονα τη μάθηση.
Εν κατακλείδι, αυτή η έρευνα επικεντρώθηκε στην καθοδήγηση στο χώρο εργασίας και
τόνισε ότι οι πρακτικές στο πλαίσιο της διαδικασίας καθοδήγησης, όπως οι συζητήσεις
και οι ισχυρές τεχνικές αμφισβήτησης, που περιλαμβάνουν ανοικτά ερωτήματα που
διεγείρουν τη δημιουργική σκέψη και ενθαρρύνουν τη μάθηση και την ανάπτυξη της
γνώσης, την τόνωση και την ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων, είναι αναγκαίες για
την ανάπτυξη καινοτόμων δυνατοτήτων. Όπως αποκάλυψε η μελέτη, υπάρχουν πολλά
αποτελεσματικά μοντέλα, τα οποία όταν εφαρμόζονται στους καθοριστικούς
παράγοντες της καινοτομίας, θα έχουν πράγματι καινοτόμα αποτελέσματα και το
Σχήμα 10 παρακάτω καταδεικνύει αυτό το γεγονός. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι
ορισμένοι από τους καθοριστικούς παράγοντες της καινοτομίας αποτελούν επίσης
μέρος των πρακτικών της καθοδήγησης, όπως η αλλαγή, οι στόχοι, η γνωστική
επεξεργασία, η δημιουργικότητα και η μάθηση. Αυτό αποδεικνύει περαιτέρω ότι έχουν
συμπληρωματικό χαρακτήρα καθιστώντας έτσι δυνατή τη δημιουργία καινοτόμων
αποτελεσμάτων που οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Webster, 2016).
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Βασικές αρχές και
πρακτικές
Coaching

Καθοριστικοί
παράγοντες
καινοτομίας

Διάθεση για αλλαγή
Ισχυρές ερωτήσεις
Πειραματισμός
Δημιουργικές εταιρικές
σχέσεις

Αλλαγή
Στρατηγικός σχεδιασμός
Οργανωτικές δομές

Ευαισθητοποίηση του
εαυτού και των άλλων

Ηγεσία

Καινοτόμα
Λήψη αποφάσης

Επιχειρηματικότητα και
δημιουργικότητα

αποτελέσματα

Επίτευγμα στόχου
Διαχείριση της
πολυπλοκότητας

Ομαδική εργασία και
συνεργασίες
Γνωστική επεξεργασία

Ευελιξία
Μάθηση και
προβληματισμός

Μάθηση &
αντανάκλαση

Σχήμα 10. Coaching και οι καθοριστικοί παράγοντες της καινοτομίας.
(Πηγή: Webster, 2016)
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ
1.7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.7.1

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας καταγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας
που εφαρμόστηκε για την υλοποίηση της. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται ο σκοπός
της επιστημονικής έρευνας, οι λόγοι επιλογής της μεθόδου αυτής καθώς και τα στάδια
της.
Όπως επισημαίνει ο Παρασκευόπουλος (1993), τα κυριότερα χαρακτηριστικά της
επιστημονικής έρευνας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
 Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής
πραγματικότητας. Η έρευνα προσπαθεί να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα
βασισμένη στα εμπειρικά δεδομένα.
 Η επιστημονική έρευνα ασχολείται με την ανακάλυψη νέων γνώσεων με σκοπό
την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές
επιστημονικές θεωρίες ή την επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν
αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οτιδήποτε είναι ήδη γνωστό
και αποδεδειγμένο δεν αποτελεί αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας.
 Γενικότερα, η επιστημονική έρευνα αποτελεί τη συστηματική εφαρμογή
επιστημονικής γνώσης για τη βελτίωση των επιτευγμάτων του ανθρώπου,
συλλέγοντας αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία και κάνοντας επαληθεύσιμες
διαπιστώσεις, υιοθετώντας, ταυτόχρονα, μια σκεπτικιστική και διερευνητική
στάση απέναντι σε όλους τους ισχυρισμούς .

Κατά τον Kerlinger (1979) η φύση της επιστήμης είναι η αναζήτηση της γνώσης των
πραγμάτων και η επιστημονική έρευνα αποτελεί «τη συστηματική, ελεγχόμενη και
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κριτική εξερεύνηση φαινομένων βάσει της θεωρίας και των υποθέσεων που
διατυπώνονται για τη σχέση μεταξύ τέτοιων φαινομένων».
Η ιδιαίτερη σημασία της επιστημονικής έρευνας, καθώς και της Μεθοδολογίας της
Έρευνας, είναι συνυφασμένη με τους κύριους σκοπούς της που συνίστανται στην
εύρεση νέων γνώσεων και την απάντηση σε σημαντικά ερωτήματα βασισμένη σε
εμπειρικά δεδομένα που την επαληθεύουν και την γενικεύουν ως αλήθεια. Η
επιστημονική μέθοδος (scientific method) τείνει να είναι η πιο έγκυρη και αξιόπιστη
μέθοδος που αποτελείται από πέντε στάδια (Παπαναστασίου Ε.Κ. & Παπαναστασίου
Κ., 2014):
1. Εντοπισμός προβλήματος και καταγραφή του με τη μορφή ερωτήματος
(question formulation). Αρχικά πραγματοποιείται η σύλληψη της ιδέας και η
παρουσίασή της σε μορφή που μπορεί να διερευνηθεί.
2. Κατανόηση προβλήματος / μελέτη του φαινομένου (background research).
Εδώ, ο ερευνητής συλλέγοντας δεδομένα και κάνοντας παρατηρήσεις επιχειρεί
να κατανοήσει το πρόβλημα όσο το δυνατό καλύτερα.
3. Διατύπωση υπόθεσης (hypothesis statement). Γίνεται μια προσπάθεια
ανεύρεσης πιθανών λύσεων και σχέσεων που συνδέουν κάποιες μεταβλητές. Η
υπόθεση είναι μια δοκιμαστική δήλωση σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων
μεταβλητών.
4. Εκτέλεση πειράματος (experiment). Ο πειραματισμός αποτελεί το βασικότερο
στάδιο της επιστημονικής μεθόδου. Με γνώμονα τα δεδομένα που θα
προκύψουν από τον πειραματισμό, ο ερευνητής θα απορρίψει ή θα αποδεχθεί
τις υποθέσεις που έθεσε.
5. Εξαγωγή συμπερασμάτων (conclusions). Στο τελικό στάδιο, έπειτα από τη
μελέτη των αποτελεσμάτων που προήλθαν από την εκτέλεση του πειράματος,
γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων.

1.7.2 Είδη Επιστημονικών Ερευνών
Οι εκπαιδευτικές έρευνες ταξινομούνται κατά διάφορους τρόπους με βάση το κριτήριο
ταξινόμησης που θα επιλεγεί κάθε φορά. Ένα βασικό κριτήριο ταξινόμησης αφορά τις
περιοχές μελέτης με εξειδικευμένες δημοσιευμένες μελέτες ή άρθρα.
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Άλλος τρόπος ταξινόμησης είναι ο διαχωρισμός σε βασικές και εφαρμοσμένες
έρευνες. Η βασική έρευνα (basic research) έχει ως πρωταρχικό στόχο να προσφέρει
νέες γνώσεις στο οργανωμένο σύνολο των επιστημονικών γνώσεων χωρίς, αναγκαία,
την παραγωγή αποτελεσμάτων άμεσης πρακτικής εφαρμογής, ενώ, η εφαρμοσμένη
έρευνα (applied research) έχει πρακτικό σκοπό με παραγωγή γνώσεων που στοχεύει
στη λύση άμεσων προβλημάτων. Εδώ, υποκατηγορία αποτελεί η έρευνα δράσης
(action research), όπου τα ευρήματά της λειτουργούν ως κίνητρα για βελτίωση του
έργου των εμπλεκομένων.
Ένας τρίτος τρόπος κατηγοριοποίησης των ερευνών είναι ο διαχωρισμός σε ποιοτικές
(qualitative research) και σε ποσοτικές έρευνες (quantitative research), ανάλογα με το
σκοπό που εξυπηρετεί η καθεμία. Πιο συγκεκριμένα, στην ποιοτική έρευνα, ο
ερευνητής προσπαθεί να κατανοήσει φαινόμενα και καταστάσεις σε βάθος, χωρίς να
ενδιαφέρεται αναγκαία για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε μεγάλους
πληθυσμούς, ενώ στην ποσοτική καλείται να ανακαλύψει τι ακριβώς συμβαίνει στον
κόσμο γύρω του με αντικειμενικό τρόπο και γενικεύοντας τα αποτελέσματα στον
ευρύτερο πληθυσμό (Παπαναστασίου Ε.Κ. & Παπαναστασίου Κ., 2014).
Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η ταξινόμηση των ερευνών και σε υποκατηγορίες, οι οποίες
μπορεί να είναι ποσοτικής ή ποιοτικής μορφής, όπως:


Η πειραματική έρευνα, όπου ο σκοπός είναι η εύρεση αιτιωδών σχέσεων
μεταξύ φαινομένων



Η μεταγεγονοτική, μια συστηματική διαδικασία διερεύνησης κάποιου
φαινομένου στην οποία ο ερευνητής επιχειρεί να βρει την αιτία των διαφορών
μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων του πληθυσμού, χωρίς όμως, να έχει τον
άμεσο έλεγχο στην ανεξάρτητη μεταβλητή, επειδή τα γεγονότα έχουν ήδη
επισυμβεί.



Η συσχετιστική, με σκοπό τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ δύο ή
περισσότερων μεταβλητών, συνήθως ποσοτικών.



Η περιγραφική, στην οποία ο πρωταρχικός σκοπός είναι η συλλογή, ανάλυση
και παρουσίαση των δεδομένων, χωρίς όμως να εστιάζει στις αιτίες που
προκάλεσαν τα φαινόμενα , ούτε στις σχέσεις ή διαφορές μεταξύ των
μεταβλητών.
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Η ιστορική, η οποία ορίζεται ως η συστηματική διερεύνηση παρελθοντικών
καταστάσεων, με σκοπό την ανακάλυψη, την περιγραφή και την ερμηνεία του
παρελθόντος.



Η μικτή έρευνα, η οποία χρησιμοποιεί τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές
μεθόδους για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, τη σύνδεση των
αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει
μια

περισσότερο

ολιστική

εξέταση

του

ερευνητικού

προβλήματος

(Παπαναστασίου Ε.Κ. & Παπαναστασίου Κ., 2014).
Στην παρούσα ερευνητική εργασία, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική
έρευνα. Η ερευνήτρια επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ανθρώπινο δυναμικό και όχι
σε εργαλεία μέτρησης, εστιάζοντας σε βάθος κατά τη διάρκεια της έρευνας στις
απαντήσεις, στις αντιλήψεις, στην κουλτούρα, στα συναισθήματα και στα κίνητρα των
συνεντευξιαζόμενων. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιδιώκεται η ολιστική
μελέτη και διερεύνηση μέσω της παρατήρησης του περιβάλλοντος εργασίας αλλά και
της συμπεριφοράς και των σχέσεων που υπάρχουν ή αναπτύσσονται γενικότερα.

1.7.3 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων στην ποιοτική έρευνα είναι μια συνεχής διαδικασία. Ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά της είναι μια όσο το δυνατόν πλουσιότερη περιγραφή του
πραγματικού πλαισίου της έρευνας. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες τεχνικές
συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε έρευνες ποιοτικής μεθοδολογίας
(Παπαναστασίου Ε.Κ. & Παπαναστασίου Κ., 2014).
 Παρατήρηση: μια από τις πιο άμεσες πηγές πληροφοριών που απαιτεί την
έμφυτη ικανότητα του ερευνητή να μπορεί να διαπιστώνει ουσιαστικά
χαρακτηριστικά, γεγονότα ή δεδομένα τα οποία ταυτοποιούν ή διαφοροποιούν
το περιβάλλον. Ο ερευνητής με την εμπλοκή του προσπαθεί να καταγράψει όλα
όσα σχετίζονται με το σκοπό της έρευνας, όπως αντιδράσεις, κινήσεις,
εκφράσεις, προσπαθώντας να μην επηρεάσει την εξέλιξη του. Η παρατήρηση
διακρίνεται σε Συμμετοχική (Αθέατη – Θεατή) και Μη συμμετοχική (Αθέατη
– Θεατή). Ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ο πολύ
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μεγάλος χρόνος που απαιτείται για να γίνουν όλες αυτές οι παρατηρήσεις, με
συχνό αποτέλεσμα τον περιορισμό του μεγέθους του δείγματος.

 Συνέντευξη: αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο συλλογής δεδομένων στις
ποιοτικές έρευνες. Είναι ένας προφορικός τρόπος συλλογής δεδομένων, όπου ο
ερευνητής προσπαθεί να αντλήσει από τον συνομιλητή του, τις απόψεις, τις
πεποιθήσεις και τις ιδέες του που αφορούν τον στόχο της έρευνας του.
Διακρίνονται σε δομημένες ή τυποποιημένες, ημιδομημένες και ελεύθερες
συνεντεύξεις. Ωστόσο, η συνέντευξη ως βασικό μέρος της ποιοτικής έρευνας
αποτελεί μια ζωντανή διαδικασία και όχι απλά ένας τυπικός διάλογος. Σε αυτό
το σημείο έγκειται και η σημασία της συνέντευξης: να ξεπεραστούν κοινωνικά
στερεότυπα που δυσχεραίνουν την ουσιαστική συμμετοχή στο διάλογο, μέσα
σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ευελιξίας. Επομένως, ακόμα κι αν οι
συνεντεύξεις είναι πολύ καλά σχεδιασμένες και διεξοδικές, μας προσφέρουν
πάντα την «ευκαιρία να ακολουθήσουμε την απρόβλεπτη κατεύθυνση προς την
οποία μπορεί να οδηγήσει η γνώση αυτών που απαντούν» (Bird et al, 1999: 86).
Ο ερευνητής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός στο να τηρεί μια
‘ουδέτερη’ στάση, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλλοίωσης του
αποτελέσματος (Παπαναστασίου Ε.Κ. & Παπαναστασίου Κ., 2014).
 Μελέτη περίπτωσης (case study): στη συγκεκριμένη μέθοδο ο ερευνητής
εστιάζει σε μια μόνο περίπτωση την οποία προσπαθεί να κατανοήσει και να
περιγράψει με ακρίβεια και λεπτομέρεια.
 Δεδομένα υπό μορφή κειμένου και εικόνων: κείμενα, σημειώσεις,
φωτογραφίες και επίσημα έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με το θέμα της
έρευνας και αναλύονται με σκοπό να αναγνωριστούν και να εξακριβωθούν
τάσεις που προϋπήρχαν ή υπάρχουν ακόμη σε διάφορα κοινωνικά φαινόμενα.
 Ομάδες εστίασης (focus group): η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση συνίσταται
στο σχηματισμό μιας ομάδας συμμετεχόντων από τους ερευνητές με
εστιασμένο και συγκεκριμένο αντικείμενο, ώστε μέσα από το διάλογο μεταξύ
των μελών της ομάδας να εκμαιευτούν διαφορετικές αντιλήψεις, τοποθετήσεις
και απόψεις. Κρίσιμος είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή, ο οποίος οφείλει να
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γνωρίζει σε βάθος το στόχο της έρευνας και να κατευθύνει τη συζήτηση
(Ιωσηφίδης, 2003).
Στην προκείμενη εργασία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την άντληση των
στοιχείων, η συνέντευξη και σε μικρότερο βαθμό η παρατήρηση. Με τη μέθοδο της
προσωπικής ημι-δομημένης (semi–structured interview) συνέντευξης και τη χρήση
ανοικτού τύπου ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες παροτρύνθηκαν να εκφράσουν και να
περιγράψουν τις προσωπικές τους απόψεις σχετικά με το θέμα και το αντικείμενο της
έρευνας, ενώ η παρατήρηση θεωρήθηκε ως συμπληρωματική και βοηθητική μέθοδος
για την διεξαγωγή των συμπερασμάτων λόγω της επαγγελματικής συνάφειας και
επαφής της ερευνήτριας. Ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων αποδείχτηκε
αποτελεσματικός και ευέλικτος όσον αφορά τη συλλογή μεγαλύτερου όγκου
πληροφοριών μέσα από τη συζήτηση και την παρατήρηση του περιβάλλοντος
διεξαγωγής της.
Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκε η ημι-δομημένη (semi–structured interview)
συνέντευξη σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται
μεταξύ αυτού που παίρνει και αυτού που δίνει τη συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, ο
ερωτώμενος μπορεί να κατανοήσει πιο εύκολα τις ερωτήσεις με την βοήθεια του
ερευνητή και ο συνεντευκτής μπορεί να τροποποιήσει την ερώτηση, εάν το απαιτήσει η
περίπτωση και δοθεί μια άλλη, πιο διευκρινιστική (Δημητριάδη, 2000). Γενικά, η μη
δομημένη συνέντευξη αποτελεί μια προσέγγιση σε βάθος που έχει μεγαλύτερη ευελιξία
και ελευθερία, υιοθετώντας μια ανοιχτή στάση ως προς τη σειρά των ερωτήσεων και
εξασφαλίζοντας τον απαιτούμενο χρόνο στους συνεντευξιαζόμενους για να
απαντήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους (Cohen & Manion, 1997).

1.7.4 Μέθοδος καταγραφής στοιχείων - Μαγνητοφώνηση

Η άμεση καταγραφή πληροφοριών μετά το πέρας της συνέντευξης έχει οριστεί με
ακρίβεια ως ένας από τους τρόπους ελέγχου των αυθαίρετων γενικεύσεων και
παραγωγής αξιόπιστων δεδομένων για την ανάλυση (Saunders et al, 2000). Οι βασικές
μέθοδοι της καταγραφής δεδομένων στο τέλος της συνέντευξης είναι: 1) τα τεχνικά
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μέσα

(δημοσιογραφικό

mp3)

και

2)

οι

σημειώσεις.

Στην

έρευνα

αυτή,

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των τεχνικών μέσων και πιο συγκεκριμένα της
μαγνητοφώνησης περιέχοντας και κάποια στοιχεία από την δεύτερη μέθοδο. Με αυτό
τον τρόπο, εξασφαλίζεται η δυνατότητα να ακουστούν ξανά οι απόψεις των
ερωτηθέντων και συγχρόνως επιτυγχάνεται

η καταγραφή σύντομων σημειώσεων

(Beveridge, 1993).
Στο στάδιο υλοποίησης των συνεντεύξεων υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση ερευνητή
και ερευνώμενου και η χρήση του μαγνητόφωνου προϋποθέτει την έγκριση του
ερευνώμενου και τον έλεγχο στην χρήση του. Δηλαδή, αναπτύσσεται ένα κλίμα
εμπιστοσύνης ώστε τα δεδομένα που θα προκύψουν να είναι αληθή και να ικανοποιούν
τον γενικότερο ερευνητικό σχεδιασμό. Η σχέση ερευνητή και συνεντευξιαζόμενου
εξαρτάται από τις υψηλές επιστημονικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του
ερευνητή, και από την άλλη προβάλλει ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας
(Ιωσηφίδης, 2003). Στη δημιουργία ενός θετικού και φιλικού κλίματος συνέβαλε και το
γεγονός ότι η ερευνήτρια ανήκει στο προσωπικό της Δ/νσης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης. Επίσης, όπου χρειάστηκε έγινε αποσαφήνιση βασικών
εννοιών της έρευνας και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις έτσι ώστε να υπάρχει
ξεκάθαρος και κοινός εννοιολογικός κώδικας ανάμεσα στους συμμετέχοντες.
(Σε αυτό το σημείο χρησιμοποιείται και η δεύτερη μέθοδος καταγραφής στοιχείων, οι
σημειώσεις που πρέπει να παρθούν εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να
μαγνητοφωνηθούν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται απομαγνητοφώνηση και
ακριβής καταγραφή των όσων ειπώθηκαν για να μην αλλοιωθεί οτιδήποτε έχει λεχθεί.
Ο

ποιοτικός

ερευνητής

οφείλει

να

αφιερώνει

αρκετό

χρόνο

για

την

απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων μόλις ολοκληρώνονται για να διασφαλιστεί το
εύρος των αποτελεσμάτων και να μην συγχέονται μεταξύ τους οι συνεντεύξεις).

1.7.5 Προσδιορισμός σκοπού της έρευνας και ερευνητικών ερωτημάτων

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εμπειρικής έρευνας είναι η διερεύνηση και η
κατανόηση της έννοιας της καθοδηγητικής προσέγγισης και η επίδρασή της σε
καινοτομικές δράσεις μέσα από τις εμπειρίες και τις καθημερινές δραστηριότητες
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προϊστάμενων στελεχών του Δημοσίου Τομέα. Η ποιοτική έρευνα αποτελεί μια
χρήσιμη μέθοδο διερεύνησης, καθώς στηρίζεται σε συλλογή δεδομένων από
παρατηρήσεις,

συνεντεύξεις,

περιπτωσιολογικές

μελέτες,

ιστορίες

ζωής,

χρησιμοποιώντας το πραγματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από συχνές
αλλαγές, συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη και συνεπώς συγκεντρώνει πολλά ερεθίσματα
έρευνας.
Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας είναι η εις βάθος μελέτη μιας
κατάστασης με σκοπό να κατανοηθεί η πραγματικότητα και να αναδυθεί στην
επιφάνεια το τι σκέφτονται και γιατί σκέφτονται με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες.
Ο ερευνητής αποτελεί το μέσο συλλογής δεδομένων, επιδιώκοντας να ‘συλλάβει’ τον
τρόπο σκέψης και τα κίνητρα των συμμετεχόντων στην έρευνα. Με άλλα λόγια, δεν
επιβεβαιώνει απλά την εικόνα του φαινομένου με την ανάλυση των δεδομένων και τη
μετατροπή τους σε αριθμούς, αλλά ‘κατασκευάζει’ την εικόνα αυτή αφιερώνοντας
αρκετό χρόνο στη συλλογή και την εξέταση των δεδομένων (Παπαναστασίου Ε.Κ. &
Παπαναστασίου Κ., 2014).
Αρχικά, για την κατάρτιση του ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας,
καθορίστηκαν οι έννοιες και οι μεταβλητές των ερευνητικών ερωτημάτων που
διαπραγματεύεται η έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση των
απαντήσεων και την προσέγγιση των προσωπικών αντιλήψεων, πεποιθήσεων και
εμπειριών των συμμετεχόντων, έγινε μια προσπάθεια να μετατραπούν οι έννοιες σε
λειτουργική μορφή25 και να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Πως αντιλαμβάνονται τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του δημοσίου τομέα την
έννοια της καθοδηγητικής προσέγγισης.
2. Πόσο αποδέχονται τα ανώτερα διοικητικά στελέχη την καινοτομία και την
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών.
3. Εάν θεωρούν σημαντική την επίδραση των διοικητικών ικανοτήτων
καθοδήγησης στην ανάπτυξη της καινοτομίας, πάντα στο δημόσιο τομέα.

25

Για να μπορεί μια έννοια να αξιοποιηθεί στην έρευνα πρέπει να μπορεί να επιβεβαιώνεται η ύπαρξή
της επιστημονικά, από εμπειρικά δεδομένα. Κάθε όρος θα πρέπει να διασαφηνίζεται και αυτός ο
ορισμός καλείται λειτουργικός ορισμός (Παπαναστασίου Ε.Κ. & Παπαναστασίου Κ., 2014).
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4. Η σημασία του ρόλου της Ηγεσίας
5. Η ανάγκη ύπαρξης μιας κουλτούρας αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων
των εργαζομένων.

6. Κατά πόσο τα στελέχη έχουν τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτηκαθοδηγητή (coaching manager).
Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις στοχεύουν
στην άντληση πληροφοριών και γνωρισμάτων όπως, ηλικία, εκπαίδευση, φύλο,
διοικητική θέση στην υπηρεσία, με τη χρήση ποσοτικών εργαλείων και συγκεκριμένα
με τις ονομαστικές κλίμακες (nominal scales). Μέσω των κατηγοριών εξασφαλίζονται
επιλογές απαντήσεων εκεί όπου οι ερωτηθέντες διαλέγουν μία κατηγορία, οι οποίες
περιγράφουν γνωρίσματα, ιδιότητες ή χαρακτηριστικά τους (Creswell, 2011).
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε μια ανοιχτή, εισαγωγική ερώτηση για να συνδέσει και να
κατευθύνει τη συνέντευξη στο κυρίως θέμα.
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, τα ερευνητικά ερωτήματα στοχεύουν στην
καταγραφή αντιλήψεων, απόψεων, εμπειριών, γνώσεων, συναισθημάτων, στάσεων και
συμπεριφορών των συμμετεχόντων. Αποτελούν ένα έμμεσο τρόπο συλλογής
πληροφοριών αναφορικά με τις αντιλήψεις και τα ‘πιστεύω’ τους. Κατά τη διαδικασία
της συνέντευξης, οι δεκαεννέα συνολικές ερωτήσεις έχουν σκοπό να δώσουν στον
κάθε ερωτώμενο τη δυνατότητα να κινηθεί σε όλο το φάσμα των πιθανών
απαντήσεων, κι όχι να τον περιορίσουν ή να τον εγκλωβίσουν σε μια σειρά
συγκεκριμένων απαντήσεων προς μια ‘επιθυμητή’ κατεύθυνση (Creswell, 2011). (βλ.
Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο Έρευνας)
Η διατύπωση των ερωτήσεων έγινε πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους
ερευνητικούς στόχους, να είναι ξεκάθαρο το περιεχόμενό τους και να μην υπάρχουν
ασάφειες. Χρησιμοποιήθηκαν ανοικτού τύπου ερωτήσεις (open – ended questions) οι
οποίες άφηναν τον ερωτώμενο να αναπτύξει την απάντησή του δίχως προκαθορισμούς.
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1.7.6 Ερευνητικό δείγμα

Στην παρούσα έρευνα, η οποία διεξήχθη σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, δέχτηκαν
να συμμετάσχουν με προθυμία υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη τριών υπηρεσιών του
δημοσίου τομέα, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, της
Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης, καθώς και της Διεύθυνσης
Διοίκησης, όλες οργανικές μονάδες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν διευθυντές και προϊσταμένες των αντίστοιχων
τμημάτων και ο απαραίτητος αριθμός για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας
ορίστηκε σε 8 άτομα που έχουν ενεργό και πρωτεύοντα ρόλο στις παραπάνω
υπηρεσίες. Γενικά, υπήρχε προθυμία συμμετοχής των συνεντευξιαζόμενων στην
έρευνα, ωστόσο αρκετοί αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες λόγω άγνοιας επί του
θέματος. Πριν τις συνεντεύξεις αποστάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι
άξονες του ερωτηματολογίου.
Πιο αναλυτικά, η επιλογή των ατόμων της έρευνας πραγματοποιήθηκε εκ προθέσεως,
με βάση δύο βασικούς κανόνες της ποιοτικής δειγματοληψίας: την καταλληλότητα και
την επάρκεια. Δηλαδή, για την ποιοτική έρευνα το δείγμα θα πρέπει να είναι
κατάλληλο να έχει τα στοιχεία εκείνα που ο ποιοτικός ερευνητής θέλει να ερευνήσει,
καθώς και τη γνώση και τη θέληση να συμμετάσχει στην έρευνα και θα πρέπει να είναι
επαρκές όχι σε ποσότητα αλλά σε παροχή ποιοτικών πληροφοριών. Η στρατηγική αυτή
ονομάζεται σκόπιμη δειγματοληψία (purposeful sampling) και ο ερευνητής σκοπίμως
επιλέγει το δείγμα και όχι τυχαία (Creswell, 2011). Σύμφωνα με τους Ritchie και Lewis
(2003), αυτού του είδους η δειγματοληψία επιτρέπει τη διερεύνηση και κατανόηση σε
βάθος των θεμάτων που πραγματεύεται η έρευνα. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι
το κριτήριο με το οποίο επιλέγονται οι συμμετέχοντες είναι το αν εξασφαλίζουν
‘πλούτο πληροφοριών’.

1.7.7 Ανάλυση προφίλ ερευνητικού δείγματος
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η έρευνα αποτελείται από τρεις μελέτες περίπτωσης
(case studies). Κάθε μελέτη περίπτωσης αφορά μια δημόσια υπηρεσία στην πόλη της
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Θεσσαλονίκης και συνολικά οι τρεις οργανικές μονάδες υπάγονται στη Γενική
Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης, η οποία αποτελεί βαθμίδα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και
συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος
"Καλλικράτης". Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον
προγραμματισμό, σχεδιασμό των δράσεων, το συντονισμό και την παρακολούθηση της
λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των
υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετέχουν:
‣ Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, αρμόδια ιδίως για την
εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών, η οποία
συγκροτείται από:
1. Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄
2. Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄
Τα ανωτέρω Τμήματα έχουν αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση
των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
3. Τμήμα Ελέγχου, με αρμοδιότητα ιδίως την παρακολούθηση της εφαρμογής της
ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, τη διενέργεια ελέγχων και τη
βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών
στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία
η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής
ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης,
4. Τμήμα Γραμματείας, με αρμοδιότητα ιδίως την παραλαβή αιτήσεων, την
τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, τη διακίνηση της
αλληλογραφίας

της

Διεύθυνσης,

την

επικύρωση

αντιγράφων

και

φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται
στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών
σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής
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και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του
αιτήματός τους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης).
‣ Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης, αρμόδια ιδίως για το χειρισμό
των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκροτείται από:
1. Τμήμα Ιθαγένειας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη διαπίστωση κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
καθώς και την ορκωμοσία των πολιτογραφημένων. Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως
για την τήρηση αντιτύπου των Μητρώων Αρρένων του Δήμου Θεσσαλονίκης,
τις εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές και μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων
κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας, την εξέταση
ενστάσεων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, την οριστικοποίηση
των Μητρώων Αρρένων και την επικύρωση του ετήσιου μητρώου.
2. Τμήμα Πολιτογράφησης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εξέταση των
αιτημάτων των αλλοδαπών για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με
πολιτογράφηση, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ενώπιον της
Επιτροπής Πολιτογράφησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση της
ελληνικής ιθαγένειας από τον αρμόδιο Υπουργό και την ορκωμοσία των
πολιτογραφημένων.
3. Τμήμα Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων,
τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων
και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία
τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τη
Διεύθυνση πολίτες. Είναι επίσης αρμόδιο για την οργάνωση, ταξινόμηση και
τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την παροχή
πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, καθώς και για
την κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διοίκησης όλων των
αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο
διαδίκτυο.
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‣

Η Διεύθυνση Διοίκησης,

αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης

ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής
οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της
διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και για τη μελέτη και
παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την
ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. (Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας26).

Εικόνα 3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πηγή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

26

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ). Ανακτήθηκε από:
http://gdel.damt.gov.gr/index.php/dam-menu
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Από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε στη Διεύθυνση Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης

Θεσσαλονίκης

ως

οργανισμός

Α, στη

Διεύθυνση Αστικής

Κατάστασης Θεσσαλονίκης ως οργανισμός Β και τέλος, στη Διεύθυνση Διοίκησης ως
οργανισμός Γ. Σε κάθε υπηρεσία πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με: τη
διεύθυνση του τμήματος προσωπικού, τη διεύθυνση του τμήματος πολιτογράφησης, τη
διεύθυνση του τμήματος ιθαγένειας, τη διεύθυνση του τμήματος ελέγχου και τη
διεύθυνση των τμημάτων αδειών διαμονής Α΄ & Β΄. Αξίζει να αναφερθεί ότι το
επίπεδο της πλειοψηφίας των συνεντευξιαζόμενων είναι ΑΕΙ, οι περισσότεροι εκ των
οποίων κατέχουν και μεταπτυχιακούς τίτλους. Ειδικότερα, στον οργανισμό Α όλοι οι
ερωτώμενοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, με την αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος
ελέγχου και το διευθυντή του τμήματος αδειών να κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους.
Όσον αφορά τον οργανισμό Β, η διευθύντρια του τμήματος πολιτογράφησης και η
προϊσταμένη της ιθαγένειας είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών. Και τέλος, στον οργανισμό Γ, οι 2 ερωτώμενοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, με τον
πρώτο να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο. Τα χαρακτηριστικά των οχτώ στελεχών του
ερευνητικού δείγματος παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 6 ανάλογα με την
επαγγελματική τους ιδιότητα, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό
κωδικό που θα βοηθήσει στην αναγνώριση των απαντήσεων όταν πραγματοποιηθεί η
ανάλυση των συνεντεύξεων, πχ. Σ1 αναφέρεται στον 1ο συμμετέχοντα (βλ. πίνακα 6).
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Πίνακας 6. Ερευνητικό δείγμα μελέτης.
Πηγή: Εμού της ιδίας, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη

Δ/νση

Δ/νση

Δ/νση

Αλλοδαπών &
Αστικής
Διοίκησης
Μετανάστευσης Κατάστασης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΑΕΙ

ΤΙΤΛΟΣ

Α

Β

Γ

-

-

2*

2*

1*

-

1*

-

1*

1*

-

1*

-

1*

1*

2*

-

-

2*

1*

2*

-

-

2*

1*

Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ Α΄& Β΄

*Αναγράφονται οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην έρευνα.
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Πίνακας 7. Στοιχεία ερωτώμενων
Πηγή: Εμού της ιδίας, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη

Κωδικός

Επαγγελματική ιδιότητα

Σ1

Προϊσταμένη της Δ/νσης του Τμήματος Αδειών Διαμονής Α΄ & Β΄

Σ2

Προϊσταμένη της Δ/νσης του Τμήματος Ιθαγένειας

Σ3

Προϊσταμένη της Δ/νσης του Τμήματος Ελέγχου

Σ4

Διευθύντρια της Δ/νσης του Τμήματος Πολιτογράφησης

Σ5

Διευθυντής της Δ/νσης του Τμήματος Αδειών Διαμονής Α΄ & Β΄

Σ6

Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Ελέγχου

Σ7

Προϊστάμενος της Δ/νσης του Τμήματος Προσωπικού

Σ8

Διευθυντής της Δ/νσης του Τμήματος Προσωπικού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
1.8.1 Διερεύνηση των δεδομένων

Στο τέλος κάθε συνέντευξης γινόταν η απομαγνητοφώνησή της, δηλαδή οι διαδικασίες
και ενέργειες μετατροπής του προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο. Για την ανάλυση
των ποιοτικών δεδομένων ακολουθήθηκαν οι εξής διαδικασίες: η οργάνωση και
καταγραφή των δεδομένων, ο έλεγχος και η απόδοση νοήματος στα δεδομένα με την
ανάλυση τους και τέλος, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.
Η ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, όπως αναφέρει ο Ιωσηφίδης (2003), απαιτεί αρχικά
οργάνωση του υλικού λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών και αποτελεί εξαιρετικά
σημαντικό στάδιο αφού συνδέεται άμεσα με τη σαφή διατύπωση νοήματος στα
εμπειρικά ποιοτικά δεδομένα. Κατά τους Miles και Huberman (1994), βασικός στόχος
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της αποτελεσματικής διαχείρισης δεδομένων είναι να προστατεύσει το υψηλής
ποιότητας ποιοτικό υλικό αλλά και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό. Η ποιοτική
έρευνα είναι μια ‘ερμηνευτική’, εκλεκτική διαδικασία, όπου ο ερευνητής κάνοντας
προσωπικές αξιολογήσεις, μεταφέρει τη δική του άποψη στην ερμηνεία. Επομένως, δεν
υφίσταται μία μόνο αποδεκτή προσέγγιση στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων
(Creswell, 2011).
Έπειτα, αφού γίνει η συλλογή των δεδομένων, ακολουθεί η μεταγραφή τους
(transcription) σε δεδομένα κειμένου είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
(computer analysis of qualitative data), είτε με το χέρι (hand analysis of qualitative
data), η οποία και ακολουθήθηκε στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια. Η κύρια
ανάλυση περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων και την
κατηγοριοποίησή τους (Creswell, 2011). Ο ερευνητής αποδίδει έναν αντιπροσωπευτικό
κωδικό σε μια μεγάλη ενότητα του κειμένου, ο οποίος διατυπώνει με συντομία την
ερμηνεία που ο ερευνητής δίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι της συνέντευξης27. Στη
συνέχεια οι κωδικοί αντιπαραβάλλονται και συγκρίνονται μεταξύ τους για να
εντοπιστούν τυχόν ομοιότητες και εφόσον εντοπιστούν όμοιοι κωδικοί, τοποθετούνται
μαζί, ώστε να σχηματιστεί μια θεματική ενότητα. Το τελευταίο στάδιο της ανάλυσης
περιλαμβάνει τη σύνδεση των θεματικών ενοτήτων με την ευρύτερη βιβλιογραφία και
τις υφιστάμενες θεωρίες. Με άλλα λόγια επισημαίνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές
μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας και της ήδη υπάρχουσας γνώσης
(Μαντζούκας, 2007). Σε κάθε φάση της ανάλυσης γινόταν αναζήτηση σχέσεων,
συσχετίσεων, αιτιατών σχέσεων, αντιθέσεων, αλληλουχιών, καθώς και αντιστοίχηση
κατηγοριών/ υποκατηγοριών με τα ερευνητικά ερωτήματα που αντιστοιχούν.

1.8.2 Ανάλυση συνεντεύξεων - ερωτηματολογίων

Στην πρώτη βασική ενότητα του ερωτηματολογίου αναλύεται το δείγμα των
ερωτηθέντων αναφορικά με το φύλο, την ηλικία, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, την
εργασιακή εμπειρία στην υπηρεσία, τη θέση διοικητικής ευθύνης και τον αριθμό των
27

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο κωδικός αναδύεται μέσα από το κείμενο και δεν επιβάλλεται από
τον ερευνητή εκ των προτέρων (Μαντζούκας, 2007).
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη διοίκηση και καθοδήγηση του
ανθρώπινου δυναμικού τα οποία έχουν παρακολουθήσει.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι γυναίκες με 62,5% όπως φαίνεται στο Σχήμα 11,
ενώ η ηλικία του δείγματος κυμαίνεται μεταξύ 36 και 51 και άνω (Σχήμα 12).

Σχήμα 11. Φύλο ερωτηθέντων
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Σχήμα 12. Ηλικία ερωτηθέντων

Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του δείγματος διαμορφώνεται στο 62,5% με μεταπτυχιακό
τίτλο με το υπόλοιπο 37,5% να είναι απόφοιτοι

ΑΕΙ – ΤΕΙ. Από τα παραπάνω

διαπιστώνεται ότι το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων είναι πολύ υψηλό, το οποίο
τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται τη σημασία των ερωτήσεων και να απαντάνε με
συνέπεια. (Σχήμα 13)

Σχήμα 13. Ακαδημαϊκό υπόβαθρο ερωτηθέντων
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Παράλληλα και η εργασιακή εμπειρία είναι υψηλή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 14 και
φανερώνει το γνωστικό υπόβαθρο.

Σχήμα 14. Συνολική εργασιακή εμπειρία ερωτηθέντων

Τέλος, κρίνεται σημαντικό να αποτυπωθεί η εικόνα της θέσης της διοικητικής ευθύνης,
αφού μόνο ένα 12,5% του δείγματος δεν έχει υφιστάμενους, πράγμα που σημαίνει ότι
το σύνολο σχεδόν κατέχει εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Επομένως,
εκτιμάται ότι οι απαντήσεις αιτιολογούνται με βάση τον τρόπο διοίκησης των
υφισταμένων (Σχήμα 15).
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Σχήμα 15. Θέση διοικητικής ευθύνης ερωτηθέντων

Στη συνέχεια, οι απαντήσεις της ανοιχτής ερώτησης φανερώνουν τη συχνότητα
παρακολούθησης σεμιναρίων που αφορούν τη διοίκηση και καθοδήγηση του
ανθρώπινου δυναμικού, όπως παρατίθενται παρακάτω:

Σε πόσα εκπαιδευτικά προγράμματα έχετε συμμετάσχει με αντικείμενο τη διοίκηση και
καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού; (8 απαντήσεις)
Δεν έχω συμμετάσχει σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, εκτός από κάποια μαθήματα που έκανα στο
Σ1

πλαίσιο του Μεταπτυχιακού μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΠΑΜΑΚ.

Σ2 Σε 5
Σ3

Επιμόρφωση προϊσταμένων, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και διάφορα
άλλα.

Σ4 Σε 4
Σ5 Σε 7
Σ6 Σε 2
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Σ7 Σε 4 συνολικά επιμορφωτικά σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη
Δημόσια Διοίκηση
Σ8 Τουλάχιστον σε 3

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια
7
6
5
4
3
2
1
0
Σ1

Σ2

Σ3

Σ4

Σ5

Σ6

Σ7

Σ8

Από τις παραπάνω απαντήσεις καθίσταται αντιληπτό ότι το ερευνητικό δείγμα εκτός
από τον Σ1, διαθέτει εμπειρία για θέματα διοίκησης και καθοδήγησης του ανθρώπινου
δυναμικού και μπορεί να απαντήσει στην παρούσα έρευνα, γεγονός που αυξάνει
περαιτέρω την αξιοπιστία του δείγματος και κατ’ επέκταση της έρευνας.

Στη δεύτερη ενότητα οι ερωτήσεις αφορούν την ύπαρξη ή όχι ικανοτήτων και
χαρακτηριστικών ενός coach – καθοδηγητή και γίνεται μια καταγραφή των εμπειριών
των στελεχών αλλά και της εξοικείωσής τους με το coaching ως έννοια και τη σύνδεσή
του με την ηγεσία, την ομαδικότητα και την καινοτομία.
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Το coaching αποτελεί μια μέθοδο που απευθύνεται σε στελέχη και οργανισμούς με
στόχο να καλύψει αφενός επιχειρησιακές ανάγκες, αφετέρου να επιφέρει προσωπική
βελτίωση στα στελέχη. Ως όρος, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών εννοιών και οι
ορισμοί του ποικίλλουν ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο όρο και την εστίαση που
επιχειρείται. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην εργασία, στη γλώσσα μας δεν υπάρχει
αποδεκτός όρος που να αποδίδει επαρκώς την αγγλική λέξη και αποτελεί ‘νέα μόδα’
στην Ελλάδα.

Απάντηση στο 1ο ερευνητικό ερώτημα
Θεωρείτε σημαντικό να τοποθετείτε τον εαυτό σας σαν παράδειγμα σε μια
καθοδηγητική προσέγγιση και κατά πόσο χρησιμοποιείτε σενάρια και παραδείγματα
προκειμένου να εκπαιδεύσετε τους υφισταμένους / συναδέλφους σας; (8 απαντήσεις)
Η σημαντικότητα ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
στην ανάπτυξη και εξέλιξη ενός οργανισμού επιβεβαιώνεται συνεχώς και η εκπαίδευση
κρίνεται αναγκαία για κάθε οργανισμό καθώς κατέχει σημαντικό ρόλο στην
αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Οι άνθρωποι είναι ο πολυτιμότερος πόρος και
για έναν οργανισμό το να διαθέτει εργαζόμενους με δεξιότητες και ικανότητες, είναι
πολύ μεγάλο όπλο (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008).
Στο παραπάνω ερώτημα της αναγκαιότητας της χρήσης παραδειγμάτων στην
εκπαίδευση των εργαζομένων, οι απαντήσεις των συμμετασχόντων διίστανται σχετικά
με το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, η Σ1 αναφέρει: «Όντως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να
καθοδηγείς με απτά παραδείγματα ώστε να είναι κατανοητά. Το παράδειγμα πάντα
βοηθάει γιατί έτσι, μέσα από την εκπαίδευση με παραδείγματα μπορούν οι υφιστάμενοι να
δουν μπροστά τους ζωντανά όλο αυτό που θέλεις να εκπαιδεύσεις».
Παρόμοια, η Σ2: «Ασφαλώς και θεωρώ σημαντικό να θέτω τον εαυτό μου ως
παράδειγμα σε μια καθοδηγητική προσέγγιση. Ως προς την εκπαίδευση των υφισταμένων
είναι απαραίτητο να γίνεται και μέσα από παραδείγματα, γιατί πιστεύω ότι κυρίως στην
πράξη μαθαίνονται οι διαδικασίες. Εξάλλου θα πρέπει να υπάρχει και κοινή πρακτική σε
αυτές, ώστε να είναι και πιο αποτελεσματική και αποδοτική η εργασία».
Η Σ3 επισημαίνει ότι: «…ως μέθοδος κατανόησης όταν πρέπει να κάνουν μια ενέργεια ή
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μη, με παραδείγματα από την εργασιακή μου εμπειρία και υποθετικά σενάρια».
Στην ίδια θετική στάση συνεχίζει και η Σ4: «Προσπαθώ να είμαι παράδειγμα θετικό για
τους υφισταμένους μου γι' αυτό και επιθυμώ να προσφέρω περισσότερα από αυτά που
τους ζητώ», όπως και η Σ6: «Το θεωρώ σημαντικό και το χρησιμοποιώ συχνά».
Και ο Σ5 συμπληρώνει: «Θεωρώ πολύ σημαντικό να τοποθετώ τον εαυτό μου ως
παράδειγμα καθοδήγησης και πάντα χρησιμοποιώ σενάρια και παραδείγματα για την
εκπαίδευση των υφισταμένων μου».
Επιπλέον, σε παρόμοια κατεύθυνση κινείται και η απάντηση του Σ8, ο οποίος δήλωσε
ότι Leader είναι αυτός που με τη δική του στάση δίνει το παράδειγμα. Δεν είναι απλά
Boss ‘αφεντικό’, αλλά εμπνευστής, ενώ παράλληλα σημειώνει ότι: «δεν μπορώ να
ζητήσω από κάποιον να λειτουργήσει με τρόπο που δεν έχει δει ποτέ πριν από εμένα».
Ο Σ7 απαντά σε διαφορετική βάση από τους παραπάνω συμμετέχοντες και πιο
συγκεκριμένα σημειώνει ότι: «Δεν θεωρώ κατάλληλη τη μεθοδολογική προσέγγιση της
προσωπικής έκθεσης σε μια καθοδηγητική προσέγγιση, διότι μπορεί σε αρκετές
περιπτώσεις να οδηγήσει σε συγκρίσεις και διαδικασίες που θα έχουν αρνητικό πρόσημο
και θα επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά πεποίθησή μου είναι ότι ο
ικανός μέντορας θα μπορούσε δυνητικά να κάνει χρήση στοχευμένης παρέμβασης με
προσωπικά παραδείγματα και αναφορές στο μέτρο που θα εξυπηρετούν το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα».

Απάντηση στο 2ο ερευνητικό ερώτημα
Το τμήμα σας διοικείται με τέτοιο τρόπο που να φανερώνει ότι η ατομική τους
βελτίωση θα βοηθήσει στο τέλος την απόδοση συνολικά; (8 απαντήσεις)
Εξίσου παρόμοιο μοτίβο απαντήσεων συναντάται και στο ερώτημα που αφορά τη
στενή σχέση της ατομικής βελτίωσης και της απόδοσης.

Η διαχείριση της

απόδοσης των εργαζομένων (Performance Management) είναι μία συνεχής και
δυναμική διαδικασία. Περιλαμβάνει πρακτικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και
των δυνατοτήτων του εργαζομένου, για την αξιολόγηση της προσήλωσης στους
στόχους και για την ανταμοιβή του με τρόπο που είναι σύμφωνος με τις ανάγκες τόσο
του οργανισμού όσο και του ίδιου (Dessler, 2012). Μεγάλη έμφαση δίνεται στην
εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εταιρική
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στρατηγική αλλά και η δημιουργία υψηλής απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού.
Η Σ1 εξηγεί: «Αυτός είναι ο στόχος μου, καθώς το τμήμα αποτελείται από διάφορες
κατηγορίες υπαλλήλων (πανεπιστημιακής τεχνολογικής εκπαίδευσης και με απολυτήριο
λυκείου με μεταπτυχιακά και μη….), οι οποίοι όμως πρέπει να ανταποκριθούν στις ίδιες
εργασιακές απαιτήσεις, οπότε η βελτίωση του καθενός σίγουρα θα συντελέσει στην
συνολική απόδοση. Γι αυτό και υπάρχουν υπάλληλοι που παρακολουθούν σεμινάρια,
κάνουν μεταπτυχιακά και διευκολύνονται σε αυτό από την υπηρεσία».
Η Σ2 συμπληρώνει: «Ναι, είναι χωρισμένοι σε 3 ομάδες και αλληλεπιδρούν, έχοντας μία
κοινή γλώσσα για το τι πρέπει να επιτευχθεί και το πώς θα επιτευχθεί». Σύμφωνα με τη
Σ3: «…έχω σαν αρχή να επιδιώκω πρώτα την ατομική βελτίωση γιατί αυτό
πολλαπλασιαστικά θα βοηθήσει την απόδοση». Το ίδιο υποστηρίζει η Σ4: «Ναι, σίγουρα,
γιατί δεν μπορεί κάποιος, ο οποίος δε στοχεύει στην προσωπική βελτίωση να σου φέρει
τα καλύτερα αποτελέσματα». Και ο Σ5 σημειώνει: «…εφόσον τα άτομα βελτιωθούν θα
βελτιωθεί και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους». Παρόμοια, η Σ6 και ο Σ8 επεσήμαναν
ότι με αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι λειτουργούν και ότι η έννοια της ομάδας και η
συνεργασία των υπαλλήλων μεταξύ τους αποφέρει την επιτυχία.
Ωστόσο, ο Σ7 απαντά χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς σε καμία περίπτωση, καθώς
απουσιάζει η οποιαδήποτε πολιτική παροχής κινήτρων. Πιο συγκεκριμένα, δεν
προβλέπεται η παροχή κάποιου χρηματικού μπόνους ή οποιουδήποτε άλλου κινήτρου
απόδοσης, ενώ στον αντίποδα δεν προβλέπεται και δεν εφαρμόζεται στην πράξη καμία
πολιτική «τιμωρητικού χαρακτήρα για την αποφυγή χαμηλής επίδοσης/απόδοσης».
Επί του συνόλου των ερωτηθέντων γίνεται ξεκάθαρο ότι η πλειονότητα των απόψεων
συνηγορούν στη γνώμη ότι η ατομική βελτίωση των εργαζομένων συνδέεται άμεσα με
την απόδοσή τους. Η διαχείριση και βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων είναι ένα θέμα
που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τους οργανισμούς. Δυστυχώς όμως οι δημόσιοι
οργανισμοί επί των πλείστων δεν λαμβάνουν υπόψη τις δικές τους οργανωτικές αδυναμίες
που προϋποθέτουν μια άλλη προσέγγιση στη διαχείριση και ανταμοιβή των εργαζομένων.

Απάντηση στο 3ο ερευνητικό ερώτημα
Πιστεύετε ότι πρέπει οι υφιστάμενοι να έχουν την ελευθερία να κάνουν ενέργειες, οι
οποίες αν και λανθασμένες θα τους επιτρέψει να βελτιωθούν και γιατί; (8 απαντήσεις)
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Στο παραπάνω ερώτημα εξετάζεται το θέμα της παρακίνησης των εργαζομένων, το
οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της Διοίκησης αφού είναι στενά
συνδεδεμένη με την ανθρώπινη συμπεριφορά και την απόδοση στο χώρο της
οργάνωσης. Η παρακίνηση θα μπορούσε να οριστεί ως τη διαδικασία που έχει επίδραση
στην ένταση, την κατεύθυνση, και την επιμονή στην προσπάθεια ενός μεμονωμένου
ατόμου κατά την επίτευξη ενός στόχου (Robbins & Judge, 2011). Για το αν οι
υφιστάμενοι πρέπει να έχουν την ελευθερία να ενεργούν με τρόπο που δεν ταυτίζεται
με τους στόχους των οργανισμών, αλλά θα τους βοηθήσει, ωστόσο, να εργαστούν
αποδοτικά, η Σ1 δηλώνει ότι:
«Ναι το πιστεύω, γιατί θεωρώ ότι στο αντικείμενο μας είναι αδιανόητο να είναι κάποιος
αλάνθαστος, δεδομένης της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας, αλλά και της συχνότητας
των αλλαγών σε αυτήν. Εξάλλου είμαι υπέρμαχος της φιλοσοφίας ότι μέσα από τα λάθη
έρχεται η γνώση και πάντα μαθαίνουμε στην πράξη, όποτε πρέπει να υπάρχει και ένα
ποσοστό ελευθερίας λάθους… ωστόσο θα υπάρξει πρόβλημα αν επαναλαμβάνονται τα
ίδια λάθη. Τότε θα υπάρξει σύσταση ή επίπληξη στον υπάλληλο». Η Σ2 συμπληρώνει:
«Όποιος δουλεύει κάνει λάθη, κι από τα λάθη θα μάθει να αποφύγει μεγαλύτερα στο
μέλλον και πιο σημαντικό θα μάθει πως διορθώνεται ένα λάθος».
Ωστόσο, η Σ3 διαφοροποιείται: «Στο αντικείμενο που απασχολούμαι οι λανθασμένες
ενέργειες προκαλούν βλάβη στο διοικούμενο και κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό γιατί
επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας». Παρόμοια, η Σ6 επισημαίνει ότι:
«Γενικά ο όρος βελτίωση δεν αποτελεί στρατηγικό στόχο του τμήματός μου, αυτό που
προσπαθούμε είναι να έχουμε μετρήσιμους στόχους αποδοτικότητας με ποσοτικές και
ποιοτικές μετρήσεις». Ενώ, η Σ4 υποστηρίζει ότι: «Πρέπει να έχουν ελευθερία και
πρωτοβουλία. Μόνο έτσι θα γίνουν καινοτομίες».
Έτσι συνεχίζει και ο Σ5: «Ναι το πιστεύω ακράδαντα γιατί αυτός που πραγματικά
εργάζεται κάνει και λάθη και μέσα από τα λάθη του βελτιώνεται και μαθαίνει ώστε να
γίνει καλύτερος». Και ο Σ8 προσθέτει: «Συμφωνώ απολύτως. Κάποιες φορές βέβαια,
έγιναν λάθη που δεν προλάβαιναν να διορθωθούν από εμένα κι αυτό είχε αντίκτυπο στη
δική μου εικόνα προς τους δικούς μου ανωτέρους, αλλά συνεχίζω να το υποστηρίζω με
όλες μου τις δυνάμεις». Ο Σ7 απαντά τοποθετώντας όρους: «Φυσικά και ναι, εφόσον
όμως πληρούται η βασική προϋπόθεση της καταρχήν συγκατάθεσης του άμεσα
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προϊσταμένου τους για την αποφυγή εσφαλμένων πρωτοβουλιών, οι οποίες στη συνέχεια
θα λειτουργούσαν ως αντικίνητρο για τους ίδιους, αλλά και για τους επόμενους για
ανάληψη πρωτοβουλιών».
Από τις παραπάνω απαντήσεις συμπεραίνουμε ότι ο εργαζόμενος αποκτά νέα κίνητρα
μέσα από τις εμπειρίες του στα πλαίσια της εργασίας του, ωστόσο, η υποκίνηση θα
πρέπει να γίνεται μέσα σε κάποια πλαίσια.

Απάντηση στο 4ο ερευνητικό ερώτημα
Υπάρχει η αντίληψη στο τμήμα σας ότι η ατομική βελτίωση έρχεται σε χαμηλότερη
προτεραιότητα από τα άμεσα αποτελέσματα και σε ποιό βαθμό; (8 απαντήσεις)
Σε αυτό το ερώτημα εξετάζουμε αν η επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων υπερβαίνει την
ανάγκη για ατομική βελτίωση και κατά πόσο οι ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων
των εργαζομένων υστερούν για τους προϊστάμενους – διευθυντές. Η Σ1 αρνείται
αυτήν την αντίληψη και θεωρεί ότι: «…υπάρχει συσχετισμός των μεγεθών στην
περίπτωσή μας και ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο τα επιθυμητά αποτελέσματα θα
παραχθούν, υποδεικνύεται από τις δεξιότητες που πρέπει να επιδεικνύει το άτομο στην
καθημερινή εργασιακή του ζωή». Σύμφωνα με τη Σ2 αυτή η αντίληψη καλλιεργείται
αναλόγως με την ομάδα στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος και συμπληρώνει: «Κάποιοι
έχουν άμεση προτεραιότητα τα αποτελέσματα και άλλοι τη βελτίωση και την εκμάθηση
του αντικειμένου».
Οι Σ3 και Σ6 υποστηρίζουν κάθετα ότι: «Η ατομική βελτίωση και τα άμεσα
αποτελέσματα είναι αλληλένδετα» και «Ο κάθε υπάλληλος αποτελεί κρίκο μιας
μεγαλύτερης αλυσίδας συνεργατικότητας». Η Σ4 εξηγεί ότι: «…προτεραιότητα έχει ο
συνάδελφος και η βελτίωσή του, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει στο συνολικό
καλύτερο αποτέλεσμα». Επίσης, ο Σ8 προσθέτει: «Τα αποτελέσματα για να είναι σταθερά
και μόνιμα πρέπει να έρθουν μόνο μέσα από την ατομική βελτίωση. Τα άμεσα
αποτελέσματα μπορεί να είναι και ‘τυχαία’». Παρόμοια άποψη έχει και ο Σ5, ο οποίος
αρνείται κατηγορηματικά την παραπάνω αντίληψη και προσθέτει: «…η ατομική
βελτίωση προσδιορίζει τα επίπεδα ποιότητας που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να
γίνουν αποδεκτά τα αποτελέσματα».
Ο Σ7 για ακόμα μια φορά εστιάζει στο ελλιπές νομικό πλαίσιο: «Πιστεύω πως ναι,
καθώς δεν παρέχονται κίνητρα και δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο παροχής τέτοιων
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κινήτρων που να στοχεύουν στην ατομική βελτίωση του κάθε υπαλλήλου. Βέβαια σήμερα
και μετά την ψήφιση του ν. 4369/2016 - ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016 «Εθνικό Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» για πρώτη φορά
παρέχεται γίνεται μια προσπάθεια παροχής τέτοιων κινήτρων και επιχειρείται να
εφαρμοστεί στην πράξη ένα βήμα προς τη στοχοθεσία και τη μέτρηση (ποιοτική και
ποσοτική) της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα στο σύνολό του, η οποία θα κριθεί
και θα δοκιμαστεί στο μέλλον εάν θα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα…».
Γενικά, η ανάπτυξη των εργαζόμενων μέσα σε έναν οργανισμό αποτελεί ένα
σημαντικό κομμάτι όσο και η εκπαίδευση. Ο όρος ανάπτυξη προσωπικού αναφέρεται
στις συστηματικές προσπάθειες της οργάνωσης με σκοπό τη βελτίωση της παρούσας
και μελλοντικής επίδοσης των στελεχών μέσω αύξησης των ικανοτήτων τους όπως οι
γνώσεις και οι δεξιότητες (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001). Έτσι λοιπόν, είναι θεμιτό να
δίνεται ίση βαρύτητα από την διοίκηση τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ανάπτυξη
– βελτίωση όλων των εργαζομένων. Όλοι οι συμμετέχοντες στη έρευνα έχουν
αντιληφθεί την αξία της ομαδικής συνεργασίας και τη σημασία της ατομικής
βελτίωσης.

Απάντηση στο 5ο ερευνητικό ερώτημα
Πιστεύετε ότι γνωρίζετε τόσο καλά τους υφισταμένους/συναδέλφους σας ώστε να
είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην
προσωπική τους ζωή και αισθάνεστε ως μέλος μιας οικογένειας στο χώρο εργασίας;
(8 απαντήσεις)
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Το ερώτημα αυτό εξετάζει τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης στον εργασιακό χώρο
και το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη
αυτής της δεξιότητας. O Dr. Goleman μέσα από συνεχής έρευνες, έχει αποδείξει ότι
το 80% της αποτελεσματικότητας των διοικητικών στελεχών οφείλεται στην
ικανότητα συναισθηματικής νοημοσύνης που διαθέτουν. Η συναισθηματική
αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα
συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων, να τα χειρίζεται αποτελεσματικά
και να δημιουργεί διαρκώς κίνητρα για τον εαυτό του (Goleman, 2011).
Η Σ1 αναφέρει: «Νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια σχέση μεταξύ μας και γενικότερα
προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε με συζήτηση και κατανόηση κάθε πρόβλημα που
προκύπτει. Εγώ προσωπικά λαμβάνω υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του καθενός
και πολλές φορές συζητάμε τα προβλήματά μας και σε προσωπικό επίπεδο». Η Σ2 δεν
θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει τόση οικειότητα γιατί: «… δεν μπορεί να αποδώσει
ουσιαστικές λύσεις, κατά την άποψή μου, αν ερμηνευθεί υπό το πρίσμα του
ατομικισμού». Αλλά και ο Σ7 συμφωνεί αναφέροντας: «Σε καμία περίπτωση. Η
ατομική ζωή του καθενός αποτελεί τον «ιδιωτικό» του χώρο και σε καμία περίπτωση
δεν θα ήθελα να είναι σε γνώση μου. Κατ’ εξαίρεση πολύ ειδικές περιπτώσεις, οι
οποίες αναγκαστικά χρήζουν ειδικής μεταχείρισης σε υπηρεσιακό επίπεδο».
Από την άλλη μεριά η Σ3 πιστεύει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει πάρα πολύ καλά
τους υφισταμένους της: «…με νοιάζει να είναι καλά, να ξέρω τι χρειάζονται». Κατά
παρόμοιο τρόπο, η Σ4 φροντίζει να είναι πάντα κοντά στους συναδέλφους του, η Σ6
θα επιθυμούσε περισσότερη εγγύτητα και ο Σ5 επιδιώκει να έχει την ενσυναίσθηση
που χρειάζεται ώστε να καταλαβαίνει τη διάθεσή τους. Ο Σ8 συνοψίζει γενικότερα
την έννοια της ενσυναίσθησης στα παρακάτω: «Θεωρώ τον άνθρωπο ως ένα ενιαίο
ον. Δεν είναι κάτι διαφορετικό η επαγγελματική και η προσωπική ζωή. Είμαστε όλα
μαζί. Γνωρίζω λοιπόν όσα θέλουν να μοιραστούν και διαισθάνομαι περισσότερα.
Επίσης, γνωρίζει η ομάδα μου, τα δικά μου προσωπικά θέματα».

Απάντηση στο 6ο ερευνητικό ερώτημα
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Αφιερώνετε χρόνο στο να δημιουργήσετε ένα κλίμα ομαδικότητας και ενθάρρυνσης
στη λήψη πρωτοβουλιών και πόσο χρόνο; (8 απαντήσεις)

Η σχέση της καινοτομίας με το μάνατζμεντ αφορά το σύνολο των διαδικασιών της
μετάβασης από το παλιό σύστημα διοίκησης, στο αποκεντρωμένο δημοκρατικό,
συμμετοχικό, δημιουργικό (οριζόντιων δομών) περιβάλλον δημιουργίας και
διασφάλισης συνθηκών ανάπτυξης της καινοτομίας (Hamel, 2002). Ωστόσο, ενώ η
καινοτομία υπηρεσίας, μπορεί να εισαχθεί με ευκολία, η αλλαγή συμπεριφοράς,
νοοτροπίας και κουλτούρας γενικότερα, απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και
προσπάθεια. (Tomala & Seneccal, 2004). Είναι επομένως, αναγκαία η μετατόπιση
προς μορφές μάνατζμεντ που σέβονται την προσωπικότητα του εργαζόμενου και
δίνουν διέξοδο στην έμφυτη τάση του για δημιουργία, μέσα από την οποία αυτόπροσδιορίζεται και κτίζει την αυτοπεποίθησή του (Drucker, 2003).
Το ερώτημα εδώ εστιάζει στην προώθηση καινοτόμων πρακτικών στον εργασιακό
χώρο. Όλοι οι υπάλληλοι δηλώνουν ανοιχτοί στην ομαδικότητα και ενθαρρύνουν τις
πρωτοβουλίες. Πιο αναλυτικά, η Σ1 αναφέρει: «Δεν μπορώ να πω ότι αφιερώνουμε
χρόνο αποκλειστικά σε αυτό, γιατί λόγω της φύσης της εργασίας μας και την
εξυπηρέτηση κοινού ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ωστόσο όταν υπάρχει ανάγκη
γίνονται ομαδικές συναντήσεις ή ανά τμήμα, ώστε να δοθούν οδηγίες και να επιλυθούν
κάποια θέματα. Το κλίμα ομαδικότητας είναι το ζητούμενο για μένα στον χώρο
εργασίας, αλλά και η ενθάρρυνση για λήψη πρωτοβουλιών, καθώς πρόκειται για
εισηγητές που παραλαμβάνουν φακέλους και εκδίδουν αποφάσεις, συναντώντας
καθημερινά περιπτώσεις διαφορετικές που απαιτούν πρωτοβουλία στο χειρισμό». Η Σ2
απαιτεί τη λήψη πρωτοβουλιών και το επισημαίνει στους υφισταμένους της κάθε
φορά και η Σ3 δηλώνει ότι: «Η δημιουργία κλίματος ομαδικότητας είναι το πρώτιστο
μέλημά μου και πιστεύω ότι βασικά στοιχεία για την αποτελεσματική λειτουργία της
υπηρεσίας είναι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, το πνεύμα συνεργασίας, οι
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πρωτοβουλίες και ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ μας».
Η Σ4 προσπαθεί να δημιουργεί παρόμοιο κλίμα καθημερινά και επαναλαμβανόμενα,
όπως και η Σ6: «…επίσης, διοργανώνουμε κάποιες συναντήσεις εκτός εργασίας ή εδώ
στο χώρο μας στο διάλλειμα θα επικοινωνήσουμε, θα πούμε το αστείο μας. Ο καθένας
μας αναλαμβάνει ένα κομμάτι που έχει περιθώρια πρωτοβουλίας και συζητάμε». Αλλά
και ο Σ5 συμφωνεί και υπογραμμίζει ότι: «… σε μεγάλο βαθμό η ενθάρρυνση του κάθε
εργαζόμενου για συμμετοχή με ιδέες και προτάσεις αποτελεί ευθύνη μου». Ο Σ8
ανέφερε ότι όταν απουσιάζει μεριμνά να εκπαιδεύσει επαρκώς τον αντικαταστάτη του
και να καλεί την ομάδα του τμήματός του σε εβδομαδιαίο meeting για συζήτηση.
Τέλος, ο Σ7 ενώ υποστηρίζει την καινοτομία και αναγνωρίζει τη σπουδαιότητά της
συμπληρώνει: «Δυστυχώς η υποστελέχωση του δημόσιου τομέα τα χρόνια των
μνημονίων δεν επιτρέπει τέτοιες προσπάθειες και ενέργειες». Συνεπώς, από τις
παραπάνω απαντήσεις διακρίνεται η έντονη διάθεση δημιουργίας ενός κλίματος
ομαδικότητας και συνεργασίας, το οποίο με τη σειρά του θα επιφέρει καινοτόμες
δράσεις, όμως βασικές παράμετροι της λειτουργίας του δημοσίου τομέα (π.χ.
υποστελέχωση) αποτελούν εμπόδια.

Σχήμα 16. Προώθηση καινοτομίας
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Απάντηση στο 7ο ερευνητικό ερώτημα
Είστε έτοιμος-η να δεχτείτε την αρνητική κριτική από τους υφιστάμενους όταν
αποφασίσετε να τη ζητήσετε και να προσπαθήσετε να διορθώσετε τα αρνητικά
σημεία; (8 απαντήσεις)
Στο ζήτημα της αρνητικής κριτικής οι ερωτηθέντες δηλώνουν πρόθυμοι να δεχτούν τα
πυρά των υφισταμένων τους, εκφράζοντας συνολικά την ικανότητα του coaching
manager να είναι ανοιχτός στην κριτική των συναδέλφων και υφισταμένων του. Η Σ1
υποστηρίζει ότι: «Ναι πάντα δέχομαι την κριτική των υφισταμένων μου γιατί αυτή θα
μου δώσει την ευκαιρία να καλυτερέψω τις σχέσεις μαζί τους, θα με βοηθήσει να τους
εμπιστευτώ και να τους δώσω μεγαλύτερο περιθώριο δράσης». Η Σ2 αναφέρει: «…όπως
όλοι έτσι και εγώ κάνω κάποια λάθη, κάποιους χειρισμούς, τους οποίους θα ήθελα να
έχω κάποιον να το συζητήσουμε και να το διορθώσουμε». Στο ίδιο πλαίσιο και οι Σ6
και Σ8 θεώρησαν την αρνητική κριτικά εποικοδομητική και η Σ3 το επιβεβαιώνει:
«Σαφώς και θα δεχθώ την αρνητική κριτική από τους υφισταμένους και σε αυτή την
περίπτωση αν έχει βάση θα προσπαθήσω να διορθώσω τα σημεία αυτά».
Εδώ, η Σ4 υποστηρίζει μια άλλη άποψη, η οποία θέτει όρους και αποτελεί εν μέρει
τροχοπέδη στη διαδικασία της καθοδήγησης: «Ναι, είμαι έτοιμη να δεχτώ την αρνητική
κριτική εφόσον ζητηθεί και όχι ως αντεπίθεση στην επί τόπου κριτική και αξιολόγησή
τους». Ο Σ7 πιο τολμηρός, απάντησε υποκειμενικά και δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμος
να δεχτεί αρνητική κριτική από τους υφισταμένους του μόλις κατά 35%. Ενώ ο Σ5
ενισχύει την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία στην έκφραση των απόψεων
καθώς, και να αποζητά το feedback της κριτικής.

Απάντηση στο 8ο ερευνητικό ερώτημα
Κατά πόσο σας επηρεάζει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι στο τμήμα σας που
λειτουργούν διαφορετικά από αυτό που επιθυμείτε και κατά πόσο διαφοροποιείτε
τη στάση και τη συμπεριφορά σας στην καθημερινότητα; (8 απαντήσεις)
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Στους χώρους εργασίας είναι συνηθισμένο να μην υπάρχουν συμπάθειες μεταξύ
όλων των εργαζομένων. Η έλλειψη συμπαθειών οδηγεί συχνά σε αντιπαραθέσεις και
συγκρούσεις, που είναι επιζήμιες για τους ίδιους καθώς και για τον οργανισμό στον
οποίο εργάζονται. Η σημασία της διαχείρισης αντιπαραθέσεων και της αποφυγής
συγκρούσεων είναι αναγνωρισμένη και προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό της
προσωπικότητας και προφανώς ύπαρξη κανόνων λειτουργίας και αξιών, που όλοι
οφείλουν να τηρούν.
Η διαχείριση «δύσκολων» συμπεριφορών αποτελεί θέμα εφαρμογής του coaching.
Όπως αναφέρει η Σ1: «Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε δύσκολες συμπεριφορές στο χώρο της εργασίας μας. Αν δημιουργείται
πρόβλημα από αυτή την διαφορετική λειτουργία σίγουρα η επίδραση είναι αρνητική και
αυτό επηρεάζει και την ομάδα, οπότε και εγώ πρέπει να διαφοροποιήσω την στάση μου
και διορθώσω το πρόβλημα». Η Σ2 αξιολογεί αρνητικά τη διαφορετική συμπεριφορά
αφού: «Αισθάνομαι ότι ακροβατώ με τον καθένα σύμφωνα με τις ευαισθησίες του και
αυτό επηρεάζει τη δουλειά και εμένα». Σύμφωνα με τη Σ3, η διαφορετική
συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται και σε κάποια ιδιομορφία του ανθρώπου και
προσθέτει: «Ο διαφορετικός τρόπος λειτουργίας είναι αναπόφευκτος αλλά προσπαθώ
να δίνω δικαιολογίες ανάλογα με την προσωπικότητα και τις ικανότητες του καθενός
και να αξιοποιήσω τα θετικά του στοιχεία ώστε να δουλεύει ομαλά το τμήμα». Έτσι
και ο Σ7 υποστηρίζει: «Η διαφορετικότητα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της
κοινωνίας μας και της φύσης ολόκληρης, επομένως μόνο ως αρνητικό φαινόμενο δεν
θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε, αλλά ως ευκαιρία για πλουραλισμό και περαιτέρω
εξέλιξη».
Η Σ4 δεν εστιάζει στη διαφορετική συμπεριφορά και δηλώνει: «Δικαιολογώ τη
διαφορετικότητα ανάλογα με την ιδιάζουσα προσωπικότητα του κάθε συναδέλφου και
προσπαθώ να διατηρώ ισότιμη στάση προς όλους ανεξάρτητα συμπεριφοράς τους.
Σίγουρα δεν τον απορρίπτω, δεν τον βγάζω εκτός ομάδας επειδή δεν κάνει αυτό που
επιθυμώ». Παρόμοια και ο Σ8 θεώρησε ότι τον επηρεάζει σε μέτριο βαθμό και δε
διαφοροποιεί τη στάση του και τη συμπεριφορά του, αλλά προσπαθεί να αποδεχτεί
τις διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετική στάση υιοθετεί ο Σ5, ο οποίος τονίζει
ότι: «Με επηρεάζει πάρα πολύ ειδικά όταν δεν λειτουργούν σαν ομάδα και ορισμένες
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φορές διαφοροποιώ τη στάση μου και τη συμπεριφορά μου στην καθημερινότητα». Σε
αυτό το σημείο συμπληρώνει η Σ6: «Σε υπαλλήλους που εφαρμόζουν διαφορετικές
συμπεριφορές εκτιμώ ότι βάζοντας τους όρια και στόχους καθορισμένους τους βοηθώ
να ενεργούν με βάση την ομαδικότητα και τη συνεργασία».

Απάντηση στο 9ο ερευνητικό ερώτημα
Σε μια συζήτηση, συνοψίζετε και επεξεργάζεστε οτιδήποτε ακούτε από τους άλλους
προκειμένου να ελέγξετε αν έχετε γίνει κατανοητός -η, επιδιώκοντας ταυτόχρονα
εποικοδομητική κριτική ή επιλέγετε την παροχή έτοιμων λύσεων; (8 απαντήσεις)
Η ερώτηση εξετάζει την επικοινωνία ως εργαλείο στα χέρια του προϊστάμενου καθοδηγητή με σκοπό να διαπιστώσει την πρόοδο των καθοδηγούμενων. Η σωστή
επικοινωνία αποτελεί βασικό βήμα κατά την αξιολόγηση προσωπικού. Θα πρέπει να
γίνεται με σαφήνεια και συνέπεια, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι τι συμβαίνει
στην υπηρεσία και γιατί συμβαίνει. Η Σ1 δηλώνει ότι: «Επιλέγω πάντα τη συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων κατά τη συζήτηση επιδιώκοντας την εποικοδομητική κριτική
και φροντίζω στο τέλος να ελέγξω αν έγινα κατανοητή». Την ίδια άποψη προβάλλουν οι
Σ6 και Σ7, με τη Σ2 να τονίζει ότι: «Δε μου αρέσουν οι έτοιμες λύσεις. Προτιμώ τη
μαιευτική μέθοδο ώστε να βρει ο υπάλληλος μόνος του τη λύση μέσω ερωταποκρίσεων
και έτσι να μάθει». Επιπρόσθετα, η Σ3 συμπληρώνει: «…η συζήτηση είναι καθημερινή
για την ανέρευση λύσεων επί καθημερινών θεμάτων».
Η Σ4 αποζητά ουσιαστική κουβέντα και εποικοδομητική κριτική, αφού: «…μπορεί να
οδηγήσει σε συμπεράσματα καινούργια ώστε να δούμε τα πράγματα σε βάθος… αν είναι
να εφαρμόσουμε έτοιμες λύσεις σε πακέτο δεν έχει νόημα να συζητήσουμε». Ωστόσο, ο
Σ8 αναφέρει: «Εξαρτάται από το θέμα. Στο 80% των περιπτώσεων προσκαλώ την ομάδα
μου να μου δώσει feedback για να τσεκάρω αν έχω γίνει κατανοητός. Όταν δεν το κάνω,
συνήθως φταίει η έλλειψη χρόνου ή το επείγον κάποιου θέματος». Τέλος, ο Σ5 δήλωσε
ότι ορισμένες φορές επεξεργάζεται οτιδήποτε ακούει από τους άλλους και άλλες φορές
παρέχει έτοιμες λύσεις ανάλογα με τις καθημερινές απαιτήσεις της υπηρεσίας.
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων επιβεβαιώνουν ότι η εποικοδομητική κριτική
είναι μια υγιής αλληλεπίδραση στο χώρο εργασίας, αφού παρέχει ένα κατάλληλο
πλαίσιο για διευκόλυνση της συνεχούς καθοδήγησης και ανατροφοδότησης και
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προάγει την αμφίδρομη επικοινωνία. Υπάρχουν όμως φορές όπου είναι απαραίτητες οι
έτοιμες κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.
Επομένως, η εποικοδομητική κριτική είναι θεμιτό να είναι συγκεκριμένη (σε
πληροφορίες και θέμα) και να βασίζεται σε παρατηρήσεις.

Απάντηση στο 10ο ερευνητικό ερώτημα
Θεωρείτε εκ των προτέρων ότι κάθε άτομο έχει μεγάλες αντοχές, είναι ικανό και
πρόθυμο, ώστε να επιθυμείτε να αναμειγνύετε τους υφισταμένους σας στη λήψη
σημαντικών αποφάσεων και να τους αντιμετωπίζετε σαν συνεργάτες; (8 απαντήσεις)
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα φανερώνουν
τη θετική άποψη των ερωτηθέντων για τη λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων από το
προσωπικό τους. Τα υφιστάμενα στελέχη καλούνται να λάβουν αποφάσεις στο πνεύμα
των προϊσταμένων τους ακόμα και για την επίλυση δύσκολων καταστάσεων. Η
επίτευξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους υφιστάμενους αποτελεί θεμελιώδες
χαρακτηριστικό του coaching.
Όλοι οι ερωτηθέντες υπάλληλοι θεωρούν εξαρχής τους υφισταμένους τους ικανούς και
τους αντιμετωπίζουν ως συνεργάτες, κρίνοντας απαραίτητη την ανάμιξή τους στην
λήψη σημαντικών αποφάσεων. Χαρακτηριστικά η Σ4 προσθέτει: «…ουσιαστικά, εάν
κάποιος αποφασίσει να κάνει κάτι μαζί σου δεσμεύεται, είναι το ίδιο συμμέτοχος και
στην απόφαση και στην εκτέλεση. Βεβαίως, αυτή είναι και η φιλοσοφία μου για τη
διοίκηση ‘ η από κοινού απόφαση και δέσμευση’». Όπως επίσης, και ο Σ7 που δηλώνει:
«Βασική μου πεποίθηση είναι ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη και για το λόγο
αυτό επιθυμώ και ενθαρρύνω την ενεργό συμμετοχή των υφισταμένων μου στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Απάντηση στο 11ο ερευνητικό ερώτημα
Οι προσδοκίες σας από τους υφισταμένους εναρμονίζονται με τους ευρύτερους
στόχους του οργανισμού; Και κατά πόσο έχετε την ευελιξία και την ικανότητα να
ευθυγραμμίζετε τις επιθυμίες των υφισταμένων σας με τους δικούς σας στόχους; (8
απαντήσεις)
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Το ζητούμενο της παραπάνω ερώτησης είναι η ευελιξία στην ευθυγράμμιση των
στόχων σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ διαπιστώνεται θετική προσέγγιση από τα ανώτερα
στελέχη. Πιο αναλυτικά, οι

Σ1, Σ3, Σ5 συμφώνησαν ότι ενθαρρύνοντας τους

υπαλλήλους και δίνοντας θετικά κίνητρα εναρμονίζονται οι δικοί τους στόχοι με τις
επιθυμίες των υφισταμένων». Η Σ6 συμπληρώνει: «…οι προσδοκίες μου από τους
υφισταμένους εναρμονίζονται με τους ευρύτερους στόχους του οργανισμού που δεν είναι
άλλοι από την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και θεωρώ ότι έχω αρκετή ευελιξία και
ικανότητα να ευθυγραμμίζω τις επιθυμίες των υφισταμένων μου με τους δικούς μου
στόχους.
Η Σ2 όμως επισήμανε ότι η υπερβολική ευελιξία μπορεί να αποδειχθεί αρνητική για τα
αποτελέσματα του οργανισμού και ο Σ8 προσθέτει: «Η σύνθεση προσδοκιών και
επιθυμιών (καθώς και αναγκών) είναι ένα δύσκολο καθημερινό task. Θεωρώ πως
υπάρχει ευελιξία στο 80% περίπου των περιπτώσεων». Ο Σ5 υποστηρίζει ότι: «Όλοι μας
εξυπηρετούμε τους στόχους του οργανισμού οι οποίοι όμως έχουν τεθεί και από εμάς. Με
καλή διάθεση και πνεύμα συνεργασίας μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε προσωπικές και
επαγγελματικές επιθυμίες. Είμαστε εργαζόμενοι όμως είμαστε και άνθρωποι ώστε να
εναρμονίζονται οι επιθυμίες με τις ανάγκες». Ο Σ7 τέλος, υπογραμμίζει: «Έχω την τύχη
να διοικώ από τη θέση του προϊσταμένου ένα σύνολο υπαλλήλων υψηλού επιστημονικού
κύρους με προσόντα ακαδημαϊκά και διαπροσωπικά και επομένως και εξαιτίας του
ευέλικτου – μικρού σχήματος του τμήματός μου παρέχεται η δυνατότητα ευελιξίας σε
μεγάλο βαθμό».
Αναμφισβήτητα η ευθυγράμμιση αποτελεί παράγοντα που συνδέει την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού με την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Όταν τα ανώτερα
και τα μεσαία στελέχη σε μια εταιρία «τραβούν κουπί » προς την ίδια κατεύθυνση, η
στρατηγική υλοποιείται σωστά (Kotter, 1996). Η έλλειψη ευθυγράμμισης επηρεάζει
αρνητικά τις πρωτοβουλίες στον τομέα της βελτίωσης της απόδοσης. Οι προϊστάμενοι
όταν δεν διαθέτουν ικανότητες coaching και τις γνώσεις για να μπορούν να
αντιληφθούν τους νέους εταιρικούς στόχους, έχουν μια απορριπτική διάθεση
γενικότερα, για τις νέες ικανότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι.
Επομένως, χωρίς τη σωστή επίβλεψη και υποστήριξη, οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται
κινητοποιημένοι για να εφαρμόσουν τις νέες ικανότητες στην εργασία τους.
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Απάντηση στο 12ο ερευνητικό ερώτημα
Ενθαρρύνετε τις πρωτοβουλίες ‘μικρού ηγήτορα’, παρέχοντας υποστήριξη και
καθοδήγηση και ελέγχοντας τα αποτελέσματα της καθοδήγησης σε σχέση με την
επίτευξη των στόχων; (8 απαντήσεις)
Οι αντιφατικές απαντήσεις της ερώτησης αυτής εκφράζουν τις προσδοκίες των
ερωτηθέντων για την ορθή καθοδήγηση νέων ηγητόρων. Επομένως, παρουσιάστηκαν
υψηλές προσδοκίες που εκφράζουν την επιθυμία για τον σωστό προσανατολισμό των
νέων στελεχών μέσα από την οργανωμένη διαδικασία της καθοδήγησης, όπως η Σ4, η
οποία δηλώνει ότι: «Χαίρομαι όταν υπάρχουν 'μικροί ηγήτορες' και τους υποστηρίζω με
διακριτικό και ουσιαστικό τρόπο. Είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που
αναλαμβάνουν τέτοιους ρόλους,

παίρνουν πρωτοβουλίες πάντα σε σχέση με τους

στόχους που έχουμε θέσει από κοινού».
Κατά παρόμοιο τρόπο, η Σ6 και ο Σ8 πρόσθεσαν ότι ενθαρρύνουν πάντα ατομικές
πρωτοβουλίες και ο Σ5 αναφέρει: «Δείχνω ευελιξία κατά την ενθάρρυνση, την ακρόαση
και την παροχή σ’ αυτόν ευκαιρίας για να υλοποιήσει ιδέες και υποδείξεις». Η Σ1
προσθέτει έναν όρο: «Ενθαρρύνω τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά σε άτομα που θεωρώ ότι
είναι ικανά να ανταπεξέλθουν και πολλές φορές από μόνα τους δείχνουν την πρόθεση
ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών». Κατά τον ίδιο τρόπο ο Σ7 ενθαρρύνει τις
πρωτοβουλίες, δημιουργώντας ομάδων εργασίας που αποτελούνται από 1-3 άτομα.
Στον αντίποδα, η Σ2 υποστηρίζει ότι: «Όχι, η ομάδα πρέπει να συνεργάζεται με όλους
και όλα τα μέλη είναι ισότιμα. Παρατηρήθηκαν έκτροπα όταν ένας πήγαινε να
υπερκαλύψει τα άλλα μέλη της ομάδας του». Παρόμοια και η Σ3 ξεκαθαρίζει ότι: «Στο
αντικείμενό μας δεν υπάρχουν περιθώρια πρωτοβουλίας διότι λειτουργούμε κατά δέσμια
αρμοδιότητα».
Η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για την ενθάρρυνση καινοτόμων ιδεών και
επιχειρηματικών

πρωτοβουλιών

των

εργαζομένων,

μπορεί

να

διαδραματίσει

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.
Ωστόσο,

στις

συγκεκριμένες

υπηρεσίες

που

αναφερόμαστε,

τα

περιθώρια

πρωτοβουλίας αποδεικνύονται πολύ περιορισμένα εφόσον οι αρμοδιότητες των
διοικητικών οργάνων δεσμεύονται να λειτουργούν σύμφωνα με έναν συγκεκριμένο
τρόπο όπως τον υπαγορεύουν οι ισχύοντες κανόνες και το εκάστοτε νομικό πλαίσιο,
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περιορίζοντας το εύρος δράσης τους.

Απάντηση στο 13ο ερευνητικό ερώτημα
Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την ύπαρξη μιας κουλτούρας αξιοποίησης των
γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον οργανισμό; Είναι απαραίτητη; (8
απαντήσεις)
Χωρίς αμφιβολία σε όλους σχεδόν τους οργανισμούς παρατηρείται το φαινόμενο οι
δεξιότητες που ζητούν οι υπηρεσίες να διαφέρουν ποιοτικά και ποσοτικά από αυτές
που προσφέρει το εργατικό δυναμικό. Η διαχείριση των γνώσεων και δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές
που χρησιμοποιούνται σε έναν οργανισμό για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, την
αντιπροσώπευση, τη διανομή και την υιοθέτηση ιδεών και εμπειριών. Τέτοιες ιδέες και
εμπειρίες αποτελούν γνώση, ενσωματωμένη είτε σε ανθρώπους είτε σε οργανισμούς ως
διαδικασίες ή πρακτικές28.
Σύμφωνα με τους Σ1, Σ2, Σ3 και Σ6 η ύπαρξη μιας κουλτούρας αξιοποίησης γνώσεων
και δεξιοτήτων είναι απαραίτητη και όταν αυτή υφίσταται τότε ο υπάλληλος έχει
προσωπική ανέλιξη και επιτυχία, γεγονός που βοηθά στους στόχους της υπηρεσίας.
Ο Σ7 θεωρεί αυτονόητη την ύπαρξη τέτοιας κουλτούρας αφού: «…η λειτουργία ενός
οργανισμού απαρτίζεται από τα επιμέρους οργανικά τμήματα και οργανικές μονάδες οι
οποίες θα πρέπει μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας να επιδιώκουν συνεχώς να
αξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ‘κυττάρων’ του οργανισμού, που δεν είναι
άλλοι από τους ίδιους τους εργαζόμενους’». Παράλληλα, η Σ4 συμπληρώνει: «Η
καλλιέργειας μιας κουλτούρας διαχείρισης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων των
υπαλλήλων αναβαθμίζει την ποιότητα της παραγωγικής διαδικασίας».
Για μια άλλη φορά, ωστόσο, ο Σ8 καθώς και ο Σ5 υπογράμμισαν ότι παρόλο που είναι
απαραίτητη η παραπάνω κουλτούρα, δεν είναι πάντα εφικτή γιατί απουσιάζει από τη
Δημόσια Διοίκηση η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών που θα
διασφάλιζε την αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαζομένων.
28

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. Ανακτήθηκε από:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF
%83%CE%B7_%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7%CF%82
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Γίνεται σαφές από τα παραπάνω ότι η αποτελεσματική διαχείριση των γνώσεων και
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους
οργανωτικούς στόχους, όπως τη βελτιωμένη απόδοση, την καινοτομία, την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και τη συνεχής βελτίωση του οργανισμού. Όμως, δε μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής μεμονωμένων και αποσπασματικών πολιτικών, αλλά
μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για
τη λειτουργία του δημοσίου γενικότερα.

Απάντηση στο 14ο ερευνητικό ερώτημα
Ο ρόλος της Ηγεσίας πόσο σημαντικός είναι για εσάς; (8 απαντήσεις)

Για το πολυσήμαντο ζήτημα της αποτελεσματικής ηγεσίας στον εργασιακό χώρο
έχουν αναπτυχθεί πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες προσέγγισης και με τις
απαντήσεις των συμμετεχόντων γίνεται μια ακόμη απόπειρα διερεύνησης του
ζητήματος. Η ποιότητα της ηγεσίας που διαθέτει ένας οργανισμός είναι πολύ
σημαντική για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία του.
Για τις Σ1 και Σ2 ο ηγέτης αποτελεί σημείο συσπείρωσης όλου του οργανισμού, κοινή
κατανόηση του σκοπού και των αξιών και όπως τονίζει ο Σ7: «Πάντοτε διαδραματίζει
σημαίνοντα ρόλο στο συνολικό παραγόμενο έργο, είτε το διαπιστώνουμε και το
αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας είτε όχι. Η ζωή χωρίς ηγέτες θα ήταν ανιαρή θα
έλεγα και ίσως και αδιέξοδη». Ο Σ5 δηλώνει: «Για μένα ο ηγέτης θα πρέπει να μπορεί να
διαμορφώνει ένα όραμα το οποίο να μεταδίδει στη συνέχεια στους συνεργάτες του και να
το επικοινωνεί με τρόπο κατανοητό, ώστε να το υιοθετούν». Ο Σ8 συμπληρώνει: «O
ρόλος της ηγεσίας είναι να παράγει νέους εν δυνάμει ηγέτες. Επίσης, είναι κινητήριος
δύναμη για την εμψύχωση του προσωπικού και τη δημιουργία ασφαλούς χώρου».
Οι Σ3 και Σ4 συμφώνησαν ότι ο ρόλος της ηγεσίας ασκεί ισχυρή επιρροή στην ατομική
και ομαδική συμπεριφορά αφού η σχέση αφεντικού και εργαζόμενου δεν είναι μία στείρα
ανταλλαγή προσόντων και ανταμοιβών. Η Σ6 χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η ηγεσία στηρίζεται
στην κινητοποίηση άλλων ατόμων, πράγμα που επιτυγχάνεται εξασφαλίζοντας την
ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων και κατέχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο δικό
μου τμήμα».
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Αναμφισβήτητα, το ζήτημα της αποτελεσματικής ηγεσίας στον εργασιακό χώρο
αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στις σύγχρονες κοινωνίες αφού είναι μια
πολύπλευρη διαδικασία, η οποία επηρεάζει τη σκέψη, τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις
συμπεριφορές μιας μικρής ή μεγάλης τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων (Μπουραντάς, 2005).
Η ηγεσία είναι μια διαδικασία η οποία επηρεάζεται από την προσωπικότητα του ηγέτη,
το προφίλ της ομάδας, την κουλτούρα της, καθώς και από το εξωτερικό περιβάλλον.
Συμπληρωματικά, ως ηγετική ικανότητα μπορεί να οριστεί η ικανότητα ενός ατόμου να
καθοδηγεί, να επιδρά στις πράξεις των άλλων και να κατευθύνει, κατά τρόπο που
εξασφαλίζει την εθελοντική, πρόθυμη συνεργασία τους, στην επιδίωξη των στόχων της
επιχείρησης. Η απλή διεκπεραίωση των καθηκόντων σε έναν εργασιακό χώρο δεν
αντικατοπτρίζει τις αληθινές δυνατότητες των εργαζομένων. Για να βγουν αυτές στην
επιφάνεια χρειάζεται η παρέμβαση μιας ηγετικής φυσιογνωμίας. Ωστόσο η έννοια της
ηγεσίας δεν είναι ή δεν πρέπει να είναι ταυτόσημη με έννοιες όπως δύναμη, επιρροή,
εξουσία. Αυτές αποτελούν τα μέσα για την άσκηση της ηγεσίας και δεν είναι τα
μοναδικά που έχει στη διάθεσή του ένας ηγέτης29. Ένας πραγματικός ηγέτης είναι αυτός
που πρέπει να δίνει στην ομάδα του τις ευκαιρίες που χρειάζεται ώστε να αναπτυχθεί και να εκφραστεί
(Morrison, 2011).

Απάντηση στο 15ο ερευνητικό ερώτημα
Θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να υφίσταται σύνδεση Καινοτομίας και Coaching για
την επίτευξη οργανωσιακών στόχων; (8 απαντήσεις)

Με την επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης και της επιχειρηματικής αβεβαιότητας ένα
μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων και οργανισμών ανακαλύπτουν στην
καινοτομία το βασικό καταλύτη για τη μελλοντική επιτυχία. Όμως, η ενθάρρυνση της
δημιουργικότητας και παραγωγής χρήσιμων καινοτόμων ιδεών είναι πολύ πιο πιθανό
να συμβεί όταν οι ηγέτες γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τακτικά τις βασικές δεξιότητες
του coaching, αντί να εφαρμόζουν παραδοσιακές ηγετικές συμπεριφορές που
29

Φωτόπουλος, Ν. Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Ανακτήθηκε από http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/5.3.pdf
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βασίζονται πάνω στην ιεραρχική σχέση και στο έλεγχο. Το ερώτημα εδώ εξετάζει
κατά πόσο το Coaching μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή μιας
κουλτούρας καινοτομίας στους οργανισμούς και να διασφαλίσει την επιτυχία σε
οργανωτικό επίπεδο.
Η Σ1 και ο Σ7 συμφώνησαν ότι η σύνδεση καινοτομίας και coaching θα αποτελούσε
μια εξαιρετικά ωφέλιμη στρατηγική ανάπτυξης και διοίκησης του ανθρώπινου
δυναμικού, η οποία όμως συναντάει πλήθος δυσχερειών και εμποδίων στο σύγχρονο
περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης. Στις δυσκολίες της πρακτικής εφαρμογής της
αναφέρθηκαν και ο Σ5 και ο Σ8, οι οποίοι χαρακτήρισαν την παραπάνω σχέση
ουτοπική στην παρούσα συνθήκη, αλλά πρόσθεσαν ότι θα μπορούσε να γίνει εφικτή με
σωστό προγραμματισμό και μικρά καθημερινά βήματα.
Σύμφωνα με την Σ2: «Τα στελέχη θα πρέπει να εφαρμόζουν πρακτικές ευελιξίας και
οργανωτικής καινοτομίας και το coaching είναι να βάλεις δημιουργικές ιδέες σε δράση
και τις υποστηρίξεις». Η Σ3 αναφέρει ότι: «Πιστεύω ότι το coaching βελτιώνει τις
σχέσεις μεταξύ ατόμων και τμημάτων και έτσι οι εργαζόμενοι νιώθουν πολύ πιο δεμένοι,
δυναμικοί και δημιουργικοί». Η Σ4 προσθέτει: «Η σύνδεση αυτή πρέπει να καλλιεργείται
συνεχώς γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζεται η δημιουργία καινοτόμων ιδεών και η
αποτελεσματική εφαρμογή τους». Τέλος, η Σ6 συμπλήρωσε με τη σειρά της ότι το
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί πλέον συμπεριφορές που ενθαρρύνουν την
αυτονομία, το πάθος, και την επιχειρηματική τόλμη και αυτό το πετυχαίνει η
διαδικασία του coaching με σκοπό την επίτευξη προσωπικών ή εταιρικών στόχων.
Επιτυγχάνεται, επομένως μια συνολική ευθυγράμμιση τόσο στο εσωτερικό της ομάδας
μεταξύ των διαφορετικών οπτικών που διατηρούν τα στελέχη όσο και σε σχέση με
τους στρατηγικούς σκοπούς και την κουλτούρα του οργανισμού. Συνδυάζονται οι
διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες του κάθε ανθρώπου, ενισχύεται η εστίαση στο
μέλλον και ενεργοποιούνται οι εσωτερικές πηγές της ομάδας για την επίτευξη στόχων.
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Απάντηση στο 16ο ερευνητικό ερώτημα
Είχατε την ευκαιρία στην μέχρι τώρα καριέρα σας να ενεργήσετε ως καθοδηγητής ή να
συμμετάσχετε σε διαδικασία καθοδήγησης – coaching και ποιος είναι ο βαθμός
ικανοποίησής σας; (8 απαντήσεις)
Η εμπειρία στην εφαρμογή της διαδικασίας της καθοδήγησης φανερώνεται μέσα
από τις παρακάτω απαντήσεις. Έτσι, τρεις από τους ερωτηθέντες, οι Σ1, Σ5 και Σ7 δεν
έχουν τύχει καθοδήγησης στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία τους, ενώ η Σ2 ανέφερε ότι
καθημερινά καθοδηγεί τους υφισταμένους της στο πως να κάνουν τη δουλειά τους και
ο βαθμός είναι ικανοποιητικός. Το ίδιο εκφράζει και η Σ3: «Ναι ενεργώ ως
καθοδηγήτρια, είμαι προϊσταμένη 21 χρόνια από τα 34 της προϋπηρεσίας μου και είμαι
ικανοποιημένη σε γενικές γραμμές». Η Σ4 υποστηρίζει ότι: «Τυγχάνει να είμαι
εκπαιδεύτρια ενηλίκων οπότε είναι ο κύριος ρόλος μου να είμαι καθοδηγήτρια. Είμαι
συνοδοιπόρος στη μάθηση και με εκφράζει απόλυτα αφού κάθε φορά είναι μια
διαδικασία μάθησης και μου δίνει μεγάλο βαθμό ικανοποίησης».
Η Σ6 θεωρεί ότι: «Το coaching συναντά πολλές δυσκολίες αλλά νομίζω ότι έχοντας ως
οδηγό την επικοινωνία, την ενθάρρυνση και την ικανότητα για δημιουργική σκέψη στη
λήψη αποφάσεων, πετυχαίνεις πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα». Αντιθέτως, ο Σ8
δήλωσε ότι αν και έχει κάνει ομαδικές συνεδρίες coaching στα άτομα της ομάδας του,
ωστόσο, δεν έμεινε ικανοποιημένος από

την ανταπόκριση συνολικά. Πιο

συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ενώ με τη διαδικασία του coaching γίνονται σαφείς οι
διαφορές των προσωπικοτήτων, οι αντιστάσεις, τα ελλείμματα (επαγγελματικών
ικανοτήτων ή ψυχικών αποθεμάτων), στη δική του περίπτωση η ομάδα δεν
ανταποκρίθηκε όπως περίμενε.
Επομένως, γίνεται αντιληπτό από το μικρό δείγμα των συνεντευξιαζόμενων ότι η
διαδικασία της καθοδήγησης βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο στη χώρα μας,
κυρίως στο δημόσιο τομέα, παρόλο που υπάρχει διάθεση για συμμετοχή σε αυτήν.

Απάντηση στο 17ο ερευνητικό ερώτημα
Αναφέρατε μερικά χαρακτηριστικά (ικανότητες) από τον άνθρωπο-οι που σας
καθοδήγησε και σας φάνηκαν χρήσιμα στη μετέπειτα πορεία της καριέρας σας. (7
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απαντήσεις)

Στην παραπάνω ερώτηση γίνεται μια βολιδοσκόπηση των δεξιοτήτων των
καθοδηγητών. Επομένως, σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός καθοδηγητή,
για την Σ1 είναι: «Γνώση του αντικειμένου, σοβαρότητα, πειθώ, επιβλητικός
χαρακτήρας, δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα στον χειρισμό των υπαλλήλων και
αναγνώριση των ικανοτήτων τους». Για τη Σ2: «Ενδελεχής έρευνα και σκέψη. Υπομονή
και ψυχραιμία». Για τη Σ3: «Υπευθυνότητα, εργατικότητα, αίσθημα προσφοράς,
ευέλικτη, συγκρατημένη». Για τη Σ4: «Ενσυναίσθηση, θετική αύρα, αγάπη για τον
συνάνθρωπο,

επικοινωνιακές

δεξιότητες».

Για

τον

Σ5:

«Εμπειρία,

γνώση,

μεταδοτικότητα, αποφασιστικότητα και αποδοτικότητα». Η Σ6 θεωρεί ότι οι σωστοί
καθοδηγητές είναι: «Άνθρωποι με όραμα και φιλοδοξίες που τολμούν και δεν αφήνουν
τα προσωρινά εμπόδια να τους χαλάσουν τα όνειρά τους». Και τέλος, για τον Σ8 ο
καθοδηγητής πρέπει να είναι: «Ανοιχτόμυαλος, με διάθεση για εκπαίδευση νέων
ανθρώπων πάνω στο αντικείμενο, με αποδοχή κι ενσυναίσθηση, χωρίς κόμπλεξ,
χαμογελαστός, φιλικός χωρίς να κινδυνεύει να χάσει το σεβασμό».

Απάντηση στο 18ο ερευνητικό ερώτημα
Ξεχωρίστε τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα θέλατε να αποκτήσετε μετά τη
διαδικασία της καθοδήγησης. (7 απαντήσεις)

Εδώ γίνεται μια προσπάθεια ανίχνευσης των προσδοκιών των στελεχών για τα
αποτελέσματα της καθοδήγησης με την αναφορά τριών δεξιοτήτων που θα
επιθυμούσαν να αποκτήσουν. Η Σ1 απάντησε: «Επιβλητικότητα, πειθώ και
αντικειμενικότητα στον χειρισμό των υφισταμένων». Η Σ2: «Ευγνωμοσύνη, καλοσύνη,
ταπεινότητα». Η Σ3: «Υπομονή, αυτοσυγκράτηση, ευελιξία». Η Σ4: «Βελτίωση της
διάθεσής μας, αύξηση της αποδοτικότητάς μας, προσαρμοστικότητα». Ο Σ5: «Ευγενικός,
αποδοτικός και παραγωγικός». Η Σ6: «Παρακίνηση, έμπνευση και ηθική», ενώ ο Σ8
συμπλήρωσε: «Προσωπική ανάπτυξη, συναισθηματική νοημοσύνη, αποδοχή».
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Χωρίς αμφιβολία, για όλους τους παραπάνω συμμετέχοντες οι προοπτικές από τη
διαδικασία του coaching είναι πολύ θετικές και αισιόδοξες.

Επιβλητικότητα

Προσωπική
ανάπτυξη

Πειθώ
Αντικειμενικότητα
Ευγνωμοσύνη
Καλοσύνη

Συναισθηματική
νοημοσύνη

Ταπεινότητα

Αποδοχή

Προσδοκίες
Υπομονή

coaching

Παρακίνηση

Αυτοσυγκράτηση

Έμπνευση

Ευελιξία

Ηθική
Βελτίωση της
διάθεσης
Ευγενικός
Αποδοτικός

Αύξηση της
αποδοτικότητάς

Παραγωγικός

Προσαρμοστικότητα

Σχήμα 17. Οι προσδοκίες από τη διαδικασία του coaching

Απάντηση στο 19ο ερευνητικό ερώτημα
Θα θέλατε να προσθέσετε κάποια στοιχεία στη διαδικασία της καθοδήγησης
προκειμένου να γίνει εποικοδομητική για τα μελλοντικά στελέχη; (5 απαντήσεις)

Με την τελευταία ερώτηση δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη να εκφράσουν τη γνώμη
τους και να προβάλουν λύσεις που θα επιτρέψουν τη διαδικασία της καθοδήγησης
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να καταστεί πιο προσιτή και ευέλικτη.
Σύμφωνα με τη γνώμη της Σ1: «Διαδικασία Καθοδήγησης οργανωμένη δεν υπάρχει ως
έννοια στον Δημόσιο Τομέα από όσο γνωρίσω, ωστόσο θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμη η
ύπαρξη κάποιας Ομάδας Καθοδήγησης στο σύνολο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με
άτομα από το ήδη υπάρχον Τμήμα Προσωπικού και το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου, το οποίο ασχολείται με την στοχοθεσία κάθε Δ/νσης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και τις εκθέσεις απολογισμού. Βλέποντας λοιπόν την κάθε Δ/νση μέσα από το
προσωπικό και τις διαδικασίες της, η ομάδα αυτή σε συνεργασία με τους προϊσταμένους
τμημάτων, θα μπορούσε να βοηθήσει το προσωπικό σε επίπεδο ενθάρρυνσης και
ανάπτυξης τεχνικών για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία».
Σχετικά με τα πλεονεκτήματα της καθοδήγησης για την υπηρεσία, η Σ2 αναφέρει: «To
coaching συμβάλλει στην απόδοση των διαδικασιών παραγωγής αξίας. Και το πετυχαίνει
με πολλούς τρόπους. Είναι μια συνεχής διαδικασία διαχείρισης συμπεριφοράς. Άριστος
συνδυασμός αυστηρότητας και ευελιξίας».
Εκτός από τα οφέλη που αποκομίζει μία υπηρεσία από την παροχή προγραμμάτων
coaching ευεργετημένοι θεωρούνται και όσοι εντάσσονται στη διαδικασία αυτή.
Σύμφωνα με τη Σ3: «Η διαδικασία καθοδήγησης συμβάλλει στον καθορισμό
προσωπικών στόχων και διευκολύνει την προσπάθεια υποστήριξης του εργαζόμενου, με
σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης και την προώθηση της εξέλιξης. Επομένως τρία είναι
τα βασικά συστατικά. Σαφήνεια, θέσπιση στόχων, επίδειξη εργατικότητας του ιδίου.» Για
τη Σ4: «Με το coaching ένας εργαζόμενος μπορεί να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του,
τις σχέσεις του, την επικοινωνία του και την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ ζωής
και εργασίας. Θεωρώ ότι οι διαδραστικές ασκήσεις και τα παραδείγματα για προσωπική
ζωή βοηθούν στο να ξεμπλοκάρει κάποιος και να απελευθερωθεί από κωλύματα ώστε να
μπορέσει να έχει την επιθυμητή πρόοδο».
Κλείνοντας, ο Σ5 δηλώνει: «Πιστεύω ότι το Coaching είναι μια βιωματική εμπειρία.
Είναι ένα προσωπικό ταξίδι αυτοβελτίωσης και ανάπτυξης που πρέπει ο καθένας μας να
το βιώσει πρώτα ο ίδιος με τη συχνή εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων».
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Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο σχεδιασμό ενός πλαισίου καθοδήγησης για
καινοτόμες πρακτικές στο δημόσιο τομέα. Κατ 'αρχήν θέλησε να ορίσει την καινοτομία
και στη συνέχεια να καθορίσει την κύρια κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, την οποία
αποτελούν οι άνθρωποι. Επιπλέον, διερεύνησε την ικανότητα καινοτομίας και εξέτασε
το ρόλο της ανάπτυξης ταλέντων στην ίδρυση ενός καινοτόμου οργανισμού. Η μελέτη
αυτή εντόπισε τους βασικούς παίκτες στο φάσμα των ατόμων, των ομάδων, των
ηγετών και των επαγγελματιών διαχείρισης ταλέντων.
Ωστόσο, για την καθιέρωση καινοτόμων πρακτικών κρίθηκε απαραίτητη η καλλιέργεια
μιας κουλτούρας καινοτομίας καθώς και η υποστήριξή της. Οι οργανισμοί που
επιδιώκουν να κάνουν ριζικές καινοτομίες οφείλουν να αξιοποιήσουν τη γνώση και να
δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών δομών
γνώσης με μοντέλα καθοδήγησης.
Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι, τα τελευταία χρόνια, το
coaching έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό και στη χώρα μας. Ολοένα και περισσότεροι
άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τη έννοια και απολαμβάνουν τα οφέλη που γεννά η
διεργασία. Ειδικότερα, η θετική σύνδεση της διοικητικής συμπεριφοράς με τον τρόπο
διοίκησης φανερώνει πως τα στελέχη της πρώτης γραμμής των Δ/νσεων, επιθυμούν την
παροχή καθοδήγησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών
από το προσωπικό τους.
Στις συγκεκριμένες Δ/νσεις οι υπάλληλοι και τα ανώτερα στελέχη κατακρίνονται
συνεχώς από τους πολίτες και τα αιτήματά τους απαιτούν υψηλής ποιότητας παροχή
υπηρεσιών. Επομένως, διακρίνεται η ανάγκη εκπαίδευσης των ανώτερων στελεχών και
ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων coaching, με σκοπό πρώτα να μεταφέρουν την
ανάγκη παροχής καθοδήγησης στο προσωπικό τους και κατόπιν να την εντάξουν στις
καθημερινές

τους

δραστηριότητες.

Με

συνεχή

επικοινωνία,

συζήτηση

και

ανατροφοδότηση, εντοπίζονται δυσλειτουργίες και κενά και παράλληλα, γίνονται όλες
οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η συνολική προσπάθεια να μπορέσει να αποφέρει
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θεαματικά αποτελέσματα.
Ωστόσο, παρά τη γενική παραδοχή για τη θετική επίδραση του coaching στην επιτυχία
ενός οργανισμού και την πολιτική ανάθεσης της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του
προσωπικού στον άμεσο προϊστάμενο, ακόμα και στις μέρες μας, η έρευνα στο
συγκεκριμένο τομέα εξακολουθεί να υπόκεινται σε περιορισμούς (Agarwal et al, 2009).
Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί και η γνώμη των εργαζομένων για το
coaching. Μια απεικόνιση του βαθμού στον οποίο είναι διατεθειμένοι να διευρύνουν τις
ικανότητές τους και την απόδοσή τους, καθώς αρκετά συχνά προβάλλουν αντίσταση,
θεωρώντας ότι ένας εκπαιδευτικός κύκλος φανερώνει ένα πιο απαιτητικό οργανισμό
και παραβλέποντας τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ίδιοι για τη δική τους ανάπτυξη
(Agarwal et al, 2009).
Όπως αναφέρει η Κ. Τζελέπη30: «Τα οφέλη είναι σημαντικά τόσο για τον οργανισμό όσο
και για το άτομο. Το πιο σημαντικό όφελος για το άτομο είναι η αυτογνωσία και ότι
νιώθει κινητοποιημένο και παραγωγικό. Από την άλλη,
κουλτούρα υψηλής απόδοσης και δέσμευσης,

η υπηρεσία δημιουργεί μια

απαραίτητη για την αύξηση των

αποτελεσμάτων, ειδικά σε ένα περιβάλλον αστάθειας31».
Με το τέλος της διαδικασίας, ο εργαζόμενος έχει την ικανότητα να διατυπώνει
ξεκάθαρους στόχους και να εστιάζει σε αυτούς, να πετυχαίνει τα αποτελέσματα που
επιθυμεί με πιο γρήγορο τρόπο και να υλοποιεί το πλάνο δράσης του με προσωπική
παρακίνηση.
Η αυτογνωσία, η κινητοποίηση και η παραγωγικότητα συγκαταλέγονται επίσης στα
οφέλη που προσδίδει το coaching και οι οργανισμοί επενδύουν στην προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών τους, ώστε να καλύψουν την έλλειψη των
ταλέντων, να βελτιώσουν την απόδοση, να αλλάξουν την κουλτούρα και να ενισχύσουν
την καινοτομία.

30

Η Κρύστα Τζελέπη, Managing Partner της Τreasure Lab Ltd., εξειδικεύεται τα τελευταία 12 χρόνια στο
χώρο της ανάπτυξης στελεχών, με άξονα το coaching.
31
Ανακτήθηκε από: http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&arId=5567&pg=2&ss=
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Η σύγχρονη εποχή επιβάλλει την οργανωμένη και μεθοδική διαχείριση της γνώσης και
σε αυτές τις απαιτητικές εποχές το coaching φαίνεται να παραμένει ένα ισχυρό
εργαλείο ανάπτυξης που η χρήση του τείνει να υιοθετείται από ένα ολοένα και
αυξανόμενο σύνολο. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει σε μία υπηρεσία και στο
ανθρώπινο δυναμικό της είναι πολλά.
Αν κάποιος εκπαιδευτεί και εξασκηθεί στο coaching και το εφαρμόζει με
συστηματικότητα, ενδιαφέρον και με στόχους, τότε αυτό βοηθά την ομάδα του να είναι
ακόμη πιο δεσμευμένη και επομένως πιο παραγωγική (Τζελέπη, 2014).
Το coaching δεν σημαίνει πράττω, αλλά βοηθάω να παραχθεί αποτέλεσμα. Είναι μια
τέχνη που μαθαίνεται μέσω της εμπειρίας, αλλά που πλέον καταλήγει να γίνει μια
δομημένη εκπαιδευτική προσέγγιση.
Οι οργανισμοί

καθώς και οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να

αναπτύξουν την ικανότητα για την αλλαγή και την προσαρμογή στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες δυνάμεις της αγοράς. Αυτό απαιτεί τη δυνατότητα να είναι ευέλικτοι
και η ευελιξία προτείνει τη δυνατότητα να βιώσουν την αλλαγή (Georgsdottir & Getz,
2004). Οι Gilley, A., Dixon, P. και Gilley, J.W. (2008) συμφωνούν με την άποψη αυτή
και υποστηρίζουν ότι οι οργανισμοί βιώνουν την ανταγωνιστικότητα μόνο εάν είναι σε
θέση να παραμείνουν ευέλικτοι στις δυναμικές αλλαγές της αγοράς και να
αναγνωρίσουν ότι οι προσπάθειες των αλλαγών είναι αυτές που οδηγούν οργανωτική
καινοτομία. Ομοίως, η αλλαγή και η μάθηση κατοικούν στην καρδιά του coaching
(Cox, Bachkirova & Clutterbuck, 2010). Το coaching επιτρέπει στα στελέχη να
μετακινηθούν και να υποβληθούν σε αλλαγή, αναπτύσσοντας την ικανότητα να
βιώνουν την αλλαγή σε συνεχή βάση.
Μπορεί επομένως, να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι οργανισμοί που επιδιώκουν
καινοτόμα αποτελέσματα εφαρμόζοντας την καθοδήγηση, βρίσκονται σε πλεονεκτική
θέση αφού οι εργαζόμενοι είναι καλύτερα εξοπλισμένοι και διαθέτουν την ευελιξία που
είναι αναγκαία για την αλλαγή που αποτελεί πρόδρομο για την καινοτομία.
Επιπλέον, η καινοτομία του δημόσιου τομέα είναι οριακή σε σχέση με την ευρύτερη
πρόοδο της καινοτομίας. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα το πλαίσιο αυτό παρουσιάζει
αρκετές συστάσεις:
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 Η καινοτομία απαιτεί από την κατεύθυνση της ηγεσίας να επινοήσει ευέλικτες,
οργανωτικές στρατηγικές που να είναι γνώστες της καινοτομίας και του ταλέντου.
 Επιπλέον, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να δώσει έμφαση στη δημιουργία
καινοτόμων δυνατοτήτων σε όλο το φάσμα των ταλέντων, επενδύοντας σε αυτά,
ενθαρρύνοντας και επιβραβεύοντας έναν επιχειρηματικά εμπνευσμένο πολιτισμό, και
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική αναδιοργάνωση, η οποία διευκολύνει την ομάδα της
καινοτομίας και ανανεώνει τα στρατηγικά ταλέντα.
 Οι καθοριστικοί παράγοντες της καινοτομίας χρήζουν ζωτικής σημασίας για την
επιτυχή εφαρμογή της καινοτομίας. Μια λίστα των βασικών καθοριστικών παραγόντων
που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης έχουν παρουσιαστεί, ωστόσο
επιπλέον παράγοντες μπορεί να υπάρχουν σε μεμονωμένους οργανισμούς.
 Ο δημόσιος τομέας πρέπει να εξετάσει την εφαρμογή του coaching σε όλους τους
οργανισμούς για να υποστηριχθεί το καινοτόμο περιβάλλον. Πολλοί οργανισμοί
χρησιμοποιούν καθοδηγητές, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στο να διατηρηθεί μια
καινοτόμος κουλτούρα και υποστηρίζουν συνεχώς τη δημιουργία ενός καινοτόμου
δημόσιου τομέα. Συζητήσεις δυναμικού χαρακτήρα

μπορούν να χρησιμοποιηθούν

στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις συνεδρίες επιχειρησιακού σχεδιασμού, στην
οικοδόμηση της ομάδας, καθώς και στην αναθεώρηση των υπηρεσιών που
προσφέρονται. Επιπλέον, το coaching είναι ένα εργαλείο και για την προσωπική
ανάπτυξη, και έτσι, πολλοί οργανισμοί το χρησιμοποιούν για να προωθήσουν την
ηγεσία και τους αγωγούς ταλέντων (Webster, 2016).
Συστάσεις για περαιτέρω έρευνα
Με βάση το πλαίσιο που προτείνεται από αυτή τη μελέτη, μπορούν να γίνουν κάποιες
συστάσεις για μελλοντική έρευνα:


Ένας τομέας για μελλοντική έρευνα είναι να διαπιστωθεί πόσοι οργανισμοί του
δημόσιου τομέα υιοθετούν σκόπιμα κουλτούρες μάθησης και αγκαλιάζουν την
καθοδήγηση για να επιτύχουν αυτό το σκοπό.



Μπορεί επίσης να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί πόσοι
οργανισμοί του δημόσιου τομέα διαθέτουν αυτόνομα τμήματα καινοτομίας με
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στρατηγικές καινοτομίας και πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές όσον αφορά
την υποστήριξη. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διερεύνηση του κατά
πόσον τα

προγράμματα καινοτομίας

κερδίζουν υποστήριξη και

εάν

χρησιμοποιείται καθοδήγηση για την προώθηση του έργου αυτού του
οργανισμού.


Τέλος, θα μπορούσαν να διεξαχθούν έρευνες για να δοκιμαστούν οι
προτεινόμενες πρακτικές καθοδήγησης σε αυτό το πλαίσιο και να καθοριστεί το
μέτρο της καινοτομίας που βιώνεται με την πάροδο του χρόνου (ιδιωτικός
τομέας, δημόσιος τομέας ή και τα δύο).

Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι οι αρχές καθοδήγησης θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν σε όλους σχεδόν τους καθοριστικούς παράγοντες της καινοτομίας.
Διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις αρχές και πρακτικές της καθοδήγησης, όταν
εφαρμόζονται στους καθοριστικούς παράγοντες της καινοτομίας, είναι ικανές να
οδηγήσουν σε καινοτόμα αποτελέσματα. Συνεπώς, η μελέτη αυτή καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η καθοδήγηση θα μπορούσε να συμβάλει στην καινοτόμο πρακτική
στο δημόσιο τομέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ

<Καθοδήγηση – coaching στην καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα>

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΟΣ
1. ΦΥΛΟ
Άνδρας ( )

Γυναίκα ( )

2. ΗΛΙΚΙΑ
18 έως 25 ( )

26 έως 35 ( )

35 έως 50 ( )

50 και άνω ( )

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Απολυτήριο Λυκείου

( )

Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ

( )

Απόφοιτος-η Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης

( )

Μεταπτυχιακό τίτλο

( )

Διδακτορικό

( )

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(μετρημένη σε μήνες)
1 έως 12 ( )

13 έως 48 ( )

48 και άνω ( )

5. ΘΕΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεν έχω υφιστάμενους

( )

Επικεφαλής τμήματος έως 4 ατόμων

( )

Επικεφαλής τμήματος από 5 έως 30 ατόμων

( )

Επικεφαλής τμήματος από 31 έως 70 ατόμων

( )

Επικεφαλής τμήματος από 71 ατόμων και άνω

( )
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6. Σε πόσα εκπαιδευτικά προγράμματα έχετε συμμετάσχει με αντικείμενο τη
διοίκηση και καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού;
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................

Β. ΥΠΑΡΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ COACHΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ
1. Θεωρείτε σημαντικό να τοποθετείτε τον εαυτό σας σαν παράδειγμα σε μια
καθοδηγητική προσέγγιση και κατά πόσο χρησιμοποιείτε σενάρια και
παραδείγματα προκειμένου να εκπαιδεύσετε τους υφισταμένους / συναδέλφους
σας;

2. Το τμήμα σας διοικείται με τέτοιο τρόπο που να φανερώνει ότι η ατομική τους
βελτίωση θα βοηθήσει στο τέλος την απόδοση συνολικά;

3. Πιστεύετε ότι πρέπει οι υφιστάμενοι να έχουν την ελευθερία να κάνουν
ενέργειες, οι οποίες αν και λανθασμένες θα τους επιτρέψει να βελτιωθούν και
γιατί;

4. Υπάρχει η αντίληψη στο τμήμα σας ότι η ατομική βελτίωση έρχεται σε
χαμηλότερη προτεραιότητα από τα άμεσα αποτελέσματα και σε ποιό βαθμό;

5. Πιστεύετε ότι γνωρίζετε τόσο καλά τους υφιστάμενους/συναδέλφους σας ώστε
να είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην
προσωπική τους ζωή και αισθάνεστε ως μέλος μιας οικογένειας στο χώρο
εργασίας;

6. Αφιερώνετε χρόνο στο να δημιουργήσετε ένα κλίμα ομαδικότητας και
ενθάρρυνσης στη λήψη πρωτοβουλιών και πόσο χρόνο;

7. Είστε έτοιμος-η να δεχτείτε την αρνητική κριτική από τους υφιστάμενους όταν
αποφασίσετε να τη ζητήσετε και να προσπαθήσετε να διορθώσετε τα αρνητικά
σημεία;
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8. Κατά πόσο σας επηρεάζει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι στο τμήμα σας που
λειτουργούν διαφορετικά από αυτό που επιθυμείτε και κατά πόσο διαφοροποιείτε
τη στάση και τη συμπεριφορά σας στην καθημερινότητα;

9. Σε μια συζήτηση, συνοψίζετε και επεξεργάζεστε οτιδήποτε ακούτε από τους
άλλους προκειμένου να ελέγξετε αν έχετε γίνει κατανοητός -η, επιδιώκοντας
ταυτόχρονα εποικοδομητική κριτική ή επιλέγετε την παροχή έτοιμων λύσεων;

10. Θεωρείτε εκ των προτέρων ότι κάθε άτομο έχει μεγάλες αντοχές, είναι ικανό
και πρόθυμο, ώστε να επιθυμείτε να αναμειγνύετε τους υφισταμένους σας στη
λήψη σημαντικών αποφάσεων και να τους αντιμετωπίζετε σαν συνεργάτες;

11. Οι προσδοκίες σας από τους υφισταμένους εναρμονίζονται με τους ευρύτερους
στόχους του οργανισμού; Και κατά πόσο έχετε την ευελιξία και την ικανότητα να
ευθυγραμμίζετε τις επιθυμίες των υφισταμένων σας με τους δικούς σας στόχους;

12. Ενθαρρύνετε τις πρωτοβουλίες ‘μικρού ηγήτορα’, παρέχοντας υποστήριξη και
καθοδήγηση και ελέγχοντας τα αποτελέσματα της καθοδήγησης σε σχέση με την
επίτευξη των στόχων;

13. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την ύπαρξη μιας κουλτούρας αξιοποίησης
των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον οργανισμό; Είναι
απαραίτητη;

14. Ο ρόλος της Ηγεσίας πόσο σημαντικός είναι για εσάς;
15. Θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να υφίσταται σύνδεση Καινοτομίας και
Coaching για την επίτευξη οργανωσιακών στόχων;
16. Είχατε την ευκαιρία στην μέχρι τώρα καριέρα σας να ενεργήσετε ως
καθοδηγητής ή να συμμετάσχετε σε διαδικασία καθοδήγησης – coaching και
ποιός είναι ο βαθμός ικανοποίησής σας;

17. Αναφέρατε μερικά χαρακτηριστικά ( ικανότητες) από τον άνθρωπο-οι που σας
καθοδήγησε και σας φάνηκαν χρήσιμα στη μετέπειτα πορεία της καριέρας σας.
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18. Ξεχωρίστε τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα θέλατε να αποκτήσετε
μετά τη διαδικασία της καθοδήγησης.

19. Θα θέλατε να προσθέσετε κάποια στοιχεία στη διαδικασία της καθοδήγησης
προκειμένου να γίνει εποικοδομητική για τα μελλοντικά στελέχη;
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