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Περίληψη
Η Αφηγηματική Συμβουλευτική Υποβοήθηση αποτελεί ένα νέο, ανεξερεύνητο, μέχρι
πρόσφατα, πεδίο στην επίλυση των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η
παρούσα έρευνα βασίζεται σε αφηγήσεις προσωπικών ιστοριών και συγκεκριμένα σε
περιστατικά συγκρούσεων διοικητικών στελεχών στο χώρο εργασίας τους, στοχεύοντας
στην παρατήρηση των εναλλαγών των απόψεων τους πριν και μετά το πέρας των
αφηγήσεων.
Η ερευνήτρια, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την Αφηγηματική Συμβουλευτική
Υποβοήθηση, ακούει προσεκτικά τις ιστορίες συγκρούσεων πέντε διοικητικών στελεχών
της ιδιωτικής εκπαίδευσης καθοδηγώντας τους να αξιολογήσουν, σύμφωνα με τις δικές
τους αξίες και πιστεύω, τις βαθύτερες αιτίες που τους οδήγησαν εκεί και να
ανακατασκευάσουν την αρχική τους ιστορία. Σκοπός του είναι να διερευνήσει αφενός το
βαθμό στον οποίο τα διοικητικά στελέχη αντιλαμβάνονται τις «ρίζες» των συγκρούσεων
που διαδραματίζονται στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δικαιολογώντας ή όχι τους
συναδέλφους τους και αφετέρου τις προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου στην πράξη.
Η μελέτη στηρίζεται σε μια καθοδηγούμενη συζήτηση, σε ένα πλαίσιο ερωτημάτων που
δημιουργήθηκαν για να αποσαφηνίσουν τις διάφορες πτυχές των προβληματικών
ιστοριών και να προκαλέσουν την αντίδραση των συμμετεχόντων στη σύγκρουση. Κατά
τηn εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας, εντύπωση προκαλεί η κλιμάκωση που
παρατηρείται στο βαθμό αντίληψης και κατανόησης της άλλης μεριάς της σύγκρουσης,
αλλά και τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν τροχοπέδη στην άμεση εφαρμογή της.

Λέξεις κλειδιά: αφηγηματική συμβουλευτική υποβοήθηση, συγκρούσεις, αφήγηση,
ιστορίες, εκπαιδευτικοί οργανισμοί.
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Abstract
Narrative coaching is a new unexplored, so far, solution tool in the field of conflict
resolution in learning organizations’ environment. The current research is based on
personal storytelling and more specifically in experiences of conflicts between officersexecutives in their professional environment. The aim of the research is based on those
narrations to distinguish the differences of the coachees’ reactions and ideas before and
after the process of narrative coaching process.
The researcher, with the assistance of Narrative Coaching, listens and records carefully
the conflict stories of five executives in a private learning organization. Moreover, the
researcher asks from the executives that participate in the research to evaluate according
to their values and ethics the deeper causes which lead to these conflicts and to procced
in recreating the initial story in order to come up with a better outcome.
The aim of the researcher is to assess thoroughly on the one hand the level of
understanding from the executives’ side of the causes that lied beneath their behavior and
the connection with the conflicts that were caused because of them with their colleagues
in a learning organization. On the other hand, there is an attempt from scientific
perspective to check the requirements and the results in the case of implementing the
narrative coaching technique in practice.The whole research is focusing in a storytelling
motivo where the executives are called not only to tell their stories but also to answer to a
series of question which were created to lead them in clarifying the separate aspects of the
problematic stories they narrated and to provoke the reactions of the participants. Finally,
at the conclusions’ section it appears interesting the escalation that is highlighted in the
level of understanding of the perspective of the opposite side of the conflict and the
comprehension of the causes and mistakes which in first place created the conflict.

Keywords: narrative coaching, narrative conflict coaching, organization conflict,
narration.
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Εισαγωγή
Η έννοια του coaching ή αλλιώς της καθοδήγησης, όπως θα αναφέρεται από εδώ και στο
εξής, έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Παλαιότερα, κάθε αναφορά σε
coaching σχετιζόταν κατά κύριο λόγο είτε με τον αθλητισμό και την προπονητική είτε με
τον τομέα της ψυχολογίας και τις προσπάθειες προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου. Με
το πέρασμα, όμως, των χρόνων ο όρος αυτός άρχισε να γίνεται όλο και περισσότερο
χρήσιμος στον τομέα των επιχειρήσεων (Drake, 2008). Έρευνες έχουν δείξει ότι
καλλιεργώντας την κουλτούρα του οργανισμού γύρω από το coaching και αναπτύσσοντας
τις ικανότητες coaching των στελεχών του, αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η ικανοποίηση
και η προσήλωση αυτών στον οργανισμό (Nixon, 2007). To coaching ενθαρρύνει τους
ανθρώπους να ανακαλύψουν τις κρυφές τους δεξιότητες, τη δημιουργικότητά τους, τις
αξίες και τα πιστεύω που θα οδηγήσουν στην βελτίωση του εαυτού τους, των σχέσεων
τους μέσα στον οργανισμό αλλά και στην ανάπτυξη του ίδιου του οργανισμού (Carletton
κ.α., 2017).
Λόγω της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει την κοινωνία του σήμερα, είναι δύσκολο να
προσφερθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού. Οι διευθυντές / ηγέτες, που αναλαμβάνουν το ρόλο του coach,
κάθε άλλο παρά σύμβουλοι ή δάσκαλοι είναι για τους υφισταμένους τους. Σε αντίθεση
με άλλες μεθόδους ηγεσίας στα πλαίσια των οργανισμών, μέσω του coaching, οι ηγέτες
αντιστέκονται στον πειρασμό να υποδείξουν στους υφισταμένους τους τι πρέπει να
κάνουν. Αντιθέτως, ενδιαφέρονται να βοηθήσουν και να διευκολύνουν τα στελέχη τους
να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε τους μπλοκάρει και τους εμποδίζει να εξελιχθούν τόσο σε
προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο (Reissner & Du Toit, 2011). Βασικός
στόχος των coaches, μέσω της καθοδήγησης της ομάδας τους, είναι πάντα η αύξηση της
αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου του οργανισμού. Κάθε καλός coach είναι πρώτα απ’
όλα παρατηρητής. Χρησιμοποιεί, δηλαδή, τις παρατηρητικές του ικανότητες,
προκειμένου να ανιχνεύσει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην απόδοση των
εργαζομένων και στις ικανότητες που πραγματικά έχουν, και να κλείσει το χάσμα αυτό
μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους (Stone, 2007).
Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και οι εκπαιδευτικές μονάδες, έχουν ανάγκη από άτομα με
ικανότητες που θα δημιουργήσουν μια ομάδα υψηλών αποδόσεων και θα συμβάλλουν
σημαντικά στην ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης. Για το λόγο
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αυτό, το άτομο που θα ηγείται ενός τέτοιου εγχειρήματος, θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο
πώς να καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να
έχει το ρόλο του coach, του μέντορα (mentor) ή του συμβούλου (counselor) (Chernoff,
2007). Η διάκριση μεταξύ των εννοιών “coach”, “mentor” και “counselor” είναι σε
πολλές περιπτώσεις λεπτή, όμως αρκετά ουσιώδης.
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρατηρηθεί αρκετές μέθοδοι καθοδήγησης και
ενίσχυσης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι
να αναδείξει τα χαρακτηριστικά μίας σχετικά άγνωστης μεθόδου καθοδήγησης και
ανάπτυξης του ανθρώπινου συντελεστή στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που
βασίζεται κυρίως στην ανατροφοδότηση που λαμβάνει ο διευθυντής από τους
υφισταμένους του. Η «αφηγηματική συμβουλευτική υποβοήθηση» ή «narrative
coaching», όπως ονομάζεται, αποτελεί μία πειραματική προσέγγιση, μέσω της οποίας οι
εργαζόμενοι μοιράζονται ελεύθερα προσωπικές ιστορίες και βιώματα με το διευθυντή /
coach τους. Ο coach, από την πλευρά του, τους βοηθά να επανατοποθετήσουν την ιστορία
τους, να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, κυριολεκτικά και ψυχολογικά,
περνώντας έτσι στο επόμενο στάδιο και δουλεύοντας περισσότερο απελευθερωμένα να
αυξήσουν την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά τους (Vogel & Hampstead, 2012).
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η αφήγηση προσωπικών ιστοριών (storytelling)
έχει καθιερωθεί ως ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο για τη διοίκηση δημόσιων και ιδιωτικών
οργανισμών. Ωστόσο, coaches και coachees γνωρίζουν ότι η αφήγηση και μόνο των
ιστοριών δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς (Reissner & Toit, 2011). Αυτό που χρειάζεται,
και μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης, είναι η
αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών και η αξιολόγηση των μεταξύ τους σχέσεων από τον
ίδιο τον coachee. Μέσω της διαδικασίας αυτής, κάθε ένας από τους coachees
αντιλαμβάνεται τον τρόπο που οι ιστορίες αυτές είναι προσωπικά και κοινωνικά
κατασκευασμένες, κατανοεί πως μέσω αυτών διαμορφώνεται η ίδια του η ταυτότητα και
μπορεί να τις συσχετίσει με τις ενέργειες εκείνες που θα επιφέρουν ποιοτικότερα και
περισσότερο ολοκληρωμένα αποτελέσματα (Drake, 2008).
Αφορμή για την διενέργεια της παρούσας έρευνας υπήρξε το κενό στη βιβλιογραφία
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της μεθόδου της Αφηγηματικής
Συμβουλευτικής Υποβοήθησης στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Μέσω της ερευνητικής διαδικασίας επιδιώκεται η μελέτη και η
9

ανάλυση της μεθόδου ως εργαλείο διοίκησης για την επίλυση συγκρούσεων και την
ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Αποτελεί μια
προσπάθεια ποιοτικής ανάλυσης προσωπικών εμπειριών συγκρούσεων στελεχών της
εκπαίδευσης, που έχει ως στόχο την κατανόηση των βαθύτερων αιτιών που οδηγούν στις
συγκρούσεις αυτές στον εργασιακό χώρο, από τα ίδια τα στελέχη που τις διηγούνται.
Μεταξύ των στόχων της ερευνήτριας είναι η διερεύνηση του βαθμού κατανόησης των
συγκρούσεων από το δείγμα του, των προβλημάτων που θα μπορούσαν να διευθετηθούν
καλύτερα μέσω της εφαρμογής της μεθόδου αυτής, αλλά και τις δυνατότητες του
δείγματος για εφαρμογή της μεθόδου από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην πράξη.
Όσον αφορά στη δομή της, η εργασία διακρίνεται σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά
στο θεωρητικό πλαίσιο, όπου αρχικά αναλύονται οι έννοιες του coaching, mentoring και
counseling και στην συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αφηγηματική
συμβουλευτική υποβοήση (narrative coaching) και πιο συγκεκριμένα στην αφηγηματική
συμβουλευτική υποβοήθηση για την επίλυση συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα στους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στη μέθοδο που αποτελεί και το αντικείμενο της έρευνας.
Ενώ, η δεύτερη φάση αφορά στην ανάλυση της ερευνητικής διαδικασίας και των
αφηγήσεων των συμμετεχόντων. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, σύνδεση
αυτών με την ελληνική πραγματικότητα, ερευνητικοί περιορισμοί καθώς και προτάσεις
για μελλοντική έρευνα. Τέλος, παρατίθενται η βιβλιογραφία και το παράρτημα.
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ΜΕΡΟΣ 1ο: Θεωρητικό πλαίσιο
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1.

Coaching

Κατά το πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών, δεν ήταν λίγοι αυτοί που προσπάθησαν να
αποδόσουν την έννοια του coaching και να αντικατοπτρίσουν κάθε πτυχή της σχέσης
coach και coachee. Άλλοι επιτυχημένα και άλλοι όχι. Από τους πιο ακριβείς και
περιεκτικούς ορισμούς έδωσε ο Stone (2007), περιγράφοντας το coaching ως μία
διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα αποκτούν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις
γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτυχθούν επαγγελματικά και να γίνουν περισσότερο
αποδοτικοί στην δουλειά τους. Ενώ, την ίδια χρονιά, ο Payne (2007) χαρακτήρισε το
coaching ως μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μέσω της οποίας τα άτομα βελτιώνονται,
μαθαίνουν και εξελίσσονται.
Οι Coutu και Kaufman (2009) περιγράφουν την καθοδήγηση ως πεδίο γεμάτο αντιφάσεις
καθώς επικρατεί διαφωνία για τους σκοπούς και τη διαδικασία της δουλειάς μεταξύ coach
και coachee. Οι Grant και Hartley (2013) αναφέρουν ότι έχει διεπιστημονικές ρίζες και
ευρεία εφαρμογή, αλλά αδύναμη θεμελίωση, λόγω έλλειψης κατάλληλης έρευνας
βασισμένης στην αντίληψη. Οι Maynard κ.α. (2012) από την άλλη πλευρά, ισχυρίζονται
ότι η καθοδήγηση είναι περίπλοκη και πολύ δύσκολο να διαφοροποιηθεί από άλλες
μορφές διαβούλευσης και κατάρτισης, ενώ, συγχρόνως, χρησιμοποιείται ως λιγότερο
«απειλητικός» όρος για να υποκαταστήσει τη συμβουλευτική και την παροχή συμβουλών.
Επιπλέον, το Chartered Institute of Personnel and Development, σε έρευνα που
δημοσίευσε το 2008, υποστήριξε ότι οι επαγγελματίες εκμεταλλεύονται τη δημοτικότητα
του νέου όρου και την εφαρμόζουν στις γενικές υπηρεσίες τους.
Ο Stelter κ.α. (2011) σε έρευνα που πραγματοποίησαν μελέτησαν τα αποτελέσματα της
καθοδήγησης σε μια ομάδα συμμετεχόντων. Μετά από συνεδρίες με τα μέλη της ομάδας
ταυτόχρονα, που διήρκησαν περίπου 12 εβδομάδες, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση
στην κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων και στην αλληλεπίδρασή τους, τόσο με τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας, όσο και με το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Επίσης, η
συλλογική υποβοήθηση της ομάδας έδειξε να έχει αποτελέσματα διαρκείας στις
κοινωνικές επαφές των ατόμων, βοηθώντας τα να ισορροπήσουν μεταξύ της καρίερας και
της ζωής τους γενικότερα, ενώ, συγχρόνως, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του στρες
των ατόμων αυτών κατά την παρουσία τους σε εκδηλώσεις. Δεδομένων των παραπάνω
συμπερασμάτων, και παρόλο που η έρευνα αφορούσε κατά κύριο λόγο στον αθλητισμό,
οι ερευνητές γενίκευσαν τα ευρήματά της προτείνοντας την εφαρμογή της και σε ομάδες
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ατόμων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (σε ηγέτες μεταξύ ιδίων βαθμίδων ή καθηγητών).
Τέλος, πρότειναν την εφαρμογή της από νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι με την καθοδήγηση
των coaches τους ή άλλων επαγγελματιών θα καθοδηγούνταν πως να παίρνουν τις
κατάλληλες αποφάσεις και να χαράσσουν στρατηγικές.
Πολλοί είναι οι ερευνητές και οι επαγγελματίες που προσπάθησαν να δώσουν ορισμούς
σε αυτόν τον τόσο αμφισβητούμενο όρο. Με βάση τη σημασιολογική ιστορία της λέξης,
η καθοδήγηση συνδέεται με ένα συγκεκριμένο είδος μεταφοράς και κυριολεκτικά
σημαίνει να μεταφέρουμε ένα άτομο από το σημείο όπου βρίσκεται σε αυτό που θέλουμε
εμείς να είμαστε (Witherspoon & White, 1996). Η Διεθνής Ομοσπονδία Coaches παρέχει
έναν πολύ γενικό ορισμό της συμβουλευτικής διαδικασίας ορίζοντάς την ως «συνεργασία
με τους coachees σε μια δημιουργική διαδικασία που τους εμπνέει να μεγιστοποιήσουν
το προσωπικό και επαγγελματικό τους δυναμικό» (ICF Code of Ethics). O Grant (2003)
υποδηλώνει ότι η καθοδήγηση είναι μια «συνεργατική, συστηματική και επικεντρωμένη
στην εξεύρεση λύσεων διαδικασία στην οποία ο coach διευκολύνει την ενίσχυση της
εμπειρίας της ζωής και του επιδιωκόμενου στόχου στην προσωπική ή / και επαγγελματική
ζωή». Ο Lucky (2004), ωστόσο, την ορίζει ως μια διαδικασία αλληλεπίδρασης κατά την
οποία ο coach και ο coachee επιλύουν προβλήματα απόδοσης και αναπτύσσουν τις
δυνατότητες του τελευταίου. Ο ίδιος ονομάζει τα στοιχεία της επιτυχημένης καθοδήγησης
ως τεχνική βοήθεια, μεμονωμένη πρόκληση και προσωπική.
Ο Gallacher (1997) επικεντρώθηκε σε πιο συγκεκριμένα καθήκοντα της διαδικασίας της
καθοδήγησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η υποστήριξη και η ενθάρρυνση, ο
προβληματισμός για τις εμπειρίες και τα συναισθήματα, ο πειραματισμός με προσεγγίσεις
και τεχνικές. Οι Feldman και Lankau (2005), επεξεργάστηκαν τις δραστηριότητες της
καθοδήγησης αναφέροντας, επίσης, την ενθάρρυνση της διορατικότητας, την
ανατροφοδότηση, τον προγραμματισμό για το μέλλον, την ανάλυση της διαδικασίας της
λήψης αποφάσεων και τον εντοπισμό συμπεριφορών. Τέλος, ο Kilberg (1996) υποστήριξε
ότι μεταξύ των κύριων καθηκόντων καθοδήγησης είναι η αύξηση της ανοχής της
ασάφειας, η ανάπτυξη της ικανότητας των coachees να διαχειρίζονται την πρόοδό τους
και τις εντάσεις μεταξύ των διαφορετικών ρόλων και αναγκών τους.
Στόχος κάθε coach είναι να βοηθήσει τα άτομα να «ξεκλειδώσουν» τα θετικά τους
χαρακτηριστικά, να αντιληφθούν τις επιλογές και τις διεξόδους που έχουν για να
επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη
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κατάλληλων στρατηγικών (Cook, 2009). Στην πράξη, το coaching είναι ένας διάλογος
ανάμεσα στον coach και τον coachee. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μονόλογο από
την πλευρά του coach. Ο ρόλος του coach είναι κατά κύριο λόγο να ακούει τον coachee.
Πρόκειται για μια συζήτηση με συγκεκριμένο σκοπό που βοηθάει το άτομο να βελτιωθεί,
να προσπεράσει πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει και να αποκτήσει νέες δεξιότητες
(Payne, 2007).
Η τελευταία έκδοση ερωτηματολογίου αναφορικά με συμπεριφορές που παρουσίασαν οι
Dehan και Nilsson (2017), έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να
δημιουργήσουν στοιχεία για τις αντιληπτές συμπεριφορές στη σχέση καθοδήγησης. Οι
ερευνητές αναφέρουν μία αρχική μελέτη μεγάλης κλίμακας των συμπεριφορών
καθοδήγησης χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο μεταξύ 537 στελεχών και 559
coaches καθώς και 221 κατώτερων στελεχών που ήταν αποδέκτες της συμπεριφοράς των
στελεχών. Η μελέτη επιδεικνύει σημαντικές διαφορές στην αντιληπτή συμπεριφορά των
ατόμων που διαφέρουν ως προς την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα. Σημαντικές
διαφορές διαπιστώνονται, επίσης, για τις έννοιες εκείνες που αναγνωρίζονται ως
«στελέχη» έναντι «συμβούλων» και για αυτούς που εξετάζουν τις συμπεριφορές από την
άλλη πλευρά της σχέσης, τους αποδέκτες της καθοδήγης. Ορισμένες από τις διαφορές
μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι οι πιο έμπειροι coaches αντιλαμβάνονται ότι
αναπτύσσουν διαφορετικές συμπεριφορές προγύμνασης. Περαιτέρω, διαφαίνεται πώς
ένα εργαλείο όπως αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καθιερωθούν
συμπεριφορές καθοδήγησης και ακόμη να αξιολογηθούν οι δεξιότητες εκείνων που
ασκούν τέτοιες συμπεριφορές καθοδήγησης.
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η ανάγκη και το ενδιαφέρον των
επιχειρήσεων για τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων τους. Προσλαμβάνοντας
έμπειρους coach, αποσκοπούν στο να αναγνωρίζουν τα δυνατά και αδύναμά τους σημεία
και να θέτουν νέους στόχους, ανακαλύπτοντας τις απαντήσεις στα διάφορα λειτουργικά
τους προβλήματα. Σύμφωνα με το Stone (2007), ήδη από το 1999, το 90% των
επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσέφεραν κάποια μορφή
καθοδήγησης στα ανώτερα στελέχη τους προκειμένου να διασφαλίσουν την μελλοντική
τους επιτυχία ή να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες.
Σήμερα, δεν είναι μόνο οι εταιρίες που επιδιώκουν τη συνεργασία με έμπειρους coaches,
αλλά πολλές φορές η συμβολή τους επιδιώκεται από τους ίδιους τους managers και τους
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εργαζόμενους. Είναι ευρέως πλέον αντιληπτό, ακόμη και από τα χαμηλότερα σε βαθμίδα
στελέχη, ότι η συμμετοχή ενός εσωτερικού ή εξωτερικού coach παίζει καθοριστικό ρόλο
στην καθημερινή λειτουργία ενός οργανισμού. Άλλωστε, δεν έχει συνδεθεί άδικα με τη
διαδικασία του management και τον κύκλο των λειτουργιών του. Βοηθάει σε μεγάλο
βαθμό να τεθούν αλλά και να επιτευχθούν οι στόχοι, τόσο σε ατομικό όσο και σε
οργανωσιακό επίπεδο, καθώς μέσω την άμεσης συνεργασίας coach και coachee, το άτομο
«ξεκλειδώνει» τις δυνατότητες του, μαθαίνει και προοδεύει (Cook, 2009).
Οι managers, που διαθέτουν ικανότητες ενός coach, είναι σε θέση να ενισχύσουν την
απόδοση των υφισταμένων τους ξεκαθαρίζοντας ακριβώς τους στόχους που επιδιώκουν
να πετύχουν και δείχνοντάς τους καλύτερους τρόπους για τα καταφέρουν. Βασική τους
επιδίωξη είναι πάντα η καλή συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας, ενώ, μέσω της
αναπροσαρμογής των θέσεων εργασίας, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων αυξάνοντας, και με τον τρόπο αυτό, τη συνεισφορά του κάθε εργαζομένου
στο τελικό αποτέλεσμα (κατανεμημένη ηγεσία) (Boyce κ.α., 2010). Όλα τα παραπάνω
έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά πλεονεκτήματα για τον οργανισμό, όπως είναι η υψηλή
παραγωγικότητα, τα μειωμένα λειτουργικά κόστη, η αύξηση των κερδών αλλά και η
ενίσχυση της φήμης του οργανισμού (Stone, 2007).
To coaching αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους πλέον αποδεδειγμένους τρόπους
βελτίωσης της απόδοσης κάθε οργανισμού. Ο Peterson (1996) τονίζει ότι πρόκειται για
μια τεχνική ανεκτίμητη για κάθε επαγγελματία, καθώς οι τρόποι εφαρμογής της ποικίλουν
σε μεγάλο βαθμό και τα οφέλη αυτής είναι ορατά ακόμη και σε περιορισμένο χρόνο.
Μέθοδοι καθοδήγησης δύναται να εφαρμοστούν με πολλούς τρόπους και ανά πάσα
στιγμή. Μπορούν να λάβουν χώρα σε κατά πρόσωπο συναντήσεις, μέσω τηλεφώνου ή
και μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κατά τη διάρκεια της εργασίας, πριν ή
και μετά από αυτή ακόμη και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή γευμάτων (Cook,
2009).
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε, από το περιοδικό Fortune το 2006, σε επιχειρήσεις που
ενθάρρυναν την εφαρμογή τεχνικών coaching, έδειξε τα πλεονεκτήματα που μπορεί να
προσφέρει η καθοδήγηση σε έναν οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, το 53% των
ερωτηθέντων έκανε λόγο για σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Το 48%
αναφέρθηκε στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών
αλλά και της οργανωτικής δομής της επιχείρησης. Ενώ, το 39% παρατήρησε
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αξιοσημείωτη βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες
έκαναν λόγο για μείωση των παραπόνων των πελατών (34%), μείωση στα κόστη (23%),
αύξηση της κερδοφορίας (22%), και διατήρηση των θέσεων εργασίας από τα στελέχη που
έτυχαν καθοδήγησης (32%) (Cook, 2009).
Συνοψίζοντας, λοιπόν, το coaching αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του management ενός
οργανισμού. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία που μαζί με την διαδικασία της
ανατροφοδότησης (feedback) είναι από τις σημαντικότερες διεργασίες μέσα σε αυτόν.
Όπως ακριβώς, κατά τη διοίκηση μιας επιχείρησης, θέτονται οι στόχοι της και
ενθαρρύνεται η εφαρμογή νέων ιδεών, έτσι ακριβώς συμβαίνει και κατά τη διαδικασία
του coaching. Θέτονται οι προσωπικοί στόχοι των στελεχών και τίθενται σε εφαρμογή
σχέδια ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους, όπου κατά τη διαδιακασία της
ανατροφοδότησης αξιολογούνται και είτε βελτιώνονται είτε απορρίπτονται (Cook, 2009).

1.1 Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού coach
Ενάς καλός coach έχει την ικανότητα να διακρίνει τι είναι αυτό που έχει ανάγκη το
στέλεχος προκειμένου να αυξήσει την απόδοσή του και να μεταβεί στο επόμενο στάδιο.
Πρώτο του μέλημα αποτελεί ο προσδιορισμός τόσο των δυνατών και αδύναμων σημείων
όσο και ο εντοπισμός των κενών που υπάρχουν μεταξύ την πραγματικής απόδοσης και
της επιθυμητής. Η καθοδήγηση ξεκινάει πάντα με ένα πλάνο δράσης προσανατολισμένο
στα αποτελέσματα. Ο coach ενθαρρύνει τον coachee να δει τις δυνατότητες που υπάρχουν
και να θέσει ο ίδιος τους στόχους του, δείχνοντάς του σε ποιο βαθμό η συμπεριφορά του
επηρεάζει την απόδοση ολόκληρης της ομάδας.
Αποτελεσματικός είναι ο coach που στέκεται με σεβασμό στο πλάι του coachee ως
ακροατής, βοηθώντας τον να σκεφτεί βαθύτερα συγκεκριμένα ζητήματα και να
αναγνωρίσει τι χρειάζεται να κάνει. Τον χαρακτηρίζει η ενσυναίσθηση, γεγονός που του
επιτρέπει, μέσω ερωτήσεων, να τον κατανοήσει και να τον κατευθύνει, με τέτοιο τρόπο,
ώστε να προσαρμόσει γνώμες, απόψεις και ιδέες που δεν ήταν ιδιαίτερα γόνιμες στο
παρελθόν. Ακούει αρκετά και συμβουλεύει μόνο όταν είναι βέβαιος ότι το στέλεχος
μπορεί να τον ακούσει (Payne, 2007).
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Οι Barner και Higgins (2007) υποστηρίζουν ότι το coaching είναι κοινώς αποδεκτό ως
δραστηριότητα που μπορεί να υποστηρίξει τα άτομα στο πεδίο της ανάπτυξης και της
οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν περισσότεροι
οργανισμοί πρόθυμοι να επενδύσουν στην συμβουλευτική υποβοήθηση. Με δεδομένη
αυτή την αυξανόμενη επένδυση και τον έντονο αντίκτυπο που μπορεί να έχει η
αποτελεσματική υποβοήθηση για τις επιδόσεις του οργανισμού, δημιουργείται η αίσθηση
του χρέους προς τους πελάτες να διενεργηθεί μία ειλικρινής καταγραφή του ιστορικού
και των μεθόδων των στελεχών και να αναγνωριστούν, πάνω στις ενέργειες αυτές,
πιθανές αδυναμίες και λάθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν μελλοντικά. Οι συγγραφείς
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, αν και οι coaches τείνουν να είναι εκλεκτικοί στις
μεθόδους που αυτοί εφαρμόζουν, τείνουν ωστόσο να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους
σε ένα από τα τέσσερα μοντέλα που επικρατούν: το κλινικό μοντέλο, το συμπεριφορικό
μοντέλο, το συστημικό και το μοντέλο κοινωνικού κονστρακτιβισμού. Αυτά τα μοντέλα
ενημερώνουν τον coach και διαμορφώνουν τις προσεγγίσεις που υιοθετούν οι
επαγγελματίες στην κατεύθυνση του τρόπου υποβοήθησης και παρέμβασης στο
εργασιακό περιβάλλον.

1.2 Η αντίσταση των ανώτερων στελεχών
Παρόλα τα θετικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει η
συμβουλευτική υποβοήθηση σε έναν οργανισμό και στο δυναμικό του, δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις των στελεχών που αντιστέκονται να την εντάξουν στην καθημερινότητά
τους. Οι λόγοι αντίστασης σχετίζονται κυρίως με την δύσκολη και πολύ φορτωμένη από
υποχρεώσεις καθημερινότητα. Γνώμη μερίδας των στελεχών είναι ότι ο ελεύθερος χρόνος
που διαθέτουν είναι αρκετά περιορισμένος έως και ανύπαρκτος ώστε να καθοδηγήσουν
αποτελεσματικά τους υφισταμένους τους. Ενώ, συχνά πολλοί managers θεωρούν ότι ο
κάθε εργαζόμενος γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και έχει την αποκλειστική ευθύνη
της επαγγελματικής του ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να αγνοούν ή απλά να παραλείπουν
να ασχοληθούν με τεχνικές coaching.
Ωστόσο, το coaching δεν εξαρτάται ιδιαίτερα από τον διαθέσιμο χρόνο. Η καθοδήγηση
και η ανάπτυξη των εργαζομένων οφείλει να είναι συστηματική και συνεχής γιατί, στην
αντίθετη περίπτωση, όλο το βάρος των υποχρεώσεων επέρχεται στα ίδια τα στελέχη,
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γεγονός που κάθε άλλο παρά θετικά μπορεί να συνεισφέρει στην αποτελεσματική
λειτουργία της επιχείρησης (Cook, 2009). Επίσης, η συνεχής καθοδήγηση και εκπαίδευση
του προσωπικού επιβεβαιώνει ότι έχουν λάβει γνώση των αξιών και της αποστολής του
οργανισμού και ότι, σε κάθε περίπτωση, έχουν ξεκάθαρη εικόνα των προτεραιοτήτων και
των ρόλων που τους έχουν ανατεθεί (Stone, 2007).

2. Mentoring
Κάθε επιτυχημένος άνθρωπος όταν ερωτηθεί για την καριέρα του και τους τρόπους που
τα έχει καταφέρει, έχει να επιδείξει πάντα κάποιο άτομο το οποίο έχει επηρεάσει σε
μεγάλο βαθμό στην επαγγελματική του πορεία. Έχει παρατηρηθεί ότι όλο και
περισσότεροι διευθυντές, εργαζόμενοι αλλά και επαγγελματίες αναζητούν έμπειρους
coaches που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν άμεσα και με μικρότερο κόπο τους στόχους
τους. Μέσω της καθοδήγησης μειώνεται η διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
επιταχύνεται η πρόοδος, χτίζοντας με τον τρόπο αυτό τις επόμενες γενιές ηγετών.
Σύμφωνα με το Shea (1992), η λέξη «μέντωρ» έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και
συγκεκριμένα στην Οδύσσεια του Ομήρου. Ο Μέντωρ ήταν φίλος του Οδυσσέα, ο οποίος,
το διάστημα που ο Οδυσσέας έλειπε στην Τροία, είχε αναλάβει την καθοδήγηση του
Τηλέμαχου, ώστε να γίνει ένας σοφός ηγέτης στην αρχαία Ελλάδα. Λέγεται, επίσης, ότι
την μορφή του Μέντορα έπερνε η Θεά Αθηνά που με τη σοφία της καθοδηγούσε τους
ανθρώπους. Ωστόσο, στην Οδύσσεια δεν αναφέρθηκαν ποτέ μέθοδοι καθοδήγησης, αλλά
αφήνονταν στην φαντασία του κοινού.
Στις μέρες μας, οποιαδήποτε συζήτηση αφορά στην απόδοση του προσωπικού έχει άμεση
συσχέτιση με το mentoring. Παρόλο, όμως, που οι σχέσεις καθοδήγησης που
δημιουργούνται σήμερα αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, υπάρχουν κάποιες
«παρεξηγήσεις» αναφορικά με το τι είναι στην πραγματικότητα το mentoring. Δεν είναι
λίγα τα άρθρα που εστιάζουν στον καθογητικό ρόλο του μέντορα αγνοώντας ότι ο
μέντορας αποτελεί πρότυπο, εμψυχώνει, υποστηρίζει ενώ, συγχρόνως, έχει το ρόλο του
μεσολαβητή στην επικοινωνία. Επίσης, ρόλος του μέντορα είναι να εστιάζει στο άτομο
ως προσωπικότητα και όχι μόνο στην τρέχουσα θέση εργασίας του ή στην ανάπτυξη της
καριέρας του, όπως έχει επικρατήσει.
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Η μετα-ανάλυση της Hezlett (2003, ό.α. στο Ragins & Kram, 2007), εξέτασε το άτομο
που λαμβάνει καθοδήγηση, με επίκεντρο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το ιστορικό
της σταδιοδρομίας και τις ατομικές διαφορές. Τα ευρήματα της ανάλυσης έδειξαν ότι τα
παντρεμένα άτομα, που έδωσαν υψηλότερη βαθμολογία στα μέτρα αρρενωπότητας, ήταν
περισσότερο πιθανόν να έχουν μέντορες. Αντίθετα, το φύλο, η ηλικία, τα οργανωτικά
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και η θηλυκότητα δεν ήταν καθοριστικοί
παράγοντες για το εάν ένα άτομο είχε ή όχι έναν μέντορα. Η συμμετοχή στο έργο και οι
βασικές αυτο-αξιολογήσεις βρέθηκαν να έχουν ισχυρές σχέσεις με καθοδήγηση στις
ληφθείσες λειτουργίες. Αυτό δείχνει ότι τα άτομα που ασχολούνται περισσότερο με την
εργασία και έχουν ευνοϊκή αντίληψη για τον εαυτό τους, είναι πιο συχνά οι αποδέκτες της
καθοδήγησης. Στην έρευνα της Hezlett, δεν έγιναν διακρίσεις μεταξύ επίσημων και
άτυπων σχέσεων καθοδήγησης.
Οι Allen κ.α. (2004) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ των δύο συμβουλευτικών υπηρεσιών,
της επαγγελματικής και της ψυχοκοινωνικής, και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από
την σχέση καθοδήγησης. Υπολόγισαν ότι θα υπήρχε μια ισχυρότερη θετική σχέση μεταξύ
αφενός των λειτουργιών που σχετίζονται με την καριέρα και τα αντικειμενικά
αποτελέσματα, και αφετέρου των ψυχοκοινωνικών λειτουργιών και υποκειμενικών
αποτελεσμάτων. Στην έρευνα αυτή, τα αντικειμενικά αποτελέσματα θεωρήθηκε ότι
κατέχουν συγκεκριμένη μορφή, όπως η αποζημίωση και οι προαγωγές, ενώ οι
υποκειμενικές εκβάσεις ήταν λιγότερο απτές και πιο συναισθηματικές, όπως η επίτευξη
σταδιοδρομίας και η ικανοποίηση από την εργασία. Ενώ, η πρώτη υπόθεση
υποστηρίχθηκε, η δεύτερη έλαβε ελάχιστη υποστήριξη. Οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η καθοδήγηση σχετικά με τη σταδιοδρομία μπορεί να παρέχει
ενημερωτική και οργανική κοινωνική υποστήριξη που μπορεί να επηρεάσει την καριέρα
του ατόμου και την ικανοποίηση του στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, επιβεβαίωσαν τη γενικά αποδεκτή αντίληψη ότι θα προκύψουν περισσότερα
οφέλη σε εκείνους που εμπλέκονται σε σχέσεις καθοδήγησης παρά σε εκείνους που δεν
εμπλέκονται. Αυτή η ανάλυση δεν έκανε καμία διάκριση μεταξύ επίσημης και άτυπης
καθοδήγησης, αλλά οι συγγραφείς προτείνουν ότι η φύση της σχέσης (τυπική έναντι
ανεπίσημων) μπορεί να είναι ένας μετριοπαθής παράγοντας και προτείνεται αυτή ως μια
οδός για μελλοντική έρευνα.
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Στη σημερινή παγκόσμια αγορά, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία των
εργαζομένων δεν αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Ως εκ τούτου, η ηγεσία πρέπει να
στοχεύει ξεκάθαρα στην επιμόρφωση και ανάπτυξη του προσωπικού που επιτελούν
στόχους (Dawson, 2014). Επισήμως, η καθοδήγηση χρησιμεύει ως όχημα, το οποίο
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανώσεις για να διευκολύνουν την επαγγελματική
κατάρτιση και ανάπτυξη στον εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με την Eastman (2016) η σχέση
ανάμεσα σε μέντορα και στέλεχος συνήθως αποφέρει θετικά αποτελέσματα για το άτομο
που δέχεται τις οδηγίες και την καθοδήγηση. Επιπρόσθετα, οι Ragin και Verbos, (2007)
τονίζουν πιο σύγχρονες μελέτες και υπογραμμίζουν ότι η διδασκαλία και η καθοδήγηση
είναι επωφελείς τόσο για τους μέντορες όσο και για τα στελέχη. Τέλος, στην ερευνά τους
παρατηρούν ότι παρά την αύξηση στη χρήση προγραμμάτων καθοδήγησης στους
οργανισμούς, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο εφαρμογής προγραμμάτων ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι Wilson και Elman (1990) διαπιστώνουν ότι ο οργανισμός αποτελεί τον τρίτο πυλώνα
που επηρεάζει τη συμβουλευτική σχέση στο εργασιακό περιβάλλον του ατόμου. Φαίνεται
εύλογο να υποτεθεί ότι ένας οργανισμός επωφελείται από όλα τα είδη ατομικής
καθοδήγησης, ωστόσο ένα πρόγραμμα καθοδήγησης που καθιερώνεται από τη διοίκηση
του οργανισμού για όλο το προσωπικό, θέτει συγκεκριμένους στόχους για το πρόγραμμα
συνολικά (Stone, 2007), και ως εκ τούτου τα δυνητικά οφέλη της καθοδήγησης είναι
υψηλότερα από ότι στην περίπτωση των ατομικών συμβουλευτικών προγραμμάτων.
Επιπλέον, όταν η καθοδήγηση παρέχεται από έναν οργανισμό, δίνεται ιδιαίτερη σημασία
στην αναγνώριση των πιθανών ωφελειών και στην τοποθέτηση μίας κοινής προσέγγισης
στα πράγματα. Ωστόσο, σημειώνεται στην έρευνα ότι μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο είχε
δοθεί πολύ μικρή προσοχή στα οφέλη και τα μειονεκτήματα της καθοδήγησης από την
οπτική γωνία του οργανισμού.
Η ιστορική έρευνα του Kram (1983) ώθησε το πεδίο καθοδήγησης να αυξήσει το επίπεδο
σημασίας των σχέσεων του μέντορα σε οργανισμούς και να διακρίνει την καθοδήγηση ως
ξεχωριστή διαδικασία διαδραστικής μάθησης. Ο Kram, ως ιστορικός και από τους
πρωτοπόρους στο τομέα της θεωρίας της καθοδήγησης, ανακάλυψε δύο συγκεκριμένες
λειτουργίες καθοδήγησης της καριέρας του προσωπικού, την επαγγελματική καθοδήγηση
και την ψυχοκοινωνική καθοδήγηση.
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2.1 Λειτουργίες καθοδήγησης
Τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων των οργανισμών αξιοποιούν πρωτοβουλίες
καθοδήγησης και πόρους που θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση και την επαγγελματική
εξέλιξη (Ghosh, 2012). Η επαγγελματική καθοδήγηση και η ψυχοκοινωνική καθοδήγηση,
ως λειτουργίες, είναι συνήθεις στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον (Allen κ.α., 2004). Η
καριέρα ή η επαγγελματική καθοδήγηση επικεντρώνεται στην τεχνική και τη
συναλλακτική καθοδήγηση σταδιοδρομίας στη δουλειά. Η άτυπη καθοδήγηση
περιλαμβάνει ένα ανώτερο άτομο στην εταιρεία όπου επικεντρώνεται ο επιχειρηματικός
διάλογος του οργανισμού και χρησιμοποιούνται οι άγνωστοι κανόνες που περιλαμβάνουν
την κουλτούρα και το όραμα της εταιρίας για να δημιουργήσουν αίσθημα δέσμευσης από
τον μέντορα στον προστατευόμενο. Η ψυχοκοινωνική καθοδήγηση χρησιμεύει ως
δεύτερη λειτουργία καθοδήγησης για την βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του
ατόμου. Σύμφωνα με το συμπέρασμα των Allen κ.α. (2004), οι ερευνητές καθόρισαν την
ψυχοκοινωνική καθοδήγηση ως συναισθηματική πτυχή της καθοδηγητικής σχέσης. Η
ψυχοκοινωνική

καθοδήγηση

επικεντρώνεται

στη

δημιουργία

σχέσεων

και

συναισθηματικής υποστήριξης μεταξύ του μέντορα και του coachee.

2.2 Τύποι σχέσεων καθοδήγησης
Εκτός από τη σταδιοδρομία και τις ψυχοκοινωνικές λειτουργίες καθοδήγησης, οι
θεωρητικοί της καθοδήγησης υποστηρίζουν ότι δύο είναι οι τύποι σχέσεων που υπάρχουν
μέσα στους οργανισμούς: επίσημες και ανεπίσημες. Το σημαντικό έργο των Allen κ.α.
(2006) διαπίστωσε ότι υπάρχουν επίσημες σχέσεις καθοδήγησης μέσω προγραμμάτων
της εταιρίας. Επίσης, η επίσημη καθοδήγηση είναι μια τυποποιημένη βέλτιστη πρακτική
μέσα σε οργανισμούς, ιδρύματα και κοινότητες για την επαγγελματική ανάπτυξη των
εργαζομένων. Οι γραμμές καθοδήγησης θα μπορούσαν να είναι θολές μεταξύ επίσημης
και άτυπης καθοδήγησης στην εργασία.

Οι Chao κ.α. (1992) ορίζουν την άτυπη

καθοδήγηση ως τη διαδικασία όπου ο μέντορας που διαχειρίζεται την σχέση, δεν
αναγνωρίζεται επίσημα από τον οργανισμό. Ενώ, η άτυπη καθοδήγηση δεν έχει
σημαντική δομή για να διαμορφώσει μια σχέση καθοδήγησης. Η άτυπη καθοδήγηση
υφίσταται εδώ και αιώνες και εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε οργάνωση με την έγκριση ή
χωρίς την έγκριση της ηγεσίας.
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2.3 Κύκλος ζωής και φάσεις καθοδήγησης
Στη θεωρία των σχέσεων, ο Kram (1983), υποστήριξε ότι οι συμβουλευτικές σχέσεις
έχουν σημαντικό αριθμό θετικών και μερικές φορές αρνητικών επιπτώσεων στους
συμβούλους και τα στελέχη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της καθοδήγησης. Η
θεωρία περιγράφει τα αναπτυξιακά στάδια όπου ένας νέος ηγέτης θα περάσει σε μια
σχέση καθοδήγησης. Για παράδειγμα, κατά την αρχική φάση, οι νέοι ηγέτες αναπτύσσουν
την καριέρα, τα όνειρα, τους στόχους και τις προσδοκίες τους. Οι νέοι ηγέτες έχουν επίσης
την επιθυμία να δημιουργήσουν στενά δίκτυα και να επιδιώξουν να αναπτύξουν μια
σχέση με έναν έμπειρο μέντορα για να βοηθήσει με την μετάβαση, τα πολιτιστικά
πρότυπα και την πλοήγηση μέσα σε εταιρίες.
Η θεωρία σχέσης μέντορα - στελέχους του Kram (1983) παρέχει μια επισκόπηση της
διαδικασίας που οι μέντορες και οι προστατευόμενοι ξεκινούν κατά τη διάρκεια
πολλαπλών σταδίων της σχέσης συνεργασίας τους. Δεκαοκτώ εργαζόμενοι σε επίπεδο
εισόδου και σε επίπεδο διαχειριστή συμφώνησαν να συμμετέχουν στη μελέτη του Kram.
Οι ερευνητές ζήτησαν συνεντεύξεις από συμβούλους και στελέχη, τις προσωπικές τους
συμβουλές καθοδήγησης και πραγματοποίησαν συζητήσεις σε διάφορες φάσεις της. Τα
αποτελέσματα των συνεντεύξεων έδειξαν ότι ο μέντορας ασκεί σημαντική επιρροή στην
βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του
ατόμου που δέχεται την καθοδήγηση. Κατά τη διάρκεια μιας σχέσης καθοδήγησης, οι
νέοι ηγέτες παρέχουν, κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, υποστήριξη και
καθοδήγηση σε στελέχη και τους δίνουν κίνητρα να βελτιωθούν και να αναπτύξουν
αίσθημα δέσμευσης για τον οργανισμό και αυτά που πρεσβεύει.

2.4 Καριέρα και Πρόοδος
Η καθοδήγηση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και την εξέλιξη της καριέρας.
Προηγούμενως ερευνητικές μελέτες αναγνώρισαν οφέλη σταδιοδρομίας και τον
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η καθοδήγηση σε ένα οργανωσιακό πλαίσιο. Μια
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρίσκει άμεση πρόοδο μεταξύ των σχέσεων
καθοδήγησης και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας για τα στελέχη. Η καθοδήγηση έχει μια
ποικιλία από θετικά αποτελέσματα σταδιοδρομίας τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες
(Ramaswami κ.α., 2010). Η προσδοκία για τη δημιουργία οφελιών στον τομέα της
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καριέρας, που στηρίζονται στην επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη, ωθεί τα
άτομα στην υιοθέτηση της κουλτούρας της εταιρίας, γεγονός που συμβάλλει στην εξέλιξη
της σταδιοδρομίας.

2.5 Θεωρία σταδιοδρομίας- κινητοποίησης
Το σημαντικό έργο του London (1983), περιγράφει μια θεωρία του κινήτρου
σταδιοδρομίας ως τα διάφορα εκείνα στοιχεία που περιγράφουν το πώς ένα άτομο
διαχειρίζεται, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, αποφάσεις και
συμπεριφορές. Οι θεωρητικοί των κινήτρων υποδεικνύουν ότι η ατομική κινητοποίηση
αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των στελεχών που ταυτίζονται με τα οράματα
εταιρίας και την κουλτούρα αυτής, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα παρέκκλισης από
την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Τα παραπάνω επηρεάζουν τους υπαλλήλους στον
τρόπο που αναζητούν θέσεις εργασίας, παίρνουν αποφάσεις ώστε να παραμείνουν ή να
αποχωρήσουν από μια εταιρία, να επιτύχουν στόχους απασχόλησης και να σχεδιάσουν
όλους τους στόχους για το σύνολο της εταιρίας. Τέλος, προωθείται με τον τρόπο αυτό το
κίνητρο σταδιοδρομίας και το ηγετικό κίνητρο που καλύπτει ευρείες επιλογές εργασίας
και δράσεις.

3. Counselling
Η συμβουλευτική υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει την κουλτούρα ενός οργανισμού
επειδή εισάγει διαφορετικές προοπτικές και τρόπους συνεργασίας με ανθρώπους,
βλέποντας τους ανθρώπους σε σχέση με τον οργανισμό. Παρέχει ένα σύστημα, όπου οι
εργαζόμενοι ακούγονται και βοηθούνται ώστε να λαμβάνουν ζωτικές αποφάσεις. Η
«πλευρά» του εργατικού δυναμικού αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και η
συμβουλευτική συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην επιτυχία του οργανισμού. Κατά
την παροχή συμβουλών, ο coach δείχνει ότι ενδιαφέρεται και για τους υπαλλήλους.
Επίσης, μια ακόμη σημαντική συμβολή της παροχής συμβουλών είναι ότι εξετάζει θετικά
την ανεπιθύμητη συμπεριφορά, ενώ, οι πειθαρχικές ενέργειες δεν είναι απαραίτητες.
Μπορεί να επιτευχθεί μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμού και
αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ τους. Οι εργοδότες θεωρούν την παροχή
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συμβουλών ως έναν τρόπο να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να αντιμετωπίσουν και να
διαχειριστούν τα περίπλοκα περιστατικά που εμφανίζονται στους οργανισμούς.
Επομένως, η συμβουλευτική μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέσο ενίσχυσης της πνευματικής
και συναισθηματικής ευημερίας των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον Mortensen και Schmuller (1960), οι οργανωμένες συμβουλευτικές
πρακτικές έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να βοηθήσουν το άτομο να: (i) αυξήσει τη
γνώση του εαυτού του, (ii) να επιλύσει άμεσα προβλήματα, (iii) να μείωσει τις εντάσεις
που προκύπτουν από απογοητεύσεις, ανησυχίες κ.λ.π. και (iv) να βελτιώσει τις δεξιότητες
και τις γνώσεις που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων του. Συμβουλευτική
στο χώρο εργασίας πραγματοποιείται μέσω της συζήτησης του προβλήματος ενός
υπαλλήλου, όπου συνήθως έχει συναισθηματικό περιεχόμενο, για να βοηθηθεί ο
υπάλληλος να αντιμετωπίσει καλύτερα την κατάσταση. Διάφοροι παράγοντες έχουν
συμβάλει στην ανάπτυξη και τη δημοτικότητα της συμβουλευτικής στον χώρο εργασίας.
Στο ένα επίπεδο, η παροχή συμβουλών στο χώρο εργασίας μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως
εφαρμογή μεθόδων σύντομης ψυχολογικής παρέμβασης επικεντρωμένης στη σχέση που
έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε άλλες περιπτώσεις. Μια ξεχωριστή δυνατότητα της
παροχής συμβουλών στο χώρο εργασίας είναι ότι ο coachee βλέπει ένα σύμβουλο που
ευαισθητοποιείται αναφορικά με τις προσωπικές και εργασιακές πιέσεις που μπορεί να
παρουσιαστούν. Η συμβουλευτική στο χώρο εργασίας αποτελεί μια συστηματική, αλλά
και ατομική, παρέμβαση. Επιδιώκει να βελτιώσει την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Οι
εργαζόμενοι θα νιώθουν άνετα για τον εαυτό τους αλλά και για άλλους ανθρώπους και
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής. Η παροχή συμβουλών έχει ως
στόχο να οδηγήσει σε αυξημένη αυτοπεποίθηση εκ μέρους του coachee.
Ως σχέση βοήθειας, ένας στόχος της συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει το άτομο να
βελτιώσει τον εαυτό του. Έτσι, το άτομο θα είναι σε θέση να αναλάβει τη ζωή του. Το
άτομο είναι εξοπλισμένο με κατάλληλες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη λήψη
σοφών αποφάσεων και την αλλαγή της συμπεριφοράς του για την επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων. Ο ρόλος του coach αναβαθμίζεται πλέον στην παροχή στήριξης στο
άτομο ώστε να οργανώνει τις κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες που θα βοηθούσαν στην
ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Ο coach δεν πρέπει να είναι κριτικός, δίνοντας στον
coachee την αίσθηση ότι η κατάστασή του είναι απελπιστική. Αντ’ αυτού, πρέπει να
ενθαρρύνει τον coachee να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, η επιτυχία του οποίου θα βοηθήσει
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στη διάρκεια της ατομικής ενθάρρυνσης. Η παροχή συμβουλών δεν αφορά μόνο την
υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης πορείας δράσης. Ο coach στο χώρο εργασίας αναμένεται
να κατανοεί την κουλτούρα του οργανισμού και των παραγόντων του χώρου εργασίας
που ασκούν επιρροή στο έργο τους. Παρόλο που η παροχή συμβουλών αποτελεί
σημαντικό συστατικό στοιχείο του εργαζομένου για την υποστήριξη του και την
αποτελεσματικότητά του στην παροχή υπηρεσιών, ο coach πρέπει να αναπτύξει εμπειρία
σε διάφορες συναφείς δραστηριότητες, όπως είναι η καθοδήγηση, η διαμεσολάβηση, η
διαχείριση τραυμάτων και πρακτικών πληροφοριών, αλλά και η διαχείριση του χρέους,
οι νομικές συμβουλές ή η παροχή χρήσιμων πληροφοριών (Hughes & Kinder, 2007)
Η εισαγωγή μιας συμβουλευτικής υπηρεσίας μπορεί να αρχίσει να αλλάζει τον τρόπο με
τον οποίο οι coaches και οι διευθυντές προτρέπουν το προσωπικό να σκέφτεται και να
μιλά για συναισθηματικές δυσκολίες και προσωπικά προβλήματα. Η αποδοχή της
παροχής συμβουλών στο χώρο εργασίας συνδέεται ασφαλώς με αλλαγές στην έννοια της
εργασίας, όπως είναι η μετακίνηση από συλλογικό σε πιο ατομικό τρόπο συμβουλής και
η καθοδήγηση των εργαζομένων (Wainwright & Calnan, 2002).
Σύμφωνα με τον Chester Barnard Irvin (1938), που ήταν ο πρώτος υποστηρικτής της
οργανωτικής συμπεριφοράς, η οργανωτική αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον
οποίο ο οργανισμός είναι σε θέση να ικανοποιήσει τα κίνητρα των ατόμων. Υπολόγισε
ότι εάν μια οργάνωση ικανοποιεί τα κίνητρα των υπαλλήλων της και επιτυγχάνει τους
σαφείς στόχους της, η συνεργασία και η παραγωγικότητα μεταξύ τους θα διαρκέσει. Η
συμβουλευτική αποτελεί ένα μέσο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης μακροπρόθεσμα.

3.1 Παροχή συμβουλών
Συμβουλευτική είναι η πράξη που βοηθά έναν coachee να έχει μια θετική αντίληψη για
τα πράγματα. Σκοπεύει να βοηθήσει το στέλεχος να αντιλαμβάνεται τα πράγματα από μια
διαφορετική οπτική γωνία από αυτό που αρχικά το αντιλαμβάνεται, για να επιτρέψει την
αποτελεσματική λειτουργία του ατόμου στο εργασιακό περιβάλλον. Η παροχή
συμβουλών μπορεί να επιτρέψει σε ένα στέλεχος να αναπτύξει θετικά συναισθήματα,
εμπειρίες και συμπεριφορές που θα διευκολύνουν τη θετική αλλαγή. Κατά την άποψη του
Diedrich (1996), προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες στο άτομο που αντιμετωπίζει
πρόβλημα και αξίζει επαγγελματικής βοήθειας για να το ξεπεράσει. Η συμβουλευτική
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είναι, επομένως, μια εξειδικευμένη υπηρεσία που εκτελείται από επαγγελματίες ή
εξειδικευμένο προσωπικό στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην πράξη χειρισμού
εξαιρετικών ατόμων ή ομάδων. Όπως εξηγείται από τους Willey και Andrew (1955), η
συμβουλευτική είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει δύο άτομα, όπου το ένα αναζητά
βοήθεια από ένα άλλο, επαγγελματικά εκπαιδευμένο άτομο, με σκοπό την επίλυση των
προβλημάτων και τον προσανατολισμό του προς ένα στόχο, ο οποίος οδηγεί στη μέγιστη
ανάπτυξη του. Στη συμβουλευτική, οι υπηρεσίες απαιτούνται για τα άτομα που
αντιμετωπίζουν αναπτυξιακά προβλήματα και, λόγω του μειονεκτήματος που
παρουσιάζουν, υποφέρουν στο συναισθηματικό τομέα λόγω κληρονομικών παραγόντων
ή περιβαλλοντικών συνθηκών. Ιστορικά ο όρος συμβουλευτική συσχετίστηκε με σοβαρά
προσωπικά προβλήματα, όπως το αλκοόλ, την εξάρτηση και την οικογενειακή κατανομή
(Tony, 2005). Τα τελευταία χρόνια ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως σε τέτοιο βαθμό που
ορισμένοι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι οι στελέχη δεν μπορούν να αποφύγουν να
ενεργούν ως coaches. Ωστόσο, ο όρος χρησιμοποιείται με αόριστο τρόπο και συχνά η
συμβουλευτική του εργαζόμενου δεν έχει καμία σχέση με ψυχοθεραπεία ή άλλες μορφές
επαγγελματικής συμβουλευτικής. Όταν η απόδοση ενός υπαλλήλου ή αυτή της ομάδας
εργασίας επηρεάζεται από προσωπικά προβλήματα, ο εργοδότης, ο επιβλέπων ή ο
διευθυντής πρέπει να παρεμβαίνουν.
Σύμφωνα με τον Rogers (2000) η παραπομπή σε επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί
να είναι απαραίτητη. Τα οφέλη της συμβουλευτικής για την απόδοση του οργανωσιακού
έργου εμφανίζονται όταν ένας οργανισμός δίνει λιγότερη προσοχή στην ευημερία των
υπαλλήλων του και το προσωπικό παρουσιάζει μειωμένη παραγωγικότητα. Αυτό
συμβαίνει επειδή πολλοί εργαζόμενοι συχνά επηρεάζονται από προσωπικά προβλήματα,
τα οποία οδηγούν σε μειωμένη απόδοση της εργασίας. Η συμβουλευτική είναι ένα από
τα μέσα που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της εργασίας σε κάθε ανθρώπινη
οργάνωση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβουλών στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό το
μέρος της υπηρεσίας παρέχεται σε μεγάλο βαθμό από τον οργανισμό και χρησιμοποιείται
από το προσωπικό, που χρειάζεται αυτό το επιπλέον επίπεδο υποστήριξης, ώστε να
βοηθηθεί να επιστρέψει στην εργασία του ή να ασχοληθεί με ζητήματα που διαφορετικά
θα είχαν επηρεάσει το επίπεδο απόδοσης του.
Η παροχή συμβουλών απόδοσης έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους μη αποδοτικούς
εργαζομένους να εντοπίζουν τις αιτίες των προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασία
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και έχουν ως αποτέλεσμα κακές επιδόσεις. Ο εργοδότης ή ο διευθυντής δεν θα πρέπει να
μεσολαβούν στη διαδικασία εντοπισμού και επίλυσης των προσωπικών προβλημάτων
όπως η κατάθλιψη, ο αλκοολισμός ή τα οικογενειακά προβλήματα των υπαλλήλων. Εάν
τα προσωπικά προβλήματα γίνουν εμφανή και επίμονα, οι εργοδότες πρέπει να
παραπέμψουν τον εργαζόμενο σε συμβουλευτικές υπηρεσίες με εμπειρογνώμονες για τον
εντοπισμό και την επίλυση των αιτιών αυτών των προσωπικών προβλημάτων. Η
εμπιστευτική υπηρεσία παροχής συμβουλών έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους
υπαλλήλους να αντιμετωπίσουν προσωπικά προβλήματα, ορισμένα από τα οποία
ενδέχεται να επηρεάζουν την απόδοση τους κατά την εργασία. Στην επιχείρηση, οι
περισσότεροι άνθρωποι είναι αρκετά ισορροπημένοι. Περιστασιακά, όμως, οι
εργαζόμενοι μπορεί να χρειαστούν πρόσθετη υποστήριξη, η οποία παρέχεται από
συμβούλους.

3.2 Coaches Υπαλλήλων
Η παροχή συμβουλών μπορεί να παρέχεται εσωτερικά από έναν επαγγελματία σύμβουλο
ή εξωτερικά, ίσως από ένα Ινστιτούτο Συμβουλευτικής Καθοδήγησης. Η συμβουλευτική
και ψυχολογική στήριξη των εργαζομένων αποτελεί τη βάση κάθε ανθρώπινης
οργάνωσης. Οι τρόποι παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν τηλεφωνική
συμβουλευτική, προσωπική συμβουλευτική, ψυχολογική ενημέρωση, υποστήριξη
ομάδας και νομικές συμβουλές. Το βασικό στοιχείο είναι η υποστήριξη του προσωπικού
σε κάθε δυσκολία που επηρεάζει την επαγγελματική τους ζωή. Βασική προϋπόθεση για
την υπηρεσία είναι η ικανότητα συνεργασίας με τους οργανισμούς και το προσωπικό τους
σε όλα τα επίπεδα (Hughes & Kinder, 2007).

4. Αφηγηματική Συμβουλευτική Υποβοήθηση (Narrative Coaching)
Οι βάσεις για την Αφηγηματική Συμβουλευτική Υποβοήθηση τέθηκαν για πρώτη φορά
από τον David Drake (2008) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ακολούθησαν ο
Stelter (2012) και Stelter and Law, (2010) στην Δανία και ο Law (2007). Ο Drake
επικεντρώθηκε κυρίως σε προοδευτικές αφηγηματικές τεχνικές βασιζόμενες σε άλλους
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τομείς, όπως είναι και η Ψυχολογία Gestalt11, ενώ ο Stelter στράφηκε στη βαθύτερη
κατανόηση των τεχνικών αυτών και στη συσχέτισή τους με τη Φιλοσοφία, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργατική τους φύση.
Παρόλου που η Αφηγηματική Συμβουλευτική Υποβοήθηση αποτελεί ένα νέο σχετικά
εργαλείο στον τομέα της ψυχοθεραπείας και της καθοδήγησης του ατόμου, οι Drake και
Stelter (2014) στηρίζουν το έργο τους στη σοφία χιλιάδων ετών. Λαμβάνουν υπόψη
έρευνες και ανακαλύψεις εκατοντάδων χρόνων που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στις
Κοινωνικές Επιστήμες όσο και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι νευροεπιστήμες. Ωστόσο,
η Αφηγηματική Συμβουλευτική Υποβοήθηση, που χάριν συντομίας, από εδώ και στο εξής
θα αποκαλείται με τα αρχικά της (Α.Σ.Υ.), δεν στηρίζεται απλά και μόνο στην Ψυχολογία.
Αποτελεί μια μοναδική και πολύπλευρη ανακάλυψη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
πολλούς τομείς και επίπεδα.
Σύμφωνα με τον Drake (2015), προκειμένου ο coach να έχει τη δυνατότητα να δουλέψει
σε πολλαπλά επίπεδα, προσεγγίζει τον συμβουλευόμενο μέσω τριών οδών. Η πρώτη
σχετίζεται με την αφηγηματική ψυχολογία του ατόμου. Ο coach εργάζεται με το άτομο
και, μέσω της αφήγησης, επιτυγχάνεται η βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας από το ίδιο
το άτομο αλλά και του ρόλου του στην ιστορία αυτή. Η δεύτερη εστιάζει στην
αφηγηματική διαδικασία κατά την οποία οι συμβουλευόμενοι αντιλαμβάνονται τους
εναλλακτικούς τρόπους αφήγησης των ιστοριών τους και τα εναλλακτικά νοήματα
αυτών. Ενώ, η τρίτη αφορά στις αφηγηματικές πρακτικές οι οποίες οδηγούν τελικά το
άτομο σε νέες αφηγήσεις. Οι τρεις παραπάνω οδοί ενσωματώνονται αρμονικά στη
διαδικασία της Α.Σ.Υ. υποβοηθώντας το άτομο να κατανοήσει βαθύτερα τον εαυτό του
και να αναπροσαρμόσει την ιστορία του.
Το coaching ως αφηγηματική συνεργατική πρακτική θα πρέπει να νοηθεί ως μία
διαδικασία που συνδυάζει στοιχεία από βιωματική, κοινωνική και φιλοσοφική οντολογική προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά στο συμβουλευτικό έργο, η φιλοδοξία του
καθοδηγητή είναι να παραμείνει ουδέτερος εστιάζοντας στους διαλόγους που
δημιουργούνται μετά τη διάδραση του συμβούλου και στελέχους. Οι δύο εταίροι του

1

Η Ψυχολογία Gestalt έχει ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα να ξεφύγουν από σκέψεις και εμπειρίες που
τους εμποδίζουν να ζήσουν το παρόν. Να απεγκλωβιστούν ουσιαστικά από συναισθήματα και εμπειρίες
και απολαύσουν το σήμερα ελεύθερα χωρίς ανησυχίες.
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διαλόγου έχουν μια αμοιβαία σχέση που χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς βαθμούς
συμμετρίας με την πάροδο του χρόνου. Στο διάλογο μεταξύ συμβούλου και στελέχους
συχνά γίνεται λόγος για αξίες και νοήματα, για κίνητρα, για το πάθος και τα σημαντικά
πράγματα στη ζωή, καθώς και οι δύο εισέρχονται σε ένα χώρο που καθρεπτίζονται οι
καθημερινές προκλήσεις και οι δυσκολίες της ζωής.
Έτσι, προκύπτουν οντολογικά και υπαρξιακά ερωτήματα στο διάλογο. Τα δύο μέρη
γίνονται φιλόσοφοι σε σχέση με «τα μεγάλα ερωτήματα στη ζωή». Ερωτήματα που έχουν
ισχυρό αντίκτυπο στην ταυτότητά τους και στο τρόπο σκέψης και λειτουργίας τους στο
συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Αυτή η μορφή διαλόγου μειώνει την παραδοσιακή
ασυμμετρία μεταξύ των δύο συνιστωσών. Και οι δύο υιοθετούν μια πιο αναπάντεχη
βασική στάση, όπου διερευνούν καίρια θέματα και αναζητούν νέες προοπτικές που θα
βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την εν γένει εργασιακή συμπεριφορά των στελεχών.
Αυτή η νοοτροπία τελικά επίσης παράγει συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένες
προκλήσεις ή ερωτήματα σχετικά με την εργασία, τη σταδιοδρομία ή την οικογενειακή
ζωή. Αντανακλώντας και ανακαλύπτοντας τις βασικές προσδοκίες του ατόμου, οι οποίες
μπορούν να διευκολύνουν την παροχή κατευθύνσεων στη δουλειά, στην καριέρα και στη
ζωή του.
Οι ακόλουθες τρεις πτυχές είναι συχνά ενσωματωμένα χαρακτηριστικά εξαιρετικά
επιτυχημένων συμβούλων. Οι πτυχές πρέπει να νοούνται ως σημαντικά συστατικά για
την τρίτη γενιά καθοδήγησης:
• Έμφαση στη δημιουργία νοήματος: Η έννοια αποσαφήνισης θεωρείται μία εκ των
κύριων στόχων του διαλόγου για την καθοδήγηση. Το νόημα είναι θεμελιώδες, γιατί
αποδίδουμε ιδιαίτερες αξίες στις εμπειρίες, τις ενέργειες, τις αλληλεπιδράσεις μας με
άλλους, τη ζωή και την εργασία. Τα πράγματα βγάζουν νόημα όταν καταλαβαίνουμε τον
τρόπο που αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε και ενεργούμε λέγοντας μερικές ιστορίες για τον
εαυτό μας και τον κόσμο που ζούμε. Η έννοια είναι μακριά από την «πληροφορία» με
βάση προηγούμενες εμπειρίες και προσδοκίες για το μέλλον και ενσωματώνει το
παρελθόν, ενώ δύναται να παρουσιαστούν ιδέες για το τι θα μπορούσε να φέρει το μέλλον
με ένα ολιστικό τρόπο. Το νόημα αναπτύσσεται στην αλληλεπίδραση των αισθήσεων, της
αντανάκλασης της ομιλίας και τη δράση.
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• Έμφαση στις αξίες: Στην κοινωνία μας, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη
ποικιλομορφία σε κοινωνικές και οργανωτικές αξίες, πρέπει να ενθαρρύνουμε τους
προβληματισμούς, να ανακατευθύνουμε στις αξίες ως δείκτες καθοδήγησης που μπορούν
να τους βοηθήσουν στην οργάνωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Οι αξίες δεν
είναι απαραιτήτως αιώνιες και καθολικές, αλλά είναι συχνά ριζωμένες στις πρακτικές και
τα γεγονότα στις τοπικές κοινότητες. Σίγουρα, η ελευθερία, η αγάπη ή η δικαιοσύνη
μπορούν να περιγραφούν ως αιώνιες αξίες, αλλά στην καθημερινότητά μας, οι
αλληλεπιδράσεις και η συνεργασία με άλλους θα αναδείξουν πρόσθετες αξίες που θα
προκύπτουν από την καθημερινή τριβή τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Ο απώτερος στόχος είναι να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η ηγεσία κατά τη διάρκεια
της επικοινωνίας και της συνεργασίας των στελεχών στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός
οργανισμού, θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την κατάσταση και την ποιότητα των
ανθρώπινων προσπαθειών και συμπεριφορών που θα συνεχίσουν παρέχουν μια αίσθηση
κατεύθυνσης σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους.
• Παροχή χώρου για την εκπόνηση αφηγήσεων: Η ανταλλαγή ιστοριών με κάποιον άλλο
και η ανάπτυξη αφηγήσεων, είτε στη σχέση μεταξύ συμβούλου και στελέχους ή σε ένα
πλαίσιο ομάδας, είναι ζωτικής σημασίας δραστηριότητες στην διαδικασία της κοινωνικής
λειτουργίας. Η προσκόλληση του ατόμου σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο βασίζεται πάντοτε
σε συγκεκριμένες αξίες και έννοιες. Οι αφηγήσεις χρησιμεύουν στη δόμηση γεγονότων
και στη σύνδεση τους μαζί σε ένα χρονοδιάγραμμα. Η ιστορία που ανακύπτει από τις
αφηγήσεις, η πηγή της δημιουργίας νοήματος, είναι συνεκτικές και ως εκ τούτου δίνουν
στη ζωή νόημα. Τα αφηγήματα δημιουργούν μια συνεπή ιστορία και διαμορφώνουν την
ικανότητά μας να βλέπουμε και να αντιλαμβανόμαστε γεγονότα και ενέργειες, ως λογικές.
Η πλοκή σε οποιαδήποτε αφήγηση παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη μιας εσωτερικής
δομής και δραματουργίας. Λέγοντας και ακούγοντας.
Η Α.Σ.Υ. ορίζεται ως «μια πλήρης προσεκτική πειραματική προσέγγιση, η οποία βοηθάει
τους ανθρώπους να καταφέρουν πραγματικές αλλαγές σε πραγματικό χρόνο
χρησιμοποιώντας τις προσωπικές του ιστορίες» (Drake, 2015). Αποτελεί μια ασφαλώς
δομημένη διαδικασία κατά την οποία το άτομο έχει τη δυνατότητα να αφηγηθεί
προσωπικές του ιστορίες και να πειραματιστεί με αυτές ελεύθερα, χωρίς να απαιτείται
εξειδικευμένη ορολογία ή η εναρμόνισή του με κανονιστικά πλαίσια (Drake & Stelter,
2014). Στον διάλογο που αναπτύσσεται ανάμεσα στο σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο,
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συχνά γίνεται αναφορά στις αξίες του ατόμου και στη σημασία τους, στα κίνητρα και
καθετί σημαντικό στη ζωή του δημιουργώντας ένα περιβάλλον μακριά από τις
προκλήσεις και τις δοκιμασίες της καθημερινότητας (Stelter, 2014).
Οι coaches παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο, καθώς βοηθούν τους συμβουλευόμενους να
αναπροσαρμόσουν τις ιστορίες αναφορικά με τον ίδιο τους τον εαυτό, τους άλλους αλλά
και την ίδια την ζωή. Μέσω της υποβοήθησης, γίνεται αντιληπτό ότι οι ιστορίες που
αφηγούνται τα άτομα δεν έχουν μία συγκεκριμένη μορφή στο μυαλό τους και δύναται να
αναδημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους με τον σύμβουλο (Gergen και
Gergen, 2006).

5. Αφηγηματική

Συμβουλευτική

Υποβοήθηση

για

την

επίλυση

συγκρόυσεων (Narrative Conflict Coaching)
5.1 Συγκρούσεις στον οργανισμό
Σύμφωνα με τον Roloff (1987), η σύγκρουση στο πλαίσιο ενός οργανισμού συμβαίνει
όταν τα μέλη συμμετέχουν σε δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστες με αυτές των
συναδέλφων στο δίκτυό τους, μέλη άλλων συλλογικοτήτων ή με μη συνδεδεμένα άτομα
που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του οργανισμού.
Οι Chung & Megginson (1981), τονίζουν ότι η ανασκόπηση της λογοτεχνίας αναφορικά
με την οργανωσιακή σύγκρουση αναφέρεται στον αγώνα μεταξύ ασυμβίβαστων ή
αντίθετων αναγκών, επιθυμιών, ιδεών, συμφερόντων ή ανθρώπων. Ενώ ανακύπτει όταν
άτομα ή ομάδες αντιμετωπίζουν στόχους και τα δύο μέρη δεν μπορούν να λειτουργήσουν
αποδοτικά και αποτελεσματικά.
Επιπρόσθετα, οι Hocker & Wilmot, (1991) και Rahim, (1992) προτείνουν ένα τρόπο
επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο των οργανισμών. Οι διαφορετικές μέθοδοι επίλυσης
συγκρούσεων διαφέρουν ανάλογα με ορισμένους παράγοντες έκτακτης ανάγκης.
Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί τρεις σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο
επίλυσης των διαφορών: Πρωταρχικά, είναι το οργανωτικό αποτέλεσμα που ενδιαφέρει.
Επιπρόσθετα, το είδος της σύγκρουσης που εμφανίστηκε στον οργανισμό. Τέλος, το
γενικότερο πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ο οργανισμός δραστηριοποιείται.
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Οι Van de Ven & Ferry, (1980) υπογραμμίζουν ότι η αποτελεσματική επίλυση
προβλημάτων απαιτεί ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών που
εμπλέκονται σε μια σύγκρουση και εργάζονται να ξεπεράσουν τις διαφορές τους για να
φτάσουν σε μια αμοιβαία λύση. Οι Lawrence και Lorsch (1967) έδειξαν ότι εάν τα
στελέχη που συμμετέχουν σε μια σύγκρουση ανταλλάσσουν ανοιχτά πληροφορίες
σχετικά με τα γεγονότα που διέπουν το πρόβλημα - διαφορά και εκφράζουν τα
συναισθήματά τους για αυτά τα γεγονότα, δουλεύοντας μέσα από τους διαφορές
προκειμένου να καταφύγουν σε μία ολοκληρωμένη λύση που είναι βέλτιστη για τον
οργανισμό ως σύνολο και τις μεμονωμένες υπομονάδες.

5.2 Συμβουλευτική υποβοήθηση για την επίλυση των συγκρούσεων
Οι Jones και Brinkert (2008), ήταν οι πρώτοι που έγραψαν βιβλίο αναφορικά με την
υποβοήθηση των συγκρούσεων, ορίζοντάς την ως μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα
μεταξύ ενός επαγγελματία στην επίλυση συγκρούσεων και ενός διαμεσολαβητήστελέχους. Ως δεδομένο στην επικοινωνία αυτή μεταξύ των δυο μερών έλαβαν τόσο την
απόκριση του τελευταίου στην επαγγελματική καθοδήγηση όσο και την συμμετοχή του
μεμονωμένα σε αυτή, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα εφικτή η εμπλοκή δυο ή περισσότερων
μερών ταυτόχρονα.
Ο παραπάνω ορισμός είναι σημαντικός καθώς παρουσιάζει έναν τρόπο αντιμετώπισης
και επίλυσης των συγκρούσεων κατά την συνεδρία μεταξύ coachee και επαγγελματία,
δείχνοντας ότι δεν είναι πάντοτε απαραίτητη η εμπλοκή και των δυο μερών της
σύγκρουσης για να υπάρξει πρόοδος προς την τελική επίλυση. Η καθοδήγηση για την
επίλυση των συγκρούσεων μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και ως μια τεχνική
παρέμβασης προκειμένου να κατευθυνθούμε προς την επίλυση των συγκρούσεων.
Αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στον τομέα της διοίκησης των επιχειρήσεων, όπου άτομα
με διοικητικό ρόλο επιχείρησαν να αναλύσουν συγκρούσεις στο χώρο εργασίας τους με
τη βοήθεια επαγγελματιών καθοδηγητών. Η ανάγκη για ατομική διαχείριση συγκρούσεων
εμφανίστηκε αρχικά λόγω της ζήτησης που υπήρχε για θεραπεία από την πλευρά ενός και
μόνο ατόμου. Έτσι, σε πρώτη φάση, η διαδικασία ονομάστηκε «επίλυση προβλήματος
για έναν (problem solving for one)». Ωστόσο, η διαδικασία συνέχισε να εξελίσσεται και
να διαφοροποιείται και σύντομα εξειδικεύτηκε σε διάφορους τομείς, όπως η καθοδήγηση
32

των αντιπαραθέσεων ή η διαχείριση της ποικιλομορφίας στα πλαίσια ενός οργανισμού.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, η τεχνική καθοδήγησης για την επίλυση των συγκρούσεων μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιστάσεις, λόγω της προσαρμοστικότητας που διαθέτει.
Τα εργαλεία εφαρμογής δεν είναι εξειδικευμένα για έναν και μόνο τομέα ή περίπτωση.

5.3 Αφηγηματική συμβουλευτική υποβοήθηση για την επίλυση των συγκρούσεων
Σύμφωνα με τους Winslade και Williams (2012), σκοπός της αφηγηματικής
συμβουλευτικής υποβοήθησης των συγκρούσεων είναι η ουσιαστική υποβοήθηση του
ατόμου να διαχωρίσει τον εαυτό του από τα γεγονότα της σύγκρουσης που το απασχολούν
και να δημιουργήσει την δική του ιστορία αποτυπώνοντας τις δικιές του προτιμήσεις.
Η αφηγηματική προσέγγιση στην καθοδήγηση των συγκρούσεων ξεκινάει από την
υπόθεση ότι η σύγκρουση είναι ενσωματωμένη σε ανταγωνιστικές αφηγήσεις αναφορικά
με το τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Θεωρεί ότι οι αφηγήσεις διαμορφώνονται μέσα
από την επιλογή από ένα ευρύ φάσμα στοιχείων που διαμορφώνουν τελικά την πλοκή της
ιστορίας και ότι υπάρχουν πάντα πιθανές αφηγήσεις που μπορούν διαμορφωθούν,
διαφορετικές από την αρχική αφήγηση της σύγκρουσης. Στη σκιά της κυρίαρχης ιστορίας
βρίσκονται και άλλες πιθανές ιστορίες, μερικές από τις οποίες είναι πιθανόν να διαλέξει
τελικά το άτομο ύστερα από την υποβοήθηση του καθοδηγή του (Winslade & Williams,
2012).
Η αφηγηματική συμβουλευτική υποβοήθηση των συγκρούσεων αποτελεί μια σε βάθος
αφηγηματική τεχνική, η οποία έχει ως στόχο να καθοδηγήσει το στέλεχος να βρει ένα νέο
μονοπάτι και να δημιουργήσει μια νέα εναλλακτική ιστορία, στην οποία η σύγκρουση δεν
θα καθορίζεται πλέον από τις απόψεις και τις απαντήσεις ενός και μόνο ατόμου. Επίσης,
εστιάζει στη συγκεκριμένη και διακριτή θέση που έχει το άτομο σε σχέση με την ιστορία
σύγκρουσης που αφηγείται, αποδομώντας σιγά σιγά την ιστορία του. Καθώς ο coach
χρησιμοποιεί τεχνικές αφηγηματικής υποβοήθησης, η ιστορία της σύγκρουσης αρχίζει να
αλλάζει, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τη θέση που έχει ο coachee στη σύγκρουση αυτή.
Η ιστορία αναδιαμορφώνεται και η σύγκρουση αναπαράγεται.
Με την εξέλιξη της διαδικασίας, ποικίλες ερωτήσεις λαμβάνουν μέρος σε αυτή
προκειμένου να ανακτηθούν όλο και περισσότερες λεπτομέρειες μέσω της αφήγησης της
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σύγκρουσης. Όταν η αρχική ιστορία έχει γίνει κατανοητή, μέσω της αφηγηματικής
συμβουλευτικής για την επίλυση των συγκρούσεων, το πρόβλημα ανακατασκευάζεται
και εξωτερικεύεται πλέον βασιζόμενο σε υποθέσεις διαφορετικές από τις αυτές που
προέκυψε. Μια ποικιλία παραγόντων που οδήγησαν στη σύγκρουση μπορούν να
ανακαλυφθούν, ενώ ο coachee κατανοεί τις επιδράσεις της σύγκρουσης τόσο στον ίδιο
όσο και στα υπόλοιπα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε αυτή. Στη συνέχεια, ο coach καλεί
το άτομο να εκτιμήσει τις επιδράσεις αυτές και να προσαρμόσει την ιστορία στο δικό του
σύστημα αξιών.
Η επίλυση των συγκρούσεων μέσω της αφήγησης προσωπικών ιστοριών βασίζεται σε
μεγάλο μέρος της στην αφηγηματική υποβοήθηση. Αρχικά εφαρμόστηκε σε διάφορα
παρόμοιου τύπου περιστατικά θεραπείας με αποτέλεσμα η θεραπεία να βοηθήσει στην
εμφάνιση εναλλακτικών ιστοριών αναφορικά με τις καταστάσεις σύγκρουσης και να
προκύψουν τελικά νέες, ποιοτικά διαφορετικές, σχέσεις (Winslade & Monk, 2013).
Οι αφηγηματικοί coaches εστιάζουν περισσότερο στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ των
δύο μερών παρά απευθείας στη σχέση αυτή καθ’ αυτή, βασιζόμενοι στο σκεπτικό ότι η
ιστορία είναι που καθορίζει το τι τελικά θα επιλέξουν τα άτομα. «Η αφηγηματική
πρακτική βασίστηκε στην αρχή που πρεσβεύει ότι αλλάζοντας την ιστορία των σχέσεων
των ατόμων, αλλάζει και η εμπειρία τους σε σχέση με αυτή» (Winslade & Williams,
2012).
Ο coach βοηθά τον coachee να εστιάσει στο παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον, ανάλογα
με το που είναι πιθανόν να μπορεί να τοποθετηθεί η εναλλακτική του ιστορία.
Παρατηρώντας τη ζωή του από ένα διαφορετικό χρονικό σημείο από αυτό της
σύγκρουσης, το στέλεχος έχει τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις οι οποίες δεν
επιβαρύνονται από αυτή (Winslade & Williams, 2012). Συνεπώς, τελικός στόχος της
καθοδηγητικής διαδικασίας είναι η υποβοήθηση του coachee να δημιουργήσει μια νέα
εναλλακτική ιστορία σε ένα χρονικό σημείο που η σύγκρουση δεν θα κυριαρχεί πια.
Η διαδικασία καθοδήγησης των αντιφρονούντων υπογραμμίζει τη σημασία της
συνεισφοράς του coachee για την επίτευξη της αυτογνωσία τους. Η προσοχή στρέφεται
στην επιρροή που ασκεί η διαμάχη στο στέλεχος αναφορικά με όλες τις πτυχές του
παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος του. Η ανακλαστικότητα αναφέρεται στην
ικανότητα να αναγνωρίσει την επίδραση του άλλου στον εαυτό του. Η τεχνική των
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ερωτήσεων αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των νοημάτων που προκύπτουν από τους
διαλόγους σχετικά με τη φιλοσοφία του coachee με βάση συγκεκριμένα λόγια ή φράσεις.
Ο coach είναι υποχρεωμένος να ζητάει περιοδικά διευκρινίσεις για τα λόγια του
συμμετέχοντα γιατί η άποψη που έχει ο coach για διάφορες λέξεις δεν είναι αυτονόητο
ότι θα είναι σύμφωνη με την έννοια που αποδίδει ο συμμετέχοντας. Ο αυθορμητισμός ως
μέσο για την συλλογή αλήθειας, που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της ακρίβειας των
αποτελεσμάτων, μπορεί να εκμεταλλευτεί και να αξιολογηθεί κατάλληλα μόνο στην
περίπτωση που ο coach είναι πρόθυμος να καταλάβει την αλήθεια των απόψεων του
coachee. Τέλος, ο αυθορμητισμός, ως η υπέρβαση, προϋποθέτει την εξάλειψη της
υποκειμενικότητας και του πολιτισμικού χαρακτήρα του ερευνητή, πάντα με στόχο την
ακριβή αναφορά των ευρημάτων (Pillow, 2003). Ο coach δεν επιβάλλει τις δικές του ιδέες
και έννοιες στη συζήτηση του με τον coachee. Αντίθετα, σέβεται τις προσωπικές απόψεις
του σχετικά με την κατάσταση και το πολιτιστικό πλαίσιο και ως εκ τούτου σέβεται την
ιστορία του και δεν προσπαθεί να επιβάλλει την άποψη του.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Conroy (2011) μέσω της ανάλυσης
προσωπικών ιστοριών σύγκρουσης πενήντα διευθυντικών στελεχών ενός οργανισμού στη
Μεγάλη Βρετανία, παρατηρήθηκε οτι η ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται και να
διαχειρίζονται πολλαπλές και σε σύγκρουση μεταξύ τους αλλαγές ενισχύθηκε όταν
διέθεταν βαθύτερη κατανόηση και γνώση των καταστάσεων Στην αντίθετη περίπτωση,
χωρίς τη διερεύνηση των εισερχόμενων μηνυμάτων και την παρακίνηση τους να
αναζητήσουν και να καταλάβουν τι ακριβώς κρύβεται πίσω από κάθε τακτική, θα
υποβάλλονταν απλά και μόνο στις εντολές μιας αυταρχικής εξουσίας. Αξιοσημείωτο είναι
το απόφθεγμα, στο οποίο καταλήγει ο Conroy, λέγοντας ότι ο δρόμος που οδηγεί στην
ανάπτυξη και καθοδήση των στελεχών περνάει μέσα από συγκρούσεις, και πολλές φορές
μόνο από συγκρούσεις, μέσω των οποίων μαθαίνουμε τις δυνατότητές μας και τους
σκοπούς μας.
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ΜΕΡΟΣ 2ο: Μεθοδολογία Έρευνας
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1. Μεθοδολογία
Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια μιας ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης.
Σύμφωνα με τους Denzin και Lincoln (2005), μέσω της ποιοτικής έρευνας, ο
παρατηρητής λαμβάνει θέση δίπλα στον κόσμο και στα γεγονότα, έχοντας ως κύριο
σκοπό τον μετασχηματισμό, την ερμηνεία και την απόδοση νοήματος σε αυτά. Επιπλέον,
του δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει και να κατανόησει σε βάθος τις κοινωνικές εκείνες
επιρροές που διαμορφώνουν την προσωπικότητα του ατόμου και το ωθούν να υιοθετεί
συγκεκριμένες συμπεριφορές (Παπαγεωργίου, 1998). Όλη η διαδικασία εστιάζει σε
κοινωνικές πτυχές του φαινομένου, όπου η σε βάθος ανάλυση των γεγονότων και η
λεπτομερής μελέτη του περιεχομένου των καταστάσεων (Πούρκος & Δαφέρμος, 2010),
πραγματοποιούνται πάντα μέσω της οπτικής των συμμετεχόντων (Κυριαζή, 1999).
Η συγκεκριμένη προσπάθεια αφορά μια σε βάθος ερευνητική διαδικασία, καθώς εστιάζει
στην καταγραφή προσωπικών εμπειριών και καταστάσεων που δυσχεραίνουν την ομαλή
λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών και τη συνεργασία στα πλαίσια αυτών και δεν
περιορίζεται

αποκλειστικά

και

μόνο

σε

στατιστικά

και

αποστασιοποιημένα

αποτελέσματα. Κάθε έρευνα που στοχεύει στην καταγραφή εμπειριών, αντιλήψεων και
προσωπικών κρίσεων, χαρακτηρίζεται ως ποιοτική. Ενώ, η συλλογή λεπτομεριών και η
σε βάθος ανάλυση των δεδομένων είναι από τα βασικά της χαρακτηριστικά (Ιωσηφίδης,
2003). Η μέθοδος αυτή θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη για την αποκάλυψη της
κοινωνικής πραγματικότητας του κάθε διευθυντή / ηγέτη χωριστά στο χώρο εργασίας του.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ποιοτική μεθοδολογία έρευνας ακολουθείται κατά κύριο λόγο
σε περιπτώσεις ζητημάτων που έχουν διερευνηθεί σε μικρό βαθμό ή καθόλου στη
βιβλιογραφία (Ίσαρη και Πουρκός, 2015). Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον
ερευνητή που έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με ένα θέμα και καλείται πρώτος να
οικοδομίσει έννοιες και κατηγορίες. Είναι ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο μπορεί να
μεταβάλει το σχεδιασμό της έρευνας ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής.
Από τον τόπο, τον τρόπο διεξαγωγής της, μέχρι και τα ερευνητικά ερωτήματα. Αλλά,
κυριώς, είναι το μέσο συλλογής πληροφοριών και λεπτομεριών, με το οποίο ένας
ερευνητής, που ξέρει να ελίσσεται και αποδέχεται διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις,
μπορεί να αντλήσει σημαντικά δεδομένα.
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Από τα βασικά πλεονεκτήματα της είναι η δυνατότητα που δίνεται στον ερευνητή να
διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και τα εμπειρικά δεδομένα, τα οποία στις ποσοτικές έρευνες
δεν λαμβάνονται υπόψη και αγνοούνται. Παύσεις και κενά κατά την παραχώρηση της
συνέντευξης, το ηχόχρωμα της φωνής και άλλα παρόμοια χαρακτηριστικά, δύναται να
δηλώνουν αντιφάσεις ή ψυχολογικές διαθέσεις, στοιχεία εξαιρετικά σημαντικά για τη
διεξαγωγή των αποτελεσμάτων (Potter, 2013). Επιπλέον, μέσω της ποιοτικής έρευνας,
μπορεί να προκύψουν περισσότερο σύνθετα αποτελέσματα σε σχέση με τα στατικά
αποτελέσματα των ποσοτικών μεθόδων. Σε κάθε περίπτωση, η ερευνήτρια αποκτά
πρόσβαση σε προσωπικές απόψεις, αντιλήψεις και εμπειρίες προσπαθώντας να αναλύσει
τα νοήματα που προκύπτουν σε σχέση με το αντικείμενο της έρευνας και όχι με το
περιεχόμενο της βιβλιογραφίας.
Αξιοσημείωτο στην παρούσα έρευνα αποτελεί το γεγονός ότι η Αφηγηματική
Συμβουλευτική Υποβοήθηση των συγκρούσεων είναι μια μέθοδος που δεν έχει
διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια μέθοδο η οποία παρέχει
στον coachee έναν εξατομικευμένο τρόπο διερεύνησης της υπάρχουσας σύγκρουσης, με
ή χωρίς την παρουσία του άλλου ατόμου. Καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
σύγκρουσης που δεν επιδέχονται θεραπείας, τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα,
η διαδικασία αυτή προσφέρει μια ακόμη επιλογή σε όσους υποφέρουν τις συνέπειες
κάποιας σύγκρουσης. Ο coachee έχει τη δυνατότητα να αναλύσει την τρέχουσα
σύγκρουση σε σχέση με τις απόψεις και τα πιστεύω που είχε κατά το χρονικό διάστημα
της σύγκρουσης. Πρόκειται, δηλαδή, για μια διαδικασία που έχει πολλά να προσφέρει
γιατί είναι προσωποποιημένη και ελέγχεται από τον ίδιο τον coachee.
Στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη της προοπτικής της συμβολής της μεθόδου της
Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης στο έργο και την αποστολή των
Διευθυντικών Στελεχών Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Οργανισμών, ως μέσο για τη
διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν, τόσο μεταξύ τους, όσο και μεταξύ αυτών
και των υφισταμένων τους. Δεδομένου ότι η παραπάνω μέθοδος δεν είναι ευρέως
διαδεδομένη, έχει μελετηθεί από ένα μικρό αριθμό ερευνητών και οι συνέπειες της
εφαρμογής της στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς δεν είναι ακόμη γνωστές, η ποιοτική
μεθοδολογία έρευνας αποτέλεσε το πλέον κατάλληλο εργαλείο για τη διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της.
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Η συμβουλευτική των συγκρούσεων αφορά την κοινωνία ως σύνολο, καθώς αποτελεί
χαρακτηριστικό όχι μόνο της επαγγελματικής ζωής των ανθρώπων αλλά και της
προσωπικής τους ζωής γενικότερα. Κανενός η ζωή δεν είναι ανεξάρτητη από
συγκρούσεις, γιατί οι συγκρούσεις αποτελούν το αποτέλεσματα της διαφορετικότητας
που μας διακρίνει (Winslade &Williams, 2012). Και αν η μέθοδος αυτή έχει τη
δυνατότητα να βοηθήσει τους coachees να αναγνωρίσουν έναν επιτυχημένο τρόπο
διαχείρισης των συγκρούσεων, τότε σίγουρα έχει να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε
πολλούς ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

2. Ερευνητικά Εργαλεία
2.1 Ερευνητική διαδικασία
Δεδομένου ότι στις ποιοτικές μεθοδολογίες έρευνας σκοπός δεν είναι η συλλογή ενός
αντιπροσωπευτικού δείγματος έρευνας, στην παρούσα προσπάθεια δόθηκε περισσότερο
έμφαση σε περιπτώσεις διευθυντικών στελεχών που εφάρμοζαν ή δύνανται να
εφαρμόσουν στο μέλλον μεθόδους, όπως η Αφηγηματική Συμβουλευτική Υποβοήθηση,
στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που ασκούσαν διοίκηση. Συνεπώς, η ερευνήτρια
απευθύνθηκε σε πρόσωπα στα οποία είχε άμεση πρόσβαση, αλλά και οικειότητα σε ένα
βαθμό, ώστε να έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες. Επίσης, η οικειότητα αυτή έδινε και το πλεονέκτημα της αμεσότητας και
της ελεύθερης έκφρασης των πραγματικών απόψεων και συναισθημάτων, εκ μέρους των
συνεντευξιαζόμενων, κατά την αφήγηση των προσωπικών τους ιστοριών.

2.2 Ημιδομημένη Συνέντευξη
Για την διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε η καταγραφή προσωπικών ιστοριών
κατά τη διάρκεια των οποίων εφαρμόστηκαν αφηγηματικές τεχνικές. Με τη βοήθεια της
ερευνήτριας, ο κάθε ένας από τους συνεντευξιαζόμενους εξέφρασε την προσωπική του
ιστορία σύγκρουσης από τον χώρο εργασίας του. Ενώ, με την ολοκλήρωση της αφήγησης,
παροτρύνθηκε να δημιουργήσει μια εναλλακτική ιστορία για το ίδιο ακριβώς γεγονός,
δημιουργώντας μια νέα αφήγηση για τα γεγονότα, από την πλευρά του άλλου ατόμου
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αυτή την φορά και αναζητώντας τα στοιχεία εκείνα που θα εξουδετέρωναν τη σύγκρουση
και θα τον οδηγούσαν σε μία νέα οπτική της κατάστασης.
Η καταγραφή των αφηγήσεων υπήρξε η βάση για την διενέργεια της έρευνας. Στόχος της
ήταν η ανάλυση των αφηγήσεων αυτών και η παρατήρηση των εναλλαγών που υπήρξαν
τελικά σε σχέση με την αρχική στάση του συμμετέχοντα. Σε αυτό συνετέλεσε ουσιαστικά
η διενέργεια ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες αποτελούνταν από έναν βασικό
κορμό ερωτημάτων αλλά έδιναν την ευελιξία στον ερευνητή να προσαρμόσει το
περιέχομενό τους στις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων. Συνεπώς, η μελέτη
στηρίχτηκε σε μια καθοδηγούμενη συζήτηση, σε ένα πλαίσιο ερωτημάτων που
δημιουργήθηκαν για την καθοδήγηση των αφηγηματικών αυτών αντιπαραθέσεων.
Οι ερωτήσεις εστίασαν στην όσο το δυνατόν καλύτερη αποσαφήνιση των καταστάσεων
σύγκρουσης που παρουσιάστηκαν, περιγράφοντας τη χρήση της αφηγηματικής
προσέγγισης και την υποβοήθηση των συγκρούσεων σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Το
βασικό ερώτημα της έρευνας αφορούσε το βαθμό στον οποίο οι ερωτήσεις, κατά την
αφηγηματική συμβουλευτική υποβοήθηση για την επίλυση των συγκρούσεων,
μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στην επίλυση συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς. Όλα τα ερωτήματα σχεδιάστηκαν προκειμένου αποσαφηνίσουν τις
διάφορες πτυχές της κάθε προβληματικής ιστορίας και να προκαλέσουν την αντίδραση
του συμμετέχοντα στη σύγκρουση. Στις παραπάνω πτυχές δόθηκε ιδιαίτερη σημασία,
ώστε να αντιληφθεί ο συμμετέχων τη δυνατότητα που είχε να αλλάξει ο ίδιος την ιστορία
του και οι προβληματισμοί αυτοί να εξουδετερωθούν.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2018 σε διευθυντικά στελέχη, διαφόρων
τμημάτων, ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών (Κολλέγια και ΙΕΚ) στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε τυχαία συγκεντρώνοντας
προσωπικές ιστορίες συγκρούσεων, που είχαν διαδραματιστεί στον εκπαιδευτικό
οργανισμό όπου εργάζονται, από 4 γυναίκες και 1 άντρα συνολικά. Καθότι οι ιστορίες,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, περιήχαν προσωπικά δεδομένα και οι αφηγήσεις
αφορούσαν και τρίτα άτομα, που δεν γνώριζαν για την ύπαρξη της έρευνας και δεν είχαν
δώσει τη συγκατάθεσή τους, υπήρξε η ανάγκη διαβεβαίωσης των συμμετεχόντων για τη
μη δημοσίευση των προσωπικών τους στοιχείων. Για το λόγο αυτό, υπογράφηκε και το
παραχωρητήριο συνέντευξης και με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η εχεμύθεια από την
πλευρά της ερευνήτριας (βλ. Παράρτημα). Για τη διατήρηση της ανωνυμίας των
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συμμετεχόντων δόθηκε στον καθένα ένας κωδικός αριθμός, ο οποίος τους συνοδεύει
καθόλη την έκταση της ερευνητικής διαδικασίας παρακάτω (Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5).
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για το αντικείμενο της έρευνας και
κλήθηκαν να συμμετάσχουν έχοντας, ο καθένας ξεχωριστά, μια προσωπική ιστορία
σύγκρουσης να αφηγηθεί. Λόγω της φύσης του θέματος, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, από
την πλευρά της ερευνήτριας, για το «ρίσκο» που θα έπαιρναν οι συμμετέχοντες. Στην
περίπτωση που αισθάνονταν δυσφορία, η διαδικασία της συνέντευξης θα σταματούσε
αμέσως. Έτσι, λοιπόν, ενώ η πλειοψηφία των συνεντέυξεων παραγματοποιήθηκαν μέσω
μαγνητοφώνησης των αφηγήσεων, δύο εκ των συμμετεχόντων, αρνήθηκαν τη
μαγνητοφώνηση. Θεωρούσαν τη θέση του πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι καλούνταν να
μεταφέρουν λεπτομέρειες γεγονότων που αφορούσαν όχι μόνο τους ίδιους αλλά και
συναδέλφους ή υφισταμένους τους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μεταφορά του προφορικού
λόγου απευθείας σε γραπτό από τον ερευνητή για την συγκέντρωση του υλικού. Η
διαδικασία των συνεντέυξεων διακρίθηκε σε δυο φάσεις και η διάρκεια της ήταν 20-30
λεπτά της ώρας στην περίπτωση της μαγνητοφώνισης και 30 - 45 λεπτά στις περιπτώσεις
καταγραφής των διαλόγων χειρόγραφα.

2.2.1

Προφίλ συμμετεχόντων στην έρευνα

Παρακάτω παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων που αφορούν
στο φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις σπουδές, την προϋπηρεσία στην
εκπαίδευση και τη θέση που κατέχουν σήμερα στον οργανισμό. Σύμφωνα με τα όσα
παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, το δείγμα της έρευνας είναι κατά μέσο όρο 41
ετών, διαθέτει τουλάχιστον ένα Μεταπτυχιακό Τίτλων Σπουδών και πάνω από 10 χρόνια
προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα:
Η πρώτη συμμετέχουσα στην έρευνα (Σ1), 52 ετών, έγγαμη με ένα παιδί, σπούδασε
αρχικά Οικονομικές Επιστήμες. Η Ελληνο-αυστραλιανή καταγωγή της, όμως, την
οδήγησε σύντομα σε σπουδές στην Αγγλική Γλώσσα ως ξένη γλώσσα. Κατέχοντας δύο
μεταπτυχιακά στην ειδικότητα, ίδρυσε το δικό της Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών και
στην πορεία έχοντες πολλές ώρες διδασκαλίας αλλά και 27 χρόνια διοικητικού έργου σε
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα τελευταία έξι από αυτά εργάζεται σε ιδιωτικό
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εκπαιδευτικό οργανισμό ως Διευθύντρια Προγραμμάτων Αγγλικού Πανεπιστημίου, αλλά
και ως καθηγήτρια.
Η δεύτερη συμμετέχουσα (Σ2), 36 ετών, άγαμη με ένα παιδί, έχει σπουδάσει Οικονομικές
Επιστήμες, κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο αντικείμενο και τα τελευταία 18 χρόνια
εργάζεται στο λογιστήριο ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού. Σε διευθυντική θέση
είναι διορισμένη τα τελευταία 5 χρόνια, ως Οικονομική Διευθύντρια του παραρτήματος
Θεσσαλονίκης, ενώ συγχρόνως είναι και καθηγήτρια οικονομικών μαθημάτωνστον ίδιο
οργανισμό.
Ο τρίτος συμμετέχων (Σ3), ο μοναδικός άνδρας στο δείγμα μεταξύ τεσσάρων γυναικών,
είναι 38 ετών, έγγαμος με ένα παιδί και έχει σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες. Σήμερα
διαθέτει Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό και Μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών και εργάζεται
ως Ακαδημαϊκός Διευθυντής σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό. Σε διευθυντική θέση
βρίσκεται 4 χρόνια στο σύνολο, εκ των οποίων τα δυο αφορούσαν σε δημόσιο
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Παράλληλα με το ακαδημαϊκό του έργο, διαθέτει πολλές ώρες
διδασκαλίας στο ενεργητικό του.
Η τέταρτη συμμετέχουσα (Σ4), 37 ετών, έγγαμη με ένα παιδί, διαθέτει και αυτή πτυχίο
στις Οικονομικές Επιστήμες και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Μάρκετινγκ. Έχει
εργαστεί σε διαφημιστικές εταιρίες και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τα
τελευταία 5 χρόνια είναι κατέχει διευθυντική θέση ως Ακαδημαϊκή και Διοικητική
Διευθύντρια. Συγχρόνως με το διοικητικό της έργο παραδίσει μαθήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στον ίδιο εκπαιδευτικό οργανισμό.
Ολοκληρώνοντας την περιγραφή του δείγματος, η πέμπτη συμμετέχουσα είναι 40 ετών,
άγαμη, με πτυχίο στη Γερμανική Φιλολογία και δυο Μεταπτυχιακά σε πεδία σχετικά με
την εκπαίδευση. Η εμπειρία της στην εκπαίδευση μετράει ήδη 13 χρόνια, ενώ τα
τελευταία 8 χρόνια εργάζεται ως Διευθύντρια Ξένων Γλωσσών σε Ιδιωτικά Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
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2.3 Ερευνητικά ερωτήματα
Η ερευνητική διαδικασία εξελίχθηκε σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάμβανε
ερωτήσεις οι οποίες διευκόλυναν τους συμμετέχοντες τόσο στην αφήγηση των
προσωπικών τους ιστοριών όσο και στον αναστοχασμό αυτών. Με την καθοδήγηση της
ερευνήτριας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κάθε ένας από τους συνεντευξιαζόμενους
επιχείρησε να ανακατασκευάσει την ιστορία που είχε μόλις διηγηθεί και να αναθεωρήσει
στάσεις και απόψεις που είχε στην αρχή. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας,
η ερευνήτρια προέβη σε μια σύντομη περιγραφή και επεξήγηση της μεθόδου της
Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης, που μόλις είχε επιχειρήσει να εφαρμόσει
στους ίδιους προκειμένου να τους κατευθύνει στην επανεξέταση των γεγονότων. Ενώ,
κατά τη δεύτερη φάση της συνέντευξης, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της εφαρμογής της μεθόδου από την πλευρά των συμμετεχόντων, με
απώτερο σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών που θα έδιναν απαντήσεις στα ερωτήματα
του ακόλουθου ερευνητικού άξονα.

Ερευνητικός άξονας
Ο ερευνητικός άξονας, γύρω από τον οποίο συγκροτήθηκε η παρούσα έρευνα και
οργανώθηκε η διαδικασία των συνεντεύξεων, είναι ο ακόλουθος:
«Πως διευθυντικά στελέχη στον χώρο της εκπαίδευσης αξιολογούν την εφαρμογή της
Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης για την επίλυση συγκρούσεων που
προκύπτουν στον οργανισμό; Θα ήταν σε θέση να την εφαρμόσουν στην πράξη; Ποιες οι
προϋποθέσεις για την εφαρμογή της;»

Ερευνητικά ερωτήματα
Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να εξετάσει και να απαντήσει στα
παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
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1.

Σε ποιο βαθμό βοηθήσε η μέθοδος της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής

Υποβοήθησης στη βαθύτερη κατανόηση των συγκρούσεων, που είχαν προκύψει στον
εργασιακό τους χώρο, από τους συμμετέχοντες; Διέκριναν οφέλη στην εφαρμογή της;
2.

Διέκριναν προβλήματα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που κατά τη γνώμη

τους θα μπορούσαν να διευθετηθούν καλύτερα μέσω της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
Υποβοήθησης;
3.

Είναι σε θέση να την ακολουθήσουν ως μέθοδο στην άσκηση διοίκησης στον

εκπαιδευτικό οργανισμό; Ποιες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της
σύμφωνα με τους συμμετέχοντες;
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ΜΕΡΟΣ 3ο: Αποτελέσματα
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1. Ερευνητικά δεδομένα
Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του εγχειρήματος. Τα
αποτελέσματα

βασίζονται

στην

ανάλυση

της

μεθόδου

της

Αφηγηματικής

Συμβουλευτικής Υποβοήθησης για την επίλυση των συγκρούσεων εξετάζοντας τις
αφηγήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με συγκρούσεις που έχουν διαδραματιστεί σε
εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η διαδικασία της ΑΣΥ ακολουθεί μια σειρά ερωτημάτων
τα οποία στοχεύουν να οδηγήσουν τον συμμετέχοντα αρχικά στη σύνθεση της
σύγκρουσης και στο τέλος στη δημιουργία μιας εναλλακτικής ιστορίας. Για το σκοπό
αυτό, δεν αναγκαίο να ακολουθείται κάθε βήμα της συνέντευξης αυστηρά, αλλά οι
ερωτήσεις προσαρμόζονται στις απαντήσεις του συμμετέχοντα και στη ροή της
συζήτησης. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που παραμένει αφορά στο βαθμό στον οποίο τα
επιμέρους ερωτήματα εξυπηρετούν τελικά το βασικό σκοπό της έρευνας. Στόχο αποτελεί
η εξέταση των αποτελεσμάτων κάθε μίας από τις ερωτήσεις, τα οποία θα συνθέσουν και
το συνολικό αποτέλεσμα.

1.1 Αφήγηση της ιστορίας – Δήλωση της σύγκρουσης
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποδείχθηκε η ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων των
συμμετεχόντων. Ωστόσο, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι κάθε ένας από τους
συνεντευξιαζόμενους είχε να διηγηθεί και μια διαφορετική ιστορία σύγκρουσης με τους
συναδέλφους του, η παράθεση του περιεχομένου της κάθεμίας ιστορίας παρακάτω, έστω
και περιληπτικά, κρίθηκε αναγκαία για την κατανόηση του περιεχομένου τους και την
εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας.
Πρώτο μέλημα της ερευνήτριας ήταν να ακούσει τις ιστορίες του κάθε συμμετέχοντα.
Σύμφωνα με τους Winslade και Williams (2012), στόχος της ακρόασης των αφηγήσεων
είναι η κατανόηση των γεγογότων, στην επίτευξη της οποίας συντελούν τρεις διαστάσεις,
η δήλωση του γεγονότος, η εκδήλωση του τι πραγματικά έχει συμβεί και η σημασία του.
Ωστόσο, για τον Deleuze (1990), οι τρεις παραπάνω διαστάσεις κρίνονται ανεπαρκείς
χωρίς τη διάσταση της «λογικής», η οποία λειτουργεί ως «κόλλα» για τις τρεις και
συνθέτει το νόημα της ιστορίας.
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Η δήλωση του γεγονότος.
Για την κατανόηση ενός περιστατικού, αρκεί να κατανοήσουμε όλα τα επιμέρους
γεγονότα που το συνθέτουν. Επομένως, τα πρώτα ερωτήματα που τίθενται από τον
ερευνητή για το σκοπό αυτό, αφορούν το τι έχει συμβεί και τη σειρά των γεγονότων.
Ερωτήματα όπως «Πείτε μου τι έχει συμβεί;» και «Πότε ξεκίνησσαν όλα;»
χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τον συνεντευξιαζόμενο να συνθέσει και να δηλώσει
τη σύγκρουση που έχει στο μυαλό του. Στις παρακάτω συνομιλίες, η ερευνήτρια θέτει
τέτοιου είδους ερωτήματα για να προκαλέσει την έναρξη της περιγραφής.
Κοινό χαρακτηριστικό των παρακάτω ιστοριών αποτελεί ο τόπος στον οποίο
διαδραματίστηκαν οι συνεντεύξεις. Αφορούν, δηλαδή, συγκρούσεις που έλαβαν χώρα σε
ιδιωτικούς

εκπαιδευτικούς

οργανισμούς

τριτοβάθμιας

και

μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης. Σε κάποιες μάλιστα από τις περιπτώσεις αυτές, οι δύο βαθμίδες
εκπαίδευσης (μεταδευτεροβάθμια & τριτοβάθμια) συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο και
διοικούνται από τα ίδια στελέχη του ομίλου στον οποίο ανήκουν. Για την καλύτερη
κατανόηση των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των στελεχών που πρωταγωνιστούν στις
παρακάτω συγκρούσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά στη μεταδευτεροβάθμια
δομή εκπαίδευσης, τα γνωστά σε όλους ΙΕΚ, διοικητικά, πέρα από τον Ακαδημαϊκό
Διευθυντή, ο οποίος προϊσταται όλων, υπάρχει ο Υπεύθυνος Σπουδών και Αρχείου που
τηρεί το Αρχείο των σπουδαστών της δομής και οι Υπεύθυνοι Τομέων των διάφορων
ειδικοτήτων σπουδών. Ενώ, όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης ή αλλιώς στο
Κολλέγιο, όπως συνηθίζουμε να λέμε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, την πρώτη βαθμίδα
διοικητικά κατέχει ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής και έπεται ο Υπεύθυνος Αρχείου του
Κολλεγίου και οι Διευθύνσεις των, συνεργαζόμενων με το Κολλέγιο, Πανεπιστημίων του
εξωτερικού. Τέλος, στις περιπτώσεις συνύπαρξης των δυο παραπάνω δομών, ανώτερος
και των δυο Ακαδημαϊκών Διευθυντών είναι ο Γενικός Διευθυντής, που ορισμένες φορές
είναι και ιδιοκτήτης του ομίλου στον οποίο ανήκουν. Και, φυσικά, υπάρχει και η
Γραμματεία, η οποία μπορεί να είναι είτε κοινή είτε ξεχωριστική, για κάθε δομή ή τμήμα
της δομής, ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού.
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Συμμετέχουσα 1η (Σ1)
Η πρώτη ιστορία αφορά ένα περιστατικό σύγκρουσης που διαδραματίστηκε μεταξύ της
συμμετέχουσας (Σ1), Ακαδημαϊκής Διευθύντριας ενός εκ των συνεργαζόμενων
Πανεπιστημίων του εξωτερικού και της Υπεύθυνης του Αρχείου του Κολλεγίου. Αφορμή
στάθηκε η πρόσληψη ενός καθηγητή με πολύ «δυνατό» βιογραφικό, ο οποίος όμως είχε
και τις ανάλογες απαιτήσεις για την αποδοχή της θέσης. Η πρώτη του απαίτηση αφορούσε
στο οικονομικό κομμάτι, καθώς το ωρομίσθιο που του είχε προταθεί του είχε φανεί
χαμηλό για την ανάληψη των καθηκόντων του. Έτσι, με τη μεσολάβηση της
συμμετέχουσας του δόθηκε υψηλότερο ωρομίσθιο από αυτό που δίνεται στους καθηγητές
του Κολλεγίου συνήθως και ανέλαβε τη διδασκαλία ενός μαθήματος. Ωστόσο, υπήρξαν
κάποια γεγονότα, τα οποία τον οδήγησαν σε ξαφνική παραίτηση.
«Γενικά όμως για οτιδήποτε του ζητούσαμε που ήταν έξω από το teaching hour
του, από την ώρα διδασκαλίας του, είχε θέμα. Δηλαδή, ήθελε οποιαδήποτε
υπηρεσία να πληρώνεται..... Και όταν υπέγραψε την σύμβασή του είδε ότι
πληρώνεται αργότερα, δηλαδή τον επόμενο μήνα κάθε 20 του μηνός. Δεν του
άρεσε καθόλου. Το είπε κιόλας και στο λογιστήριο, το είπε και σε μένα. Τελικά
την υπέγραψε τη σύμβαση. Όταν όμως ήρθε ο καιρός να πληρωθεί και δεν
πληρώθηκε ακριβώς την ημερομηνία που είχε υπογράψει, θύμωσε πάρα πολύ
και επίσης ακριβώς τις προηγούμενες μέρες του ζητήθηκε να δηλώσει το office
hour, μια συγκεκριμένη ώρα. Έγινε μια συνομιλία με email με την υπεύθυνη
του Αρχείου, θύμωσε πάρα πολύ από την απάντηση που πήρε και μετά από 2
μέρες που ήταν και 20 του μηνός που δεν πληρώθηκε έστειλε ένα email σε μένα
και στο Αρχείο ότι παραιτείται γι’ αυτούς τους λόγους».
Ουσιαστικά, η σύγκρουση αφορούσε τη συμμετέχουσα και την Υπεύθυνη του Αρχείου,
αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε στην παραίτηση και συγκεκριμένα
τον τρόπο με όποιο θα έπρεπε να απαντήσει στα email του καθηγητή.

48

Συμμετέχουσα 2η (Σ2)
Η ιστορία σύγκρουσης της δεύτερης συμμετέχουσας διαδραματίστηκε μεταξύ της ίδιας
και της Ακαδημαϊκής Διευθύντριας του Κολλεγίου. Η συμμετέχουσα είναι Οικονομική
Διευθύντρια του Υποκαταστήματος του Εκπαιδευτικού Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη,
όπου συστεγάζονται Κολλέγιο και ΙΕΚ στο ίδιο κτίριο. Η σύγκρουση διαδραματίστηκε
πριν από δυο χρόνια, όπου χρειάστηκε να μετακομίσει το ήδη υπάρχον σε λειτουργία
Κολλέγιο σε μεγαλύτερο κτίριο και σε πιο κεντρικό σημείο, γιατί ο Εκπαιδευτικός Όμιλος
αναπτυσσόταν και σκόπευε να έχει στις εγκαταστάσεις του και επαγγελματική κατάρτιση
(ΙΕΚ), Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο δια Βίου Μάθησης.
«Η σύγκρουση έγινε με την Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Κολλεγίου, η οποία
θα έπρεπε να είναι αυτή υπεύθυνη για τους οικονομικούς διακανονισμούς των
φοιτητών και να τους συζητάει αυτή με τα παιδιά, να τους συντάσσει και να
τους περνάει στο σύστημα. Ενώ αυτό ήταν κάτι που αρχικά το ήθελε, όταν
τελικά χρειάστηκε να το κάνει, αρνήθηκε και αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα».

Συμμετέχων 3ος (Σ3)
Ο τρίτος συμμετέχων, νυν Ακαδημαϊκός Διευθυντής σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό,
είχε να διηγηθεί ένα περιστατικό σύγκρουσης το οποίο συνέβη πριν μερικά χρόνια σε
δημόσιο εκπαιδευτικό οργανισμό, όταν ο ίδιος ήταν Διευθυντής ενός επιχορηγούμενου
από το Κράτος, σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας, προγράμματος. Για τη
διεξαγωγή του προγράμματος συνεργαζόταν με μια άλλη κυρία η οποία, όταν κάποια
στιγμή χρειάστηκε να μεταβούν εκτάκτως στη Βουλγαρία, κίνησε όλη τη διαδικασία
χωρίς να ενημερώσει κανέναν και χωρίς να κάνει τις απαραίτητες, για την ομαλή
διεξαγωγή του προγράμματος, ενέργειες.
«...με συνοπτικές διαδικασίες διάλεξε το τουριστικό γραφείο, έκλεισε τα
εισητήρια, όλα σε χρόνο μηδέν».
Για να μπορέσει να εγκριθεί το πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθεί, έπρεπε για κάθε μια
κίνηση να γίνεται διαγωνισμός, να λαμβάνεται η πιο συμφέρουσα προσφορά και να
επιλέγεται με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα το τουριστικό γραφείο, που στην
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συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήταν αρμόδιο για την μετακίνηση τους. Φυσικά, όλες οι
παραπάνω κινήσεις θα έπρεπε να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και
τιμολόγια. Όμως, πολύ σύντομα, η συνάδελφος παραιτήθηκε απροειδοποίητα, έφυγε για
την Αμερική και τον άφησε εκτεθειμένο.
«Είχα χάσει τον ύπνο μου. Δεν υπήρχε τρόπος να το καλύψω. Και προσφορές
να ζητούσα και από άλλα τουριστικά γραφεία, δεν μπορούσα να δημιούργήσω
mail με προγενέστερη ημερομηνία. Και φυσικά δεν υπήρχε τρόπος να έχω τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Ήταν η χειρότερη χρονιά της ζωής μου. Ο
Καθηγητής με το οποίο συνεργαζόμουν με συμβούλευε να πω την αλήθεια ως
έχει. Ωστόσο, όπως απάντησα και στον ίδιο, έχω μια αρχή από το σπίτι μου,
εγώ χαφιές δεν γίνομαι. Η «σύγκρουση» που ήθελα να σου διηγηθώ όμως δεν
ήταν ανάμεσα σε μένα και τη συνάδελφο. Μια μέρα ήρθε ένας άλλος καθηγητής
πάρα πολύ εκνευρισμένος και ζητούσε να μάθει επίμονα τι ακριβώς είχε
συμβεί. Επέμενε πάρα πολύ να του δώσω το όνομα αυτού που ευθυνόταν. Κι
εγώ τότε είχα βγει εκτός εαυτού και διαπληκτιστήμε άσχημα. Φυσικά δεν
απάντησα ποτέ και ο φάκελος έκλεισε κάποια στιγμή με ελειπή στοιχεία».

Συμμετέχουσα 4η (Σ4)
Η ιστορία σύγκρουσης της τέταρτης συμμετέχουσας αφορούσε μια διαφωνία της με μια
υφισταμένη της. Όντας Ακαδημαϊκή Διευθύντρια Κολλεγίου σε ένα εκπαιδευτικό
οργανισμό, όπου πέρα από Κολλέγιο, διέθεται κι άλλες δομές, προσπάθησε να πετύχει
κάτι που δεν είχε καταφέρει να πετύχει ο αντίστοιχος Ακαδημαϊκος Διευθυντής του ΙΕΚ.
«Πριν δυο χρόνια... Στο ΙΕΚ εργαζόταν μια κοπέλα ως Υπεύθυνη του Αρχείου,
η οποία όμως εξυπηρετούσε και στη Γραμματεία, η οποία ήταν κοινή για
όλους... Κάποια στιγμή, λοιπόν, υπήρξε η ανάγκη να έχουμε το κτίριο ανοιχτό
και τα Σάββατα για τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού. Για το λόγο αυτό
χρειαζόταν να ρυθμιστεί το πρόγραμμα της Γραμματείας ώστε οι 2 κοπέλες που
δουλεύουν στη Γραμμετεία να μοιραστούν τα Σάββατα του Ακαδημαϊκού
Έτους. Τότε λοιπόν ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του ΙΕΚ κάλεσε την κοπέλα που
σας ανέφερα νωρίτερα να την ρωτήσει αν θα μπορούσε να καλύψει κάποια
Σάββατα. Η κοπέλα του απάντησε ότι δεν μπορούσε να τα καλύψει γιατί τον
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είχε ενημερώσει από την αρχή του έτους ότι παρακαλουθεί ένα Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα. Είχαν συμφωνήσει, απ’ ότι έμαθα αργότερα, η κοπέλα να είναι
κανονικά στη δουλειά της τις καθημερινές, γεγονός που σήμαινε ότι θα έχανε
κάποιες ώρες μαθημάτων γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να φεύγει νωρίτερα,
αλλά τα Σαββατατοκύριακα θα παρακολουθούσε κανονικά, αφού δεν γνώριζε
ότι θα δούλευε. Το πρόβλημα όμως έπρεπε να λυθεί άμεσα, καθώς φρόντιζα να
διευκπεραιώνω την κάθε εκρεμμότητα ώστε να μην έχω προβλήματα με τη
Διοίκηση του Ομίλου που βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν ήρθε, γνωρίζοντας ήδη
την αρνητική της διάθεση, της το επέβαλλα χωρίς να αφήνω περιθώρια
διαπραγμάτευσης δηλώνοντάς της ότι θα έχει τουλάχιστον πέντε Σάββατα μέσα
στο έτος. Οι τόνοι αυξήθηκαν σε ένα βαθμό. Ήξερα ότι η κοπέλα ήταν
δυσαρεστημένη, αλλά σε εκείνη τη φάση δεν με ενδιέφερε καθόλου τι άλλες
υποχρεώσεις είχε το προσωπικό. Τα ζητήματα που προέκυπταν έπρεπε να
διεκπεραιώνονται προς όφελος του Ομίλου και μόνο».

Συμμετέχουσα 5η (Σ5)
Η τελευταία από τους συμμετέχοντες έχει διατελέσει Διευθύντρια Κέντρων Ξένων
Γλωσσών εκπαιδευτικών οργανισμών που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την παροχή
μεταλυκειακών προγραμμάτων σπουδών και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αρμοδιότητές
της, όμως, δεν περιορίζονται μόνο στο εκάστοτε Κέντρο Ξένων Γλωσσών στο οποίο
εργάζεται, καθώς μαθήματα ξένων γλωσσών περιλαμβάνονται και στα υπόλοιπα
προγράμματα σπουδών του οργανισμού, για τα οποία είναι επίσης η ίδια υπεύθυνη.
Κάποια στιγμή, υπήρξε ένα πρόβλημα με μια καθηγήτρια Αγγλικών, η οποία έκανε
μαθήματα και στο ΙΕΚ.
«Ήταν μια καθηγήτρια Αγγλικών, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή στο μάθημά
της, πάρα πολύ καλή σε γνώσεις. Κατέχει πολύ καλά τη γλώσσα και μπαίνει
μέσα, μιλάει Αγγλικά, είναι πολύ γερή, για υψηλά επίπεδα. Είναι πάρα πολύ
καλή. Από την άλλη αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα δικά μας τα τμήματα γιατί
το επίπεδο των παιδιών στο ΙΕΚ είναι πολύ χαμηλό. Οπότε εκεί τα παιδιά
θέλουν λίγο να ελίσσεσαι. Αυτή αυτό δεν το είχε. Έμπαινε μέσα και τους
παρακινούσε όλους να συμμετέχουν, να μιλάνε Αγγλικά και όταν έχεις αδύναμα
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παιδιά, αυτά λίγο κολλάνε και αρχίσουν βγάζουν αντίδραση στο μάθημα. Αυτή
δεν μπορούσε να το καταλάβει. Και μία από αυτές τις κοπέλες, μία φορά, ενώ
προσπαθούσε να την παρακίνήσει να μιλήσει κλπ και την έλεγε διάφορα όπως
«γιατί είσαι κουρασμένη;» και «τα μαλλιά σου δεν τα έχεις βάψει;» κάτι τέτοιο
την είπε και έκανε ολόκληρο θέμα στον Ακαδημαϊκό Διευθυντή.»

Η σύγκρουση αφορούσε την ίδια την συμμετέχουσα και την Διεύθυνση του οργανισμού
(τον Γενικό Διευθυντή και τον Υπεύθυνο Τομέα).
«...επειδή έκανε τα παράπονα αυτά (η μαθήτρια), κάλεσε και την ίδια την
καθηγήτρια και εμένα μετά (ο Διευθυντής).... Και αναγκάστηκα να έρθω σε
σύγκρουση και με τον Ακαδημαϊκό Διευθυτή και τον Υπεύθυνο Τομέα γιατί
προσπάθησα να την υποστηρίξω, να τους εξηγήσω ότι αυτό είναι το στυλ της...
Αυτοί κατευθείαν θεώρησαν ότι δεν ήταν καλή απέναντι στα παιδιά. Δεν
μπήκαν στη διαδικασία να σκεφτούν ότι μήπως φταίει ότι δεν χειρίζεται καλά
την συμπεριφορά. Όχι ότι δεν έχει καλή συμπεριφορά. Έχει αυτό ότι είναι το
στιλάκι της και δεν μπορεί να το αλλάξει, να το προσαρμόσει. Κι εγώ ήθελα να
τους εξηγήσω ότι δεν το κάνει επίτηδες, δεν είναι ειρωνική. Έχει υπερβολικό
ζήλο για να μάθουν τα παιδιά. Προσπαθεί να τους πιέσει σε υπερβολικό βαθμό
χωρίς να το καταλαβαίνει.»

Πρώτο μέλημα της ερευνήτριας υπήρξε, μέσα από την σχολαστική παρατήρηση των
παραπάνω ιστοριών, να τις τοποθετήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα. Να καταγράψει,
δηλαδή, τη σειρά με την οποία πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα. Αυτό φαίνεται και από
τον τρόπο που οι συμμετέχοντες επέλεξαν να τοποθετήσουν χρονικά τη σύγκρουση στην
οποία πρωταγωνίστησαν κατά την αφήγησή τους.

Σ1: «Όταν όμως ήρθε ο καιρός να πληρωθεί και δεν πληρώθηκε ακριβώς την
ημερομηνία που είχε υπογράψει, θύμωσε πάρα πολύ.»
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Σ2: «Αυτό συνέβη γιατί όταν το συζητήσαμε αρχικά δεν υπήρχε τόσο μεγάλος
όγκος εργασίας ούτε γι’ αυτήν ούτε για μένα. Μετά, όμως, επειδή αλλάξαμε
κτίριο, μετακομίσαμε και αυξήθηκαν οι δομές του Ομίλου, γιατί πέρα από το
Κολλέγιο που είχαμε αρχικά ως Όμιλος, είχαμε πλέον και ΙΕΚ και Κέντρο
Ξένων Γλωσσών και Κέντρο δια Βίου Μάθησης, όλοι είχαμε πολύ αυξημένα
καθήκοντα.»

Σ3: «Το επόμενο διάστημα, όμως, η συνάδελφος παραιτήθηκε από το
πρόγραμμα και έφυγε στην Αμερική.»

Σ5: «Τελικά η καθηγήτρια συνέχισε τα μαθήματα. Αυτοί την κάνανε πολύ
αυστηρές συστάσεις...»

Σε όλες τις συζητήσεις, οι συμμετέχοντες φάνηκαν αρκετά πρόθυμοι να παρέχουν τις
απαραίτητες πληροφορίες στον ερευνητή. Στην πλειοψηφία των συνετεύξεων δεν
χρειάστηκε

να

χρησιμοποιηθούν

διευκρινιστικές

ερωτήσεις,

καθώς

οι

συνεντευξιαζόμενοι έδιναν αβίαστα τις αναμενομένες απαντήσεις, κατά τη διάρκεια των
αφηγήσεων τους.

1.2 Αναζήτηση βαθύτερων αιτιών και εκδήλωση απόψεων
Μετά τη δήλωση της ιστορίας, ακολούθησε η εκδήλωσή της. Η εκδήλωση των γεγονότων
αναφέρεται κυρίως στα άτομα της ιστορίας και στο πως αυτά αντιλαμβάνονται ένα
περιστατικό. Σχετίζεται με τις απόψεις και τις επιθυμίες τους και το βαθμό στον οποίο
αυτές δύναται να αλλάξουν, όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν το περιστατικό από
διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Οι αιτίες που οδήγησαν τους παραπάνω συμμετέχοντες σε σύγκρουση ποικίλουν ανάλογα
με το περιεχόμενο της κάθε ιστορίας. Ωστόσο, κάθε μια από αυτές κρύβει ένα πρόβλημα
επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών στα πλαίσια του οργανισμού. Η αποτελεσματική
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επικοινωνία αποτελεί από τα σημαντικότερα κλειδιά για την επιτυχία ενός οργανισμού,
καθώς δεν είναι υπεύθυνη μόνο για το συντονισμό των ενεργειών και την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών στον coachee, αλλά και για τις διαπροσωπικές σχέσεις του
προσωπικού. Η ερευνήτρια ζητώντας να μάθει τόσο τις επιφανειακές όσο και τις
βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν στη σύγκρουση, στοχεύει στην ανακάλυψη των στοιχείων
εκείνων που πραγματικά ενόχλησαν τον συμμετέχοντα και τον ανάγκασαν να αντιδράσει.
Σ1: «Η σύγκρουση ουσιαστικά αφορά στη μεταξύ μας επικοινωνία. Στάλθηκε η παραίτησή
του. Θεωρώ ότι όταν απαντάμε σε τέτοια email αναφορικά με το office hour, άσχετα αν η
ουσία είναι ότι δεν πληρώνεται, δεν πρέπει να υπάρχει η αρνητική λέξη «δεν». Δηλαδή,
αλλιώς είναι να πει κάποιος ότι «δεν πληρώνεται το office hour» και αλλο να πει δεν
συμπεριλαμβάνεται στο μισθό σας. Έχει να κάνει με τον τρόπο απάντησης, χωρίς να
κατηγορώ τον άνθρωπο που έστειλε την απάντηση. Υπάρχει και κάτι άλλο. Μετά το πρώτο
του το email, δεν στάλθηκε μια απάντηση αναφορικά με την καθυστέρηση της πληρωμής.
Ότι εντός 2 ημερών θα πληρωθείτε. Και ενώ στο 1ο email της παραίτησης, δήλωσε ότι θα
μείνει μέχρι τα Χριστούγεννα ώστε να βρούμε αντικαταστάτη, μετά μέσα σε 2 μέρες, επειδή
δεν στάλθηκε καμία απάντηση για το οικονομικό, είπε ότι αλλάζει την απόφασή του,
παραιτείται γιατί κανένας δεν θέλησε να απαντήσει για την καθυστέρηση της πληρωμής και
ακόμη δεν έχουν μπει τα χρήματα. Το foul είναι επικοινωνιακό τελείως. Δηλαδή είναι foul
δικό μας.»

Στο σημείο αυτό η συμμετέχουσα το εκφράζει καθαρά. Ήταν αποκλειστικά θέμα
επικοινωνίας. Κυρίως αφορούσε στην επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων και στον
τρόπο που πρέπει να διευθετούνται τέτοιου είδους καταστάσεις στον οργανισμό. Αλλά,
αναμφισβήτητα, είχε να κάνει με τον τρόπο που επικοινωνεί ο ίδιος ο οργανισμός με τους
συνεργάτες του. Γιατί, όταν λέμε οργανισμός εννοούμε το ανθρώπινο δυναμικό που τον
απαρτίζει, καθώς κάθε ένας από τους υπαλλήλους μιας εταιρίας εκπροσωπεί την εταιρία
με κάθε του κίνηση.

Σ2: «Αυτό συνέβη γιατί όταν το συζητήσαμε αρχικά δεν υπήρχε τόσο μεγάλος
όγκος εργασίας ούτε γι’ αυτήν ούτε για μένα.... Αυτό, όμως, δεν έπαυε να είναι
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κάτι που η ίδια είχε ζητήσει και εφόσον το είχε ζητήσει, το ανέλαβε κιόλας και
έτσι ήρθαμε σε σύγκρουση...»

Και στις πέντε αφηγήσεις, η έλλειψη επικοινωνίας στα πλαίσια του οργανισμού ήταν αυτή
που τελικά οδήγησε στη σύγκρουση. Στη δεύτερη περίπτωση, δεν υπήρξε σαφής και
υπεύθυνος διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών. Ο πρόχειρος
καθορισμός τους, χωρίς την απαραίτητη πρόβλεψη, και από τις δύο πλευρές, των συνεχώς
αυξανόμενων υπόχρωσεων τους, εν όψει της επέκτασης των δραστηριοτήτων του
οργανισμού, οδήγησε σε παρεξηγήσεις. Ενώ, στην περίπτωση του τρίτου συμμετέχοντα,
η επικοινωνία φαίνεται ότι χάθηκε ιδιαίτερα νωρίς, γεγονός που φανερώνει την έλλειψη
συντονισμού που υπήρχε μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εξ’ αρχής.

Σ3: «Όσο και να την αναζήτησα, δεν ήταν πρόθυμη να βοηθήσει.»

Σ4: «Το πρόβλημα όμως έπρεπε να λυθεί άμεσα,... Όταν ήρθε, γνωρίζοντας
ήδη την αρνητική της διάθεση, της το επέβαλλα χωρίς να αφήνω περιθώρια
διαπραγμάτευσης... Ήξερα ότι η κοπέλα ήταν δυσαρεστημένη αλλά σε εκείνη τη
φάση δεν με ενδιέφερε καθόλου τι άλλες υποχρεώσεις είχε το προσωπικό.»

Στην αφήγηση της τέταρτης συμμετέχουσας φανερώνεται η άμεση σχέση που υπάρχει
ανάμεσα στο καλό κλίμα επικοινωνίας στο χώρο εργασίας και την ικανοποίηση των
εργαζομένων. Παρόλο που η άριστη επικοινωνία φαντάζει κάτι άπιαστο, κανένας μέχρι
σήμερα δεν έχει αμφισβητήσει την εξάρτηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων από
την αποτελεσματική επικοινωνία. Τα παρακάτω λόγια της συμμετέχουσας φανερώνουν
πως η επιλογή του κατάλληλου καναλιού επικοινωνίας και η ικανότητα του ηγέτη να
ακούει τους συναδέλφους του και να αφουγκράζεται τις ανάγκες του, μπορεί να
καταφέρει πολλά περισσότερα από μια αυταρχική συμπεριφορά.
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Ερευνητής: «Αν προέκυπτε ξανά το ίδιο πρόβλημα θα ακολουθούσατε τις ίδιες
διαδικασίες για την επίλυσή του;»
Σ4: «Τώρα που έχει περάσει αρκετός καιρός ίοως όχι. Υπήρξα πάρα πολύ
αυστηρή. Με τα χρόνια αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι άνθρωποι δεν λειτουργούν
με τον ίδιο τρόπο. Με κάποιους η συζήτηση φαίνεται να έχει καλύτερα
αποτελέσματα από την επιβολή των πραγμάτων.»

Τέλος, κατά τη πέμπτη σε σειρά αφήγηση, παρατηρούμε μια περίπτωση επιλεκτικής
αντίληψης των γεγονότων. Και οι δύο πλευρές, αντιλήφθηκαν το περιστατικό με βάση τα
δικά τους προσωπικά χαρακτηριστικά, τα συμφέροντα, τα κίνητρα και τις εμπειρίες. Η
μεν συμμετέχουσα ένιωσε την ανάγκη να δικαιολογήσει το στιλ διδασκαλίας της
καθηγήτριας λόγω του υψηλού επιπέδου γνώσεων που διέθετε, η δε διεύθυνση στάθηκε
κατά κύριο λόγο στις απόψεις της σπουδάστριας, θέτοντας την ικανοποίηση των
σπουδαστών σε προτεραιότητα.

Σ5: «Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι άλλο που θα μπορούσα να κάνω γιατί πήγα
και δεύτερη φορά να τους το ξαναπώ και ήταν πολύ απόλυτοι. Δηλαδή, δεν μ’
αφήσαν να πω και πολλά. Τελικά η καθηγήτρια συνέχισε τα μαθήματα. Αυτοί
την κάνανε πολύ αυστηρές συστάσεις. Η ίδια ήταν πολύ χάλια, έκλαιγε κιόλας
με αυτά που την είπανε.»

1.3 Αναπροσαρμογή της ιστορίας
Με την ολοκλήρωση της αφήγησης και τη συγκέντρωση των αιτιών που ευθύνονταν για
τη σύγκρουση, στόχος της διαδικασίας υπήρξε η αξιολόγηση του προβλήματος. Το
ζητούμενο για τον ερευνητή ήταν να «ταρακουνήσει» τον συνεντευξιαζόμενο ώστε να
εστιάσει στις επιδράσεις του πρόβληματος, όχι μόνο στην επικοινωνία του με το
συνάδελφο, αλλά στον ίδιο τον συνάδελφο ως άτομο. Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε από
τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν να μπουν στη θέση του άλλου ατόμου και να
αφηγηθούν ξανά την ίδια ιστορία από την άλλη πλευρά.
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Κατά την αφήγηση της πρώτης ιστορίας, η συμμετέχουσα (Σ1) καθοδηγήθηκε από τον
ερευνητή και με τη βοήθεια της Α.Σ.Υ. κατάφερε να συνειδητοποίησει τα χαρακτηριστικά
εκείνα του καθηγητή που ήταν υπεύθυνα για τη συμπεριφορά της συνεργάτιδάς της. Η
συμμετέχουσα εκτιμούσε ιδιαίτερα τον καθηγητή και τα ακαδημαϊκά του προσόντα σε
μεγάλο βαθμό, ενώ, συγχρόνως, το γεγονός ότι είχε δουλέψει και η ίδια αρκετά στο
εξωτερικό καθιστούσε ακόμη πιο εύκολη την κατανόηση και την αποδοχή των
απαιτήσεων του. Με τη βοήθεια, όμως, της ερευνήτριας, κατάφερε να μπει στη θέση της
συναδέλφου της και να κατανοήσει όλα εκείνα γεγονότα, τα οποία κατέστησαν την
συνεργασία τους δυσχερή.
Σ1: «...και από την πλευρά του αρχείου, γνωρίζω ότι υπήρχαν θέματα στην
επικοινωνία μαζί του. Δηλαδή, και ο ίδιος δεν απαντούσε εγκαίρως στα mail
του ή μάλλον καθόλου στην αρχή. Όταν του ζητήθηκε να στείλει τα
δικαιολογητικά του και το syllabus του μαθήματός του, δεν ανταποκρίθηκε
ποτέ στο mail αυτό. Και ενώ είναι πολιτική του Κολλεγίου να μην μπαίνει
κανένας καθηγητής στο μάθημα αν δεν έχει φέρει όλα του τα δικαιολογητικά,
δεδομένου ότι δεν είχε δει καθόλου το mail του μέχρι την έναρξη των
μαθημάτων, μπήκε στο μάθημα και του ζητήθηκε να τα φέρει την επομένη
φορά. Και κάτι τέτοιο, όμως, πάλι δεν μπορούσε να γίνει, γιατί μεταξύ των
δικαιολογητικών είναι και ένα χαρτί από ψυχίατρο και ένα άλλο για το ποινικό
μητρώο του καθηγητή, που χρειάζεται κάποιες μέρες για να εκδοθεί. Ο ίδιος
ήθελε να επισκεφτεί γιατρό του δημοσίου, όπου έπρεπε να κλείσει ραντεβού για
μεγάλο χρονικό διάστημα αργότερα και δεν ήταν διατεθημένος να επισκεφτεί
ιδιώτη ώστε να έχει άμεσα το χαρτί. Έτσι, λοιπόν, με το δίκιο της και η
Υπέυθυνη του Αρχείου να αντιμετωπίζει προβλήματα στην επικοινωνία της
μαζί του και να μην της είναι ιδιαίτερα αρεστή η συνεργασία αυτή. Γι’ αυτό,
λοιπόν, καθώς αυτός δεν ήταν τυπικός και αντιδρούσε κατά κάποιον τρόπο στις
απαιτήσεις του Αρχείου όταν δημιουργήθηκε και το θέμα με το office hour, κάτι
το οποίο, ξαναλέω, εμείς το θεωρούμε δεδομένο ως παροχή από όλους τους
καθηγητές στο Κολλέγιο, η υπεύθυνη του Αρχείου του απάντησε αναλόγως στο
email, χωρίς πρώτα να το συζητήσουμε, προκαλώντας την απαίτησή του».
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Η αξιολόγηση της κατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται από τον ίδιο τον
συμμετέχοντα στην σύγκρουση, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις και τα
αποτελέσματα αυτής σύμφωνα με τις δικές του αξίες και πιστεύω. Με τον τρόπο αυτό,
δόθηκε στην πρώτη συμμετέχουσα η ευκαιρία να συνειδητοποίησει τους λόγους που η
συνάδελφός της είχε απαντήσει με το συγκεκριμένο τρόπο στο πρώτο email του
καθηγητή αλλά και αυτούς για τους οποίους τελικά δεν απάντησε στο δεύτερο,
βοηθώντας την τελικά να μην είναι αρκετά απόλυτη κατά την πρώτη αξιολόγηση
περόμοιων συμβάντων.

Η δεύτερη συμμετέχουσα, από την άλλη πλευρά, ενώ δείχνει να αντιλαμβάνεται τον
τρόπο σκέψης της συναδέλφου της δεν φαίνεται, ωστόσο, να τον δικαιολογεί.

Σ2: «Ένιωθε οτι της φορτώνω τη δική μου τη δουλειά και ότι εγώ δεν την
κάνω».
Ερευνητής: «Γιατί θεωρείτε ότι το ένιωθε αυτό;»
Σ2: «Επειδή ήταν λίγο το διάστημα που είχα επιστρέψει από την εγκυμοσύνη
μου και το ωράριο εργασίας μου ήταν εξάωρο, έπρεπε να φεύγω μια
συγκεκριμένη ώρα, γιατί είχα ένα μωρό και δεν έιχα βοήθεια από κανέναν να
το κρατάει κλπ. Δεν μπορούσα να κάτσω πέραν του ωραρίου μου, όπως
κάθονταν όλοι οι υπόλοιποι, ένιωθε ότι το κάνω επίτηδες και ότι όλοι οι άλλοι
κάθονται κι εγώ δεν κάθομαι. Εντάξει κι εγώ όταν δεν είχα την υποχρέωση
αυτή καθόμουν 12 ώρες και όχι μόνο κατά το διάστημα των εγγραφών, αλλά
και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, κατά τις νεκρές περιόδους. Ουσιαστικά την
ενοχλούσε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να κάτσω παραπάνω και ότι όλοι οι
άλλοι κάθονταν».
Ερευνητής: «Τελικά δόθηκε λύση στο ζήτημα; Και αν ναι, σε τι βαθμό θεωρείτε
ότι ήταν αποτελεσματική;»
Σ2: «Την έκανε αυτή τη δουλειά. Η δουλειά που έπρεπε να γίνει, έγινε».
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Ερευνητής: «Αν προέκυπτε ξανά το ίδιο πρόβλημα θα το αντιμετωπίζατε με τον
ίδιο τρόπο;»
Σ2: «Σίγουρα θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε διαφορετικά».

Ο τρίτος από τους συμμετέχοντες, αξιολογώντας την κατάσταση σύμφωνα με τις δικές
του αξίες και πιστεύω δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποκαλύψει στον υπεύθυνο
καθηγητή ποιος από τους συναδέλφους του ευθυνόταν για τις ελλείψεις στο φάκελο του
προγράμματος. Οι ηθικές του αξίες ήταν τόσο δυνατές, που τελικά ήταν αυτές που
προκάλεσαν τη σύγκρουση. Στην αντίθετη περίπτωση, δεν θα είχε κανένα ενδοιασμό, θα
ενημέρωνε για το πως ακριβώς είχαν τα πράγματα και ίσως η σύγκρουση να είχε
αποφευχθεί ή να μην είχε πάρει αυτές τις διαστάσεις.

Σ3: «Καταλαβαίνω και δικαιολογώ τη συμπεριφορά του, γιατί από τη στιγμή
που υπήρχε μια σοβαρή έλλειψη, θεωρούσε δεδομένο ότι θα έπρεπε να
γνωρίζουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Διακινδυνεύαμε το πρόγραμμα. Θα
μπορούσαμε να είχαμε χάσει τη χρηματοδότηση».
Ερευνητής: «Αν προέκυπτε ξανά το ίδιο πρόβλημα θα ακολουθούσατε τις ίδιες
διαδικασίες για την επίλυσή του;»
Σ3: «Δεν θα το άφηνα να ξανασυμβεί. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, δεν θα πήγαινα
στη Βουλγαρία χωρίς να δω με τα μάτια μου ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες
κινήσεις. Δεν θα εμπιστευόμουν απαντήσεις του τύπου «θα τα συλλέξουμε
αργότερα». Κι έτσι δεν θα χρειαζόταν να έρθω σε αντιπαράθεση με τον
καθηγητή».

Ενώ, η τέταρτη συμμετέχουσα φαίνεται να έχει αντιληφθεί πλήρως τη θέση της
υφισταμένης της και να δικαιολογεί πλέον τη συμπεριφορά αυτή που αρχικά την είχε
προκαλέσει και την είχε φέρει σε αντιπαράθεση μαζί της. Αυτή η στάση αποτελεί ένδειξη
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αλλαγής της αρχικής αφήγησης, όπου από μια κατάσταση σύγκρουσης μεταβαίνει σε μια
κατάσταση αναγνώρισης του άλλου μέρους.

Σ4: «Η κοπέλα είχε γίνει δεκτή σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Δεν ζήτησε
ποτέ να αλλάξει το πρόγραμά της προκείμένου να παρακολουθεί τα
απογευματινά της μαθήματα. Είχε ενημερώσει γι’ αυτό και ότι θα
παρακολουθούσε τα Σάββατα που δεν θα είχαμε δουλειά. Στα πλαίσια ενός
άσχημου κλίματος που υπήρχε, αρνήθηκε να δουλέψει τα Σάββατα».
Ερευνητής: «Τι την ώθησε στο να αντιδράσει / ενεργήσει με αυτό τον τρόπο;»
Σ4: «Με το δίκιο της, εν μέρει, καθώς δεν είχε συμφωνήσει ότι θα δουλεύει
Σάββατο».
Ερευνητής: «Αν προέκυπτε ξανά το ίδιο πρόβλημα θα ακολουθούσατε τις ίδιες
διαδικασίες για την επίλυσή του»;
Σ4: «Τώρα, που έχει περάσει αρκετός καιρός, ίοως όχι. Υπήρξα πάρα πολύ
αυστηρή. Με τα χρόνια αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι άνθρωποι δεν λειτουργούν
με τον ίδιο τρόπο. Με κάποιους η συζήτηση φαίνεται να έχει καλύτερα
αποτελέσματα από την επιβολή των πραγμάτων».

Τέλος, στην περίπτωση της πέμπτης συνεντευξιαζόμενης δεν παρατηρείται καμία
αναπροσαρμογή στην ιστορία της. Η συνεντευξιαζόμενη φαίνεται να αδυνατεί να
κατανοήσει τη στάση και τη συμπεριφορά της άλλης πλευράς και εμμένει στην αρχική
της άποψη αναφορικά με τον τρόπο επίλυσης του.

Σ5: «Θεωρώ ότι ο Διευθυντής θα έλεγε ότι είχαμε μια καθηγήτρια η οποία είναι
πολύ απότομη στην τάξη και με τους μαθητές, επειδή δεν τα πήγαινε καλά και
επειδή τους ειρωνευόταν και τους φερόταν άσχημα, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
Η μαθήτρια έκανε παράπονα. Αυτό θα έλεγε. Δεν δεχόταν δηλαδή να το δει από
την πλευρά της καθηγήτρια»ς.
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Ερευνητής: «Τι τον ώθησε στο να αντιδράσει / ενεργήσει με αυτό τον τρόπο;»
Σ5: «Δυστυχώς, ο Διευθυντής έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στις δημόσιες σχέσεις
με τους σπουδαστές και τους γονείς τους και δεν μπορούσε να εξετάσει
αντικειμενικά περιστατικά σαν κι αυτό».

1.4 Β’ Φάση – Φάση Αξιολόγησης
Κατά τη δεύτερη φάση της συνέντευξης, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη περιγραφή και
επεξήγηση της μεθόδου της αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης, που
ακολουθήθηκε αμέσως πριν από τον ερευνητή, προκειμένου να καθοδηγήσει τους
συμμετέχοντες να αναπροσαρμόσουν την ιστορία τους. Από τη στιγμή που τα στελέχη
της εκπαίδευσης συνειδητοποίησαν τη διαδικασία στην οποία είχαν υποβληθεί, κλήθηκαν
να την αξιολογήσουν και να αναλογιστούν το βαθμό στον οποίο τους βοήθησε προσωπικά
το εργαλείο αυτό αλλά και κατά πόσο θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο στον διευθυντές
των εκπαιδευτικών οργανισμών για την επίλυση διαφορών και συγκρούσεων.
Η μέθοδος της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης λειτούργησε θετικά και
ενθαρρυντικά προς τους συμμετέχοντες ώστε να αισθανθούν άνετα με τον ερενητή και να
μοιραστούν μαζί του λεπτομέρειες των προσωπικών τους ιστοριών. Στην πλειοψηφία
τους οι συμμετέχοντες κατάφεραν να δουν την ιστορία τους με άλλο μάτι και να την
αναπροσαρμόσουν, δείχνοντας κατανόηση στις ανάγκες της άλλης πλευράς και στους
λόγους που ώθησαν τους συναδέλφους τους να συγκρουστούν μαζί τους.

2. Απαντήσεις ερευνητικών ερωτημάτων
1ο Ερευνητικό ερώτημα
Σε ποιο βαθμό βοήθησε η μέθοδος της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης
στη βαθύτερη κατανόηση των αιτιών των συγκρούσεων, που είχαν προκύψει στον
εργασιακό τους χώρο, από τους συμμετέχοντες; Διέκριναν οφέλη στην εφαρμογή της;
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Με τη βοήθεια του παραπάνω ερευνητικού ερωτήματος, η ερευνήτρια επιχειρεί να
εξετάσει το βαθμό της αποτελεσματικότητας της μεθόδου της Αφηγηματικής
Συμβουλευτικής Υποβοήθησης στην επίλυση συγκρούσεων που διαδραματίζονται στους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες, με αφορμή τις δικές τους προσωπικές
ιστορίες και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι καθοδηγήθηκαν και τις επαναδιατύπωσαν,
κλήθηκαν να αξιολογήσουν την διαδικασία συνολικά και να εκτιμήσουν τα οφέλη από
την εφαρμογή της.
Αναλύοντας την αφήγηση του κάθε συμμετέχοντα χωριστά, παρατηρούμε ότι ο βαθμός
στον οποίο καθένας από αυτούς αντιλήφθηκε και κατανόησε τη σύγκρουση όπου έλαβε
μέρος, ποικίλει σημαντικά. Όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν θετικά στη ερώτηση
της ερευνήτριας αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησής τους από τη διαδικασία που
εφαρμόστηκε κατά την πρώτη φάση της συνέντευξης ( αφήγηση και αναπροσαρμογή της
ιστορίας). Αξίζει, ώστόσο, να σημειωθεί ότι υπήρξαν συμμετέχοντες, όπως οι (Σ2) και
(Σ3), που ενώ δεν δυσκολέυτηκαν να κατανοήσουν το άλλο μέρος, δεν θέλησαν να το
δικαιολογήσουν και να μεταβάλουν την αρχική τους στάση. Τέλος, ιδιαίτερα ξεχωριστή
υπήρξε η αντίδραση της πέμπτης συμμετέχουσας (Σ5), η οποία αξιολόγησε επίσης θετικά
τη συνεισφορά της ΑΣΥ στην επίλυση συγκρούσεων, ωστόσο, αντί να αναστοχαστεί η
ίδια, πρότεινε την εφαρμογή της μεθόδου αυτής στους συναδέλφους της που
ενεπλάκησαν στη σύγκρουση μαζί της, ώστε να αναστοχαστούν αυτοί και να
αντιληφθούν και «την άλλη όψη του νομίσματος».
Συγκεντρώνοντας τα ευρήματα της έρευνας, στους πέντε συμμετέχοντες, υπήρξε μια
κλιμάκωση αναφορικά με το βαθμό αντίληψης και δικαιολόγησης της θέσης της άλλης
πλευράς στη σύγκρουση. Τα στάδια αποτελεσματικότητας της μεθόδου διακρίνονται ως
εξής:
1) Πλήρης κατανόηση και αναγνώριση των απόψεων και κινήτρων της άλλης
πλευράς, σε βαθμό που ο συμμετέχοντας αναγνωρίζει τα δικά του λάθη και
μεταβάλει τη στάση του και τις απόψεις του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η τέταρτη συμμετέχουσα (Σ4), η οποία
μέσω της μεθόδου της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης για την
επίλυση των συγκρούσεων κατάφερε να δει ξεκάθαρα την άλλη πλευρά, να
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αναγνωρίσει την αξία της υφισταμένης της και τα λάθη που είχε κάνει στο
παρελθόν.
«Επειδή έχουν περάσει τα χρόνια και η κοπέλα αποδείχτηκε κaλή
επαγγελματίας και πιστό στέλεχος για την εταιρία, πιστεύω ότι αν το είχα
συζητήσει μαζί της, εξηγώντας της την ανάγκη που υπήρχε πραγματικά,
χωρίς να της το επιβάλλω, θα ήταν πρόθυμη να βοηθήσει».

2) Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της άλλης πλευράς σε βαθμό αρκετά βοηθητικό για
την αποτροπή παρόμοιων συγκρούσεων στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση,
υπάρχει κατανόηση σε μεγάλο βαθμό, χωρίς όμως ο συμμετέχοντας να προβαίνει
σε μεταβολή των αρχικών του απόψεων.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η πρώτη συμμετέχουσα (Σ1), η οποία
παρόλες τις απόψεις της για το χειρισμό ανάλογων καταστάσεων, αναγνώρισε
τελικά στη συνάδελφό της λόγους που δικαιολογούσαν την αντίδρασή της.
«Είχα τη δυνατότητα να δω και την πλευρά του «Αρχείου» και τα
προβλήματα που αντιμετώπισε η Υπεύθυνη στην επικονωνία της μαζί του».

Ωστόσο, στην κατηγορία αυτή θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τον τρίτο
συμμετέχοντα (Σ3) στην έρευνα, ο οποίος φαίνεται να κατανοούσε πλήρως τη
απότομη αντιμετώπιση που δέχτηκε από τον καθηγητή, αλλά το ήθος και οι αξίες
του δεν του επέτρεψαν να αντιδράσει διαφορετικά.
«Καταλαβαίνω και δικαιολογώ τη συμπεριφορά του, γιατί από τη στιγμή
που υπήρχε μια σοβαρή έλλειψη, θεωρούσε δεδομένο ότι θα έπρεπε να
γνωρίζουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Διακινδυνεύαμε το πρόγραμμα... Ίσως
θα μπορούσα να του δώσω να καταλάβει με άλλο τρόπο ότι οι αρχές μου
δεν μου επέτρεπαν να κάνω κάτι τέτοιο».
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3) Κατανόηση της στάσης της άλλης πλευράς, χωρίς όμως να τη δικαιολογεί.

Πρόκειται για την περίπτωση του συμμετέχοντα που έχει αναπτυγμένη αντίληψη
και αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη, μπορεί να κατανοήσει τους λόγους
που οδήγησαν τον συνάδελφο του στην εκάστοτε συμπεριφορά, χωρίς, όμως, να
τον δικαιολογεί ή να ενστερνίζεται τις απόψεις του. Στην περίπτωση αυτή
αντιστοιχεί η αφήγηση της δεύτερης συμμετέχουσας (Σ2).
«Ουσιαστικά την ενοχλούσε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να κάτσω
παραπάνω και ότι όλοι οι άλλοι κάθονταν.... Την έκανε αυτή τη δουλειά.
Η δουλειά που έπρεπε να γίνει, έγινε».

4) Μηδενική κατανόηση και αιτιολόγηση της στάσης του συναδέλφου. Μηδενική
μετατόπιση του συμμετέχοντα από τις αρχικές του απόψεις.

Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της αφήγησης της
τελευταίας συμμετέχουσας (Σ5), η μη αναγνώριση και αιτιολόγηση των απόψεων
και των πράξεων της άλλης πλευράς, προκύπτει από την ισχυρή πίστη της στις
απόψεις της και την εμπιστοσύνη στην κρίση της. Με άλλα λόγια, η
συμμετέχουσα προσπαθεί να καταστήσει σαφή τη λανθασμένη, μεροληπτική και
με στόχο το προσωπικό συμφέρον των συναδέλφων της, εκφράζοντας την
αδυναμία τους να αξιολογήσουν αντικειμενικά και, κυρίως, να υποβληθούν οι
ίδιοι σε μεθόδους υποβοήθησης διαχείρισης των κρίσεων, όπως είναι αυτή της
αφηγηματικής συμβουλευτικής.
«Δυστυχώς, ο Διευθυντής έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στις δημόσιες
σχέσεις με τους σπουδαστές και τους γονείς τους και δεν μπορούσε να
εξετάσει αντικειμενικά περιστατικά σαν κι αυτό.... Ναι, βοηθάει αρκετά να
δεις και μια άλλη οπτική που δεν είχες σκεφτεί μέχρι τώρα. Και θα
βοηθούσε αρκετά αν μπορούσε να εφαρμοστεί και στον Ακαδημαϊκό
Διευθυντή στη δική μου περίπτωση».
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2Ο Ερευνητικό ερώτημα
Διέκριναν προβλήματα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που κατά τη γνώμη τους θα
μπορούσαν να διευθετηθούν καλύτερα μέσω της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
Υποβοήθησης;

Κατά τη δεύτερη φάση των συνεντέξεων, παρατηρήθηκε ότι η Αφηγηματκή
Συμβουλευτική Υποβοήθηση και ο τρόπος εφαρμογής της από την πλευρά του
καθοδηγητή / coach, αποτελούσε μια άγνωστη μέχρι τότε μορφή διοίκησης του
ανθρώνινου δυναμικού για τους συμμετέχοντες. Είναι γεγονός ότι η επίλυση των
συγκρούσεων, που διαδραματίζονται σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό αλλά και στις
επιχειρήσεις γενικότερα, βασίζεται στη θέληση και τη διακριτική ευχέρεια του διευθυντή
/ ηγέτη. Πιο συγκεκριμένα, έχει καθιερωθεί οι μάνατζερ ενός οργανισμού να αξιολογούν
τη σύγκρουση και να αποφασίζουν τους τρόπους αντιμετώπισής της επιβάλοντας τις
προσωπικές τους απόψεις και τακτικές.
Στη διάρκεια των συνετεύξεων, όμως, και καθώς οι συμμετέχοντες γνώριζαν σιγά σιγά
τα χαρακτηριστικά της μέθοδο της Α.Σ.Υ., ως μέθοδο επίλυσης των διαφορών που
προκύπτουν στον εργασιακό τους χώρο, ανακάλυψαν ότι η επιβολή κανόνων και
απόψεων δεν είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης της ορθής λειτουργίας του οργανισμού.
Μέσω της διαδικασίας στην οποίας υποβλήθηκαν, τους δόθηκε η δυνατότητα να
ανακαλύψουν οι ίδιοι τις βαθύτερες αιτίες που τους οδήγησαν σε σύγκρουση αλλά και
τους λόγους για τους οποίους θα μπορούσαν να τις αποφύγουν. Εντύπωση προκάλεσε το
γεγονός ότι όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι, ανεξαιρέτως, έδειξαν ιδιαίτερα θετικοί στην
εφαρμογή της μεθόδου, κρίνοντας ότι η εφαρμογή της θα μπορούσε να είναι
αποτελεσματική στην επίλυση όλων σχεδόν των προβλημάτων επικοινωνίας ή
περιστατικών σύγκρουσης στον οργανισμό.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη συμμετέχουσα (Σ1) στην έρευνα, συνειδητοποιώντας τη
διαδικασία, έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την ύπαρξη αυτού του είδους υποβοήθησης
του προσωπικού, καθώς ήταν κάτι που η ίδια προσπαθούσε να εφαρμόσει στους
συνεργάτες της χωρίς όμως να γνωρίζει για την ύπαρξή της και τη διαδικασία εφαρμογής
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της: «Ναι, συνήθως, προσπαθώ να μην λέω στον άλλο τι πρέπει να κάνει και τι όχι, γιατί
δεν μπορώ να του πω τι πρέπει να κάνει, αλλά αν υπάρχει κάποια ιστορία να του μοιραστώ
ή να μου μοιραστεί, ναι. Το ίδιο κάνω με την κόρη μου». Το ίδιο ενθουσιασμό με τα εν
δυνάμει αποτελέσματα της Α.Σ.Υ. έδειξε και η τελευταία από τους συμμετέχοντες (Σ5)
λέγοντας: «Κάθε πρόβλημα που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και έχει να κάνει
κυρίως με ανθρώπους, έχει και μια άλλη οπτική. Και μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας θα
είμαστε σε θέση να δούμε και την άλλη οπτική και να μην είμαστε απόλυτοι στις αποφάσεις
και τις δηλώσεις μας».
Η δεύτερη συμμετέχουσα (Σ2) φάνηκε εξίσου θετική στη μελλοντική εφαρμογή της
Α.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων στον εκπαιδευτικό οργανισμό,
επισημαίνοντας ότι θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περιπτώσεις συγκρούσεων των
οποίων η αφορμή αφορούσε άλλα περιστατικά και αιτίες που δεν είχαν εκφραστεί ή
επιλυθεί μεταξύ των συναδέλφων στο παρελθόν: «Υπάρχουν περιπτώσεις συγκρούσεων
κατά τις οποίες αντιλάμβάνεσαι ότι πίσω από αυτό βρίσκεται κάτι που τον τσιγκλάει καιρό.
Τέτοιου είδους συγκρούσεις ίσως θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω της μεθόδου
αυτής».
Επίσης, ενδιαφέρουσα υπήρξε και η παρατήρηση της τέταρτης συμμετέχουσας (Σ4), η
οποία, με αφορμή τη δική της εμπειρία, θεώρησε ότι η αφήγηση προσωπικών ιστοριών
με στόχο την καθοδήγηση του ατόμου και τον αναστοχασμό αυτού, έχει πολλά να
προσφέρει σε περιπτώσεις ατόμων που λειτουργούν και αντιδρούν καλύτερα μέσω του
διαλόγου, παρά μέσω της υιοθέτησης αυταρχικών μεθόδων διοίκησης: «Θα τη
χρησιμοποιούσα σε περιπτώσεις, όπως αυτή, όπου το άτομο, μέσω της συζήτησης, μπορεί
τελικά να συμπεριφερθεί διαφορετικά». Ωστόσο, αντίθετη ήταν εν μέρει η άποψη του
τρίτου συνεντευξιαζόμενου (Σ3), ο οποίος υποστήριξε ότι η Α.Σ.Υ θα μπορούσε να
εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις συγκρούσεων στον οργανισμό, αρκεί να εφαρμόζεται
σε όλο το προσωπικό και όχι μόνοκατ’ επιλογή.

3Ο Ερευνητικό ερώτημα
Είναι σε θέση να την ακολουθήσουν ως μέθοδο στην άσκηση διοίκησης στον
εκπαιδευτικό οργανισμό; Ποιες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή
της σύμφωνα με τους συμμετέχοντες;
66

Μπορεί η μέθοδος της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης να φάνηκε
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στους συμμετέχοντες, δεν παύει ωστόσο να αποτελεί ένα νέο
ανεξερεύνητο εργαλείο στον τομέα της διοίκησης. Κατά τη διερεύνηση της πιθανότητας
εφαρμογής της Α.Σ.Υ. στην πράξη, στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ως μέθοδος
διαχείρισης των συγκρούσεων, παρατηρήθηκε έντονη η ανάγκη των συμμετεχόντων για
ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο.
Οι συνεντευξιαζόμενοι, στο σύνολό τους, δεν φάνηκαν έτοιμοι να εφαρμόσουν οι ίδιοι τη
μέθοδο στην πράξη, δηλώνοντας την ανάγκη να εκπαιδευτούν ώστε να είναι σε θέση να
καθοδηγήσουν σωστά τους συναδέλφους. Ο συμμετέχων (Σ3) πρόσθεσε επίσης: «Ναι,
αρκεί ο Διευθυντής να έχει τη γνώση και τη διάθεση και να την εφαρμόζει σε όλους και όχι
μόνο σε λίγους»., θέλοντας να δείξει ότι η επιμόρφωση από μόνη της δεν αρκεί. Σημαντικό
ρόλο στη διαδιακασία παίζει η θέληση του διοικητικού στελέχους ώστε να εφαρμόσει τη
μέθοδο συνολικά στους υφισταμένους του και όχι μεμονωμένα ή καθόλου. Επίσης, η Σ4
επισήμανε: «Θα ήθελα πολύ να παρακολουθήσω αρχικά την εφαρμογή από άλλους, ώστε
να αντιληφθώ τον τρόπο που μπορεί ο Διευθυντής να βοηθήσει το άτομο να δει την ιστορία
του διαφορετικά και να αναστοχαστεί. Αυτό θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον». Στην περίπτωση
της τέταρτης συμμετέχουσας φαίνεται η ανασφάλειά της ως προς τη χρήση της μεθόδου.
Θα αισθανόταν πιο ασφαλής αν θα μπορούσε να το δει να εφαρμόζεται πρώτα από
άλλους, ώστε να εξοικειωθεί με τη λογική της.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι πέρα από τη βασική ανάγκη της επιμόρφωσης, οι
συμμετέχοντες εκφράζουν και άλλες αδυναμίες στην εφαρμογή της μεθόδου στην πράξη.
Η συμμετέχουσα (Σ5) εκφράζει φόβους ότι η εκπαίδευση στον τρόπο εφαρμογής της δεν
είναι το πρώτο που θα έπρεπε να μας απασχολεί, αλλά η καλλιέργεια των διοικητικών
στελεχών, προτείνοντας την εκμάθηση της μεθόδου στις σχολές Διοίκησης με στόχο τη
δημιουργία μιας νέας γενιάς ηγετών που θα είναι σε θέση να εφαρμόσει εναλλακτικές
μορφές διοίκησης: «Νομίζω ότι η εφαρμογή της είναι απαραίτητη. Αλλά είναι όλοι οι
Διευθυντές σε θέση να την εφαρμόσουν; Δυστυχώς, δεν έχουν όλοι τη θέληση ή την
καλλιέργεια. Θα ήταν καλό να μπορούσε να διδαχθεί και οι σημερινοί Διευθυντές / Ηγέτες
να βγαίνουν στην αγορά εργασίας με περισσότερα εφόδια που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη
του προσωπικού και του οργανισμού γενικότερα». Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι καθώς
στην Ελληνική πραγματικότητα δεν είμαστε συνηθισμένοι σε εναλλακτικές μορφές
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διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως αυτή της Α.Σ.Υ. για την επίλυση των
συγκρούσεων, υπαγορέυεται όλο και πιο έντονα αφενός η ανάγκη ενσωμάτωσης τέτοιων
τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε με τη μορφή σεμιναρίων, είτε στα πλαίσια
μαθημάτων σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων και αφετέρου η συμμετοχή των
στελεχών των εκπαιδευτικών οργανισμών αλλά και των μελλοντικών στελεχών σε αυτά.
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ΜΕΡΟΣ 4ο: Συμπεράσματα
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1.

Συμπεράσματα

Από τις απαντήσεις των διευθυντικών στελεχών στα ερευνητικά ερωτήματα, προκύπτει ο
βαθμός αποτελεσματικότητας της μεθόδου της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
Υποβοήθησης, που εφαρμόστηκε από τον ερευνητή, στην κατανόηση και επίλυση των
συγκρούσεων που είχαν να διηγηθούν. Αν και οι ιστορίες συγκρούσεων των πέντε
συμμετεχόντων ήταν αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο,
παρατηρήθηκε ότι όλες διέθεταν ένα κοινό χαρακηριστικό, το οποίο αποτέλεσε και την
αιτία ύπαρξής τους, η ελλιπής επικοινωνία μεταξύ των στελεχών στο χώρο εργασίας.
Η δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, ο ασαφής διαχωρισμός των
αρμοδιοτήτων και η έλλειψη συντονισμού κατά την εκτέλεση των εργασιών υπήρξαν από
τις βασικότερες αιτίες σύγκρουσης στην πλειοψηφία των ιστοριών. Επιπρόσθετα, μέσα
από τις αφηγήσεις παρατηρήθηκε η εξάρτηση της ικανοποίησης και παραγωγικότητας
των εργαζομένων από την ομαλή επικοινωνία που είχαν τόσο με Διεύθυνσεις άλλων
τομέων στον ίδιο οργανισμό όσο και με τους υφισταμένους τους. Οι περιγραφές των
συμμετεχόντων έδειξαν ότι η ικανότητα του Διευθυντή / Ηγέτη να ακούει τους
συναδέλφους του και να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους, είχε να επιφέρει πολλά θετικά
αποτελέσματα στην ανάπτυξη κατάλληλου κλιματος επικοινωνίας και την εξάλειψη των
συγκρούσεων.
Με την ολοκλήρωση των αφηγήσεων, στόχος της ερευνήτριας υπήρξε η κατάλληλη
καθοδήγηση των συνεντευξιαζόμενων, ώστε να αξιολογήσουν οι ίδιοι, σύμφωνα με τις
δικές τους προσωπικές αξίες και πιστεύω, τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν το συνάδελφό
τους στη εκάστοτε συμπεριφορά και τελικά σε σύγκρουσή μαζί τους. Τέσσερεις στους
πέντε συμμετέχοντες κατάφεραν να δουν την ιστορία σύγκρουσης από την πλευρά του
άλλου ατόμου και τελικά να αναπροσαρμόσουν την ιστορία τους, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτό της συμμετέχουσας Σ4, όπου παρατηρήθηκε πλήρης μεταστροφή και
επανατοποθέτηση των αρχικών της απόψεων. Ωστόσο, μεμονωμένο περιστατικό, αλλά
άξιο παρατήρησης και εκτενέστερης έρευνας, αποτέλεσε η πέμπτη και τελευταία
συμμετέχουσα (Σ5) στην έρευνα. Ενώ, στο σύνολο του δείγματος φάνηκε εφαρμόζεται
αποτελεσματικά η μέθοδος της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης για την
επίλυση των συγκρούσεων, υπήρξε μια αφήγηση κατά την οποία τα δύο μέρη συνέχισαν
να αντιλαμβάνονται το περιστατικό με γνώμονα τα δικά τους και μόνο πιστεύω,
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παρουσιάζοντας αδυναμία αναστοχασμού και αναπροσαρμογής της ιστορίας από τη
συμμετέχουσα και καμία μεταστροφή των αρχικών της απόψεων.
Το γεγονός ότι η πλειοψηφία του δείγματος εκπλήρωσε τους στόχους της ερευνήτριας
κατανοώντας τους συναδέλφους τους, δεν σήμαινε ότι τους δικαιολόγησαν απαραίτητα.
Κατά την ανάλυση των δεδομένων, παρατηρήθηκε μια κλιμάκωση στο βαθμό αντίληψης
του άλλου μέρους, η οποία διαμορφώθηκε ως εξής:
•

Πλήρης κατανόηση της άλλης πλευράς και συνολική μεταστροφή των αρχικών
απόψεων και στάσεων.

•

Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της άλλης πλευράς σε βαθμό αρκετά βοηθητικό για
την αποτροπή παρόμοιων συγκρούσεων στο μέλλον, χωρίς, όμως, την ύπαρξη
μεταβολής των αρχικών απόψεων του συμμετέχοντα.

•

Κατανόηση της στάσης της άλλης πλευράς, χωρίς όμως ο συμμετέχοντας να είναι
σε θέση να την δικαιολογήσει. .

•

Μηδενική κατανόηση και αιτιολόγηση της στάσης του συναδέλφου. Μηδενική
μετατόπιση του συμμετέχοντα από τις αρχικές του απόψεις.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι τα αποτελέσματα μιας έρευνας βασισμένης σε προσωπικές
αφηγήσεις ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο των ιστοριών αλλά και τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου το οποίο τις αφηγείται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες αντέδρασαν ιδιαίτερα θετικά στην
εφαρμογή της Α.Σ.Υ. στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δηλώνοντας ότι θα αποτέλεσει
ένα εξαιρετικό και εναλλακτικό εργαλείο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Πέρα,
από την ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας για την επίλυση κάθε μορφής σύγκρουσης, οι
συνεντευξιαζόμενοι υποστήριξαν ότι η εφαρμογή της θα ήταν αποτελεσματική σε
περιπτώσεις δυσκολίας έκφρασης των πραγματικών συναισθημάτων και καταστάσεων
μεταξύ των στελεχών αλλά και σε περιπτώσεις στελεχών που αποδίδουν και
συνεργάζονται καλύτερα μέσω συζητήσεων παρά μέσω αυταρχικών μεθόδων διοίκησης.
Ωστόσο, στην ερώτηση αναφορικά με την πιθανότητα εφαρμογής της μεθόδου στην
πράξη, τόσο από τους ίδιους όσο και από τα διευθυντικά στελέχη γενικότερα, σημειώθηκε
μεγάλη η ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών πάνω στο αντικείμενο και στον τρόπο
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εφαρμογής της. Η Α.Σ.Υ. αποτελεί μια άγνωστη μέχρι τώρα μορφή άσκησης διοίκησης,
τόσο για το δείγμα της παρούσας έρευνας, όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις
γενικότερα, γεγονός που καταστεί επιτακτική την ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών
διοίκησης αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ηγετών που θα έχουν την
καλλιέργεια και τη διάθεση εφαρμογής εναλλακτικών τακτικών διοίκησης, όπως είναι
αυτή.

2. Συζήτηση
Όπως έχει αναφερθεί στα παραπάνω κεφάλαια, η διαδικασία της έρευνας εξελίχθηκε σε
δυο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, η ερευνήτρια κάλεσε τους
συμμετέχοντες να του αφηγηθούν μια προσωπική ιστορία σύγκρουσης από το χώρο
εργασίας τους, όπου μέσω ερωτήσεων προσπάθησε να τους καθοδηγήσει να αντιληφθούν
τις βαθύτερες αιτίες που τους οδήγησαν εκεί. Στόχος της ερευνήτριας ήταν ο
αναστοχασμός των συμμετεχόντων, η ανακατασκευή των ιστοριών τους και η διερεύνηση
των αποκλίσεων που παρουσίασαν οι απόψεις τους σε σχέση με την αρχική τους στάση.
Οι συνεντευξιαζόμενοι εμπιστεύτηκαν τον ερευνητή και η αφήγηση των ιστοριών
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη άνεση και ειλικρίνια.
Η μέθοδος της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής Υποβοήθησης φάνηκε να είναι μια
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, με προοπτικές για το μέλλον, μέθοδος. Μέσω τον ερευνητικών
ερωτημάτων ανιχνεύτηκε ο βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες κατανόησαν και
αιτιολόγησαν την άλλη πλευρά της σύγκρουσης, ανιχνεύοντας τις πιθανότητες
εφαρμογής της μεθόδου αυτής από τους ίδιους στον οργανισμό που εργάζονται. Σε κάθε
περίπτωση, η διαδικασία στην οποία υποβλήθηκαν τους προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
ενώ αυξημένο ενδιαφέρον έδειξαν αναφορικά με την παροχή εκπαίδευσης στο
αντικείμενο αυτό για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.

2.1 Ερευνητικοί περιορισμοί
Κατά τη διενέργεια της έρευνας υπήρξαν ποικίλοι ερευνητικοί περιορισμοί. Αρχικά, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι το μέγεθος του δείγματος της έρευνας ήταν αρκετά μικρό. Ήταν
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επιδίωξη της ερευνήτριας να εστιάσει σε δείγμα πέντε διοικητικών στελεχών, ώστε να
είναι σε θέση να διαχειριστεί και να αναλύσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δεδομένα πέντε
διαφορετικών προσωπικών ιστοριών. Ωστόσο, μικρά δείγματα, όπως και το
συγκεκριμένο, δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο του πλυθησμού και καθιστούν τα
συμπεράσματα της έρευνας λιγότερο αντικειμενικά και ασφαλή. Στους περιορισμούς
συγκαταλέγονται επίσης το φύλο των συμμετεχόντων και η γεωγραφική τους κατανομή.
Η πλειοψηφία του δείγματος αποτελούνταν από γυναίκες, ενώ τους άντρες
αντιπροσώπευε ένας και μόνο συνεντευξιαζόμενος. Επίσης, οι συνεντεύξεις
διενεργήθηκαν αποκλειστικά στην περιοχή της Θεσσαλονικής, με αποτέλεσμα να μη
γνωρίζουμε με ασφάλεια αν τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν και τον υπόλοιπο
πλυθησμό. Τέλος, οι συμμετέχοντες εργάζονταν σε διευθυντικές θέσεις σε ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, γεγονός που δεν επιτρέπει την γενίκευση των
συμπερασμάτων για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εκπαίδευσης ταυτόχρονα.

2.2 Σύνδεση με άλλες έρευνες
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Dehan και Nilsson το 2017, παρατηρήθηκαν
σημαντικές διαφορές στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν οι συμμετέχοντες την έννοια της
καθοδήγησης αλλά και στη συμπεριφορά αυτών. Οι διαφορές αυτές οφείλονταν στην
ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, ακόμη και την εμπειρία που διέθεταν στην κατανόηση
και αξιολόγηση των καταστάσεων. Τα παραπάνω συμπεράσματα συνδέονται σε μεγάλο
βαθμό με αυτά της παρούσας έρευνας, καθώς, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,
παρατηρήθηκε κλιμάκωση στο βαθμό αντίληψης της σύγκρουσης από τον κάθε έναν από
τους συμμετέχοντες. Και, παρόλο που ενώ συγκρίνοντας το προφίλ τους, οι διαφορές σε
ηλικία και εκπαιδευτικό υπόβαθρο φαίνονται αμελητέες, φαίνεται πως οι διαφορές σε
εμπειρίες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα επηρέασαν περισσότερο τον τρόπο που
αντιλήφθηκαν και το βαθμό στον οποίο δικαιολόγησαν τους συναδέλφους τους.
Επιπλέον, σύμφωνα τον Conroy, το 2011, σε έρευνα που πραγματοποίησε μέσω
αφηγήσεων προσωπικών ιστοριών σύγκρουσης διευθυντικών στελεχών, σημειώθηκε ότι
ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη και καθοδήγηση των στελεχών περνάει μέσα από
συγκρούσεις, και πολλές φορές μόνο από συγκρούσεις, μέσω των οποίων μαθαίνουμε τις
δυνατότητές μας και τους σκοπούς μας. Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν και στην
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παρούσα έρευνα, καθώς αξιολογήθηκε σε μεγάλο βαθμό η στενή σχέση που υπάρχει
ανάμεσα στην κατανόηση των βαθύτερων αιτιών που οδηγούν στην εκάστοτε σύγκρουση
και στην ανάπτυξη του ατόμου και τελικά του ίδιου του οργανισμού.

2.3 Σύνδεση με την ελληνική πραγματικότητα
Είναι γεγονός ότι η χρήση τέτοιου είδους μεθόδων, ως μέσα διοίκησης των οργανισμών,
δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. Ειδικότερα στην Ελλάδα, δεν έχουμε καθόλου
παραστάσεις από την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διοίκησης του ανθρώπινου
δυναμικού, όπως είναι η Αφηγηματική Συμβουλευτική Υποβοήθηση. Για την επίτευξη
των αποτελεσμάτων αυτών απαιτείται αφενός η συστηματική εκπαίδευση των στελεχών
της διοίκησης και αφετέρου αλλαγή στη κουλτούρα των οργανισμών, ώστε το δυναμικό
τους συνολικά να έχει τη θέληση και να νιώθει την ανάγκη να συμμετέχει σε τέτοιου
είδους διαδικασίες. Να γνωρίζει τα οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για τη λειτουργία του
οργανισμού και να αισθάνεται άνετα να εξωτερικεύσει προσωπικές ιστορίες σύγκρουσης
στον διευθυντή – καθοδηγητή του. Η Αφηγηματική Συμβουλευτική Υποβοήθηση
αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο της διοίκησης, όπου για την αποτελεσματική
εφαρμογή της στις ελληνικές επιχειρήσεις και την υιοθέτηση της αλλαγής απαιτείται
μεγάλη προσπάθεια, επιμονή και αρκετό χρονικό διάστημα για την ενσωμάτωσή της στον
τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος.

2.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Δεδομένου ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων,
θα ήταν περισσότερο αποδοτικό να παρατηρήσουμε την εφαρμογή της σε ένα μεγαλύτερο
δείγμα, ούτως ώστε τα συμπεράσματα τα οποία θα εξαχθούν να είναι όσο γίνεται
περισσότερο αντικειμενικά. Επίσης, στη γενίκευση των αποτελεσμάτων θα βοηθούσε η
εφαρμογή της έρευνας όχι μόνο σε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών, αλλά και σε μεγαλύτερο
αριθμό ανδρών. Καθότι στο δείγμα της παρούσας έρευνας υπήρξε μόνο ένας άνδρας, είναι
εμφανής η ανάγκη διερεύνησης των δεδομένων και στον αντρικό πλυθησμό. Επιπλέον,
κατά τη διενέργεια της έρευνας υπήρξε αδυναμία παρατήρησης της εφαρμογής της
Α.Σ.Υ. από τους συμμετέχοντες απευθείας στους υφισταμένους ή συναδέλφους τους σε
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πραγματικό χρόνο. Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να εφαρμοστεί η ίδια έρευνα
μελλοντικά, σε μεγαλύτερο δείγμα και σε βάθος χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, θα
μπορούσε αρχικά να προηγηθεί η επιμόρφωση των συμμετεχόντων αναφορικά με την
εφαρμογή της Α.Σ.Υ. για την επίλυση των συγκρούσεων και στη συνέχεια η παρατήρηση
εφαρμογής της από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον θα
παρουσίαζε η παρατήρηση της παραπάνω διαδικασίας επαναλαμβανόμενα στο μέλλον,
ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τα οφέλη εφαρμογής της συστηματικά
σε ένα οργανισμό και όχι μεμονωμένα σε ένα άτομο.Τέλος, η παρούσα έρευνα
περιορίστηκε σε στελέχη διοίκησης ιδιωτικών εκπαιδευικών οργανισμών. Επίσης,
εξαιρετικό ενδιαφέρον θα είχε η παρατήρησή της εφαρμογής ταυτόχρονα σε ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν.
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Παραρτήματα
Παράρτημα 1: Παραχωρητήρια συνεντεύξεων
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Παράρτημα 2: Οδηγός Συνεντεύξεων
«Η Αφηγηματική συμβουλευτική (narrative coaching) ως εργαλείο του διευθυντή –
ηγέτη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς»
Δείγμα: Διευθυντικά στελέχη ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών,
μεταδευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τόπος: Θεσσαλονίκη
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Α ΦΑΣΗ
1. Θα ήθελα να μου περιγράψετε μια ιστορία σύγκρουσης που είχατε κατά τη
διάρκεια της διοικητικής σας σταδιοδρομίας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Δεν
χρειάζεται να είναι κάτι ασυνήθιστο ή κάποια μεγάλη σύγκρουση. Θα με ενδιέφερε
η πρώτη ιστορία που σας έρχεται στο μυαλό.
2. Πότε ξεκίνησαν όλα;
3. Πως αισθανθήκατε;
4. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι η βασική αιτία που σας οδήγησε στη σύγκρουση;
5. Θεωρείτε ότι υπήρχαν και άλλες βαθύτερες αιτίες που υποκίνησαν τη σύγκρουση;
6. Πως θα θέλατε εσείς να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα;
7. Τι θα αποφεύγατε, αν είχατε τη δυνατότητα να αντιδράσετε διαφορετικά;
8. Πιστεύετε θα υπήρχαν οφέλη / θετικά στοιχεία, αν είχατε αντιδράσει διαφορετικά
και οι δυο πλευρές;
9. Πως θα περιγράφατε την ιστορία από την πλευρά του άλλου;
10. Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα πιστεύω του εκείνη τη δεδομένη στιγμή;
11. Τι τον ώθησε στο να αντιδράσει / ενεργήσει με αυτό τον τρόπο;
12. Τελικά δόθηκε λύση στο ζήτημα; Και αν ναι, σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ήταν
αποτελεσματική;
13. Αν προέκυπτε ξανά το ίδιο πρόβλημα θα ακολουθούσατε τις ίδιες διαδικασίες για
την επίλυσή του;
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Β ΦΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σε αυτό το στάδιο ακολούθησε μια σύντομη περιγραφή και επεξήγηση της μεθόδου
της αφηγηματικής συμβουλευτικής που ακολουθήκε αμέσως πριν.
1.

Στην παρούσα φάση θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε σε ένά βαθμό, από την παραπάνω
διαδικασία στη γενικότερη διαχείριση των κρίσεων που προκύπτουν στο χώρο
εργασίας;

2.

Πιστεύετε ότι με τη χρήση της μεθόδου αυτής ο Διευθυντής θα είναι σε θέση να
κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια συγκεκριμένων συμπεριφορών και αντιδράσεων
των συναδέλφων και των υφισταμένων του;

3.

Σε ποιες περιπτώσεις θα τη χρησιμοποιούσατε; Μπορείτε να σκεφτείτε
παραδείγματα συγκρούσεων όπου μέσω της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
Υποβοήθησης θα μπορούσαν να επιλυθούν;

4.

Θα βρίσκατε ενδιαφέρουσα την εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου στον οργανισμό;
Αν ναι, πως θα σας φαινόταν ο Διευθυντής ηγέτης να προσεγγίζει τις όποιες
«συγκρούσεις» στον οργανισμό που εργάζεστε με αυτό τον τρόπο;

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!
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Παράρτημα 3: Συνεντεύξεις
Συμμετέχουσα 1η
Α ΦΑΣΗ
1. Θα ήθελα να μου περιγράψετε μια ιστορία σύγκρουσης που είχατε κατά τη
διάρκεια της διοικητικής σας σταδιοδρομίας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Δεν
χρειάζεται να είναι κάτι ασυνήθιστο ή κάποια μεγάλη σύγκρουση. Θα με
ενδιέφερε η πρώτη ιστορία που σας έρχεται στο μυαλό.
Φέτος στην ομάδα μπήκε ένας νέος καθηγητής με πολύ καλο background κλπ. Ήταν
πολύ καλός, τον ήξερα κιόλας από κάποια συνέδρεια στα οποία είχαμε μιλήσει και
οι δύο. Περάσε όλο το τυπικό κομμάτι. Δηλάδη, ήρθε, έκανε ένα μάθημα, τον είδα,
το βιογραφικό του. Συμφωνήσαμε να κάνει ένα μάθημα, στην αρχή βέβαια ήταν
περισσότερα, αλλά ζήτησε ένα μάθημα για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Εκεί πέρα
κάποια στιγμή έγινε μια συζήτηση και για το οικονομικό που ζήτησε παραπάνω
χρήματα απ’ ότι δίνει το Κολλέγιο γενικά. Εκεί, επειδή καταλάβαινα ότι η απαίτησή
του δεν ήταν και παράλογη και μεσολάβησα στο να συζητήσουμε με τον υπεύθυνο
των οικονομικών και του δόθηκε ένα ποσό μεγαλύτερο. Γενικά όμως για οτιδήποτε
του ζητούσαμε που ήταν έξω από το teaching hour του, από την ώρα διδασκαλίας
του, είχε θέμα. Δηλαδή, ήθελε οποιαδήποτε υπηρεσία να πληρώνεται. Σε σημείο να
πληρώνεται και η δευτοροβαθμολόγηση γραπτού. Εγώ βέβαια του εξήγησα ότι κάτι
τέτοιο δεν μπορεί να γίνει και ότι εδώ είναι άλλα τα μεγέθη σε σχέση με την Αγγλία.
Άλλα τα δίδακτρα, άλλα τα μεγέθη. Του είπα κιόλας ότι είναι τελείως διαφορετικά
πράγματα. Κι έξω που δουλεύω το second marking δεν το πληρώνομαι, παρόλο που
τα μεγέθη είναι διαφορετικά.

Αυτός γνώριζε ότι τελικά πήρε μεγαλύτερο ωρομίσθιο από τους υπόλοιπους
καθηγητές;
Ναι βέβαια το γνώριζε. Και, μάλιστα, ένιωσε και άσχημα από τη μία που έπαιρνε
παραπάνω χρήματα και από την άλλη θεωρούσε ότι τα χρήματα που έπαιρνε δεν
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ήταν παράλογα γιατί θα μπορούσαν να παίρνουν ακι οι υπόλοιποι το ίδιο
τέλοσπάντων.
Υπήρχε δηλαδή από τη μεριά του αυτή η δυσφορία ότι δεν θα πληρώνεται κλπ και
είναι κατανοητό έως ένα βαθμό. Όταν είχαμε συζητήσει, το λάθος το μεγάλο είναι
ότι δεν υπήρχε κάποιος τότε ας πούμε Γενικός Διευθυντής εδώ στη Θεσσαλονίκη,
ο οποίος μαζί του να συζητήσει θέματα όπως τα office hours και τις πληρωμές, πως
γίνονται οι πληρωμές. Γιατί έτσι συνηθίζαμε στο παρελθόν. Δεν ήταν δική μου
αρμοδιότητα. Οπότε εγώ συνήθως δεν μπλέκομαι με τα οικονομικά θέματα με τους
καθηγητές γιατί στο τέλος έτσι χαλάει η σχέση. Οπότε η συζήτηση και η γνώση του
τι έπρεπε να κάνει μοιράστηκε σε λίγα πράγματα που του είπα εγώ και σε λίγα
πράγματα που έμαθε από το λογιστήριο όταν πήγε για να υπογράψει τη σύμβασή
του. Πότε ξεκίνησαν όλα;
2. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι η βασική αιτία που σας οδήγησε στη
σύγκρουση;
Και όταν υπέγραψε την σύμβασή του είδε ότι πληρώνεται αργότερα, δηλαδή τον
επόμενο μήνα κάθε 20 του μηνός. Δεν του άρεσε καθόλου. Το είπε κιόλας και στο
λογιστήριο, το είπε και σε μένα. Τελικά την υπέγραψε τη σύμβαση. Όταν όμως
ήρθε ο καιρός να πληρωθεί και δεν πληρώθηκε ακριβώς την ημερομηνία που είχε
υπογράψει, θύμωσε πάρα πολύ και επίσης ακριβώς τις προηγούμενες μέρες του
ζητήθηκε να δηλώσει το office hour, μια συγκεκριμένη ώρα. Έγινε μια συνομιλία
με email με την υπεύθυνη του Αρχείου, θύμωσε πάρα πολύ από την απάντηση που
πήρε και μετά από 2 μέρες που ήταν και 20 του μηνός που δεν πληρώθηκε έστειλε
ένα email σε μένα και στο Αρχείο ότι παρεαιτείται γι’ αυτούς τους λόγους.
Διευκρινιστηκά, το office hour δεν αμοίβεται και δεν υπάρχει στη σύμβαση ότι δεν
αμοίβεται. Και γι’ αυτό ζητάνε το office hour είναι by appointment, δηλαδή με
ραντεβού αν θέλεις κάποιος φοιτητής να ρωτήσει κάτι, για να μην διαθέτουν το
χρόνο του να είναι εδώ περά μια ώρα χωρίς να υπάρχει λόγος. Το καταλαβαίνω ότι
πρέπει να πληρώνεται το office hour, γιατί είναι μια παροχή. Τώρα βέβαια, κάποια
στιγμή, θα πρέπει να υπάρχει μέσα στη σύμβαση ώστε ο καθηγητής να γνωρίζει
ότι δεν αμοίβεται. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πληρώνεται.
3. Πως αισθανθήκατε;
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Θεωρώ ότι πριν στείλει την παραίτηση θα έπρεπε να το διαπραγματευτεί. Δηλαδή,
ήδη είχαμε μια σκέψη όχι office hour, να μην κάνει αν δεν θέλει, αλλά αν φοιτητές
πουν ότι θέλουν μια βοήθεια, θα πρέπει να τους την προσφέρει ο καθηγητής τους.
Το να του δίναμε του ίδιου office hour ένώ όλοι οι άλλοι δεν πληρώνονται, ούτε κι
αυτό είναι σωστό να υπάρχουν τέτοιες διαφορές ας πούμε. Ούτε μπορούσαμε να
κανονίσουμε να πληρώνεται κάθε πρώτη του μήνα μόνο για τον συγκεκριμένο. Δεν
μπορεί μεμονομένα να λειτουργήσει η μισθοδοσία. Δηλαδή εκεί είχα
μικροαδιέξοδα, αλλά ίσως θα μπορούσε να βρεθεί μια μέση λύση αν δεν ήταν τόσο
απόλυτος στη αντίδρασή του. Δηλαδή, να γινότανε και μια συζήτηση από μέρους
του. Στάλθηκε η παραίτησή του.
4. Θεωρείτε ότι υπήρχαν και άλλες βαθύτερες αιτίες που υποκίνησαν τη
σύγκρουση;
Η σύγκρουση ουσιαστικά αφορά στη μεταξύ μας επικοινωνία. Στάλθηκε η
παραίτησή του. Θεωρώ ότι όταν απαντάμε σε τέτοια email αναφορικά με το office
hour, άσχετα αν η ουσία είναι ότι δεν πληρώνεται, δεν πρέπει να υπάρχει η
αρνητική λέξη «δεν». Δηλαδή, αλλιώς είναι να πει κάποιος ότι «δεν πληρώνεται
το office hour» και αλλο να πει δεν συμπεριλαμβάνεται στο μισθό σας. Έχει να
κάνει με τον τρόπο απάντησης, χωρίς να κατηγορώ τον άνθρωπο που έστειλε την
απάντηση. Υπάρχει και κάτι άλλο. Μετά το πρώτο του το email, δεν στάλθηκε μια
απάντηση αναφορικά με την καθυστέρηση της πληρωμής. Ότι εντός 2 ημερών θα
πληρωθείτε. Και ενώ στο 1ο email της παραίτησης, δήλωσε ότι θα μείνει μέχρι τα
Χριστούγεννα ώστε να βρούμε αντικαταστάτη, μετά μέσα σε 2 μέρες, επειδή δεν
στάλθηκε καμία απάντηση για το οικονομικό, είπε ότι αλλάζει την απόφασή του,
παραιτείται γιατί κανένας δεν θέλησε να απαντήσει για την καθυστέρηση της
πληρωμής και ακόμη δεν έχουν μπει τα χρήματα. Το faul είναι επικοινωνιακό
τελείως. Δηλαδή είναι faul δικό μας.
5. Πως θα θέλατε εσείς να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα;
Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό training και development για το
πως απαντάμε. Δηλαδή αρνητικές λέξεις δεν κάνει να βάζουμε, άσχετα αν είναι η
ουσία αρνητική. Αλλά, αλλιώς εκλαμβάνει ο άλλος το δεν και αμέσως αυτό θα
φέρει μια παραίτηση ίσως, αν δεν έχει και ανάγκη αυτή την δουλειά. Και αλλιώς
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είναι «δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στο μισθό, αλλά αν θέλετε περάστε να το
συζητήσουμε».
6. Τι θα αποφεύγατε, αν είχατε τη δυνατότητα να αντιδράσετε διαφορετικά;
Δεν μπορούμε να δίνουμε απαντήσεις έτσι από το email, αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε
να γίνεται. Και από τη δική μου τη μεριά, θεωρώ ότι θα έπρεπε να του το είχα
συζητήσει για το office hour, γιατί δεν το είχα συζητήσει. Τα θεωρώ δεδομένα.
Ακόμα και την καθυστέρηση της πληρωμής την θεωρώ πια δεδομένη και δεν θα το
συζητήσω με κάποιο ότ ξέρετε υπάρχει μια καθυστέρηση πληρωμής.
Ίσως επειδή οι συνάδελφοι που συνεργάζονται μαζί σας, συνεργάζονται χρόνια
και γνωρίζουν την κατάσταση;
Και αυτό και γιατί ποτέ δεν είχε παραπονεθεί κανένας σε μένα, γιατί για τα
οικονομικά δεν παραπονούνται σε μένα. Πηγαίνουν αλλού να παραπονεθούν.
7. Πιστεύετε θα υπήρχαν οφέλη / θετικά στοιχεία, αν είχατε αντιδράσει
διαφορετικά και οι δυο πλευρές;
Αντικατάστάτης βρέθηκε άμεσα, το ανέλαβε μια καθηγήτρια που ήδη ήταν στην
ομάδα. Απλά ήταν μια απώλεια γιατί και αυτός δουλεύει στο Αριστοτέλειο,
διδάσκει εκεί, είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, είχε το διδακτορικό του,
ήταν και ενεργός ως ερευνητής. Πολύ καλός και στην τάξη. Παιδαγωγικά , δηλαδή,
είχε τεχνικές και μπορούσε να μεταδόσει αυτό που ήθελε. Ήταν ένα asset το να τον
είχαμε εδώ. Γιατί προσπαθούμε να έχουμε διδακτορικά όσο γίνεται περισσότερα
στο πρόγραμμα και δεν θέλω να διώξω κάποον που είναι πάρα πολύ καλός μόνο
και μόνο επειδή δεν έχει διδακτορικό. Χείρεψε η θέση, έφυγε κάποια καθηγήτρια
που είχε διδακτορικό, μπήκε αυτός και ήταν και πάρα πολύ καλός. Ήταν ένα καλό
όνομα να το είχαμε.
Θεωρώ ότι αν είχα μιλήσει εγώ μαζί του, ίσως να μην είχε παραιτηθεί. Δηλαδή, σε
ένα mail όταν στέλνουμε πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να το συζητήσουμε από
κοντά, να τελειώνει ένα μαιλ με εκτίμηση και να μην είναι «μπαμ – έτσι είναι και
άμα θέλεις» και φαίνεται ότι δεν υπάχρει χώρος για συζήτηση.
8. Πως θα περιγράφατε την ιστορία από την πλευρά του άλλου;
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Ο συγκεκριμένος ήθελε να τα αμοίβεται όλα γιατί καταρχήν αυτό είναι το
κανονικό. Όταν δουλεύεις, να αμοίβεσαι για τις υπηρεσίες που παρέχεις. Αυτός
θεωρώ ότι και σαν status ζωής και σαν άποψη και ως πολιτική και έχει την
πολυτέλεια να το υπερσπίζεται. Αν δηλαδή κάποιος απαιτεί το «κανονικό» και
όταν δεν το έχει να αποσύρεται, είναι μια πολυτέλεια. Ωστόσο, και από την πλευρά
του αρχείου, γνωρίζω ότι υπήρχαν θέματα στην επικοινωνία μαζί του. Δηλαδή, και
ο ίδιος δεν απαντούσε εγκαίρως στα mail του ή μάλλον καθόλου στην αρχή. Όταν
του ζητήθηκε να στείλει τα διακιολογητικά του και το syllabus του μαθήματός του,
δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στο mail αυτό. Και ενώ είναι πολιτική του Κολλεγίου να
μην μπαίνει κανένας καθηγητής στο μάθημα αν δεν έχει φέρει όλα του τα
δικαιολογητικά, δεδομένου ότι δεν είχε δει καθόλου το mail του μέχρι την έναρξη
των μαθημάτων, μπήκε στο μάθημα και του ζητήθηκε να τα φέρει την επομένη
φορά. Και κάτι τέτοιο όμως πάλι δεν μπορούσε να γίνει, γιατί μεταξύ των
δικαιολογητικών είναι και ένα χαρτί από ψυχίατρο και ένα άλλο για το ποινικό
μητρώο του καθηγητή, που χρειάζεται κάποιες μέρες για να εκδοθεί. Ο ίδιος ήθελε
να επισκεφτεί γιατρό του δημοσίου, όπου έπρεπε να κλείσει ραντεβού για μεγάλο
χρονικό διάστημα αργότερα και δεν ήταν διατεθημένος να επισκεφτεί ιδιώτη ώστε
να έχει άμεσα το χαρτι.
9. Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα πιστεύω του εκείνη τη δεδομένη στιγμή;
Έτσι, λοιπόν, με το δίκιο της και η Υπέυθυνη του Αρχείου να αντιμετωπίζει
προβλήματα στην επικοινωνία της μαζί του και να μην της είναι ιδιαίτερα αρεστή
η συνεργασία αυτή.
10. Τι τον ώθησε στο να αντιδράσει / ενεργήσει με αυτό τον τρόπο;
Γι’ αυτό, λοιπόν, καθώς αυτός δεν ήταν τυπικός και αντιδρούσε κατά κάποιον
τρόπο στις απαιτήσεις του Αρχείου όταν δημιουργήθηκε και το θέμα με το office
hour, κατι το οποίο ξαναλέω εμείς το θεωρούμε δεδομένο ως παροχή από όλους
τους καθηγητές στο Κολλέγιο, η υπεύθυνη του Αρχείου του απάντησε αναλόγως
στο email, χωρίς πρώτα να το συζητήσουμε, προκαλώντας την απαίτησή του.
11. Αν προέκυπτε ξανά το ίδιο πρόβλημα θα ακολουθούσατε τις ίδιες διαδικασίες
για την επίλυσή του;
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Φυσικά και όχι. Όπως είπα και νωρίτερα, τόσο στα mail όσο και κατά την σύναψη
συμφωνίας με κάθε καθηγητή, θα πρέπει να τηρούνται κάποιες συγκεκριμένες
διαδικασίες.
Β ΦΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σε αυτό το στάδιο ακολούθησε μια σύντομη περιγραφή και επεξήγηση της μεθόδου της
αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης που ακολουθήκε αμέσως πριν.
12. Στην παρούσα φάση θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε σε ένά βαθμό, από την
παραπάνω διαδικασία στη γενικότερη διαχείριση των κρίσεων που
προκύπτουν στο χώρο εργασίας;
Σε μεγάλο βαθμό. Είχα τη δυνατότητα να δω και την πλευρά του «Αρχείου» και
τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Υπεύθυνη στην επικονωνία της μαζί του.
13. Πιστεύετε ότι με τη χρήση της μεθόδου αυτής ο Διευθυντής θα είναι σε θέση
να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια συγκεκριμένων συμπεριφορών και
αντιδράσεων των συναδέλφων και των υφισταμένων του;
Σίγουρα, αν είχα την δυνατότητα να χρησιμοποιήσω μια τέτοια μέθοδο θα είχα
καλύτερη επικοινωνία με την Υπέυθυνη του Αρχείου, θα είχαμε κατανοήσει και
οι 2 κάποια πράγματα και θα είχαμε αποφύγει τη ρίξη.
14. Σε ποιες περιπτώσεις θα τη χρησιμοποιούσατε; Μπορείτε να σκεφτείτε
παραδείγματα συγκρούσεων όπου μέσω της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
Υποβοήθησης θα μπορούσαν να επιλυθούν;
Επειδή έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τον καθηγητή και επειδή δεν μπλέχτηκα εγώ
πάρα πολύ. Αλλά κάποια στιγμή που συζητούσαμε εδώ, έκανα αυτό το πράγμα,
επειδή δεν ήθελα να του πω έχεις λάθος, του αφηγήθηκα μια περίπτωση όπου εγώ
παραιτήθηκα και για ποιον λόγο παραιτήθηκα. Οι λόγοι ήταν πολύ πιο σκληροί
και μετά το σκέφτηκα και έλεγα ότι ίσως, αν δεν έκανα παραίτηση, πήγαινα το
συζητούσα και έλεγα τι πρόβλημα έχω, μπορεί να ήταν καλύτερα και να μην
χρειαζόταν να παραιτηθώ. Αλλά ήταν κάπως παρορμητικό. Από θυμό έφυγα. Και
το πήγα μέχρι εκεί. Δεν το πήγα παρακάτω. Αυτό δεν άλλαξε κάτι. Από την άλλη
δεν θα ‘θελες να μένεις κάπου που υπάρχει πρόβλημα. Αλλά, αν θα μπορούσε να
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λυθεί το πρόβλημα, θα προσπαθούσα να το πάω παραπέρα. Ναι, συνήθως,
προσπαθώ να μην λέω στον άλλο τι πρέπει να κάνει και τι όχι, γιατί δεν μπορώ να
του πω τι πρέπει να κάνει, αλλά αν υπάρχει κάποια ιστορία να του μοιραστώ ή να
μου μοιραστεί, ναι. Το ίδιο κάνω με την κόρη μου.

15. Θα βρίσκατε ενδιαφέρουσα την εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου στον
οργανισμό; Αν ναι, πως θα σας φαινόταν ο Διευθυντής ηγέτης να προσεγγίζει
τις όποιες «συγκρούσεις» στον οργανισμό που εργάζεστε με αυτό τον τρόπο;
Ναι, βέβαια. Ωστόσο θα πρέπει να εκπαιδευτούμε για να την εφαρμόσουμε.
Το βρίσκω ενδιαφέρον, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα μοντέλο ηγέτη.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει κλίμα συνεργασίας. Θεωρώ ότι αυτός που έχει την
εξουσία είναι αυτός που κάνει την υποτιθέμενη “the dirty job”, δηλαδή πρέπει να
βρίσκονται τρόποι ώστε να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται επειδή όλοι
νιώθουμε ότι θέλουμε να το κάνουμε και αυτό βοηθάει στο να λειτουργήσουν
κάποια πράγματα καλύτερα. Το να κάνουμε πράγματα χωρίς να συμμετέχουν οι
εργαζόμενοι στις αποφάσεις θεωρώ ότι είναι άσχημο. Δηλαδή το να κάθεται
κάποιος και να δίνει εντολές, να κάνει μόνο delegation και να είναι αυταρχικός
και μπορεί να είναι αγενής δημιουργεί άσχημο κλίμα. Ακόμη κι αν κάνει κάποιος
τη δουλειά του δεν θα την κάνει με χαρά.

Συμμετέχουσα 2η (Σ2)
Α ΦΑΣΗ
1. Θα ήθελα να μου περιγράψετε μια ιστορία σύγκρουσης που είχατε κατά τη
διάρκεια της διοικητικής σας σταδιοδρομίας σε έναν εκπαιδευτικό
οργανισμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ασυνήθιστο ή κάποια μεγάλη
σύγκρουση. Θα με ενδιέφερε η πρώτη ιστορία που σας έρχεται στο μυαλό.
Η σύγκρουση έγινε με την Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Κολλεγίου, η οποία θα
έπρεπε να είναι αυτή υπεύθυνη για τους οικονομικούς διακανονισμούς των
φοιτητών και να τους συζητάει αυτή με τα παιδιά, να τους συντάσσει και να τους
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περνάει στο σύστημα. Ενώ αυτό ήταν κάτι που αρχικά το ήθελε, όταν τελικά
χρειάστηκε να το κάνει, αρνήθηκε και αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα.
2. Πως αισθανθήκατε;
Αυτή ήταν μια σύγκρουση όπου από πλευράς της εγώ ένιωσα ότι με κατηγορούσε
ότι εγώ δίνω σε αυτή να κάνει δουλειά και εγώ κάθομαι και δεν κάνω τίποτα.
Θεωρούσε ότι την επιβαρύνω με τη δική μου τη δουλειά.
Εσεις πως αντιδράσατε τότε;
Της είπα ότι τόσο καιρό που τα έκανα εγώ ήταν όλα καλά, τα ανέλαβες εσύ και
πάλι πήγαιναν όλα καλά. Είχες και έναν έλεγχο γενικά των οικονομκών και πως
έρρεαν οι δόσεις των παιδιών. Και όταν είπα ότι θα πρέπει να τα κάνεις εσύ γιατί
εγώ δεν προλαβαίνω εεεεε άρχισε να μου φωνάζει λέγοντάς μου ότι δεν γίνεται
εσύ να δίνεις στους άλλους δουλειές δικιές σου που στο φινάλε εκείνη τη στιγμή
ήταν δικό μου το αντικείμενο ενώ όταν είχε ζητήσει παλιότερα να το αναλάβει δεν
ήταν δικό μου το αντικείμενο; Και της είπα ότι δεν προλαβαίνω και θα το κάνεις
εσύ. Και ούτως ή άλλως είναι και εντολή από τον Πρόεδρο , επειδή ήταν και
ενημερώτρια συγχρόνως, οι ενημερωτές όταν γράφουν ένα νέο φοιτητή εκείνη τη
στιγμή πρέπει να συντάσσουν και τα συμβόλαια μαζί του.
3. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι η βασική αιτία που σας οδήγησε στη
σύγκρουση;
Αυτό συνέβη γιατί όταν το συζητήσαμε αρχικά δεν υπήρχε τόσο μεγάλος όγκος
εργασίας ούτε γι αυτήν ούτε για μένα. Μετά, όμως, επειδή αλλάξαμε κτίριο,
μετακομίσαμε και αυξήθηκαν οι δομές του Ομίλου, γιατί πέρα από το Κολλέγιο
που είχαμε αρχικά ως Όμιλος, είχαμε πλέον και ΙΕΚ και Κέντρο Ξένων Γλωσσών
και Κέντρο δια Βίου Μάθησης, όλοι είχαμε πολύ αυξημένα καθήκοντα. Αυτό όμως
δεν έπαυε να είναι κάτι που η ίδια είχε ζητήσει και εφόσον το είχε ζητήσει, το
ανέλαβε κιόλας και έτσι ήρθαμε σε σύγκρουση.
Κατά τη γνώμη σας, ο λόγος που ήρθατε σε σύγκρουση ήταν σοβαρός ή τελικά
ήταν ανούσιος;
Ανούσιος δεν ήταν. Ίσως οι αντιδράσεις μας ήταν υπερβολικές αλλά επειδή
συνήθως όταν γίνεται μία σύγκρουση βγαίνουν στη επιφάνεια κάποιες
προηγούμενες διαφορές και πράγματα που έχουμε καταπιεί, εκεί κάναμε και οι δύο
ας πούμε το «μπαμ».
99

4. Θεωρείτε ότι υπήρχαν και άλλες βαθύτερες αιτίες που υποκίνησαν τη
σύγκρουση;
Ναι ναι. Μικρότερες βέβαια αλλά Πως θα θέλατε εσείς να έχουν εξελιχθεί τα
πράγματα;
5. Πιστεύετε θα υπήρχαν οφέλη / θετικά στοιχεία, αν είχατε αντιδράσει
διαφορετικά και οι δυο πλευρές;
Μπορεί αν δεν μιλούσα κι εγώ, μπορεί να μην είχαμε μαλώσει, αλλά επειδή
φώναξα κι εγώ και αυτό την έθιξε... Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να ακούω
πράγματα που δεν ισχύουν και δεν τα αφήνω να περάσουν έτσι.
6. Τι τον ώθησε στο να αντιδράσει / ενεργήσει με αυτό τον τρόπο;
Επειδή ήταν λίγο το διάστημα που είχα επιστρέψει από την εγκυμοσύνη μου και
το ωράριο εργασίας μου ήταν εξάωρο, έπρεπε να φεύγω μια συγκεκριμένη ώρα
γιατί είχα ένα μωρό και δεν έιχα βοήθεια από κανέναν να το κρατάει κλπ. Δεν
μπορούσα να κάτσω πέραν του ωραρίου μου, όπως κάθονταν όλοι οι υπόλοιποι,
ένιωθε ότι το κάνω επίτηδες και ότι όλοι οι άλλοι κάθονται κι εγώ δεν κάθομαι.
Εντάξει κι εγώ όταν δεν είχα την υποχρέωση αυτή καθόμουν 12 ώρες και όχι μόνο
κατά το διάστημα των εγγραφών, αλλά και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, κατά τις
νεκρές περιόδους. Ουσιαστικά την ενοχλούσε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να
κάτσω παραπάνω και ότι όλοι οι άλλοι κάθονταν.
7. Τελικά δόθηκε λύση στο ζήτημα; Και αν ναι, σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ήταν
αποτελεσματική;
Την έκανε αυτή τη δουλειά. Η δουλειά που έπρεπε να γίνει, έγινε.
8. Αν προέκυπτε ξανά το ίδιο πρόβλημα θα ακολουθούσατε τις ίδιες διαδικασίες
για την επίλυσή του;
Σίγουρα θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε διαφορετικά.

Β ΦΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σε αυτό το στάδιο ακολούθησε μια σύντομη περιγραφή και επεξήγηση της μεθόδου της
αφηγηματικής συμβουλευτικής που ακολουθήκε αμέσως πριν.
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9.

Στην παρούσα φάση θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε σε ένά βαθμό, από την
παραπάνω διαδικασία στη γενικότερη διαχείριση των κρίσεων που
προκύπτουν στο χώρο εργασίας;
Σίγουρα ναι. Ωστόσο στην δική μου περίπτωση υπήρχε το γεγονός ότι δεν
μπορούσα να κάτσω παραπάνω. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά.

10. Πιστεύετε ότι με τη χρήση της μεθόδου αυτής ο Διευθυντής θα είναι σε θέση
να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια συγκεκριμένων συμπεριφορών και
αντιδράσεων των συναδέλφων και των υφισταμένων του;
Σίγουρα ναι. Απλά για να γίνει αυτό θα πρέπει όλοι να είναι ειλικρινείς απέναντι
στο συνάδελφο και να λένε πραγματικά τι είναι αυτό που τον ενοχλεί. Αυτό είναι
δύσκολο να το κάνει κάποιος. Δεν το κάνουν έυκολα. Και σίγουρα θα πρέπει να
εκπαιδευτεί ο Διευθυντής, δεν είναι κάτι απλό.
11. Σε ποιες περιπτώσεις θα τη χρησιμοποιούσατε; Μπορείτε να σκεφτείτε
παραδείγματα συγκρούσεων όπου μέσω της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
Υποβοήθησης θα μπορούσαν να επιλυθούν;
Υπάρχουν περιπτώσεις συγκρούσεων κατά τις οποίες αντιλάμβάνεσαι ότι πίσω
από αυτό βρίσκεται κάτι που τον τσιγκλάει καιρό. Τέτοιου είδους συγκρούσεις
ίσως θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω της μεθόδου αυτής.
12. Θα βρίσκατε ενδιαφέρουσα την εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου στον
οργανισμό; Αν ναι, πως θα σας φαινόταν ο Διευθυντής ηγέτης να προσεγγίζει
τις όποιες «συγκρούσεις» στον οργανισμό που εργάζεστε με αυτό τον τρόπο;
Ναι, φυσικά. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει στη θέση του Διευθυντή να
διορίζονται άτομα που να γνωρίζουν πως να την εφαρμόσουν.

Συμμετέχων 3ος (Σ3)
Α ΦΑΣΗ
1. Θα ήθελα να μου περιγράψετε μια ιστορία σύγκρουσης που είχατε κατά τη
διάρκεια της διοικητικής σας σταδιοδρομίας σε έναν εκπαιδευτικό
οργανισμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ασυνήθιστο ή κάποια μεγάλη
σύγκρουση. Θα με ενδιέφερε η πρώτη ιστορία που σας έρχεται στο μυαλό.
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Θα σου περιγράψω μια παλιά ιστορία όταν είχα διατελέσει σε ένα Δημόσιο
Πανεπιστήμιο Διευθυντής ενός επιχορηγούμενου προγράμματος που έτρεχε τότε
σε συνεργασία με ένα Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας. Για να τρέξει λοιπόν ένα
τέτοιο πρόγραμμα, έχει από πίσω του πολύ γραφειοκρατία. Για κάθε κίνηση που
θέλεις

να

κάνεις

απαιτείται

η

κατάθεση

φακέλου

στον

οποίο

θα

συμπλεριλαμβάνονται προσφορές με πλήρη δικαιολογητικά ώστε να επιλέγεται η
καλύτερη προσφορά βάσει αποδεικτικών εγγράφων. Στο πρόγραμμα αυτό
συνεργαζόμουν με μια κυρία, κόρη γνωστού Καθηγητή, που καταλαβαίνεις με
ποιον τρόπο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα.. Κάποια στιγμή, χρειάστηκε να
μεταβούμε εκτάκτως στη Βουλγαρία. Για να μη στα πολυλογώ, τον τρόπο
μετακίνησής μας τον είχε αναλάβει η συνάδελφος, η οποία με συνοπτικές
διαδικασίες διάλεξε το τουριστικό γραφείο, έκλεισε τα εισητήρια, όλα σε χρόνο
μηδέν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ήταν παράνομο, καθώς τυπικά θα έπρεπε να ζητήσουμε
προσφορές από τρία τουλάχιστον γραφεία μέσω email όπου θα αναγράφονταν οι
ημερομηνίες και, μέσω των απαραίτητων εγγράφων που θα το πιστοποιούσαν, να
επιλεχθεί η πιο συμφέρουσα. Και εκτός από αυτό, στο φάκελο του προγράμματος
θα πρέπει να βρίσκονται τα εισητήρια για κάθε ένα άτομο που πρόκειται να
μετακινηθεί, με πλήρη στοιχεία, ονοματεπώνυμα, κόστος, αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών κ.ο.κ. Όπως καταλαβαίνεις, η μετακίνησή μας κλείστηκε τόσο γρήγορα
που δεν είχαμε κανένα διακιολογητικό στα χέρια μας. Η δικαιολογία της
συναδέλφου ήταν ότι τιμολόγιο θα εκδιδόταν αργότερα και μέχρι το τέλος του
έτους είχαμε συλλέξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το επόμενο διάστημα,
όμως, η συνάδελφος παραιτήθηκε από το πρόγραμμα και έφυγε στην Αμερική.
Τότε εγώ είχα μείνει εκτεθειμένος. Όσο και να την αναζήτησα, δεν ήταν πρόθυμη
να βοηθήσει. Εννοείται ότι επικοινώνησα άπειρες φορές κατά τη διάρκεια του
έτους με το τουριστικό γραφείο, αλλά κάθε φορά μου το μετέθεταν για λίγο
αργότερα. Ώσπου στο τέλος του έτους, ήμουν πλέον σίγουρος ότι με κορόιδευαν
και το τιμολόγιο δεν υπήρχε περίπτωση να εκδοθεί. Είχα χάσει τον ύπνο μου. Δεν
υπήρχε τρόπος να το καλύψω. Και προσφορές να ζητούσα και από άλλα τουριστικά
γραφεία, δεν μπορούσα να δημιούργήσω mail με προγενέστερη ημερομηνία. Και
φυσικά δεν υπήρχε τρόπος να έχω τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ήταν η
χειρότερη χρονιά της ζωής μου. Ο Καθηγητής με το οποίο συνεργαζόμουν με
συμβούλευε να πω την αλήθεια ως έχει. Ωστόσο, όπως απάντησα και στον ίδιο,
έχω μια αρχή από το σπίτι μου, εγώ χαφιές δεν γίνομαι.
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2. Πότε ξεκίνησαν όλα;
Η «σύγκρουση» που ήθελα να σου διηγηθώ όμως δεν ήταν ανάμεσα σε μένα και
τη συνάδελφο. Μια μέρα ήρθε ένας άλλος καθηγητής πάρα πολύ εκνευρισμένος
και ζητούσε να μάθει επίμονα τι ακριβώς είχε συμβεί. Επέμενε πάρα πολύ να του
δώσω το όνομα αυτού που ευθυνόταν. Κι εγώ τότε είχα βγει εκτός εαυτού και
διαπληκτιστήμε άσχημα. Φυσικά δεν απάντησα ποτέ και ο φάκελος έκλεισε κάποια
στιγμή με ελειπή στοιχεία.
3. Πως αισθανθήκατε;
πλέον σίγουρος ότι με κορόιδευαν και το τιμολόγιο δεν υπήρχε περίπτωση να
εκδοθεί. Είχα χάσει τον ύπνο μου. Δεν υπήρχε τρόπος να το καλύψω. Και
προσφορές να ζητούσα και από άλλα τουριστικά γραφεία, δεν μπορούσα να
δημιούργήσω mail με προγενέστερη ημερομηνία. Και φυσικά δεν υπήρχε τρόπος
να έχω τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ήταν η χειρότερη χρονιά της ζωής μου.
4. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι η βασική αιτία που σας οδήγησε στη
σύγκρουση;
Ότι είπα παραπάνω. Δεν κρυβόταν κάτι άλλο πίσω από αυτό. Ήθελε να μάθει το
όνομα. Κι εγώ θόλωσα από τα νεύρα μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να το δώσω.
5. Πως θα θέλατε εσείς να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα;
Θα ήθελα η συνάδελφος να ήταν σωστή στη δουλειά της και τυπική, όπως ήμουν
κι εγώ και να μην είχαμε τέτοια προβλήματα. Κάτι τέτοιο δεν θα το έκανα ποτέ
από άποψη υπευθυνότητας απέναντι στο project που αναλαμβάνω αλλά και σε
αυτούς που στηρίζονται σε μένα. Πόσο μάλλον να έκανα κάτι τέτοιο και να το
φόρτωνα σε συνάδελφο. Δεν το σηκώνει η λογική και η συνείδησή μου.
6. Τι θα αποφεύγατε, αν είχατε τη δυνατότητα να αντιδράσετε διαφορετικά;
Δεν θα είχα έρθει σε σύγκρουση με τον καθηγητή. Ίσως θα μπορούσα να του δώσω
να καταλάβει με άλλο τρόπο ότι οι αρχές μου δεν μου επέτρεπαν να κάνω κάτι
τέτοιο.
7. Πιστεύετε θα υπήρχαν οφέλη / θετικά στοιχεία, αν είχατε αντιδράσει
διαφορετικά και οι δυο πλευρές;
Σίγουρα και εγώ δεν θα είχα προκαλέσει τόσο μεγάλη σύγκρουση αλλά και
καθηγητής ίσως να είχε τη δυνατότητα να καταλάβει και τη δική μου την πλευρά.
8. Πως θα περιγράφατε την ιστορία από την πλευρά του άλλου;
Καταλαβαίνω και δικαιολογώ τη συμπεριφορά του, γιατί από τη στιγμή που
υπήρχε μια σοβαρή έλλειψη, θεωρούσε δεδομένο ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν τι
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ακριβώς είχε συμβεί. Διακινδυνεύαμε το πρόγραμμα. Θα μπορούσαμε να είχαμε
χάσει τη χρηματοδότηση.
9. Τελικά δόθηκε λύση στο ζήτημα; Και αν ναι, σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ήταν
αποτελεσματική;
Δεν υπήρχε λύση. Ο φάκελος ήταν ελλειπής και παρέμεινε έτσι.
10. Αν προέκυπτε ξανά το ίδιο πρόβλημα θα ακολουθούσατε τις ίδιες διαδικασίες
για την επίλυσή του;
Δεν θα το άφηνα να ξανασυμβεί. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, δεν θα πήγαινα στη
Βουλγαρία χωρίς να δω με τα μάτια μου ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις.
Δεν θα εμπιστευόμουν απαντήσεις του τύπου «θα τα συλλέξουμε αργότερα». Κι
έτσι δεν θα χρειαζόταν να έρθω σε αντιπαράθεση με τον καθηγητή μου.

Β ΦΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σε αυτό το στάδιο ακολούθησε μια σύντομη περιγραφή και επεξήγηση της μεθόδου
της αφηγηματικής συμβουλευτικής που ακολουθήκε αμέσως πριν.
11. Στην παρούσα φάση θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε σε ένά βαθμό, από την
παραπάνω διαδικασία στη γενικότερη διαχείριση των κρίσεων που
προκύπτουν στο χώρο εργασίας;
Ναι βοηθάει.
12. Πιστεύετε ότι με τη χρήση της μεθόδου αυτής ο Διευθυντής θα είναι σε θέση
να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια συγκεκριμένων συμπεριφορών και
αντιδράσεων των συναδέλφων και των υφισταμένων του;
Αλλά, θα πρέπει ο εκάστοτε Διευθυντής να έχει τη γνώση αλλά και τη διάθεση να
την εφαρμόσει.
13. Σε ποιες περιπτώσεις θα τη χρησιμοποιούσατε; Μπορείτε να σκεφτείτε
παραδείγματα συγκρούσεων όπου μέσω της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
Υποβοήθησης θα μπορούσαν να επιλυθούν;
Νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις συγκρούσεων.
14. Θα βρίσκατε ενδιαφέρουσα την εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου στον
οργανισμό; Αν ναι, πως θα σας φαινόταν ο Διευθυντής / Ηγέτης να προσεγγίζει
τις όποιες «συγκρούσεις» στον οργανισμό που εργάζεστε με αυτό τον τρόπο;
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Ναι, αρκεί ο Διευθυντής να έχει τη γνώση και τη διάθεση και να την εφαρμόζει σε
όλους και όχι μόνο σε λίγους.
Συμμετέχουσα 4η (Σ4)
Α ΦΑΣΗ
1. Θα ήθελα να μου περιγράψετε μια ιστορία σύγκρουσης που είχατε κατά τη
διάρκεια της διοικητικής σας σταδιοδρομίας σε έναν εκπαιδευτικό
οργανισμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ασυνήθιστο ή κάποια μεγάλη
σύγκρουση. Θα με ενδιέφερε η πρώτη ιστορία που σας έρχεται στο μυαλό.
Πριν δυο χρόνια ήμουν Ακαδημαϊκή Διευθύντρια σε ένα Κολλέγιο. Στο ίδιο κτίριο
στεγαζόταν και το ΙΕΚ του Ομίλου με άλλον Ακαδημαϊκό Διευθυντή. Στο ΙΕΚ
εργαζόταν μια κοπέλα ως Υπεύθυνη του Αρχείου, η οποία όμως εξυπηρετούσε και
στη Γραμματεία, η οποία ήταν κοινή για όλους. Μόλις είχαμε μετακομίσει σε νέο
κτίριο και οι απαιτήσεις, όπως και τα προγράμματά μας, ήταν διαφορετικά.
2. Πότε ξεκίνησαν όλα;
Κάποια στιγμή, λοιπόν, υπήρξε η ανάγκη να έχουμε το κτίριο ανοιχτό και τα
Σάββατα για τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού. Για το λόγο αυτό χρειαζόταν να
ρυθμιστεί το πρόγραμμα της Γραμματείας ώστε οι 2 κοπέλες που δουλεύουν στη
Γραμμετεία να μοιραστούν τα Σάββατα του Ακαδημαϊκού Έτους. Τότε λοιπόν ο
Ακαδημαϊκός Διευθυντής του ΙΕΚ κάλεσε την κοπέλα που σας ανέφερα νωρίτερα
να την ρωτήσει αν θα μπορούσε να καλύψει κάποια Σάββατα. Η κοπέλα του
απάντησε ότι δεν μπορούσε να τα καλύψει γιατί τον είχε ενημερώσει από την αρχή
του έτους ότι παρακαλουθεί ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Είχαν συμφωνήσει,
απ’ ότι έμαθα αργότερα, η κοπέλα να είναι κανονικά στη δουλειά της τις
καθημερινές, γεγονός που σήμαινε ότι θα έχανε κάποιες ώρες μαθημάτων γιατί δεν
είχε τη δυνατότητα να φεύγει νωρίτερα, αλλά τα Σαββατατοκύριακα θα
παρακολουθούσε κανονικά, αφού δεν γνώριζε ότι θα δούλευε. Το πρόβλημα όμως
έπρεπε να λυθεί άμεσα, καθώς φρόντιζα να διευκπεραιώνω την κάθε εκρεμμότητα
ώστε να μην έχω προβλήματα με τη Διοίκηση του Ομίλου που βρισκόταν στην
Αθήνα. Έτσι, λοιπόν, την κάλεσα στο γραφείο μου να της αναθέσω εγώ τα
Σάββατα που δικαιούταν. Όταν ήρθε, γνωρίζοντας ήδη την αρνητική της διάθεση,
της το επέβαλλα χωρίς να αφήνω περιθώρια διαπραγμάτευσης δηλώνοντάς της ότι
θα έχει τουλάχιστον 5 Σάββατα μέσα στο έτος. Οι τόνοι αυξήθηκαν σε ένα βαθμό.
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Ήξερα ότι η κοπέλα ήταν δυσαρεστημένη αλλά σε εκείνη τη φάση δεν με ενδιέφερε
καθόλου τι άλλες υποχρεώσεις είχε το προσωπικό. Τα ζητήματα που προέκυπταν
έπρεπε να διεκπεραιώνονται προς όφελος του Ομίλου και μόνο.
3. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι η βασική αιτία που σας οδήγησε στη
σύγκρουση;
Η βασική αιτία ήταν ότι χρειαζόταν η Γραμματεία να δουλεύει και κάποια Σάββατα
και η κοπέλα δεν συμφωνούσε γιατί είχε το Μεταπτυχιακό της
4. Θεωρείτε ότι υπήρχαν και άλλες βαθύτερες αιτίες που υποκίνησαν τη
σύγκρουση;
Περιστατικά και συγκρούσεις είχαμε πολλά εκείνο το διάστημα. Επομένως,
υπήρχε μια γενικότερη δυσαρέσκεια. Είχα κι εγώ προβλήματα συνεργασίας με το
Διευθυντή του ΙΕΚ, ο οποίος αποδείχτηκε πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Μάλλον
δεν ήταν μόνο ένα πράγμα.
5. Πως θα θέλατε εσείς να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα;
Εγώ ήθελα να κάνω σωστά τη δουλειά μου, ώστε να λειτουργούν όλο τέλεια.
6. Τι θα αποφεύγατε, αν είχατε τη δυνατότητα να αντιδράσετε διαφορετικά;
Χμ.... Επειδή έχουν περάσει τα χρόνια και η κοπέλα αποδείχτηκε κάλη
επαγγελματίας και πιστό στέλεχος για την εταιρία, πιστεύω ότι αν το είχα
συζητήσει μαζί της, εξηγώντας της την ανάγκη που υπήρχε πραγματικά, χωρίς να
της το επιβάλλω, θα ήταν πρόθυμη να βοηθήσει.
7. Πιστεύετε θα υπήρχαν οφέλη / θετικά στοιχεία, αν είχατε αντιδράσει
διαφορετικά και οι δυο πλευρές;
8. Πως θα περιγράφατε την ιστορία από την πλευρά του άλλου;
Η κοπέλα είχε γίνει δεκτή σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Δεν ζήτησε ποτέ να
αλλάξει το πρόγραμά της προκείμένου να παρακολουθεί τα απογευματινά της
μαθήματα. Είχε ενημερώσει γι’ αυτό και ότι θα παρακολουθούσε τα Σάββατα που
δεν θα είχαμε δουλειά. Στα πλαίσια ενός άσχημου κλίματος που υπήρχε, αρνήθηκε
να δουλέψει τα Σάββατα.
9. Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα πιστεύω του εκείνη τη δεδομένη στιγμή;
10. Τι τον ώθησε στο να αντιδράσει / ενεργήσει με αυτό τον τρόπο;
Με το δίκιο της, εν μέρει, καθώς δεν είχε συμφωνήσει ότι θα δουλεύει Σάββατο.
11. Τελικά δόθηκε λύση στο ζήτημα; Και αν ναι, σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ήταν
αποτελεσματική;
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Η λύση ήταν αποτελεσματική γιατί λειτούργησε αποτελεσματικά το πρόγραμμα
του Κολλεγίου
12. Αν προέκυπτε ξανά το ίδιο πρόβλημα θα ακολουθούσατε τις ίδιες διαδικασίες
για την επίλυσή του;
Τώρα που έχει περάσει αρκετός καιρός ίοως όχι. Υπήρξα πάρα πολύ αυστηρή. Με
τα χρόνια αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι άνθρωποι δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
Με κάποιους η συζήτηση φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα από το να τους
επιβάλεις πράγματα.
Β ΦΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σε αυτό το στάδιο ακολούθησε μια σύντομη περιγραφή και επεξήγηση της μεθόδου
της αφηγηματικής συμβουλευτικής που ακολουθήκε αμέσως πριν.
13. Στην παρούσα φάση θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε σε ένά βαθμό, από την
παραπάνω διαδικασία στη γενικότερη διαχείριση των κρίσεων που
προκύπτουν στο χώρο εργασίας;
Ναι. Με βοήθησε να αναστοχαστώ. Να δω τα πράγματα μετά από καιρό με
διαφορετικό μάτι σε ένα βαθμό.
14. Πιστεύετε ότι με τη χρήση της μεθόδου αυτής ο Διευθυντής θα είναι σε θέση
να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια συγκεκριμένων συμπεριφορών και
αντιδράσεων των συναδέλφων και των υφισταμένων του;
Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει πάντα ο απαραίτητος διαθέσιμος χρόνος.
15. Σε ποιες περιπτώσεις θα τη χρησιμοποιούσατε; Μπορείτε να σκεφτείτε
παραδείγματα συγκρούσεων όπου μέσω της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
Υποβοήθησης θα μπορούσαν να επιλυθούν;
Θα τη χρησιμοποιούσα σε περιπτώσεις, όπως αυτή, όπου το άτομο, μέσω της
συζήτησης, μπορεί τελικά να συμπεριφερθεί διαφορετικά.
16. Θα βρίσκατε ενδιαφέρουσα την εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου στον
οργανισμό; Αν ναι, πως θα σας φαινόταν ο Διευθυντής ηγέτης να προσεγγίζει
τις όποιες «συγκρούσεις» στον οργανισμό που εργάζεστε με αυτό τον τρόπο;
Θα ήθελα πολύ να παρακολουθήσω αρχικά την εφαρμογή από άλλους, ώστε να
αντιληφθώ τον τρόπο που μπορεί ο Διευθυντής να βοηθήσει το άτομο να δει την
ιστορία του διαφορετικά και να αναστοχαστεί. Αυτό θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον.
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Συμμετέχουσα 5η (Σ5)
Α ΦΑΣΗ
1. Θα ήθελα να μου περιγράψετε μια ιστορία σύγκρουσης που είχατε κατά τη
διάρκεια της διοικητικής σας σταδιοδρομίας σε έναν εκπαιδευτικό
οργανισμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ασυνήθιστο ή κάποια μεγάλη
σύγκρουση. Θα με ενδιέφερε η πρώτη ιστορία που σας έρχεται στο μυαλό.
Ήταν μια καθηγήτρια Αγγλικών, η οποία πάρα πολύ καλή στο μάθημά της, πάρα
πολύ καλή σε γνώσεις. Κατέχει πολύ καλά τη γλώσσα και μπαίνει μέσα, μιλάει
Αγγλικά, είναι πολύ γερή, γι αυψηλά επίπεδα. Είναι πάρα πολύ καλή. Από την
άλλη αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα δικά μας τα τμήματα γιατί το επίπεδο των
παιδιών στο ΙΕΚ είναι πολύ χαμηλό. Οπότε εκεί τα παιδιά θέλουν λίγο να
ελίσσεσαι. Αυτή αυτό δεν το είχε. Έμπαινε μέσα και τους παρακινούσε όλους να
συμμετέχουν, να μιλάνε Αγγλικά και όταν έχεις αδύναμα παιδιά, αυτά λίγο
κολλάνε και αρχίσουν βγάζουν αντίδραση στο μάθημα. Αυτή δεν μπορούσε να το
καταλάβει. Και μία από αυτές τις κοπέλες, μία φορά, προσπαθούσε να την
παρακίνήσει να μιλήσει κλπ και την έλεγε διάφορα όπως «γιατί είσαι
κουρασμένη;» και «τα μαλλιά σου δεν τα έχεις βάψει;» κάτι τέτοιο την είπε και
έκανε ολόκληρο θέμα στον Ακαδημαϊκό Διευθυντή.
Η μαθήτρια; Η μαθήτρια, ναι. Με κάλεσε ο Διευθυντής και ήταν και μια γνωστής
οικογενείας τέλοςσπάντων στο εμπορικό κόσμο. Όχι από Βόρειο Ελλάδα, από
αλλού. Και, τέλοσπάντων, ο Διευθυντής, επειδή έκανε τα παράπονα αυτά, κάλεσε
και την ίδια την καθηγήτρια και εμένα μετά και αναγκάστηκα να μπω στη
διαδικαία να πάρω όλα τα παιδιά ένα ένα ξεχωριστά να τα ρωτήσω τη γνώμη τους
για την καθηγήτρια. Τα μισά παιδιά μου είπανε ότι ναι είναι πολύ ειρωνική, είναι
πολύ απότομη, πολύ αυστηρή, πολύ έτσι, πολύ αλλιώς. Οι άλλοι μισοί μου είπαν
ότι ήταν πολύ καλή καθηγήτρια, δεν φταίει αυτή. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν και το
σωστό. Εγώ αυτό κατάλαβα. Είναι πολύ καλή απλώς δεν ξέρει να κουμαντάρει το
τμήμα, να βρίσκει λίγο το κουμπί του τμήματος και να ελίσσεται. Όμως, επείδή οι
άλλοι βγάλαν την αντίδραση το μισό το τμήμα, την χάψαν να το πω έτσι. Το θέμα
ποιο είναι; Εγώ είχα πρόβλημα με την καθηγήτρια γιατί πριν κάνω την έρευνα την
πήρα και την ρώτησα:
-Πως τα πας με τα παιδιά στο τμήμα;
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-Πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Με όλα τα παιδιά τέλεια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Και παίρνω τα παιδιά και ανακαλύπτω ότι οι μισοί έχουν πρόβλημα. Και της λέω
μετά «δεν λέω να σε αγαπάνε όλα τα παιδιά. Δεν μπορείς με όλα τα τμήματα να τα
πηγαίνεις καλα, είναι η χημεία το πως πας με το τμήμα. Και άλλα παιδιά σε
συμπαθούν, άλλα όχι. Αλλά πες μου. Μη μου λες ότι με όλα τα πάω καλά, με όλα
τα πάω τέλεια. Πες μου δεν με συμπαθούν, έχουν πρόβλημα. Να ξέρω κι εγώ να
είμαι προετοιμασμένη». Και αναγκάστηκα να έρθω σε σύγκρουση και με τον
Ακαδημαϊκό Διευθυτή και τον Υπεύθυνο Τομέα γιατί προσπάθησα να την
υποστηρίξω, να τους εξηγήσω ότι αυτό είναι το στυλ της. Δεν φταίει η ίδια, δεν
είναι ειρωνική. Είναι αυτό το στιλάκι της, αυτό το τσαμπουκαλεμένο το ύφος και
από τον πολύ τον ζήλο της, τον μεγάλο τον ζήλο της να μάθουν όλοι, να μιλήσουν
όλοι και να μάθουν αγγλικά, φτάνει στο άλλο άκρο. Έχει αυτή την αδυναμία, δεν
μπορέι να δει, δεν αντιλαμβάνεται το τμήμα, δηλαδή αν μπορούν να
προσαρμοστούν στο μάθημά της ή όχι. Αυτό είναι το πρόβλημά της.
Για σένα είναι μεταξύ των βασικών προσόντων που πρέπει να έχει ένας
εκπαιδευτής στα ΙΕΚ; Γιατί ένιωσες την ανάγκη να την υποστηρίξει; απένατι
στους υπόποιπους Διευθυντές;
Αυτοί κατευθείαν θεώρησαν ότι δεν ήταν καλή απέναντι στα παιδιά. Δεν μπήκαν
στη διαδικασία να σκεφτούν ότι μήπως φταίει ότι δεν χειρίζεται καλά την
συμπεριφορά. Όχι ότι δεν έχει καλή συμπεριφορά. Έχει αυτό ότι είναι το στιλάκι
της και δεν μπορεί να το αλλάξει, να το προσαρμόσει. Κι εγώ ήθελα να τους
εξηγήσω ότι δεν το κάνει επίτηδες, δεν είναι ειρωνική. Έχει υπερβολικό ζήλο για
να μάθουν τα παιδιά. Προσπαθεί να τους πιέσει σε υπερβοιλικό βαθμό χωρίς να το
καταλαβαινει.
2. Θεωρείτε ότι υπήρχαν και άλλες βαθύτερες αιτίες που υποκίνησαν τη
σύγκρουση;
Ίσως δεν έπρεπε να προβούμε σε συνεργασία με τη συγκεκριμένη καθηγήτρια σε
επίπεδο ΙΕΚ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή καθηγήτρια, αλλά για ανώτερα
εκπαιδευτικά επίπεδα. Κυρίως γιατί δεν είχε την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται το
τμήμα. Γιατί έχουμε κι άλλους πολύ καλούς καθηγητές για το επίπεδο αυτό, αλλά
καταλαβαίνουν ότι το επίπεδο του τμήματος είναι πιο χαμηλο και προσαρμόζουν
τη διδασκαλία τους σε αυτό το επίπεδο. Η ίδια δεν είχε αυτή την ικανότητα. Δεν
μπορούσε. Αν την έβαζες πχ σε ένα Κολλέγιο που μιλάει μόνο Αγγλικά, σε ένα
Πανεπιστήμιο, θα πετούσε. Θα ήταν καταπλητ\κτική καθηγήτρια.
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3. Πως θα θέλατε εσείς να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα;
4. Τι θα αποφεύγατε, αν είχατε τη δυνατότητα να αντιδράσετε διαφορετικά;
Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι άλλο που θα μπορούσα να κάνω γιατί πήγα και δεύτερη
φορά να τους το ξαναπώ και ήταν πολύ απόλυτοι. Δηλαδή, δεν μ’ αφήσαν να πω
και πολλά. Τελικά η καθηγήτρια συνέχισε τα μαθήματα. Αυτοί την κάνανε πολύ
αυστηρές συστάσεις. Η ίδια ήταν πολύ χάλια, έκλαιγε κιόλας με αυτά που την
είπανε. Την εξήγησα κι εγώ ότι «πρέπει να αντΙλαμάνεσαι μέσα στο τμήμα, πρέπει
να παίρνεις feedback από το τμήμα αν πρέπει να πιέσεις ή όχι. Αυτό πρέπει, να
βρίσκεις εσύ το μέσο όρο. Και το άλλο σου τμήμα την λέω κάνε το ίδιο πράγμα,
θα έχει ξανά πρόβλημα. Και μην εμπιστέυεσαι τα παιδιά. Μην νομίζεις ότι επειδή
σε γελάνε και σε κάνουν ξέρω γω ότι όλα είναι καλά. Προσπάθησε να αντιληφθείς
τι γίνεται».
5. Πιστεύετε θα υπήρχαν οφέλη / θετικά στοιχεία, αν είχατε αντιδράσει
διαφορετικά και οι δυο πλευρές;
Σίγουρα, γιατί η ίδια η καθηγήτρια κλονίστηκε πάρα πολύ και έκανε πολύ καιρό
για να συνέλθει μετά. Γιατί την μίλησαν πολύ άσχημα. Εντάξει λογικό είναι.
6. Πως θα περιγράφατε την ιστορία από την πλευρά του άλλου;
Θεωρώ ότι ο Διευθυντής θα έλεγε ότι είχαμε μια καθηγήτρια η οποία είναι πολύ
απότομη στην τάξη και με τους μαθητές επειδή δεν τα πήγαινε καλά και επειδή
τους ειρωνευόταν και τους φερόταν άσχημα, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Η
μαθήτρια έκανε παράπονα. Αυτό θα έλεγε. Δεν δεχόταν δηλαδή να το δει από την
πλευρά της καθηγήτριας.
7. Τι τον ώθησε στο να αντιδράσει / ενεργήσει με αυτό τον τρόπο;
Δυστυχώς, ο Διευθυντής έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στις δημόσιες σχέσεις με
τους σπουδαστές και τους γονείς τους και δεν μπορούσε να εξετάσει αντικειμενικά
περιστατικά σαν κι αυτό.
8. Τελικά δόθηκε λύση στο ζήτημα; Και αν ναι, σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ήταν
αποτελεσματική;
Όχι δεν ήταν καθόλου αποτελεσματική η λύση. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε
κάτι άλλο.
9. Αν προέκυπτε ξανά το ίδιο πρόβλημα θα ακολουθούσατε τις ίδιες διαδικασίες
για την επίλυσή του;
Από την πλευρά μου παλί θα προσπαθούσα να υπερσπιστώ την καθηγήτρια γιατί
όντως πιστεύω ότι αυτό που προσπάθησα και στην πρώτη περίπτωση να κάνω ήταν
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σωστό. Αυτή η άποψη που είχα ήταν σωστή. Ότι όντως δεν είχε κακή πρόθεση και
απλώς δεν μπορούσε να ελέγξει λίγο τη συμπεριφορά. Δεν μπορούσε να ελεγξει το
τμήμα, να καταλάβει το τμήμα τι έπαιρνε από αυτή. Τις αντιδράσεις του τμήματος.
Και υποτίθεται το ίδιο θα έκανε και πάλι, γι’ αυτό θα προσπαθούσα και πάλι να
υπερσπιστώ την ίδια την καθηγήτρια. Έχω την ίδια άποψη ότι δεν φταίει η ίδια,
δεν ήταν ειρωνική.
Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να φέρουν και τη μαθήτρια και την καθηγήτρια
μαζί και να τις φέρουν έτσι σε αντιπαράθεση. Να γίνει μια κουβέντα, να εξηγήσει
και η καθηγήτρια ότι «δεν το εννούσα έτσι βρε κορίτσι μου. Εγώ προσπαθπούσα
να

μάθετε,

να

να

να...»

να σιγοντάρει και ο Διευθυντής σε αυτό και να εξομαλύνουμε έτσι την κατάσταση.
Ίσως αυτό να ήταν μία λύση. Έννοείται ότι και ο Διευθυντής πρέπει να έχει αυτό
το σκοπό. Να περάσει αυτό το μήνυμα ότι όλα γίνανε για το καλό της εκπαίδευσης.
Δυστυχώς, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του Διευθυντή. Είναι πολύ λίγες οι φορές
που ο Διευθυντής είναι ανοιχτόμυαλος και έχει άλλες απόψεις και μπαίνει στη
διαδικασία να σκεφτεί «μήπως είναι σωστό και αυτό που μου λένε;». Τότε είμαστε
τυχεροί, το βλέπουμε και από άλλη οπτική γωνία και ίσως να μπορέσουμε πιο
εύκολα να βρούμε μια ήρεμη λύση. Όταν είναι έτσι απόλυτος στις απόψεις του και
ότι μόνο το δικό του είναι το σωστό, βγαίνει σε αδιέξοδο.
Β ΦΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σε αυτό το στάδιο ακολούθησε μια σύντομη περιγραφή και επεξήγηση της μεθόδου
της αφηγηματικής συμβουλευτικής που ακολουθήκε αμέσως πριν.
10. Στην παρούσα φάση θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε σε ένά βαθμό, από την
παραπάνω διαδικασία στη γενικότερη διαχείριση των κρίσεων που
προκύπτουν στο χώρο εργασίας;
Ναι, βοηθάει αρκετά να δεις και μια άλλη οπτική που δεν είχες σκεφτεί μέχρι
τώρα. Και θα βοηθούσε αρκετά αν μπορούσε να εφαρμοστεί και στον Ακαδημαϊκό
Διευθυντή στη δική μου περίπτωση.
11. Πιστεύετε ότι με τη χρήση της μεθόδου αυτής ο Διευθυντής θα είναι σε θέση
να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια συγκεκριμένων συμπεριφορών και
αντιδράσεων των συναδέλφων και των υφισταμένων του;
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Ναι. Αυτό είπα και νωρίτερα. Ίσως μέσω της μεθόδου αυτή να είχε τη δυνατότητα
να καταλάβει ότι η καθηγήτρια δεν ήταν ειρωνική απλά δεν έιχε τη δυνατότητα
να αφουγκραστεί τις ανάγκες του τμήματος και να προσαρμοστεί σε αυτές.
12. Σε ποιες περιπτώσεις θα τη χρησιμοποιούσατε; Μπορείτε να σκεφτείτε
παραδείγματα συγκρούσεων όπου μέσω της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
Υποβοήθησης θα μπορούσαν να επιλυθούν;
Κάθε πρόβλημα που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και έχει να κάνει κυρίως
με ανθρώπους, έχει και μια άλλη οπτική. Και μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας θα
είμαστε σε θέση να δούμε και την άλλη οπτική και να μην είμαστε απόλυτοι στις
αποφάσεις και τις δηλώσεις μας.
13. Θα βρίσκατε ενδιαφέρουσα την εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου στον
οργανισμό; Αν ναι, πως θα σας φαινόταν ο Διευθυντής ηγέτης να προσεγγίζει
τις όποιες «συγκρούσεις» στον οργανισμό που εργάζεστε με αυτό τον τρόπο;
Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι η εφαρμογή της είναι απαραίτητη. Αλλά είναι όλοι οι
Διευθυντές σε θέση να την εφαρμόσουν; Δυστυχώς, δεν έχουν όλοι τη θέληση ή
την καλλιέργεια. Θα ήταν καλό να μπορούσε να διδαχθεί και οι σημερινοί
Διευθυντές / Ηγέτες να βγαίνουν στην αγορά εργασίας με περισσότερα εφόδια που
θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του προσωπικού και του οργανισμού γενικότερα.
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