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των  προγραµμµμάτων  Leadership  Development;;
Πρόσφατη έρευνα του Ashridge Business School1, δείχνει
ότι µμόνο το 7% των ερωτηθѳέντων υψѱηλόβαθѳµμών στελεχών
είναι ικανοποιηµμένα από την αποτελεσµματικότητα των
προγραµμµμάτων ανάπτυξης ηγεσίας της εταιρείας τους.
Έρευνα του Βρετανικού Chartered Institute of Personnel and
Development – CIPD2, δείχνει ότι µμόνο 1 στους 5 HR θѳεωρούν
αποτελεσµματικές τις εκπαιδευτικές παρεµμβάσεις για την
ανάπτυξη ηγεσίας. Παρότι δεν έχουµμε αντίστοιχα στοιχεία για
την Ελλάδα, δεν νοµμίζω να εξέπληττε ένα αντίστοιχο ποσοστό.
ϫϠϱΟλυµμπίας Μητσοπούλου, Managing Partner της Αtom Wave (www.atom-‐wave.com)

Ειδικά στους καιρούς κρίσης που διανύουµμε, η
ανάγκη για αποτελεσµματική ηγεσία είναι σηµμαντι-‐
κότερη από ποτέ. Ταυτόχρονα, για οικονοµμικούς
λόγους, η επένδυση σε προγράµμµματα ανάπτυξης
ηγεσίας συνεχώς συρρικνώνεται. Aντιστοίχως, τα
προγράµμµματα εκπαίδευσης έχουν πλέον µμικρότερη
διάρκεια, είναι πιο µμαζικά, λιγότερο εξατοµμικευ-‐
µμένα και πιο «φτηνά»!
Εµμείς ως οµμάδα Atom Wave, έχουµμε θѳέσει ως απο-‐
στολή µμας να σχεδιάζουµμε και να υλοποιούµμε
προγράµμµματα Leadership Development που βασί-‐
ζονται στη µμεθѳοδολογία Solution Focus και έχουν
δυο σκοπούς:
α. την προσωπική ανάπτυξη δεξιοτήτων των συµμ-‐
µμετεχόντων σε επαγγελµματικό αλλά και προσω-‐
πικό επίπεδο και
β. χειροπιαστά, ορατά µμετρήσιµμα αποτελέσµματα
για την επιχείρηση-‐πελάτη.
Πιστεύουµμε ότι είναι καλύτερα όταν δεν υπάρχουν
τα µμέσα, να γίνονται λιγότερα αλλά πάντα ποιοτικά
προγράµμµματα ανάπτυξης. Δ∆ηλαδή προγράµμµματα
που έχουν τις προδιαγραφές να φέρουν στην επι-‐
χείρηση απόδοση στην Επένδυση της.
Η Atom Wave, είναι µμια
εξειδικευµμένη εταιρεία που
αναλαµμβάνει, σχεδιάζει και
υλοποιεί προγράµμµματα
Solution Focused Leadership
Development που φέρνουν
στην εταιρία πελάτη ορατά
και µμετρήσιµμα
αποτελέσµματα.
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ΘѲα θѳέλαµμε να µμοιραστούµμε βήµμα-‐βήµμα ένα πρό-‐
σφατο case study ενός πελάτη µμας, µμε στόχο να
«εµμπνεύσουµμε» περισσότερες εκπαιδευτικές
παρεµμβάσεις που να οδηγούν σε Απόδοση της
Επένδυσης (Return on Investment -‐ ROI) αλλά και
να µμοιραστούµμε µμια µμεθѳοδολογία που µμπορεί να
είναι χρήσιµμη.

ROI Προγράµμµματος SOLUTION
FOCUSED COACHING & FEEDBACK
O πελάτης*: Επιχείρηση στον
χρηµματοπιστωτικό τοµμέα, µμε διεθѳνή
δραστηριότητα και 10.000+ προσωπικό.
Το πρόγραµμµμα που περιγράφεται διεξήχθѳη
στην Ελλάδα.
*Για λόγους εµμπιστευτικότητας των στοιχείων
πελάτη που παρουσιάζεται, το όνοµμα του δεν
αναφέρεται. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι
ακριβή.
Η οµμάδα εκπαιδευόµμενων: 14 Δ∆ιευθѳυντές
Καταστηµμάτων µμε ευθѳύνη οµμάδων των 5 -‐10
ατόµμων.
Πίνακας 1: Ο σχεδιασµμός του προγράµμµματος από την
Atom Wave
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Progress Tracking by coaches

Πίνακας 2: Τα 5 Στάδια Αξιολόγησης Προγράµμµματος
που ακολουθѳήθѳηκαν

Φύλλα
Αξιολόγησης
Βιντεοσκόπηση
Προσομοιώσεων
ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ
Παρακολούθηση
Πλάνου Εφαρμογής
σε συγκεκριμένο μέλος
της ομάδας
Συλλογή στοιχείων στις
ατομικές συνάντησεις
Coaching
Υπολογισμός αξίας του
κέρδους Πωλήσεων /
Χρόνου / Εξοικονόμησης
κόστους

Πίνακας 3: Μέτρηση Επιπέδου 2 -‐ ΜΑΘѲΗΣΗ
Αποτελέσµματα βιντεοσκόπησης προσοµμοιώσεων ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ
Α: Γνωρίζει πολύ καλά
τις τεχνικές Feedback ΚΑΙ
τις τεχνικές διεξαγωγής
συζητήσεων coaching.
Β: Γνωρίζει πολύ καλά τις
τεχνικές Feedback. Χρειάζεται
μικρές βελτιώσεις στις
τεχνικές διεξαγωγής
συζητήσεων coaching.
C: Γνωρίζει τα βασικά
του Feedback. Δεν
γνωρίζει τις τεχνικές
διεξαγωγής
συζητήσεων coaching,
D: Δεν γνωρίζει τα βασικά
του Feedback. Δεν γνωρίζει
τις τεχνικές διεξαγωγής
συζητήσεων coaching.
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ΣΥΝΟΛΟ: 14 Συμμετέχοντες

Η ανάγκη: Αλλαγή τρόπου δουλειάς. Μέχρι
πρότινος, ο εκάστοτε Δ∆ιευθѳυντής ήταν και αυτός
που «έφερνε» τις περισσότερες πωλήσεις. Αυτό
είχε δηµμιουργήσει ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος
λειτουργούσε ως εξής: Όσο ο διευθѳυντής έκανε
περισσότερες πωλήσεις, τόσο οι πελάτες
θѳέλανε να συναλλάσσονται µμε εκείνον
προσωπικά, του στέλνανε νέους πελάτες.
Εκείνος είχε όλο και λιγότερο χρόνο για να
ασχοληθѳεί µμε το προσωπικό, µμε αποτέλεσµμα το
προσωπικό να είναι υποαπασχολούµμενο και ο
διευθѳυντής υπερφορτωµμένος.
Η λύση: Ένα πρόγραµμµμα ανάπτυξης που θѳα
βοηθѳήσει τον κάθѳε διευθѳυντή να αποκτήσει τα
κατάλληλα εργαλεία για να αξιοποιήσει την
οµμάδα του, να αναπτύξει κάθѳε ένα συνεργάτη
ξεχωριστά, να κάνει coaching για να βελτιώσει
τις δεξιότητες πωλήσεων, να παρακινήσει τον
κάθѳε συνεργάτη του ξεχωριστά έτσι ώστε να
αλλάξει νοοτροπία και να κάνει την
απαιτούµμενη επιπλέον προσπάθѳεια.
Ο σχεδιασµμός του προγράµμµματος:
α. Σπονδυλωτό πρόγραµμµμα που να
υποστηρίζει τους συµμµμετέχοντες για ένα
διάστηµμα 6 µμηνών µμέχρι να ενσωµματώσουν
τις νέες συµμπεριφορές.
β. Εστίαση σε έναν συγκεκριµμένο υφιστάµμενο
κατά τη διάρκεια του προγράµμµματος. Ετσι η
προσπάθѳεια δεν διαχέεται και είναι πιο
µμετρήσιµμη.
γ. Συνδυασµμός δυο εκπαιδευτικών εργαστηρίων
µμε τέσσερις ατοµμικές συναντήσεις coaching.

δ. Προσαρµμογή περιεχοµμένου έτσι ώστε όλες οι
τεχνικές να είναι εφαρµμόσιµμες την επόµμενη
µμέρα στο γραφείο µμε τα συγκεκριµμένα άτοµμα της
οµμάδας.
ε. Μέτρηση της αποτελεσµματικότητας του
προγράµμµματος µμε τις µμεθѳοδολογίες µμέτρησης
ROI (Kirkpatrick και Philips).

Αποτελέσµματα Αξιολόγησης
προγράµμµματος: Solution Focused
Coaching & Feedback
Επίπεδο 1: Βαθѳµμός Ικανοποίησης
Εκπαιδευόµμενων
Αυτό αξιολογήθѳηκε µμε βάση ένα ερωτηµματολόγιο
αξιολόγησης που είχε ερωτήσεις για το
περιεχόµμενο της εκπαίδευσης, και την
αποτελεσµματικότητα των εκπαιδευτών. Ο µμέσος
όρος των αποτελεσµμάτων ήταν 9.55 µμε άριστα το
10 και προφανώς ήταν ένα πρόγραµμµμα που
θѳεωρήθѳηκε επιτυχηµμένο από τους
εκπαιδευόµμενους. Όµμως, όπως γνωρίζουµμε όλοι,
µμια εκπαίδευση µμπορεί εύκολα να αποκοµμίσει
θѳετικές αξιολογήσεις από τους εκπαιδευόµμενους
ακόµμη και αν δεν είναι και τόσο χρήσιµμη στη
συνέχεια.
Επίπεδο 2: Μάθѳηση
Κατά πόσο οι εκπαιδευόµμενοι έµμαθѳαν να
κάνουν κάτι διαφορετικά;
Στο συγκεκριµμένο πρόγραµμµμα διδάχθѳηκαν
τεχνικές Solution Focused Coaching και Feedback.
Πώς δηλαδή να επικοινωνούν µμε τους
ανθѳρώπους τους µμε ένα «λυσιτελή» τρόπο
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Στη λήξη του προγράµμµματος, δηλαδή µμετά από 6
µμήνες, κάναµμε µμια δεύτερη βιντεοσκόπηση (πάντα
ατοµμικά) και εκεί διαπιστώθѳηκαν οι αλλαγές και
βελτιώσεις σε επίπεδο τεχνικών Coaching και
Feedback. Στον πίνακα 3 είναι τα οµμαδικά
αποτελέσµματα ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ. Συνοπτικά
βλέπουµμε ότι συγκρίνοντας το επίπεδο
δεξιοτήτων ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ το πρόγραµμµμα, µμετά
την ολοκλήρωση του,
το µμεγαλύτερο ποσοστό των συµμµμετεχόντων
είχαν µμάθѳει και τις δυο τεχνικές σε ικανοποιητικό
επίπεδο (Επίπεδο Α και Β).
Επίπεδο 3: Εφαρµμογή
Οι εκπαιδευόµμενοι µμπορεί να έµμαθѳαν τις νέες
τεχνικές αλλά κατά πόσο τις εφάρµμοσαν;
Μέσα στα πλαίσια του προγράµμµματος κάθѳε
συµμµμετέχοντας κλήθѳηκε να επιλέξει ένα µμέλος της
οµμάδας του, έναν «coachee» µμε τον οποίο θѳα
συνεργαστεί και θѳα εφαρµμόσει όλα όσα έµμαθѳε.
Έτσι, καθѳ’ όλη τη διάρκεια του προγράµμµματος, και
κυρίως στις ατοµμικές συναντήσεις,
παρακολουθѳήσαµμε µμαζί µμε κάθѳε συµμµμετέχοντα
την πορεία του Πλάνου Δ∆ράσης για τον «coachee»
που επέλεξε. Είναι σηµμαντικό να τονίσουµμε ότι και
οι 14 συµμµμετέχοντες δούλεψѱαν πάνω στο πλάνο
δράσης που είχαν θѳέσει.
Τα αποτελέσµματα της «Εφαρµμογής»,
περιγράφονται στα επόµμενα δυο επίπεδα
αξιολόγησης.
Επίπεδο 4: Business Impact
Οι εκπαιδευόµμενοι αλλάζουν συµμπεριφορά,
εφαρµμόζουν νέες τεχνικές διαχείρισης των
ανθѳρώπων τους. Τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι
αλλαγές συµμπεριφοράς στα οικονοµμικά της
επιχείρησης;
Συνολικά, οι 14 συµμµμετέχοντες έθѳεσαν και έφεραν
ορατά αποτελέσµματα σε 50 στόχους. ΩΩς «ορατά»
αποτελέσµματα ορίζονται εκείνα για τα οποία
µμπορεί να διαπιστωθѳεί ότι έχουν σηµμαντική
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Στόχοι Aνάπτυξης
1. Αύξηση Πωλήσεων
Κατηγορία
Αποτελεσµμάτων

(Solution talk) και κυριοτέρα πώς µμέσω µμιας
τεχνικής ερωτήσεων να εµμπλέκουν το συνάδελφο
στη διαµμόρφωση µμιας λύσης και να µμην είναι
εκείνοι που θѳα τη δώσουν έτοιµμη.
Στην αρχή του προγράµμµματος µμε κάθѳε
συµμµμετέχοντα ξεχωριστά, κάναµμε µμια ατοµμική
συνάντηση. Σε αυτήν τη συνάντηση, και πάντα µμε
τη σύµμφωνη γνώµμη του κάθѳε συµμµμετέχοντα,
βιντεοσκοπήσαµμε ένα συγκεκριµμένο σενάριο,
βασισµμένο στη δική του πραγµματικότητα. Σε αυτό
το σενάριο εµμείς είχαµμε το ρόλο του υφισταµμένου
και εκείνος ενός προϊσταµμένου, ο οποίος καλείται
να διαχειριστεί µμια κατάσταση που χρήζει
coaching.

2. Βελτίωση Παραγωγικότητας
3. Βελτίωση Δ∆εξιοτήτων Management
4. Αλλαγή Νοοτροπίας / Στάσης
5. Βελτίωση Επικοινωνίας / Συνεργασίας
Σύνολο ανά τύπο στόχου
Γενικό Σύνολο στόχων

Πίνακας 4

βελτίωση που γίνεται εύκολα αντιληπτή. Στον
πίνακα 4, βλέπουµμε µμια συγκεντρωτική
αποτύπωση των πέντε βασικών κατηγοριών των
αποτελεσµμάτων που προέκυψѱαν. Οι στόχοι
χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: α. Στόχοι
Προσωπικής Ανάπτυξης, δηλαδή στόχοι που
τέθѳηκαν από τον συµμµμετέχοντα-‐Δ∆ιευθѳυντή και
β. Στόχοι Ανάπτυξης Coachee, δηλαδή στόχοι
που αφορούν τον επιλεγµμένο Coachee.

Επίπεδο 5: ROI
Τελικά, αυτά τα αποτελέσµματα τι αξία έχουν για
τον οργανισµμό; Αξίζουν περισσότερο από τα
χρήµματα και το χρόνο που επενδύθѳηκαν σε
ένα τέτοιο πρόγραµμµμα;
Τα µμετρήσιµμα αποτελέσµματα αυτού του
προγράµμµματος αφορούν κυρίως πωλήσεις,

ΕΝΔ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Περίπτωση #1: Ενίσχυση αυτοπεποίθѳησης
και κέρδος χρόνου
ΠΡΙΝ: Ο coachee δεν αναλάµμβανε
πρωτοβουλίες διότι «δεν είχε αρκετή
αυτοπεποίθѳηση» µμε αποτέλεσµμα να µμην
λαµμβάνει αποφάσεις για θѳέµματα
αρµμοδιότητας του χωρίς την εµμπλοκή της
διευθѳύντριας.
ΜΕΤΑ: Μέσω του προγράµμµματος, και των
ατοµμικών συνεδριών coaching, ο διευθѳυντής
του συγκεκριµμένου coachee,
συνειδητοποίησε ότι είχε ένα συγκεντρωτικό
στιλ management. Έµμαθѳε πώς να διεξάγει
µμια συζήτηση µμε Solution Focused ερωτήσεις
και άρχισε να αφήνει χώρο στον coachee για
να σκέφτεται ο ίδιος τις λύσεις.
Τι κάνει τώρα διαφορετικά: Ο
συγκεκριµμένος coachee, απέκτησε
αυτοπεποίθѳηση, προήχθѳη µμέσα σε διάστηµμα
3 µμηνών από την ολοκλήρωση του
προγράµμµματος και ο διευθѳυντής κέρδισε
τουλάχιστον ½ ώρα την ηµμέρα.

Προσωπικής Ανάπτυξης
Συµμµμετέχοντος

Ανάπτυξης
Coachee
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βελτίωση εξυπηρέτησης, µμείωση κόστους και
βελτίωση παραγωγικότητας.
Απο τους 14 συµμµμετέχοντες, οι 9 είχαν
σηµμαντική αύξηση των πωλήσεων. Αυτα τα
αποτελέσµματα πωλήσεων δεν τα υπολογίσαµμε
καθѳώς δεν ήταν προσβάσιµμα τα απαραίτητα
στοιχεία για να µμετρήσουµμε την αξία που έχουν
για το συγκεκριµμένο οργανισµμό.
Yπολογίσαµμε το ROI µμε τα στοιχεία που ήταν
διαθѳέσιµμα. Αυτό σηµμαίνει ότι στην
πραγµματικότητα, το ROI που προέκυψѱε είναι
πολύ µμεγαλύτερο από αυτό που µμετρήσαµμε.
Πηγές
1 Matthew Gitsham et al., Developing the Global
Leader of Tomorrow, Ashridge Business School,
July 2009, ashridge.org.uk
2 Jazmine Boatman et al, UK highlights Global
leadership forecast, 2011, DDI/CIPD.

Περίπτωση #2: Αύξηση Πωλήσεων
ΠΡΙΝ: Η συγκεκριµμένη διευθѳύντρια
καταστήµματος ήθѳελε να κινητοποιήσει την
οµμάδα της να λειτουργούν πιο οµμαδικά στην
εξυπηρέτηση πελατών και συχνά τους είχε
«εξηγήσει» τι πρέπει να κάνουν, αλλά χωρίς
αποτέλεσµμα.
ΜΕΤΑ: Μέσα από το πρόγραµμµμα, εφάρµμοσε τις
τεχνικές Solution Focused coaching στην οµμάδα
της, και έτρεξε µμια σειρά συναντήσεων όπου
ουσιαστικά µμε τις ερωτήσεις της, έβαλε όλη την
οµμάδα µμέσα «στο παιχνίδι».
Τι κάνει τώρα διαφορετικά: Η οµμάδα αυτή, το
επόµμενο 3µμηνο έπιασε για πρώτη φορά όλους
τους στόχους πωλήσεων και σε κάποιους
έφτασε στο 200%.

Η φόρµμουλα ROI
ROI =

Οφέλη προγράµμµματος – Κόστος X 100%
Κόστος

Δ∆ουλεύοντας ατοµμικά µμε κάθѳε συµμµμετέχοντα και παρακολουθѳώντας την
εφαρµμογή του προγράµμµματος καταγράψѱαµμε ότι ηµμερησίως κερδηθѳήκαν
από το σύνολο των 14 συµμµμετεχόντων 16.5 ώρες µμέσα από την αύξηση
παραγωγικότητας και την ανάπτυξη, καθѳώς και την αποτελεσµματικότερη
ανάθѳεση.
Ακόµμη υπολογίσαµμε ότι το µμέσο ωριαίο κόστος ανά ανθѳρωποώρα, για τη
συγκεκριµμένη επιχείρηση είναι 33 ευρώ.
Άρα ας υπολογίσουµμε σε ετήσια βάση τι σηµμαίνουν αυτοί οι αριθѳµμοί:
Οφέλη Προγράµμµματος: 16,5 ώρες ηµμερησίως Χ 33 ευρώ κόστος
ανθѳρωποώρας Χ 230 εργάσιµμες µμέρες = 125.235 ευρώ
Κόστος Προγράµμµματος: Αµμοιβή Atom Wave + ΩΩρες παρακολούθѳησης
και µμετακίνησης εκπαιδευόµμενων + ΩΩρες Δ∆.Α.Δ∆ = 58.334 ευρώ
ROI =

125.235 – 58.334 X 100% = 115%
58.334

Εποµμένως, ακόµμη και αν δεν υπολογίσουµμε την αξία των επιπλέον
πωλήσεων, µμόνο από την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου των
εργαζοµμένων, έχουµμε ROI 115%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Μετριέται το ROI στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Ηγεσίας αλλά για να µμετρηθѳεί
πρέπει να υπάρχει, δηλαδή να προκύψѱουν ορατά και µμετρήσιµμα
αποτελέσµματα.
Κάποιες βασικές προϋποθѳέσεις:
Α. Σχεδιασµμός εκπαιδευτικού προγράµμµματος που να συνδέεται άµμεσα µμε
τους επιχειρηµματικούς στόχους, π.χ. αύξηση πωλήσεων
καλύτεροι διευθѳυντές πωλήσεων καλύτερη παρακίνηση
προσωπικού καλύτερη επικοινωνία/feedback – coaching
Eκπαιδευτικό πρόγραµμµμα
Β. Δ∆οµμή προγράµμµματος που να υποστηρίζει τους συµμµμετέχοντες στην
άµμεση εφαρµμογή των νέων δεξιοτήτων στην καθѳηµμερινή πρακτική
τους και αυτό για να επιτευχθѳεί δεν αρκεί µμόνο η σεµμιναριακή
εκπαίδευση αλλά χρειάζεται coaching των συµμµμετεχόντων από
έµμπειρους και ικανούς coaches που θѳα τους υποστηρίξουν σε αυτή την
εφαρµμογή.
Γ. Περιεχόµμενο προγράµμµματος που να συµμβάλλει στην αλλαγή
νοοτροπίας. Τα soft skills, συνήθѳως αφορούν δεξιότητες που
χρειάζεται να αλλάξει κάποιος τη στάση του, τη συµμπεριφορά του.
Για παράδειγµμα, όταν αναπτύσσουµμε σε µμια οµμάδα διευθѳυντών τις
δεξιότητες coaching, το µμεγαλύτερο κοµμµμάτι τελικά αφορά την
υιοθѳέτηση µμιας πιο ανθѳρωποκεντρικής στάσης για την ανάπτυξη των
ανθѳρώπων και λιγότερο τις τεχνικές.
Δ∆. Συνεργασία µμε το Top Management έτσι ώστε το πρόγραµμµμα και η
εφαρµμογή του, να ληφθѳεί σοβαρά από τους συµμµμετέχοντες.
Ταυτόχρονα, η άµμεση συνεργασία µμε το management της εταιρείας,
επικοινωνεί πώς τέτοιες εκπαιδευτικές παρεµμβάσεις µμπορούν να έχουν
σηµμαντικά και µμετρήσιµμα οφέλη για την επιχείρηση, και πώς µμπορεί να
είναι µμια σοφή επένδυση ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

5

