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Περίληψη
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποσκοπεί στο να επιστήσει την προσοχή σε θέματα της
Γυναικείας Ηγεσίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στις διαφορές της ιδιοσυγκρασίας
ανδρών και γυναικών και στην εξήγηση της ύπαρξής τους κοινωνιολογικά, στην ανάλυση
τεσσάρων διαφορετικών ηγετικών στυλ και τη συσχέτισή τους με το φύλο, καθώς και στη
σημασία ύπαρξης γυναικών ηγετών εξίσου με άνδρες για την ευημερία ενός σύγχρονου
Οργανισμού. Έπειτα, εκθέτονται τέσσερις κατηγορίες εμποδίων και προκλήσεων που συχνά
καλούνται να αντιμετωπίσουν τα γυναικεία στελέχη στον επιχειρηματικό κόσμο αναφορικά
με το φύλο τους και τον κοινωνικό ρόλο που τους έχει αποδοθεί, τα οποία βασίζονται τόσο σε
στερεότυπα λόγω φύλου και έλλειψη στήριξης των Οργανισμών, όσο και στη βαρύτητα των
οικογενειακών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν και την μειωμένη διάθεση διεκδίκησης
ηγετικών θέσεων. Προκειμένου να διαπιστωθεί εαν οι απόψεις που εκτέθηκαν και
βασίστηκαν σε διεθνείς ακαδημαϊκές έρευνες, ταυτίζονται με την εικόνα και τις συνθήκες
των σύγχρονων ελληνικών επιχειρήσεων, διεξάγεται μια ποιοτκή έρευνα με ημιδομημένες
συνεντεύξεις σε ένα δείγμα 10 γυναικών και 7 ανδρών στελεχών που καταλαμβάνουν
ηγετικές θέσεις με στόχο να απαντηθούν βασικά ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν
στις ομοιότητες και διαφορές στα ηγετικά στυλ ανδρών και γυναικών, στον τρόπο που
διαχειρίζονται την καριέρα τους και στην ένταση των εμποδίων που καλούνται να
αντιμετωπίσουν στην διεκδίκηση μιας ηγετικής θέσης λόγω του φύλου τους. Τα βασικότερα
αποτελέσματα που προκύπτουν απο την εν λόγω μελέτη είναι ότι πράγματι υπάρχουν
διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες ηγέτιδες τόσο στο background τους όσο
και στις ηγετικές συμπεριφορές τους, χωρίς ωστόσο οι διαφορές αυτές να είναι τόσο ισχυρές
για να χαρακτηριστούν και ως καθολικές. Επιπλέον, όπως προκύπτει, οι γυναίκες ακόμα
βιώνουν εμπόδια στην επαγγελματική τους ανέλιξη αναφορικά με το φύλο τους, ωστόσο τα
εμπόδια αυτά δεν είναι τόσο έντονα όσο σε παλαιότερες δεκαετίες.

Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, γυναίκες, ηγετικό στυλ, εμπόδια, στερεότυπα, προκλήσεις,
σύγχρονοι οργανισμοί

2

Ευχαριστίες
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει διεξαχθεί στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Πριν την παράθεση των θεματικών ενοτήτων και των αποτελεσμάτων της εν λόγω
μελέτης, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους από τους ανθρώπους με τους οποίους
συνεργάστηκα, και οι οποίοι διαδραμάτισαν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της
παρούσας μελέτης.
Πρώτη από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κυρία Νάνσυ
Παπαλεξανδρή, για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, καθώς και για τις
πολύτιμες συμβουλές και καθοδήγηση που μου προσέφερε καθ’ όλη την πορεία
διεκπεραίωσης της Διπλωματικής μου Εργασίας.
Έπειτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το διδακτορικό φοιτιτή Νίκο Πάχο για τις συμβουλές και
την καθοδήγηση που μου προσέφερε αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της Ποιοτικής
Έρευνας.
Τέλος, θα ήθελα να προσφέρω ένα ευχαριστώ σε κάθε ένα απο τα στελέχη, διευθυντές και
επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα μέσω της διαδικασίας των συνεντεύξεων και
που παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις τους διέθεσαν λίγο απο το χρόνο τους για να
βοηθήσουν τη διεξαγωγή της εν λόγω Εργασίας.

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ………...........................…………………………………………………….5
1.

Κεφάλαιο 1 : Βιβλιογραφική επισκόπηση……………………………………….......8
•

Εισαγωγή Επισκόπησης ……….…………………………………….…....8

•

Διαφορές ανδρών και γυναικών στον τομέα της εργασίας………….…...10

•

Ανάλυση ηγετικών συμπεριφορών………………………………….…...13

•

Σημασία γυναικείας ηγεσίας για έναν Οργανισμό…………………….....16

•

Εμπόδια επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών…………………….....19

•

◼

Στερεότυπα…………………………………………………………..20

◼

Ελλιπής στήριξης Οργανισμού……………………….……………...24

◼

Αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις……………………………..30

◼

Αδιαφορία για τη γυναικεία ηγεσία από τις ίδιες τις γυναίκες………33

Πολιτικές στήριξης του γυναικείου εργατικού δυναμικού στους
σύγχρονους Οργανισμούς...........................................................................37

•

Επίλογος δευτέρου κεφαλαίου…………………………………………....40

2. Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία Έρευνας………………......……………………...……..42
3. Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Αποτελεσμάτων......................................................................48
4. Κεφάλαιο 4: Συζήτηση Αποτελεσμάτων.....................................................................80
5. Κεφάλαιο 5: ΠεριορισμοίΠροτάσεις...........................................................................89
6. Βιβλιογραφικές Αναφορές...........................................................................................91
7. Παράρτημα................................................................................................................106

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι γυναίκες αποτελούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τόσο του
πληθυσμού, όσο και του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, παρά την πληθώρα επιτευγμάτων
τους σε ποικίλους τομείς και την κατοχύρωση σημαντικών δικαιωμάτων τόσο στην εργασία
τους όσο και στην κοινωνική τους θέση, συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να αντιμετωπίζουν
προβλήματα στη διεκδίκηση ηγετικών θέσεων στον Οργανισμό που εργάζονται. Διεθνώς, οι
γυναίκες, από τότε που πρωτοεισήχθησαν στην αγορά εργασίας, βρίσκονται σε ηγετικές
θέσεις κατά ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό, το οποίο όσο πιο ανώτερη είναι η βαθμίδα τόσο
περισσότερο μειώνεται (Women in Management, 1998). Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες
παγκοσμίως, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης σπάνια ξεπερνά το 20% (Virginia
E. Schein, 2001). Συγκεκριμένα, σε έρευνες που διεξήχθησαν τις δεκαετίες του 80 και του 90,
φάνηκε ότι στη Γερμανία μόνο το 5.9% των Top managers ήταν γυναίκες (Berthoin Antal &
Kredsbach-Gnath, 1994), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών managers στο Ηνωμένο
Βασίλειο ήταν 20% (Davidson,1989). Στην Κίνα, αν και το ποσοστό των εργαζόμενων
γυναικών άγγιζε το 78%, από αυτές μόνο το 8.9% βρισκόταν σε ηγετική θέση (Hilderbrandt
& Liu, 1988), ενώ στην Ιαπωνία, μόνο το 8% των managers ήταν γυναίκες (“Unequal
Race”,1993) παρόλο που συνολικά το 40% του εργατικού δυναμικού άνηκε στο γυναικείο
φύλο (“Women in Japan”, 1992). Το 2000 οι γυναίκες εκπροσωπούσαν το 12.5% των Fortune
500 Corporate Officers, ενώ αποτελούσαν κατά μέσο όρο μόνο το 11.7% των μελών ενός
Διοικητικού Συμβουλίου. H παρουσία των γυναικών σε ισχυρότερες θέσεις ήταν ακόμα
μικρότερη. Μόνο το 7.3% του Fortune 500 Corporate Line Officers ήταν γυναίκες, μόνο το
5.1% των θέσεων υψηλόβαθμων στελεχών κατέχονταν από γυναίκες, ενώ στη λίστα των
ανθρώπων με το υψηλότερο εισόδημα παγκοσμίως, οι γυναίκες αποτελούσαν μόνο το 4.1%.
(Catalyst, 2001).
Μια δεκαετία αργότερα, βρήκε το βιομηχανικό κόσμο με αρκετές αλλαγές, αφού οι γυναίκες
πλέον ήταν στατιστικά πιο μορφωμένες από τους άνδρες (Fanny M. Cheung, Diane F.
Halpern, 2010), καθώς αποτελούσαν την πλειονότητα των προπτυχιακών φοιτητών στις
βιομηχανικές χώρες, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες ήταν πολύ κοντά στο να το πετύχουν
(57% στις ΗΠΑ: Peter & Horn, 2005; 44% στην Κίνα: Department of Population, Social
Science and Technology Statistics, National Bureau of Statistics, 2004). Όπως αναμενόταν
από το φαινόμενο εμφάνισης ολοένα πιο μορφωμένων και ικανών γυναικών, πλέον υπήρχαν
περισσότερες γυναίκες σε middle management θέσεις από ότι άνδρες, φαινόμενο το οποίο
είχε δημιουργήσει μια πληθώρα γυναικείων στελεχών έτοιμες να αναλάβουν ανώτερες
διοικητικές θέσεις. Ωστόσο παρά τα επιτεύγματα τους σε middle management θέσεις, μόνο το
2% του Fortune 500 CEOs και το 20% του Fortune 1000 CEOs ήταν γυναίκες (“Fortune 500
2006: Women CEO’s”, 2006).
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Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να επιστήσει την προσοχή στα εμπόδια
τα οποία κάθε γυναίκα που διεκδικεί επαγγελματική καταξίωση καλείται να αντιμετωπίσει
καθημερινά, καλώντας τους Οργανισμούς να λάβουν μέτρα υποστήριξης προς τα γυναικεία
στελέχη, τα οποία θα εξασφαλίσουν την ισότητα στο δικαίωμα πρόσβασης τους σε θέσεις
ευθύνης. Ακόμα, ένας δεύτερος σκοπός που καλείται να επιτελέσει η εν λόγω εργασία είναι
να αξιολογήσει ως ένα βαθμό την εγκυρότητα των ακαδημαϊκών μελετών που έχουν
διεξαχθεί και υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στου άνδρες και τις γυναίκες
ηγέτιδες στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας του 2019. Ο λόγος που
επιλέχθηκε και επιδιώχθηκε η ακαδημαϊκή μελέτη πάνω στα ζητήματα εμποδίων και
προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες ηγέτιδες και σύγκρισης ηγετικών
συμπεριφορών με βασική παράμετρο το φύλο, είναι η πεποίθηση ότι όσο οι επιχειρήσεις
εξελίσσονται και τα στερεότυπα λόγω φύλου που επικρατούσαν σε εντονότερο βαθμό στο
παρελθόν τείνουν να εξαλειφθούν, είναι καίριας σημασίας η ύπαρξη ανάλογων ερευνών για
να προωθηθεί η ισότιμη αντιμετώπιση ανάμεσα στα δύο φύλα στα πλαίσια ενός Οργανισμού.
Η πολιτική της ίσης μεταχείρησης των εργαζόμενων σε ένα εταιρικό περιβάλλον δεν
λειτουργεί μόνο προς όφελος των ίδιων των εργαζομένων σε εξατομεικευμένο επίπεδο, αλλά
ευνοεί εξίσου και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, διότι παρέχοντας ισότιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης,
επαγγελματικής ανέλιξης, υλικών και άυλων ανταμοιβών, ταυτόχρονα αυξάνεται η
πιθανότητα άντλησης ποικιλόμορφων ταλέντων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην
ευημερία και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
Μέσα από την παρούσα Διπλωματική Εργασία, γίνεται μια εκτενής ανάλυση τόσο του εν
λόγω φαινομένου, αναφέροντας τα εμπόδια που καλείται να αντιμετωπίσει μια γυναίκα στον
επιχειρηματικό κόσμο στο ταξίδι της επαγγελματικής της ανέλιξης, όσο και στα ερευνητικά
ευρήματα που έχουν υποστηριχθεί ανά καιρούς, αναφορικά με τις τεκμηριωμένες διαφορές
των ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασιακής συμπεριφοράς και διοίκησης. Προκειμένου
να υπάρξει μια παραπάνω ακρίβεια στα ερευνητικά αποτελέσματα και να διαμορφωθεί ένα
συμπέρασμα για το αν οι σύγχρονες γυναίκες πράγματι διαφέρουν στην επαγγελματική τους
πορεία απο τους άνδρες συναδέλφους τους από άποψη ηγετικών συμπεριφορών και φύσης
των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, γίνεται η προσπάθεια απτής σύγκρισης
γυναικών και ανδρών ηγετών τόσο σε θέματα φιλοδοξίας, ιδιοσυγκρασίας, οικογενειακού
υποβάθρου και ηγετικών συμπεριφορών, όσο και στη φύση και βαρύτητα των εμποδίων που
κλήθηκαν να ξεπεράσουν στην πορεία της καριέρας τους αναφορικά με προκαταλήψεις και
οικογενειακές ευθύνες. Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης, θέτονται τα θεμέλια πάνω
στα οποία στηρίχθηκαν οι παλαιότερες έρευνες για να τεκμηριώσουν την ύπαρξη διαφορών
ανάμεσα στις ηγετικές συμπεριφοές ανδρών και γυναικών, με κύριο σημείο αναφοράς τη
Θεωρία Κοινωνικού Ρόλου (Social Role Theory), η οποία πρωτοαναφέρθηκε το 1987 από
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την ακαδημαϊοό Eagly, ενώ στη συνέχεια παραθέτονται αποτελέσματα ερευνών που έχουν
διεξαχθεί τα προγούμενα χρόνια και σημειώνουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στις
ιδιοσυγκρασίες ανδρών και γυναικών. Έπειτα, γίνεται μια εκτενής ανάλυση τεσσάρων
διαφορετικών ηγετικών συμπεριφορών, οι οποίες αργότερα συσχετίζονται ερευνητικά σε ένα
βαθμό με χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με το φύλο, ενώ σημειώνεται και αιτιολογείται η
σημασία

ένταξης

περισσότερων

γυναικών

ηγετών

στις

σύγχρονες

επιχειρήσεις.

Μεταβαίνοντας στο δεύτερο μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης, γίνεται αναφορά στα
εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στους σύγχρονους Οργανισμούς, με
ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία στερεοτύπων λόγω φύλου, στην έλλειψη στήριξης στα
πλαίσια του εταιρικού περιβάλλοντος, στη δυσκολία εξισορρόπησης επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής και στην απουσία πολλές φορές ανάλογης φιλοδοξίας ή κινητοποίησης
για ανάληψη ηγετικών θέσεων απο πλευράς των γυναικών. Το τελευταίο κομμάτι της
βιβλιογραφικής επισκόπησης πραθέτει κάποιες προτάσεις ερευνητών τόσο για τους
συμβούλους όσο και για τους Οργανισμούς, αναφορικά με τρόπους αξιοποίησης των
ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών

των

γυναικών,

με

απώτερο

σκοπό

τη

δημιουργία

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα πλαίσια της επιχείρησης. Μεταβαίνοντας στο κεφάλαιο
της Ποιοτικής Έρευνας, αφού γίνεται αναφορά τόσο στη μεθοδολογία εκπόνησής της όσο και
στο ίδιο το δείγμα των συμμετεχόντων, γίνεται η ανάλυση των ευρημάτων σε ομαδοποιημένο
επίπεδο βάση του φύλου, τα οποία στην πορεία συζητώνται και οδηγούν στην εξαγωγή
ανάλογων συμπερασμάτων. Τέλος, παραθέτονται οι περιορισμοί που παρουσιάστηκαν στη
διεξαγωγή της εν λόγω εργασίας καθώς και προτείνονται πιθανά θέματα για μελλοντικές
ακαδημαϊκές έρευνες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή Επισκόπησης

Η αρχική αιτία της ενασχόλησης σε ακαδημαϊκό επίπεδο με τη γυναικεία ηγεσία, ήταν η
ραγδαία αύξηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού ηλικιών 25-54 χρονών από 30% σε
70% κατά τις τέσσερις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε εκείνη την εποχή η παραδοχή ότι οι γυναίκες είχαν εξίσου
καλή απόδοση με τους άνδρες σε δουλειές που παραδοσιακά μέχρι τότε αναλάμβαναν μόνο
αυτοί (Dennis M. Daley & Katherine C. Naff, 1998). Ήδη λοιπόν από τη δεκαετία του 70,
είχε δημιουργηθεί ένας προβληματισμός σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην
παροχή ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και με την
έλλειψη γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Από τότε, έχει ερευνηθεί σε μεγάλη έκταση το κατά
πόσο παρέχονται ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες που θέλουν να εξελίξουν την καριέρα τους
(e.g., Morrison, White & van Velsor, 1987; Department of Labor, 1991; Merit Systems
Protection Board, 1992a; Lewis, 1986; Guy, 1992, 1994; Dugan et. al, 1993; Naff, 1994;
Newman, 1993). Ένα ακόμα κύμα ερευνών, επικεντρώθηκε στο αν οι γυναίκες διαθέτουν
χαρακτηριστικά τα οποία είναι παραδοσιακά συνδεδεμένα με την αποτελεσματική ηγεσία ή
αν διαθέτουν άλλα γνωρίσματα που τις καθιστούν εξίσου ικανές ή και ανώτερες managers για
το σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον (Amason, 1996; Calas & Smircich, 1993; Russel Reynolds
and Associates, 1990)
Εδώ και αρκετές δεκαετίες οι διαφορές λόγω φύλου στον τομέα της ηγεσίας έχουν μελετηθεί
ευρέως από πολλούς ακαδημαϊκούς. Υπάρχουν έμφυτες διαφορές στον τρόπο δράσης των
ανδρών και γυναικών ηγετών; Και αν ναι, κατά πόσο οι διαφορές αυτές σχετίζονται με το
φύλο τους; Η ερώτηση αυτή έχει ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον ενός ευρέος φάσματος
ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν μια εξήγηση στο ερώτημα γιατί οι γυναίκες
ηγέτιδες είναι τόσο λίγες. Ανά τα χρόνια, έχουν εξεταστεί ποικίλα μοτίβα συμπεριφορών και
χαρακτηριστικά προσωπικότητας σε μια προσπάθεια να εξηγηθεί το χαμηλότερο status του
γυναικείου φύλου στην πλειονότητα των επαγγελμάτων. Υπάρχει ένα πλήθος ερευνών που
υποστηρίζει ότι υπάρχουν από ελάχιστες έως και αμελητέες διαφορές ανάμεσα στα ηγετικά
στυλ του άνδρα και της γυναίκας. Η ερευνήτρια Kanter σε μια μελέτη της το 1977, είχε
ισχυριστεί ότι οι όποιες διαφορές λόγω φύλου ανάμεσα σε δύο ηγέτες αποτελούν απόρροια
της διαφορετικής δομής των θέσεων των δύο φύλων μέσα σε έναν Οργανισμό,
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υποστηρίζοντας ότι σε ένα περιβάλλον όπου άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια δύναμη και
κύρος, συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο.
Μία έρευνα των ακαδημαϊκών Oshagbemi και Gill το 2003 σε managers στη Βρετανία,
έδειξε ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα αναφορικά με το διοικητικό,
συμβουλευτικό ή συμμετοχικό στυλ ηγεσίας, ενώ οι άνδρες και οι γυναίκες στον τρόπο που
ηγούνται διαφέρουν σημαντικά μόνο στη διάσταση inspirational motivation, αλλά όχι στις
υπόλοιπες 6 διαστάσεις ηγεσίας που είχαν ορίσει. Εκτός από την παραπάνω έρευνα υπάρχει
ένα ακόμα σώμα ερευνών που υποστηρίζει την απουσία διαφοροποίησης ανάμεσα στα δύο
φύλα αναφορικά με ηγετικές συμπεριφορές. Ξεκινώντας από παλαιότερες έρευνες, οι
ακαδημαϊκοί Dobbins & Platz το 1986, βρήκαν απουσίες διαφορών ανάμεσα στους άνδρες
και τις γυναίκες αναφορικά με relationship και task-oriented ικανότητες. Λίγο αργότερα, ο
Grant (1988) κατέληξε στο ότι οι συμπεριφορικές διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις
γυναίκες managers (αν υπάρχουν) είναι από ελάχιστες έως αμελητέες. Στο ίδιο μήκος
κύματος κινήθηκαν και οι ερευνητές Eagly και Johnson 4 χρόνια αργότερα, όταν μέσω μιας
μελέτης τους το 1990 απέδειξαν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες δεν διέφεραν στα δύο
διαφορετικά ηγετικά στυλ, του task orientation και του interpersonal orientation. Παρόμοια
αποτελέσματα είχαν ανά τα χρόνια και άλλοι ακαδημαϊκοί, όπως οι Powel (1990), Gibson
(1995), Billing & Alvesson (2000), Engen et al. (2001) και Vecchio (2002). Μία επιπλέον
έρευνα πάνω στο εν λόγω φαινόμενο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διεξήχθη από
τους ακαδημαϊκούς Jon Aarum Andersen και Per H. Hansson το 2011, οι οποίοι λαμβάνοντας
ένα δείγμα εργαζομένων του δημοσίου τομέα της Σουηδίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο ηγετικό στυλ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, το εν
λόγω συμπέρασμα δεν θα μπορούσε με ασφάλεια να γενικευθεί και να ισχύσει καθολικά και
στον ιδιωτικό τομέα, μιας και στο δημόσιο τομέα υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές τόσο στις
δομές και λειτουργίες όσο και στα κριτήρια επαγγελματικής ανέλιξης των εργαζομένων.
Παρά λοιπόν την ποικιλία ερευνών που έχουν διεξαχθεί αποσκοπώντας στο να αποδείξουν
την απουσία διαφορών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες αναφορικά με τις ηγετικές τους
συμπεριφορές, ένα ακόμα μεγαλύτερο σώμα ερευνών, το οποίο θα αναλυθεί εκτενώς μέσω
της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, υποστηρίζει όχι μόνο την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα
στον τρόπο που διοικούν τα δύο φύλα μια ομάδα ή έναν Οργανισμό, αλλά διατηρεί την
άποψη ότι τα δύο διαφορετικά ηγετικά στυλ μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικά (Eagly,
Karau, Makhijani, 1995).

9

Διαφορές ανδρών και γυναικών στον τομέα της εργασίας
Σε ένα πρώιμο στάδιο όπου οι ερευνητές προσπαθούσαν ακόμη να κατανοήσουν τις διαφορές
ανάμεσα στον ανδρικό και γυναικείο τρόπο ηγεσίας αποδίδοντάς τις σε συγκεκριμένα αίτια,
αναπτύχθηκε η θεωρία Biology and Sex (Steven H. Appelbaum, Lynda Audet, Joanne C.
Miller, 2002). Η εν λόγω θεωρία βασίζεται στην υπόθεση ότι η ηγεσία ανήκει βιολογικά
στους άνδρες, ενώ παράλληλα είναι ανέφικτη για τις γυναίκες. Έτσι, ένα επιτυχημένο στυλ
ηγεσίας βιολογικά μπορεί να ασκηθεί μόνο από το ανδρικό φύλο. Δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι οι έρευνες που διεξήχθησαν δεν έχουν στηρίξει αυτή την υπόθεση. Ενώ λίγες
έρευνες έχουν βρει κάποιες διαφορές που συνδέουν το φύλο και την ηγεσία (Helgesen, 1990;
Hennig & Jardim, 1977; Rosner, 1990), οι περισσότερες μελέτες έχουν καταλήξει στην
απουσία βιολογικών σχετιζόμενων με το φύλο διαφορών που καθιστούν την ηγετική
συμπεριφορά των γυναικών διαφορετική από αυτή των ανδρών (Bass, 1990; Dobbins &
Platz, 1986; Donnell & Hall, 1980; Maccoby & Jacklin, 1974). Συνεπώς, με την υπόθεση ότι
οι άνδρες διαφέρουν βιολογικά σε εκδήλωση ηγετικών συμπεριφορών δύσκολο να στηριχθεί,
οι ερευνητές άρχισαν να εξερευνούν διαφορετικές θεωρητικές κατευθύνσεις, στρεφόμενοι όχι
τόσο στην έννοια του φύλου ως βιολογική κατασκευή, αλλά ως κοινωνικό ρόλο. Σύμφωνα
με τους ερευνητές Kent και Moss (1994), το φύλο σαν κοινωνικός ρόλος είναι καλύτερο
predictor του leadership emergence από το φύλο σαν βιολογική κατασκευή.
To 1987, η ακαδημαϊκός Eagly ανέπτυξε τη Θεωρία του Κοινωνικού Ρόλου, ή αλλιώς Social
Role Theory, σύμφωνα με την οποία κάθε άτομο που αποτελεί μέλος μιας κοινότητας
αναμένεται ότι θα αναπτύξει χαρακτηριστικά και θα υιοθετήσει συμπεριφορές που θα είναι
συμβατές με τους ρόλους που εξορισμού του έχει αποδώσει η κοινωνία αυτή λόγω του φύλου
του. Έτσι, δεχόμενο εξωτερικές πιέσεις από το περιβάλλον, το άτομο ενθαρρύνεται στην
ανάληψη ρόλων συμβατών με το φύλο του όπως είναι ορισμένο από την κουλτούρα της
κοινωνίας. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι αυτοί εσωτερικοποιώντας τις προσδοκίες αυτές που
αναπτύσσει για αυτούς ο περίγυρος, αποκτούν μια εσωτερική κινητοποίηση που τους ωθεί να
φέρονται με ρόλο συμβατό με το φύλο τους ως κοινωνική κατασκευή. Αρκετοί ψυχολόγοι
(e.g. Maccoby, 1988) έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των γεγονότων που συνέβησαν
κατά την παιδική ηλικία των ατόμων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το διαχωρισμό των δύο
φύλων την ώρα του παιχνιδιού, όπου αγόρια και κορίτσια παίζοντας με διαφορετικού είδους
παιχνίδια ανέπτυξαν και μία διαφορετική προσέγγιση άσκησης επιρροής σε μια ομάδα. Έτσι,
είναι πιθανόν αυτού του τύπου οι διαφορετικές βασισμένες στο φύλο εμπειρίες να προκαλούν
μια διαφορετική συμπεριφορά των ανδρών και γυναικών που απασχολούν τον ίδιο
managerial ρόλο.
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Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε αργότερα και η ακαδημαϊκός Tannen, όπου το 1990 είχε
υποστηρίξει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες από πρώιμο ηλικιακό στάδιο εκτίθενται σε
διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετική ανατροφή που επιδρά ανάλογα στην προσωπικότητά
τους, με τους άνδρες να εκπαιδεύονται στην ανεξαρτησία και την επίδειξη δύναμης και
κύρους και τις γυναίκες να εκπαιδεύονται στην επίδειξη συναισθηματισμού, την
υποστήριξη/φροντίδα και την αλληλεξάρτηση στα πλαίσια της κοινότητας στην οποία
μεγαλώνουν. Έτσι δεν είναι δύσκολο για κάποιον να κατανοήσει ότι οι δύο αυτές
διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις έχουν επηρεάσει τη μετέπειτα διαμόρφωση της
προσωπικότητας των δύο φύλων και την ανάπτυξη διαφορετικής φύσης δεξιοτήτων.
Ανά τα χρόνια έχει διεξαχθεί μια ποικιλία ερευνών που αποσκοπούν στο να εξετάσουν τη
διαφορά ιδιοσυγκρασίας των ανδρών και γυναικών αναφορικά με την ηγεσία. Μέσα από τις
μελέτες αυτές, έχουν εντοπιστεί κάποιες διαφορές ανάμεσα σε χαρακτηριστικά σχετιζόμενα
με την αποτελεσματική ηγεσία, ένα από τα οποία είναι το γεγονός οι άνδρες χαρακτηρίζονται
από υψηλότερα επίπεδα διεκδικητικότητας ενώ οι γυναίκες από υψηλότερα επίπεδα ηθικής
ακεραιότητας. Ωστόσο, οι συνολικές διαφορές δείχνουν να ευνοούν τόσο τους άνδρες όσο
και τις γυναίκες (Eagly & Carly, 2007; Feingold, 1994; Franke, Crown & Spake, 1997). Σε
μια μελέτη που διεξήχθη το 1998 από τους ακαδημαϊκούς Dennis M. Daley και Katherine C.
Naff υποστηρίχτηκε ότι αν και οι άνδρες και οι γυναίκες είχαν σημειώσει παρόμοια scores σε
μεταβλητές όπως συντονισμός, επικοινωνία και ηγεσία, τα scores των γυναικών στις
μεταβλητές του budgeting και unit planning ήταν λίγο χαμηλότερα από αυτά των ανδρών.
Ωστόσο, είχαν σημειώσει υψηλότερες βαθμολογίες στις μεταβλητές program implementation
και performance of instrumental goal implementation.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την ηγεσία είναι αυτό που στη διεθνή
βιβλιογραφία ονομάζεται self-monitoring (Day, Schleicher, Unckless & Hiller, 2002). To
self-monitoring είναι ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο μπορεί να μορφοποιήσει την εικόνα
που προβάλλει προς τα έξω για να δημιουργήσει θετική εντύπωση στους γύρω του
(Gangestad & Snyder, 2000). Μέσω μιας μεταανάλυσης (Day et al.’s 2002) αποδείχτηκε ότι
το self-monitoring σχετιζόταν με ικανότητες ηγεσίας με την έννοια ότι αυτοί που το διέθεταν
σε υψηλότερα επίπεδα έπαιρναν συχνότερα προαγωγές. Οι ερευνητές Day et al. ωστόσο
ανέφεραν ότι η ικανότητα του self-monitoring βρίσκεται σε υψηλότερο βαθμό στους άνδρες
από ότι στις γυναίκες, γεγονός που εν μέρει εξηγεί γιατί πολλές φορές οι γυναίκες έχουν
λιγότερες ευκαιρίες να προωθήσουν τους εαυτούς τους σε υψηλόβαθμες θέσεις. Το
συμπέρασμα αυτό ταυτίζεται με τα ευρήματα της μελέτης που διεξήγαγαν οι Bowles &
McGinn το 2005, όπου ισχυρίστηκαν ότι οι άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να προωθήσουν
τους εαυτούς τους για την κατάκτηση μιας ηγετικής θέσης από ότι οι γυναίκες. Ακόμα
σύμφωνα με μελέτες, οι άνδρες έχουν πιο έντονες διαπραγματευτικές ικανότητες στη
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διεκδίκηση μιας ανώτερης θέσης από ότι οι γυναίκες (Babcock & Laschever, 2003; Small,
Gelfand, Babcock, Gettman, 2007). Μια ακόμη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, εντοπίστηκε
από την ακαδημαϊκό Tannen το 1990, και αφορά την ομιλητική ευχέρεια των ανδρών και
γυναικών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να μιλούν
δημόσια μπροστά σε ένα ευρύ κοινό ενώ οι γυναίκες αλληλεπιδρούν καλύτερα σε ομιλίες στα
πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων. Το 1994, ο ακαδημαϊκός Feingold, χρησιμοποιώντας
μια μεταανάλυση που διεξήχθη το 1974 από τους Maccoby και Jacklin , κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα ποσοστά διεκδικητικότητας από ότι οι άνδρες
αλλά

τα

scores

τους

είναι

υψηλότερα

στη

μεταβλητή

της

κοινωνικότητας

(gregariousness/extraversion), το άγχος, την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη.
Έρευνες έχουν γίνει και αναφορικά με τη συσχέτιση του φύλου και του μοντέλου των 5
παραγόντων προσωπικότητας (The Big Five) αναφορικά με την ηγεσία (Costa, Terracciano &
McCrae, 2001). Σε γενικότερα πλαίσια οι ερευνητές Judge et al. το 2002 έδειξαν ότι η
εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία και η δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες σχετίζονται σημαντικά με
το leadership effectiveness και το leadership emergence. Τοποθετώντας στην παραπάνω
έρευνα την παράμετρο του φύλου, οι ακαδημαϊκοί Eagly και Carli το 2007, χρησιμοποιώντας
τα ευρήματα των Costa et al. από έρευνά τους το 2001, απέδειξαν ότι οι άνδρες και οι
γυναίκες διέφεραν σε κάποιες από τις πτυχές που διαμορφώνουν το μοντέλο Big Five.
Συγκεκριμένα, αναφορικά με το χαρακτηριστικό

της Εξωστρέφειας, οι γυναίκες

συγκέντρωσαν χαμηλότερα ποσοστά στο υποχαρακτηριστικό της διεκδικητικότητας αλλά
υψηλότερα στο υποχαρακτηριστικό της δημιουργίας και μετάδοσης θετικών και ζεστών
συναισθημάτων. Ακόμα, σύμφωνα με μελέτη των ερευνητών Lynn & Martin (1997), μετά
από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε 37 διαφορετικές χώρες, οι γυναίκες είχαν δείξει να
σημειώνουν υψηλότερα scores σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το Νευρωτισμό από ότι
οι άνδρες, ενώ οι άνδρες αντίστοιχα σημείωσαν υψηλότερα scores στις μεταβλητές του
Extraversion και του Psychotism. Ακόμα, οι ακαδημαϊκοί Kling, Hyde, Showers & Buswell
το 1999 απέδειξαν ότι οι γυναίκες συγκεντρώνουν χαμηλότερες βαθμολογίες από ότι οι
άνδρες σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση, ενώ ο
ακαδημαϊκός Budaev το 1999 υποστήριξε μέσα από μια μελέτη του ότι οι γυναίκες έχουν
ισχυρότερο το χαρακτηριστικό του Agreeableness.
Άλλες αιτίες που φαίνεται να αιτιολογούν ενδεχόμενες διαφορές ανάμεσα στα ηγετικά στυλ
του άνδρα και της γυναίκας, εκτός από τη λήψη διαφορετικών κοινωνικών ερεθισμάτων που
διαμόρφωσαν σε ένα βαθμό τη συμπεριφορά και ιδιοσυγκρασία τους, αναφέρεται στον
επονομαζόμενο όρο Gender Spillover, που είναι η μεταφορά των gender-based προσδοκιών
συμπεριφοράς (άνδρας = επιθετικός, γυναίκα = υποστηρικτική) στο εργασιακό περιβάλλον
(Gutek & Morasch, 1982, p. 58; see also Nieva & Gutek, 1981). Σύμφωνα με τον όρο αυτό, οι
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διαφοροποιημένοι κοινωνικοί ρόλοι των δύο φύλων, φαίνεται να αλλοιώνουν τη φύση των
οργανωσιακών τους ρόλων καθαυτή δημιουργώντας στα άτομα διαφορετικές προσδοκίες για
άνδρες και γυναίκες managers αντίστοιχα (Eagly & Johnson, 1990). Σύμφωνα με αρκετούς
κοινωνικούς επιστήμονες, λόγω του φαινομένου του Gender Spillover, πολλές γυναίκες
managers αντιμετωπίζουν μια σύγκρουση ανάμεσα στην ηγετική και τη γυναικεία τους φύση
(Bass, 1991; Bayes & Newton, 1978; Kruse & Wintermantel, 1986; O'Leary, 1974). Η
παραπάνω σύγκρουση είναι πιθανό να οδηγήσει σε αρνητικές στάσεις των συναδέλφων
απέναντι στις ηγετικές ικανότητες των γυναικών αυτών, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι ίδιες
να καλούνται να εργαστούν σε ένα περιβάλλον λιγότερο υποστηρικτικό στο οποίο αποτελούν
μειοψηφία (Eagly & Johnson, 1990). Επιπλέον, ακόμα και σε δύο άτομα διαφορετικού
φύλου που απασχολούν την ίδια ηγετική θέση, μπορούν να εντοπιστούν αρκετές διαφορές,
τόσο σε θέματα αποδοχών, όσο και σε θέματα mentoring και υποστήριξης από τον
Οργανισμό.
Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι οι διαφορές των ανδρών και γυναικών σε τομείς
ηγετικής συμπεριφοράς αποδίδονται σε μια ποικιλία αλληλοσυνδεόμενων παραγόντων που
σχετίζονται τόσο με την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση που δέχτηκαν από πολύ πρώιμη
ηλικία, όσο και με την κοινωνία και τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα
στο οποίο πολλές φορές η αντιμετώπιση που λαμβάνουν είναι διαφορετική.

Ανάλυση ηγετικών συμπεριφορών
Έρευνες και μετααναλύσεις που έχουν διεξαχθεί ανά τα χρόνια, έχουν καταλήξει στην
ύπαρξη κάποιων διαφορών ανάμεσα στο ηγετικό στυλ του άνδρα και της γυναίκας, οι οποίες
εν μέρει αποτελούν απόρροια των παραγόντων που συζητήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.
Σε γενικά πλαίσια οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι γυναίκες έχουν ένα πιο δημοκρατικόσυμμετοχικό στυλ ηγεσίας προσανατολισμένο στη διατήρηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων
ενώ οι άνδρες χαρακτηρίζονται από ένα πιο αυταρχικό και απολυταρχικό ηγετικό στυλ
(Eagly & Johnson, 1990). Όσον αφορά το ερώτημα ποιό στυλ από τα δύο είναι το πιο
αποτελεσματικό, οι ερευνητές τονίζουν ότι εξαρτάται τόσο από τις συνθήκες της κάθε
κατάστασης, όσο και από την ίδια την κουλτούρα του Οργανισμού.
Οι περισσότερες μελέτες έχουν χωρίσει τα στυλ ηγεσίας σε δύο επιμέρους προσεγγίσεις: τις
task oriented ή concern for production και τις people oriented ή concern for people. Οι ηγέτες
που υιοθετούν την πρώτη προσέγγιση επικεντρώνονται στην επίτευξη στόχων με
αποτελεσματικότητα μέσα στην ομάδα ή τον Οργανισμό που εργάζονται, ενώ
χαρακτηρίζονται συχνά ως ‘δεσποτικοί’ και ψυχολογικά απόμακροι από τους υφισταμένους
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τους. Οι συνήθεις συμπεριφορές που εντοπίζονται σε τέτοιου είδους ηγέτες έχουν να κάνουν
με το σχεδιασμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων, τη διανομή ρόλων, την επίβλεψη
λειτουργιών και την επίλυση προβλημάτων (Yukl 2012). Ο Northouse (2007) δηλώνει ότι σε
αυτή τη διάσταση οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως μέσο επίτευξης των στόχων του
Οργανισμού. Οι ηγέτες που υιοθετούν τη δεύτερη προσέγγιση διατηρούν φιλικές σχέσεις με
τους υφισταμένους τους και δημιουργούν μαζί τους συναισθηματικούς δεσμούς μέσω της
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της ανοικτής επικοινωνίας και της δημοκρατίας (Bass 1990).
Σύμφωνα με τον Yukl (2012), οι ηγέτες αυτοί αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την ποιότητα
των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στον Οργανισμό, που πολλές φορές αναφέρεται και ως
‘Ανθρώπινο Κεφάλαιο’. Ένας τέτοιος ηγέτης θα επιδιώξει να προωθήσει την προσωπική αξία
των εργαζομένων, θα προάγει ευνοϊκές εργασιακές συνθήκες και ένα δίκαιο σύστημα
αμοιβών (Northouse 2007). Αναφορικά με τις απόψεις που αναφέρθηκαν πριν και
χαρακτηρίζουν τις γυναίκες ως περισσότερο επικοινωνιακές και υποστηρικτικές, θα
μπορούσε να υποτεθεί ότι το στυλ ηγεσίας με το οποίο τείνουν να ταυτίζονται είναι το
concern for people, ενώ αντίθετα, στους άνδρες στους οποίους έχουν αποδοθεί τα
χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικότητας και δυναμισμού είναι πιθανότερο να τους εκφράζει
παραπάνω το concern for production. Η άποψη αυτή, που εκτέθηκε από πλήθος ερευνητών,
ανάμεσα στους οποίους οι Stephanie N. Crites, Kevin E. Dickson και Alicia Lorenz (2015)
επιβεβαιώθηκε από τους τελευταίους, μέσα από έρευνα που διεξήγαγαν μετρώντας τις
απόψεις των εργαζομένων για τους προϊσταμένους τους.
Οι παραπάνω έρευνες έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα που εξήγαγε μια άλλη
ομάδα ερευνητών (e.g. Ohio State and Michigan studies), οι οποίοι κατηγοριοποίησαν τις
συμπεριφορές ηγεσίας με βάση δύο διαστάσεις: Τις considerate-people oriented και τις
initiating structure-task oriented (Bass 1991). Μια μεταανάλυση που εφαρμόστηκε από τους
ερευνητές Judge, Piccolo & Ilies το 2004, έδειξε ότι και οι δύο συμπεριφορές σχετίζονται με
την αποτελεσματικότητα, αλλά η πρώτη σχετιζόταν θετικά περισσότερο με την εργασιακή
ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση ενώ η δεύτερη με το κέρδος και την υψηλή
απόδοση. Αντίστοιχα βρέθηκε ότι το πρώτο στυλ ηγεσίας συσχετίστηκε με τα γυναικεία
χαρακτηριστικά και το δεύτερο με τα ανδρικά.
Μια εναλλακτική ονομασία των 2 αυτών κατηγοριών ηγετών που δόθηκε από τον
ακαδημαϊκό Ronald H. Humphrey (2002) , είναι οι ηγέτες προσανατολισμένοι στο καθήκον,
ή αλλιώς task leaders όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία και οι ηγέτες
προσανατολισμένοι στις ανθρώπινες σχέσεις, ή αλλιώς relationship leaders ή socio-emotional
leaders.
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Το ανδρόγυνο ηγετικό στυλ, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι προέκυψε ως απόρροια
του Social Role Theory που αναπτύχθηκε από την ακαδημαϊκό Eagly το 1987. Συγκεκριμένα,
λόγω του έντονου συσχετισμού των χαρακτηριστικών ηγεσίας με την ανδρική ιδιοσυγκρασία
(Heilman, Block, Martell & Simon, 1989; Schein, 1973), όταν μια γυναίκα έμπαινε στη
διαδικασία να διεκδικήσει μια ηγετική θέση, αντιμετώπιζε μια σύγκρουση κοινωνικών ρόλων
(Bass, 1990; Bayes & Newton, 1978; Kruse & Wintermantel, 1986; P.Y. Martin, 1992; O’
Leary, 1974; Ragins & Sundstorm, 1989) ενώ αυτού του είδους η διεκδικητική συμπεριφορά
γινόταν αντιληπτή από τον περίγυρό της ως παραβίαση της συνθήκης που ορίζει ποιες
συμπεριφορές είναι αποδεκτές ως θηλυκές (Eagly, Karau, Makhijani, 1995). Έτσι, πολλές
γυναίκες οι οποίες είχαν τη φιλοδοξία να ανέβουν ιεραρχικά στον Οργανισμό τους
μορφοποιούσαν τη συμπεριφορά τους ανάλογα για να ελαχιστοποιήσουν τις παραβιάσεις
τους σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο που τους είχε αποδοθεί.
Το ανδρόγυνο ηγετικό στυλ, το οποίο ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στη δεκαετία του 80,
αναμειγνύει την ανδρική διεκδικητικότητα, κυριαρχία και ανταγωνιστικότητα με τη
γυναικεία συνεργασία και ενδιαφέρον για τους ανθρώπους (Barbara B. Moran, 1992). Ο
Kolb, το 1999 είχε δείξει ότι τα άτομα που επιδείκνυαν ανδρική ή ανδρόγυνη συμπεριφορά,
ταυτοποιούνταν ως ικανότεροι ηγέτες από τον περίγυρό τους, σε σχέση με άτομα που
επιδείκνυαν γυναικεία συμπεριφορά, ενώ αν οι γυναίκες επιδείκνυαν ανδρόγυνη
συμπεριφορά στον Οργανισμό τους, είχαν παραπάνω πιθανότητες να αυξήσουν το ηγετικό
τους status. Ερευνητές είχαν στηρίξει ότι η αποτελεσματική ηγεσία απαιτεί ένα ανδρόγυνο
τρόπο συμπεριφοράς που να συνδυάζει ευφυΐα, συναισθηματική νοημοσύνη, ανάληψη
ρίσκων, δεκτικότητα σε αλλαγές, διεκδικητικότητα και ακεραιότητα (Eagly & Carly, 2007;
Judge, Bono, Ilies, Gerhardt, 2002). Ακόμα, το ανδρόγυνο στυλ ηγεσίας σε συνδυασμό με το
transformational leadership έχει δειχτεί ότι προσφέρει χαμηλότερα επίπεδα στρες και
υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης στους εργαζομένους, σύμφωνα με μαρτυρίες
των ίδιων που έχουν εξεταστεί σε διάφορες μελέτες (Roya Ayman & Karen Korabik, 2010).
Ωστόσο αν και ελκυστικό, καθώς συνδυάζει τα θετικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων, το εν
λόγω ηγετικό στυλ κατά πολλούς δεν αποτελεί πανάκεια, διότι κρύβει αρκετές παγίδες μια
από τις οποίες είναι η παράταση στερεοτύπων ανδρικής και γυναικείας συμπεριφοράς που
έχουν εμποδίσει την εξέλιξη και των δύο φύλων και χρειάζεται να εξαλειφθούν. Σύμφωνα με
την άποψη της ακαδημαϊκού Barbara B. Moran (1992), είναι σημαντικό τα άτομα να
απαλλαγούν από την αντίληψη του ανδρικού και του γυναικείου τοποθετώντας ταμπέλες σε
εκάστοτε συμπεριφορές και να αφήσουν τα δύο φύλα να μάθουν και να εξελιχθούν το ένα
μέσα από το άλλο. Μια ίση αντιμετώπιση των ανδρών και γυναικών από πλευράς του
Οργανισμού, εξασφαλίζει μια win-win συνεργασία και για τα δύο μέρη.
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Στο παρελθόν, είχε παρατηρηθεί ότι οι περισσότερες πετυχημένες γυναίκες ηγέτιδες
υιοθετούσαν ένα ανδρικό στυλ ηγεσίας. Πλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι οι γυναίκες αρχίζουν
να κάνουν τη διαφορά χρησιμοποιώντας το δικό τους ηγετικό στυλ (Barbara B. Moran,
1992). Σε μια έρευνα της Burns το 1978 οι άνδρες χαρακτηρίζονται ως transactional leaders
καθώς βλέπουν τη δουλειά σαν μια διαρκή συναλλαγή υπηρεσιών και αμοιβών ή κυρώσεων,
αντλώντας δύναμη από τη θέση τους στον Οργανισμό. Οι γυναίκες από την άλλη
χαρακτηρίστηκαν

ως transformational leaders καθώς μετατρέπουν το ενδιαφέρον των

υφισταμένων τους για τη θέση τους ως ενδιαφέρον για ολόκληρο τον Οργανισμό αντλώντας
δύναμη όχι από τη θέση τους αλλά απ τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά (Barbara B.
Moran, 1992).
Ποικίλοι ερευνητές όπως οι Rosener και Helgensen (1990) τάσσονται υπέρ αυτού του στυλ
ηγεσίας καθώς στηρίζουν ότι ενθαρρύνει τη συνεργασία μέσα στον Οργανισμό, το μοίρασμα
πληροφοριών, την αποφυγή αυστηρής ιεραρχίας και τη θεμελίωση ενός πιο ανθρώπινου
εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ ευθυγραμμίζεται με τις αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν
στους Οργανισμούς για να εκσυγχρονιστούν

Σημασία γυναικείας ηγεσίας για έναν Οργανισμό
Ήδη από τη δεκαετία του 90, πολλοί ερευνητές είχαν αρχίσει να στρέφουν το ενδιαφέρον
τους στα χαρακτηριστικά του γυναικείου στυλ ηγεσίας και σε όλα τα θετικά στοιχεία που
μπορεί να προσδώσει σε έναν Οργανισμό. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ακαδημαϊκού
Nancy Adler το 1996, ενώ αρκετοί άνθρωποι συνέχιζαν να αξιολογούν και να αναλύουν
συμπεριφορικά πρότυπα ανδρών που τους οδήγησαν σε επιτυχίες αποσκοπώντας στην
αναζήτηση μοντέλων διεθνούς ηγεσίας που θα αντιπροσώπευαν τον 21ο αιώνα, αρκετοί
άνθρωποι άρχισαν να στρέφουν την προσοχή τους σε αντίστοιχα μοντέλα επιτυχίας και
συνεισφορές γυναικών ηγετών. Το 1990 η ακαδημαϊκός Sarla Sharma είχε ορίσει το λεγόμενο
Feminine Management Style, ως ένα αποτελεσματικό και αντισυμβατικό στυλ ηγεσίας που
χρησιμοποιεί όλο το φάσμα των γυναικείων ταλέντων και χαρακτηριστικών όπως
ομαδικότητα, συνεργατικότητα, δημιουργική προσέγγιση στην επίλυση ενός προβλήματος,
ορθή

διαχείριση

συγκρούσεων,

κινητοποίηση

και

ψυχολογική

ενδυνάμωση

των

υφισταμένων, το οποίο εμπεριέχει και ψυχολογικά χαρακτηριστικά, όπως προσανατολισμός
στους ανθρώπους, έμφαση στην εργασιακή ικανοποίηση του εργατικού δυναμικού και
ικανότητες στη διαχείρηση διαπροσωπικών σχέσεων στον Οργανισμό, και αποσκοπεί στο να
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προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση. Οι απόψεις της ήταν σε απόλυτη
ευθυγράμμιση με αυτές του ερευνητή Claes (1999) ο οποίος υποστήριξε ότι νέες αξίες, οι
λεγόμενες θηλυκές αξίες (feminine values) έχουν εμφανιστεί στο χώρο των επιχειρήσεων.
Αυτές οι αξίες αντιτίθενται στην ανταγωνιστική, κυριαρχική ηγετική προσέγγιση που
παραδοσιακά συσχετιζόταν με το ανδρικό στυλ ηγεσίας, καθώς βασίζονται σε συναινετικές
σχέσεις και εμπνέουν μια διαφορετική προσέγγιση στο management από πλευράς
επικοινωνίας, ηγεσίας, διαπραγμάτευσης, οργάνωσης και ελέγχου (Steven H. Appelbaum,
Lynda Audet, Joanne C. Miller, 2002). Πολλοί ερευνητές στηρίζουν ότι κάποια
χαρακτηριστικά που υπερισχύουν στις γυναίκες δίνουν ένα πλεονέκτημα στον τρόπο ηγεσίας
τους (Helgesen, 1990). Χαρακτηριστικά που περιγράφονται ως “essentially feminine” είναι οι
ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες (ειδικά η ικανότητα ακρόασης του συνομιλητή με την
έννοια της ενσυναίσθησης), οι ισχυρές διαμεσολαβητικές ικανότητες (ειδικά σε περίπτωση
διαπραγματεύσεων και διαχείρισης συγκρούσεων), οι διαπροσωπικές ικανότητες και η
επιδεξιότητα στη διαχείριση άλλων ατόμων (Stanford et al., 1995). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
όρος feminization of global leadership δεν αναφέρεται μόνο στην επιτακτική ανάγκη αύξησης
του ποσοστού γυναικών ηγετών στις επιχειρήσεις αλλά και στην εξάπλωση των
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που αναφέρθηκαν στη φιλοσοφία του management και του
τρόπου διοίκησης των Οργανισμών (Nancy Adler, 1997).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ερευνήτρια Sarla Sharma (1990), οι γυναίκες διαθέτουν
κάποια προσωπικά χαρακτηριστικά στην ιδιοσυγκρασία

τους που τις καθιστούν

αποτελεσματικές ηγέτιδες. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω:
Αντοχή στο στρες: Το 1985 ο ερευνητής Ramey (citied in Sharla Sarma, 1990, ‘Psychology
of women in management: a distinct feminine leadership’), απέδειξε ότι ο γυναικείος
οργανισμός έχει αναπτύξει ορισμένες ορμόνες που προστατεύουν τις γυναίκες από το χρόνιο
στρες μειώνοντας έτσι τις μακροχρόνιες συνέπειες που προκαλούνται στην υγεία από το
άγχος. Ακόμα, οι γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες είναι περισσότερο εξοικειωμένες στο να
εκτονώνουν τα συναισθήματά τους και να ανακτούν τη χαμένη τους ενέργεια μετά από τυχόν
δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο επάγγελμά τους. Αυτό το γεγονός τις καθιστά ικανές να
διαχειριστούν κρίσεις στον Οργανισμό τους ή να έχουν κατασταλτική επίδραση σε ένα
τεταμένο εργασιακό περιβάλλον (Wood, 1976; Tung, 1980).
Pitching in: Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό Wood (1975), σε περιόδους έντονης πίεσης σε
έναν Οργανισμό, οι περισσότερες γυναίκες managers πολλές φορές αποκλίνουν από το ρόλο
τους και συνεισφέρουν και σε άλλες non-managerial αρμοδιότητες προκειμένου να
βοηθήσουν τους συναδέλφους τους, όταν πολλοί άνδρες θα παρουσίαζαν απροθυμία να
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αναλάβουν ρόλους κατώτερους από αυτούς που παραδοσιακά εκτελούν, από φόβο μην
αλλοιωθεί η εικόνα τους σαν επαγγελματίες.
Διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων: Η ακαδημαϊκός Sarla Sharma το 1990 ισχυρίστηκε ότι
διεξήχθη μια έρευνα που αποδεικνύει ότι ο γυναικείος εγκέφαλος έχει 40% περισσότερες ίνες
που διέρχονται από το δεξί και αριστερό του ημισφαίριο. Αυτή η ανατομία σχετίζεται με την
ικανότητά τους να εκτελούν ταυτόχρονα παραπάνω από μια εργασίες, να αλλάζουν γρήγορα
την προσοχή τους από το ένα πεδίο στο άλλο και να μετακινούν εύκολα γνωστικές και
συγκινησιακές πληροφορίες ανάμεσα στα ημισφαίρια, για την ταυτόχρονη επίλυση μιας
ποικιλίας προβλημάτων με λιγότερη δυσκολία. Ακόμα, όπως τόνισε ο ερευνητής Rossi το
1985, οι γυναίκες λόγω των ανάλογων ερεθισμάτων που λάμβαναν από την παιδική τους
ηλικία μέσα από την ανατροφή τους, πέρα από την ικανότητα multitasking ήταν και πιο
παρατηρητικές στις λεπτομέρειες.
Οργανωτικές Ικανότητες:

Λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που πολλές φορές

καλούνται να αναλάβουν οι γυναίκες τόσο στον επαγγελματικό τους χώρο όσο και στην
προσωπική τους ζωή, αναπτύσσουν μια ικανότητα πιο ορθής αξιοποίησης του χρόνου τους
για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Έτσι, οι
ικανότητες σχεδιασμού, οργάνωσης και έμφασης στις λεπτομέρειες αποτελούν ισχυρό
χαρακτηριστικό των γυναικών ηγετών τη στιγμή που θα είναι έτοιμες να διεκδικήσουν μια
ηγετική θέση (Meer, 1984).
Διαίσθηση και επίλυση προβλημάτων: Ενώ τα παλαιότερα χρόνια, μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του 70, οι ερευνητές δεν έδιναν σημασία στη διαίσθηση σαν χαρακτηριστικό
προσωπικότητας ενός ηγέτη, σταδιακά, η προσοχή πολλών εταιρικών κολοσσών των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στράφηκε στην Ιαπωνική βιομηχανική κουλτούρα, η
οποία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη διαίσθηση των στελεχών

για την επιτυχία του

Οργανισμού (Ouchi, 1981 - citied in Sharla Sarma, 1990, ‘Psychology of women in
management: a distinct feminine leadership’). Έτσι σταδιακά ανέπτυξαν το ενδιαφέρον τους
για το διαισθητικό problem-solving (Loden, 1985). Την ίδια χρονιά, ο ακαδημαϊκός Agor
παρατήρησε θετική συσχέτιση ανάμεσα στη διαίσθηση σαν χαρακτηριστικό και την
κερδοφορία ενός Οργανισμού. Ακόμα, το εν λόγω χαρακτηριστικό μπορεί να φανεί
εξαιρετικά χρήσιμο και στο χειρισμό περίπλοκων διαπροσωπικών σχέσεων (Guillen, 1984).
Συνεπώς, από τη στιγμή που οι γυναίκες κατά γενική ομολογία είναι καλύτερα εξοπλισμένες
από ότι οι άνδρες σε αυτό το χαρακτηριστικό, το ταλέντο των γυναικών ηγετών έχει αρχίσει
να κερδίζει αναγνώριση στους Οργανισμούς.
Health and working women: Παρά την ανάληψη πολλαπλών καθηκόντων τόσο στο σπίτι
όσο και στον Οργανισμό, σύμφωνα με έρευνες οι γυναίκες έχουν μια υψηλότερη αίσθηση
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ευεξίας, επισκέπτονται το γιατρό λιγότερο συχνά και έχουν λιγότερα συναισθηματικά
προβλήματα από

τις γυναίκες που μένουν στο σπίτι (Wall Street Journal, 1983). Στην

πραγματικότητα, τα άτομα που καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλαπλές ευθύνες
αποδεικνύονται πιο υγιή με περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν επαγγελματικά, διότι όσο
περισσότερο εμπλέκονται σε διαφορετικούς ρόλους τόσο αυξάνονται τα προνόμια, η
ασφάλεια, οι πόροι και η αυτοεκτίμησή τους (Verbugge, 1985).

Είναι

φανερό ότι

χαρακτηριστικά και ικανότητες που στο παρελθόν οι γυναίκες

ενθαρρύνονταν στο να εγκαταλείψουν, πλέον κρίνονται απαραίτητα για τη βιωσιμότητα των
Οργανισμών (Sarla Sharma, 1990). Όσο η οικονομία και η κοινωνία εξελίσσονται, οι
απαιτήσεις και ο διεθνής ανταγωνισμός καθιστούν τα γυναικεία χαρακτηριστικά που
αναφέρθηκαν παραπάνω, άξια θαυμασμού, τόσο από τους άνδρες όσο και από τις ίδιες τις
γυναίκες (Calas & Smircich, 1993). Πλέον, προκειμένου οι Οργανισμοί να ανταπεξέλθουν
στις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας χρειάζεται να αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους
πόρους τους, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρωπίνων, άρα και του γυναικείου εργατικού
δυναμικού (Steven H. Appelbaum, Lynda Audet, Joanne C. Miller, 2002). Αξιοσημείωτο δε,
είναι ότι τα γνωρίσματα που αποδίδονται στις γυναίκες μέσα από μελέτες, ευθυγραμμίζονται
σε μεγαλύτερο βαθμό με ένα παραπάνω επίπεδο και “ανθρωποκεντρικό” στυλ ηγεσίας και
οργανωσιακής δομής (Dennis M. Daley & Katherine C. Naff, 1998). Αποτυγχάνοντας να
αξιοποιήσουν τις ικανότητες των γυναικών εργαζόμενών τους, οι Οργανισμοί χάνουν με 2
τρόπους: πρώτον, δεν επωφελούνται από τα μοναδικά ταλέντα που διαθέτουν οι γυναίκες και
από την διαφορετική οπτική που υιοθετούν απέναντι στις καταστάσεις και δεύτερον
λαμβάνουν πίσω ένα φτωχότερο ROI με το να αρνούνται να αξιοποιήσουν σωστά ανθρώπους
στων οποίων την εκπαίδευση έχουν επενδύσει χρηματικούς πόρους και χρόνο (Steven H.
Appelbaum, Lynda Audet, Joanne C. Miller, 2002).

Εμπόδια επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών
Παρά την κοινή παραδοχή από πλευράς ενός ευρέος φάσματος ακαδημαϊκών ερευνών για την
αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα του γυναικείου ηγετικού προτύπου στους
σύγχρονους Οργανισμούς όπως αναλύθηκε παραπάνω, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι γυναίκες
ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωπες με εμπόδια στην προσπάθεια
διεκδίκησης ηγετικών θέσεων. Υπάρχουν ποικίλες υποθέσεις που επεξηγούν την αιτία του εν
λόγω φαινομένου. Για παράδειγμα, σε μια έρευνα που συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες
executives από τη λίστα Fortune 100 Companies, διαπιστώθηκε ότι παραπάνω από το 46%
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των γυναικών εντόπισαν και χαρακτήρισαν τα στερεότυπα απέναντι στους ρόλους και
ικανότητες του γυναικείου φύλου, την έλλειψη παρουσίας role models, το ανεπαρκές
mentoring και την παρουσία αφιλόξενης εταιρικής κουλτούρας ως πιθανές εξηγήσεις της
ανισότητας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες ενός Οργανισμού (Wellington et al,
2003). Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται ναδημιουργούν μια συνθήκη που από πολλούς
ονομάζεται Opportunity Gap, και ορίζεται ως το φαινόμενο που εμποδίζει τις γυναίκες να
εξελίξουν τις καριέρες τους στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες συναδέλφους τους (Kathryn E.
Jandeska & Maria L. Kraimer, 2005).

Πλέον, χαρακτηριστικά και ικανότητες που τις

προέτρεπαν στο παρελθόν να εγκαταλείψουν, κρίνονται απαραίτητα για τη βιωσιμότητα των
Οργανισμών (Sarla Sharma, 1990). Παρακάτω θα γίνει μια διεξοδική ανάλυση των κυρίων
εμποδίων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στην προσπάθεια διάκρισής τους
στον τομέα της εργασίας τους, τα οποία είναι τόσο εξωτερικής όσο και εσωτερικής φύσεως.

Στερεότυπα
Σε γενικά πλαίσια, τα στερεότυπα ορίζονται ως χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε
ορισμένες ομάδες βασιζόμενα στη φυλή, την ηλικία, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία ή
άλλα

γνωρίσματα.

Τα

χαρακτηριστικά

αυτά

είναι

υπεργενικεύσεις

και

νοητικά

κατασκευάσματα που αποδίδονται στα μέλη μιας ολόκληρης ομάδας ακόμα και αν δεν
εκφράζουν ένα ποσοστό αυτής. Οι ερευνητές Eagly και Karau το 2002, ανέπτυξαν δύο
κατηγορίες στερεοτύπων: τα περιγραφικά στερεότυπα (descriptive stereotypes), όπου
ορίζονται ως οι απόψεις για το πώς είναι και συμπεριφέρονται τα άτομα μιας ομάδας και τα
κανονιστικά στερεότυπα (prescriptive stereotypes), που ορίζουν τις προσδοκίες για το πως θα
έπρεπε ιδανικά τα συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες να είναι. Στη σύγχρονη κοινωνία τα
στερεότυπα αυτά ως επί το πλείστον θεωρούνται αρνητικά διότι οδηγούν σε διακρίσεις και
εμποδίζουν το άτομο να διαφοροποιηθεί κατά βούληση (Stephanie N. Crites, Kevin E.
Dickson, Alicia Lorenz, 2015) . Παρά την ευρεία αντίληψη ότι η κατασκευή των
στερεοτύπων αποτελεί αρνητική πρακτική, αυτή η πολιτική εξακολουθεί να υφίσταται σε
μεγάλο βαθμό (Northouse 2007). O Northouse (2007) υποστήριξε ότι τα στερεότυπα
αποτελούν γνωστικά κατασκευάσματα και απλοποιήσεις που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για
να επεξεργαστούν την πληροφορία γύρω από έναν συγκεκριμένο πληθυσμό. Αποτελούν κατά
κύριο λόγο προϊόν χρόνιων ιστορικά αντιλήψεων που υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένες
ομάδες ατόμων είναι κατασκευασμένες ή δρουν με συγκεκριμένο τρόπο. Σύμφωνα με τους
ερευνητές Krieglmeyer και Sherman (2012) άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν τα
στερεότυπα μπορεί να είναι και οι εμπειρίες του κάθε ατόμου, τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης ή το κοινωνικοοικονομικό status ενός πολιτισμού. Οι εν λόγω ερευνητές
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υποστηρίζουν ότι ο πιο συνηθισμένος τρόπος διαμόρφωσης ενός στερεοτύπου είναι η
συνάντηση με ένα άτομο από μια συγκεκριμένη ομάδα και η υπεργενίκευση της
συμπεριφοράς του σε όλους τους ομοίους του.
Με παρόμοιους τρόπους γεννιούνται και τα στερεότυπα σχετιζόμενα με το φύλο για τα άτομα
μιας κοινωνίας από την πρώτη στιγμή που αλληλεπιδρούν με αυτή. Έτσι, μελέτες ανά τα
χρόνια έχουν δείξει ότι η κοινωνία αντιλαμβάνεται τους άνδρες ως πιο διεκδικητικούς,
ανεξάρτητους, επιθετικούς, κυριαρχικούς και με υψηλή αυτοεκτίμηση ενώ τις γυναίκες τις
αντιμετωπίζει ως συμπονετικές, ήρεμες, παθητικές, συναισθηματικές και υποστηρικτικές
(Stephanie N. Crites, Kevin E. Dickson, Alicia Lorenz, 2015). Ο Northouse (2007)
υποστηρίζει ότι τα στερεότυπα παρουσιάζουν ισχυρή αντίσταση στην αλλαγή.
Πράγματι, οι αλλαγές στην αντίληψη των ατόμων πάνω στην ηγεσία πολλές φορές είναι
δύσκολο ακόμη και σήμερα να επιτευχθούν λόγω αυτών των χρόνια παγιωμένων νοητικών
κατασκευασμάτων που έχουν την προέλευσή τους από παλαιότερες κοινωνίες. Στην κοινωνία
που ζούμε, οι ηγετικοί ρόλοι στην πλειονότητά τους αναλαμβάνονταν παραδοσιακά από
άνδρες, γεγονός που με τα χρόνια οδήγησε στο συσχετισμό της ηγεσίας με την αρρενωπότητα
και χαρακτηρίζοντας αυτόματα τις γυναίκες ως αναποτελεσματικές η ελλειμματικές ηγέτιδες
(Barbara B. Moran, 1992). Αυτή ακριβώς την τάση περιγράφει το φαινόμενο “Think
Manager-Think Male”.

Οι ηγέτες συχνά περιγράφονται ως ανταγωνιστικοί, επιθετικοί,

διεκδικητικοί και κυριαρχικοί, χαρακτηριστικά τα οποία κατά κανόνα οι άνθρωποι
συσχετίζουν με την αρρενωπότητα. Στις παλαιότερες εποχές ήταν συχνό φαινόμενο να
συναντά κανείς στις ελάχιστες γυναίκες ηγέτιδες ανδρικά χαρακτηριστικά είτε γλώσσας του
σώματος είτε συμπεριφοράς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Margaret Thatcher (Barbara
B. Moran, 1992). Οι παραπάνω στερεοτυπικές αντιλήψεις είχαν ως αποτέλεσμα να
κατακρίνουν τη γυναικεία φύση και ψυχοσύνθεση που δεν ταίριαζε στην εικόνα του τέλειου
ηγέτη που είχε θέσει η κοινωνία, με αποτέλεσμα είτε την παροχή ελλιπών ευκαιριών στο
γυναικείο φύλο, είτε την αναμονή ότι από τη στιγμή που η γυναίκα θα αναλάβει μια ηγετική
θέση είναι υποχρεωμένη να αναδείξει ανδροπρεπή χαρακτηριστικά για να είναι
αποτελεσματική (Barbara B. Moran, 1992). Ήδη από τη δεκαετία του 60 έρευνες είχαν δείξει
ότι οι άνδρες είναι πιο διεκδικητικοί και ανταγωνιστικοί ενώ οι γυναίκες πιο εκφραστικές,
γεγονός το οποίο οδήγησε τα 2 φύλα σε μια αντιπαράθεση/αντίθεση δημιουργώντας
στερεότυπα για το πώς πρέπει το κάθε φύλο να συμπεριφέρεται. Σύμφωνα λοιπόν με τις τότε
αντιλήψεις, η θηλυκότητα και η ηγεσία ήταν 2 έννοιες αντικρουόμενες, γεγονός που
εξηγούσε την αναποτελεσματικότητα των γυναικών να τελέσουν το έργο τους ως ηγέτιδες
(Bass, 1981) . Σύμφωνα με έρευνα της ακαδημαϊκού Sarla Sharma το 1990, 68%
μορφωμένων και ικανών γυναικών είχαν καταγγείλει διακρίσεις στο χώρο εργασίας τους
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λόγω προκαταλήψεων για το φύλο τους ειδικά στις ανώτερες βαθμίδες των Οργανισμών (The
New York Times, 1982)
Η τόσο έντονη σύνδεση της ηγεσίας και της αρρενωπότητας, δημιουργούσε εμπόδια στις
γυναίκες που ήθελαν να διακριθούν στον κλάδο τους, μιας και αυτόματα, στη διεκδίκηση
μιας ηγετικής θέσης οι άνδρες απλά και μόνο λόγω βιολογικής κατασκευής αποκτούσαν
προβάδισμα (Virginia E. Schein, 2001). Τα στερεότυπα αυτά διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στη διαφορετική κριτική και αξιολόγηση που λαμβάνουν τα 2 φύλα αναφορικά με τη
διοικητική τους απόδοση στον Οργανισμό. Όπως τόνισαν και οι ερευνητές Adams &Yoder το
1985, η επιτυχία του άνδρα ηγέτη τείνει να αποδίδεται σε εσωτερικούς παράγοντες όπως οι
γνώσεις ή οι ικανότητές του, ενώ η επιτυχία της γυναίκας σε εξωτερικούς, όπως η τύχη ή η
απλότητα του καθήκοντος που επιτέλεσε. Οι άνδρες έχουν ως δυνατό σημείο την επίτευξη
στόχων και οι γυναίκες τις διαπροσωπικές δεξιότητες.
Σε μία μελέτη των ερευνητών Simon & Landis το 1989, προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι
προτιμούσαν άνδρες supervisors από ότι γυναίκες ενώ τη δεκαετία του 70, η επιστήμονας
Schein μέσω μιας έρευνάς της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιβεβαίωσε την
υπόθεση ότι η εικόνα ενός επιτυχημένου manager για ένα άτομο περιέχει χαρακτηριστικά
που αποδίδονται σε άνδρες και όχι σε γυναίκες. Τη δεκαετία του 80 όταν επαναλήφθηκε η εν
λόγω έρευνα τα αποτελέσματα ήταν αξιοσημείωτα όμοια, με τη στάση αυτή να αλλάζει τη
δεκαετία του 90, αλλά μόνο για τις γυναίκες, οι οποίες πλέον ανέμεναν ίση αντιμετώπιση,
ενώ οι άνδρες επέμειναν στην αρχική τους στάση.
Σε μια έρευνα των Golding & Rouse, το 2000, παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη αύξηση των
γυναικών μουσικών που στελέχωναν μια ανδροκρατούμενη συμφωνική ορχήστρα, όταν
ζητήθηκε στους υποψήφιους να παίξουν μουσική πίσω από μια οθόνη κατά τη διαδικασία
επιλογής, έτσι ώστε να μη γίνει αντιληπτό το φύλο τους.
Μια ακόμα έρευνα που ισχυριζόταν την αναποτελεσματικότητα των γυναικών, διεξήχθη το
2003 από τον ερευνητή Judge, ο οποίος έχοντας ως δείγμα έναν κατάλογο 100 εταιριών
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εταιρίες που είχαν γυναίκες σε ανώτατες διοικητικές θέσεις
είχαν και χαμηλότερη απόδοση από αυτές οι οποίες στις αντίστοιχες θέσεις είχαν άνδρες. Η
εν λόγω έρευνα ωστόσο κρίθηκε αργότερα από τους ερευνητές Ryan και Haslam (2005)
καθώς οι τελευταίοι ισχυρίστηκαν ότι λόγω απουσίας μιας ποικιλίας παραμέτρων που
επηρέαζαν τα αποτελέσματα, η συγκεκριμένη μελέτη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως
αξιόπιστη. Μια σημαντική παράμετρος που είχε αγνοηθεί στην έρευνα εκείνη ήταν η
οικονομική κατάσταση των εταιριών τη στιγμή που οι εν λόγω γυναίκες προσελήφθησαν,
καθώς όταν η οικονομική κατάσταση ενός Οργανισμού είναι ασταθής, η διοίκηση έρχεται
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αντιμέτωπη με ένα μεγάλο ρίσκο που πιθανόν να επιφέρει αρνητικές συνέπειες. Άλλωστε,
όπως έχει φανεί μέσα από έρευνες, η πρόσληψη μιας γυναίκας σε ηγετική θέση όταν ο
Οργανισμός αντιμετωπίζει μια κρίση, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Πολλές φορές αυτό
σύμφωνα με τους ερευνητές συμβαίνει για να δείξουν οι Οργανισμοί το βαθμό
προοδευτικότητάς τους απέναντι στους stakeholders (Ryan & Haslam, 2005) . Μετά από
έρευνα στην ίδια βάση δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη κάποιες επιμέρους συνθήκες, οι
ερευνητές βρήκαν ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στο performance της
εταιρίας και το φύλο του ατόμου που ηγείται αυτής.
Περνώντας σε πιο πρόσφατα δεδομένα, η στενή σύνδεση της αρρενωπότητας και της ηγεσίας
αποδεικνύεται και μέσα από ακόμα μια μελέτη που διεξήχθη το 2008 από τον John C.
Johanson, όπου ένα δείγμα φοιτητών κλήθηκε βλέποντας μόνο την εικόνα 10 προσώπων
ανδρών και γυναικών που είχαν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία με σκοπό να αφαιρεθούν
χαρακτηριστικά που πρόδιδαν το φύλο τους, όπως γένια, φρύδια ή μαλλιά, κλήθηκαν να
αξιολογήσουν τις συνολικές ηγετικές τους ικανότητες. Όπως προέκυψε μέσα από τα
αποτελέσματα, τα πρόσωπα που αποτελούνταν από χαρακτηριστικά περισσότερο
ανδροπρεπή, χαρακτηρίστηκαν ως πιο ικανοί ηγέτες γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η άποψη
‘think manager – think male’ εξακολουθούσε να έχει ισχύ.
Σε μια έρευνα που διεξήχθη το 2013 από τον Gallup με δείγμα Αμερικανούς πολίτες
ανεξαρτήτως επαγγέλματος, βρέθηκε ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες κατά μεγαλύτερο
ποσοστό προτιμούν άνδρα προϊστάμενο ανεξαρτήτως εκπαίδευσης, ενώ από τα άτομα αυτά
τα οποία δεν έδειξαν κάποια προτίμηση στο φύλο οι περισσότεροι ήταν άνδρες. Ακόμα, το
54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι την παρούσα στιγμή είχε άνδρα προϊστάμενο, ενώ το
αντίστοιχο 30% δούλευε για γυναίκα.
Πολλοί ακαδημαϊκοί ανά τα χρόνια έχουν καταλήξει μέσω των μελετών τους στην απουσία
συσχέτισης των στερεοτύπων των δύο φύλων με τη φύση και την αποτελεσματικότητά τους.
Συγκεκριμένα, το 1977 η ακαδημαϊκός Rosabeth Moss Kanter μελέτησε το περιβάλλον και
τις συνθήκες υπό τις οποίες μια γυναίκα αγωνιζόταν για να ανέβει στην ιεραρχία του
Οργανισμού της και απέδωσε την έλλειψη επιτυχίας των γυναικών όχι σε εγγενείς φυλετικές
διαφορές αλλά σε έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών. Σύμφωνα με αυτή, οι πολλές φορές
υποτακτική και παθητική συμπεριφορά των γυναικών αντανακλά την έλλειψη επιρροής και
δύναμης που έχουν στον Οργανισμό που εργάζονται και όχι έμφυτα ψυχολογικά
χαρακτηριστικά, γεγονός στο οποίο συμβάλλει και η δομή του Οργανισμού που τους παρέχει
ελλειπή υποστήριξη. Ακόμα, σε μια έρευνα που έγινε το 1985 από τους ακαδημαϊκούς
Adams & Yoder, βρέθηκε ότι όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα εκτίθενται στα ίδια
ερεθίσματα, έχουν την ίδια εκπαίδευση και τον ίδιο βαθμό φιλοδοξίας να αναπτύξουν την
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καριέρα τους σημειώνουν τα ίδια scores σε μέτρα αρρενωπότητας και θηλυκότητας στον
τρόπο διοίκησής τους. Αυτό δείχνει ότι οι ηγετικοί ρόλοι που έχουμε θέσει και η κατάταξή
τους σε ανδρικούς και γυναικείους δεν είναι πάντα έγκυροι ή συμβατοί με την
πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Bass (1990) ένας καλός ηγέτης θα πρέπει να έχει και
χαρακτηριστικά συσχετιζόμενα με το concern for production και χαρακτηριστικά που
άπτονται στο concern for people, ενώ βρήκε ότι η έλλειψη ενός από τα 2 στοιχεία των ηγετών
εντείνει την αντίσταση των υφισταμένων στην αλλαγή.
Ακόμα, σε πολλές περιπτώσεις, αν και οι άνδρες έχουν χαρακτηριστεί ως agentic individuals
(Gebauer et al., 2013; Lyness & Heilman, 2006) με κύρια χαρακτηριστικά να τους διακρίνουν
τη φιλοδοξία, την ανταγωνιστικότητα και την κυριαρχία, ενώ οι

γυναίκες έχουν

χαρακτηριστεί ως communal individuals (Bakan, 1966; Eagly, 1987) και παρουσιάζονται ως
στοργικές, ευαίσθητες, κατανοητικές και προσανατολισμένες στις ανθρώπινες σχέσεις
(relationship oriented), σύμφωνα με την ερευνήτρια Eagly (1987), οι διαφορές σε αυτά τα
χαρακτηριστικά δεν είναι έμφυτες, αλλά επίκτητες λόγω της εκπαίδευσης και της έκθεσης
των δύο φύλων σε διαφορετικά ερεθίσματα.

Έλλειψη στήριξης από τον Οργανισμό
Ένας παράγοντας που επηρεάζει άμεσα τόσο τη στάση όσο και την αυτοπεποίθηση των
γυναικών απέναντι στην ηγεσία είναι το εταιρικό περιβάλλον. Οι γυναίκες βιώνουν συχνά
εμπειρίες από εργασιακά περιβάλλοντα όπου δεν αισθάνονται επιθυμητές από τις
επικρατούσες κουλτούρες που συνηθίζουν να επιβραβεύουν αρρενωπές συμπεριφορές και
χαρακτηρίζονται από στερεότυπα για την αρρενωπότητα (Steven H. Appelbaum, Lynda
Audet, Joanne C. Miller, 2002). Οι ακαδημαϊκοί Friedan (1983) και Deal (1982) ήταν οι
πρώτοι που περιέγραψαν την κουλτούρα των Οργανισμών ως male-centered culture. Με την
ιδέα της ανταγωνιστικότητας να αποτελεί επίκεντρο της εν λόγω κουλτούρας, ο
προσανατολισμός της είναι πάνω στα χαρακτηριστικά του υψηλού ελέγχου, της αναλυτικής
και αποστασιοποιημένης συναισθηματικά προσέγγισης των πραγμάτων, της επίλυσης
προβλημάτων βασισμένης στη λογική, της έμφασης στη νίκη και της εκτίμησης της
αποτελεσματικότητας της ηγεσίας βασισμένη στα κέρδη και όχι στην ικανοποίηση των
εργαζομένων. Πολλές γυναίκες αποσκοπώντας στο να ταιριάξουν στις νόρμες μιας τέτοιας
οργανωσιακής

κουλτούρας

αναγκάζονται

να

αποποιηθούν

τα

προσωπικά

τους

χαρακτηριστικά και να υιοθετήσουν το ανδρικό στυλ ηγεσίας καμουφλάροντας τη
θηλυκότητά τους και απορρίπτοντας πολλές φορές τη δημιουργικότητά και τη γνησιότητά
τους. Ωστόσο ακόμα και υπό τέτοιου είδους συνθήκες, οι προσπάθειές τους δεν δείχνουν να
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επηρεάζουν ιδιαίτερα το status τους σε έναν Οργανισμό το οποίο παραμένει υποδεέστερο σε
σχέση με αυτό των ανδρών (Athanassiades 1975), ενώ συνεχίζουν να συναντούν εμπόδια
ακόμη και αφότου έχουν αποδείξει την αξία τους (Bernikow, 1984). Ένας Οργανισμός, είτε
ενθαρρύνει, είτε αποθαρρύνει τη φιλοδοξία των εργαζομένων του για προαγωγή.
Τοποθετώντας δυσανάλογα γυναίκες σε θέσεις που υστερούν ευθύνης ή μη εφαρμόζοντας
συχνά προαγωγές για τις γυναίκες, δεν μειώνουν μόνο τις ευκαιρίες των γυναικών για
προαγωγή αλλά μειώνουν και την αισιοδοξία τους (Cassirer & Reskin, 2000). Οργανισμοί
που αγνοούν τις ταλαντούχες γυναίκες τους στερώντας τους ευκαιρίες για προαγωγή,
ρισκάρουν να τις ωθήσουν να στραφούν αλλού για εργασία και χάνουν την αξία του
ανθρώπινου κεφαλαίου τους (Steven H. Appelbaum, Lynda Audet, Joanne C. Miller, 2002).
Σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγε η Harris Interactive το 2004, ένα 17% των γυναικών
εγκατέλειψε τη δουλειά του γιατί δεν τους γέμιζε ενώ μόνο το 6% των γυναικών εγκατέλειψε
την εργασία του λόγω του ότι τα καθήκοντα καθαυτά ήταν απαιτητικά. Αυτό το συμπέρασμα
ίσως συνάδει και με το πλήθος αποδείξεων ερευνών που υποστηρίζουν ότι η
επιχειρηματικότητα έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο ανάμεσα στις γυναίκες από ότι στους
άνδρες, από τη στιγμή που οι γυναίκες οδηγούνται σε αυτήν ενδεχομένως λόγω έλλειψης
ευχαρίστησης από αυτά που τους προσφέρει ο Οργανισμός τους (Moore & Buttner, 1997).
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ακαδημαϊκού Nancy Adler το 1996, το γεγονός ότι
υπάρχει έλλειψη γυναικών ηγετών στον επιχειρηματικό κόσμο δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες
δεν αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις. Σε αντίθεση με τους άνδρες συναδέλφους τους οι
περισσότερες γυναίκες Chief Executives είτε έχουν δημιουργήσει τη δική τους εταιρία είτε
ηγούνται κάποιας οικογενειακής επιχείρησης. Σύμφωνα με έρευνα του Small Business
Administration οι γυναίκες κατέχουν το 1/3 όλων των Αμερικάνικων εταιριών.
Η ελλειμματική στήριξη που οι Οργανισμοί παρέχουν στις γυναίκες για την προσωπική τους
ανάπτυξη και τη συνεισφορά τους μέσα από τη δουλειά τους έχει πολλαπλές εκφάνσεις,
κάποιες από τις οποίες αναλύονται εκτενώς παρακάτω.
Gender Pay Gap: Μια από τις πιο συνήθεις αποδείξεις του χαμηλότερου status των
γυναικών σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους καθώς και της έλλειψης στήριξης του
Οργανισμού προς το πρόσωπό τους, είναι το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα.
Συγκεκριμένα, το χάσμα μεταξύ των μισθολογικών αποδοχών, ή αλλιώς Gender Pay Gap,
όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη της διάκρισης
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο και αποτελεί ένα Παγκόσμιο φαινόμενο
που επιμένει να υφίσταται μέχρι και σήμερα. Η ακαδημαϊκός Debra Leaker το 2008 είχε
ορίσει το Gender Pay Gap ως το μέτρο που αποτιμά τη διαφορά μεταξύ των εσόδων ανδρών
και γυναικών. Σύμφωνα με έρευνες, το ετήσιο εισόδημα των γυναικών στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής είναι το 75.7% αυτού των ανδρών (U.S. Census Bureau 2011a). Η
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κατάσταση αυτή δεν διαφέρει πολύ από την αντίστοιχη στην Ευρώπη, μιας και οι γυναίκες
Ευρωπαίες κερδίζουν ετησίως κατά μέσο όρο το 82% του ετήσιου μισθού των ανδρών
(Eurostat 2010). Στην Αυστραλία, μια πρόσφατη μελέτη το 2010, έδειξε ότι ο ετήσιος μισθός
των γυναικών αποτελεί κατά μέσο όρο το 82% του μισθού των ανδρών (“Gender pay gap
getting worse, not better: Australian study” 2010), ενώ στον Καναδά, ανάμεσα σε όλους τους
εργαζομένους (part-time & full-time), το μέσο ετήσιο εισόδημα των γυναικών, άγγιζε το
64.5% του αντίστοιχου των ανδρών το 2008 (Statistics Canada 2010). Σύμφωνα με την
Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών (Equal Opportunities Commission, 2007), στο Ηνωμένο Βασίλειο
μια μέση εργαζόμενη γυναίκα πλήρους απασχόλησης, υφίσταται απώλεια αθροιστικά
περίπου 330,000 £ σε σχέση με την αμοιβή ενός άνδρα για την ίδια δουλειά, για όλα τα
χρόνια τα οποία εργαζόταν. Σε μια μελέτη που διεξήχθη το 2006 στην Αυστραλία, ανάμεσα
στα ευρήματα αποδείχτηκε ότι όσο πιο υψηλά αμειβόμενη ήταν μια εργασία, τόσο πιο
ευάλωτες ήταν η οι εργαζόμενες γυναίκες στο να υποστούν μισθολογική διάκριση. Αυτά τα
συμπεράσματα βέβαια ίσχυαν στον Ιδιωτικό Τομέα, μιας και όπως φαίνεται ο Δημόσιος
περιλαμβάνει θεσμούς/ιδρύματα, όπως Ενώσεις και Δικαστήρια που εμπλέκονται στο
σχηματισμό και τον ορισμό των αποδοχών των εργαζομένων, γεγονός που προστατεύει τις
γυναίκες που εργάζονται σε αυτό τον τομέα να υποστούν τυχόν διακρίσεις (Hiau Joo Kee,
2006). Το 2008, η ακαδημαϊκός Debra Leaker δημοσίευσε μια έρευνα που ανέλυε το εν λόγω
φαινόμενο, έχοντας θέσει ορισμένα κριτήρια, όπως η ηλικία των εργαζομένων, ο τομέας
εργασίας και η οικογενειακή κατάσταση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στο
Ηνωμένο Βασίλειο οι μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα 2 φύλα, είναι σχεδόν
ανεπαίσθητες στις ηλικίες 18-21, όπου ξεκινούν οι άνθρωποι να εισέρχονται στην αγορά
εργασίας. Ειδικότερα, αρχίζουν να γίνονται περισσότερο αισθητές σε ηλικίας 30-39 ετών ενώ
αργότερα κορυφώνονται μετά τα 41, όπου οι οικογενειακές απαιτήσεις αυξάνονται.
Αναφορικά με τον τομέα εργασίας, αν και το φαινόμενο του Gender Pay Gap είναι παντού
αισθητό, είναι ευρύτερο σε επαγγέλματα στα οποία το ανδρικό φύλο είναι κυρίαρχο. Ακόμα,
καθώς φαίνεται, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η οικογενειακή κατάσταση των
εργαζομένων, μιας και στην περίπτωση απόκτησης παιδιών το Gender Pay Gap είναι
εντονότερο. Αυτό, ίσως και να οφείλεται στην προσωρινή αποχή αρκετών γυναικών από το
εργασιακό περιβάλλον, η οποία στο στάδιο της επανένταξης μειώνει την εργατική τους
“αξία” (Debra Leaker, 2008).
Περιορισμένο networking: Οι συμπεριφορές του networking ορίζονται σαν ατομικές
προσπάθειες ανάπτυξης και διατήρησης σχέσεων με ανθρώπους που δύνανται να βοηθήσουν
ένα άτομο στην ανάπτυξη της καριέρας του. Ο ορισμός αυτός χαρακτηρίζει το networking
σαν μια προδραστική συμπεριφορά που βοηθά το άτομο να αναπτύξει το δίκτυο των σχέσεών
του (Kram, 1985; Monica L. Forret & Thomas W. Dougherty, 2004). Οι ακαδημαϊκοί Forret
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& Dougherty (2001) ταυτοποίησαν 5 τύπους networking συμπεριφοράς: τη διατήρηση
επαφών, την κοινωνικοποίηση, την εμπλοκή σε επαγγελματικές δραστηριότητες, τη
συμμετοχή στην (επαγγελματική) κοινότητα και την αύξηση της “ορατότητας” του ατόμου.
Επίσης εντόπισαν ότι το κοινωνικοοικονομικό background, η εξωστρέφεια, η αυτοεκτίμηση
και η στάση απέναντι στις πολιτικές του εργασιακού περιβάλλοντος είχαν άμεση σύνδεση και
επηρέαζαν τη networking συμπεριφορά ενός manager ή ενός επαγγελματία. Οι σχέσεις που
επιδιώκει ένα άτομο να αναπτύξει στον επαγγελματικό του χώρο μπορούν να του δώσουν
πρόσβαση σε νέες πληροφορίες, πόρους και ευκαιρίες (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Όσον
αφορά το κομμάτι της δικτύωσης ως μέσο προώθησης της καριέρας ενός επαγγελματία, έχει
αποδειχτεί ερευνητικά ότι γυναίκες ανά τα χρόνια, είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε
σημαντικές γνωριμίες που σχετίζονται με τον κλάδο τους (Brass, 1985; Ibarra, 1993; Kanter,
1977; Morrison & Van Glinow, 1990; O’Leavy & Ickovics, 1992; Powel & Mainiero, 1993;
Ragins & Sundstorm, 1989; Wellington & Catalyst, 2001). To networking είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών διότι θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική καταπολέμησης του Glass Ceiling (Baker, 1994; Catalyst,
1999, Wellington & Catalyst, 2001). Ωστόσο, παρά την ενθάρρυνση των γυναικών να
επιδοθούν σε συμπεριφορές networking δεν είναι εξακριβωμένο το αν η εν λόγω
συμπεριφορά τις ωφελεί όσο ωφελεί έναν άνδρα αντίστοιχα (Monica L. Forret & Thomas W.
Dougherty, 2004).
Ο όρος networking συχνά αναφέρεται και στο old boys’ network, το οποίο ορίζεται ως ένα
σύστημα κοινωνικής δικτύωσης και αντιλήψεων που υφίσταται σε συγκεκριμένες κοινότητες
και κοινωνικά στρώματα σε έναν Οργανισμό (Sumarjan, Ghazali & Tamby Chik, 2012). Ο
ερευνητής Gransmark (2010), περιέγραψε το old boys’ network σαν μια κατάσταση κατά την
οποία η επικρατούσα ομάδα, δηλαδή αυτή των ανδρών, υπερισχύει στην εκπροσώπηση των
recruiters για θέσεις εργασίας με υψηλό status και προτιμά να προσλαμβάνει εργαζόμενους
με background παρόμοιο με το δικό τους, λειτουργώντας έτσι και ως “φύλακες” του status
τους (gatekeepers), ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες κατοχύρωσης διοικητικής θέσης από
άτομο εκτός του κύκλου τους.
Το old boys’ network, ή αλλιώς old boys’ club όπως αναφέρεται εναλλακτικά στη διεθνή
βιβλιογραφία, είναι ένας άτυπος θεσμός των επιχειρήσεων που εξακολουθεί να έχει μεγάλη
ισχύ. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια αντίσταση από τους άνδρες στην αποδοχή γυναικών στο
δίκτυό τους, καθώς δημιουργούν μεταξύ τους ένα κλίμα αλληλεγγύης, περιθωριοποιώντας
και διαχωρίζοντας τις γυναίκες από αυτό (Rigg & Sparrow, 1994). Οι περισσότεροι άνδρες σε
ανώτερες βαθμίδες στον Οργανισμό, είναι πράγματι απρόθυμοι να αποδεχτούν τις γυναίκες
ως ισότιμες συναδέλφους. Ειδικότερα, σε ανδροκρατούμενους χώρους, επικρατεί μια
αμφιβολία για το αν οι γυναίκες μπορούν να εκτελέσουν μια δουλειά το ίδιο αποτελεσματικά
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με έναν άνδρα. Επιπλέον, και οι εργοδότες αμφιβάλλουν για το αν οι γυναίκες μπορούν να
δουλέψουν αποτελεσματικά με άνδρες συναδέλφους (Sumarjan, Ghazali & Tamby Chik,
2012).
Ακόμα, η πολιτική των επιχειρήσεων εμπλέκει στο λεγόμενο old boys’ network μια
κουλτούρα επικράτησης εσωτερικής μικροπολιτικής ανάμεσα σε άνδρες στελέχη. Γυναίκες
executives έχουν αναφέρει ότι οι άνδρες managers έχουν υιοθετήσει δικούς τους τρόπους
λήψης αποφάσεων, όπου πολλές φορές αυτές λαμβάνονται και σε ανεπίσημα πλαίσια όπως
σε διαλείμματα ή στη διάρκεια χρήσης των ανελκυστήρων του Οργανισμού (Sumarjan,
Ghazali & Tamby Chik, 2012).
Ο ερευνητής Wellington (1999), υποστηρίζει ότι η δημιουργία αντιστοίχων ομάδων
δικτύωσης από γυναίκες μπορεί να επηρεάσει άμεσα τόσο την κουλτούρα όσο και τις
πολιτικές των Οργανισμών. Οι γυναίκες σε ανώτερες βαθμίδες χρειάζονται ενθάρρυνση και
σύναψη συνδετικών σχέσεων με άτομα που κατανοούν το περιβάλλον και τις συνθήκες που
καλούνται να αντιμετωπίσουν (Irby & Brown, 1998). Η ακαδημαϊκός Levine, κατέληξε ότι οι
ομάδες υποστήριξης γυναικών ηγετών μπορούν να επιδράσουν σημαντικά στη δυναμική τους
και να μετατραπούν σε μηχανισμό διεύρυνσης οριζόντων και παραγωγής εναλλακτικών
λύσεων σε managerial προβλήματα, βελτιώνοντας την αυτοεκτίμησή τους τόσο σε
επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο (lrby & Brown, 1998, p. 75- book by Linda
Searby).
Έλλειψη mentoring: O όρος mentoring, περιγράφεται σαν μια συνεργασία με σκοπό την
προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, ανάμεσα σε έναν έμπειρο επαγγελματία που
λειτουργεί σαν καθοδηγητής, δάσκαλος και role model και έναν επαγγελματία με μικρότερη
εμπειρία

(Searby & Tripses, 2006). Ο μέντορας παρέχει στον εκπαιδευόμενο γνώσεις,

συμβουλές, υποστήριξη και τον ωθεί στο να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, με σκοπό ο
μαθητευόμενος να επιτύχει τόσο τους επαγγελματικούς όσο και τους προσωπικούς του
στόχους (Johnson, 2002; Portner, 2002; Zachary, 2000). Οι μέντορες προσφέρουν τόσο
επαγγελματική όσο και προσωπική ανάπτυξη

(Kram, 1983). Το career mentoring

περιλαμβάνει υποστήριξη, εκπαίδευση στην έκθεση και ορατότητα, προστασία και ανάθεση
καθηκόντων που αποτελούν προκλήσεις για τον εκπαιδευόμενο, ενώ το psychosocial
mentoring περιλαμβάνει role-modeling, αποδοχή, συμβουλευτική και χτίσιμο μιας φιλικής
σχέσης ανάμεσα στις δύο πλευρές καθοδηγούμενου και καθοδηγητή. Σύμφωνα με τον
ερευνητή Sinetar (1998), ο μέντορας είναι κάτοχος γνώσης και σοφίας πολύτιμης για τον
εκπαιδευόμενο, ενώ παράλληλα καλλιεργεί ελπίδες, δείχνει το δρόμο, κάνει επισημάνσεις και
τον προειδοποιεί για τυχόν κινδύνους και σκοτεινά σημεία (Daloz, 1999). Οι σχέσεις
mentoring είναι ιδιαίτερα σημαντικές για ένα άτομο τόσο στην αρχή της καριέρας του όσο
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στην περίπτωση που αυτή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι μέντορες αντιπροσωπεύουν
για έναν εκπαιδευόμενο το άτομο αυτό που κατάφερε να υλοποιήσει τους στόχους που
ονειρεύεται να επιτύχει αυτός, ενώ παράλληλα του προσφέρουν υποστήριξη και ενθάρρυνση
(Daloz, 1999). Ειδικότερα για μια γυναίκα μια σχέση mentoring μπορεί να αποβεί εξαιρετικά
βοηθητική για να ξεπεράσει εμπόδια στην επαγγελματική της εξέλιξη (Burke and McKeen,
1990; Noe, 1988; Ragins, 1989). Ένας μέντορας μπορεί να λειτουργήσει ως προστασία από
τυχόν διακρίσεις και ως εργαλείο βοήθειας για τη γρηγορότερη επαγγελματική ανέλιξή της.
Παραδοσιακά, η πρόσβαση σε σχέσεις mentoring ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό διαθέσιμη σε
επιλεγμένους άνδρες από ότι σε γυναίκες, μειονότητες ή άνδρες που δεν ταίριαζαν με τα
στερεότυπα της ηγεσίας που είχε θέσει ο Οργανισμός. Οι πρακτικές mentoring εξαρχής είχαν
θεσπιστεί για να κρατήσουν τους επικρατούντες λευκούς άνδρες στην εξουσία. Σαν
δραστηριότητα συνεπώς έχει ωφελήσει λίγους και εκλεκτούς μέσα σε έναν Οργανισμό ενώ
έχει συσχετιστεί με τη δύναμη, τα προνόμια και τη δομή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης σε
ένα εταιρικό περιβάλλον (Gardiner et aI., 2000). Οι ακαδημαϊκοί Belle Rose Ragins και John
L. Cotton το 1996 ισχυρίστηκαν ότι οι αιτίες για τις οποίες οι γυναίκες έχουν περιορισμένη
πρόσβαση σε πρακτικές coaching και mentoring σχετίζονται τόσο με τις δομές ενός
Οργανισμού όσο και με τη στάση των ίδιων των γυναικών απέναντι στην εν λόγω διαδικασία.
Αναφορικά με τη στάση των γυναικών απέναντι στο mentoring, οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι
ένα γυναικείο στέλεχος διστάζει να επιδιώξει μια σχέση mentoring όταν ο μέντορας ανήκει
στο αντίθετο φύλο, από φόβο μην δημιουργηθούν παρανοήσεις στη μεταξύ τους σχέση ή
θεωρηθεί ότι η σχέση ξεφεύγει του επαγγελματικού (Clawson and Kram, 1984; Ragins,
1989). Το αν η αντίληψη αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι παραμένει
ήσσονος σημασίας μιας και μόνο η σκέψη αυτή από την πλευρά των γυναικών είναι ικανή να
τις αποτρέψει από το να ζητήσουν καθοδήγηση και να συνάψουν μια πιο προσωπική σχέση
στον εργασιακό τους χώρο. Ακόμα, και οι ίδιοι οι άνδρες μέντορες ενδέχεται να προτιμήσουν
περισσότερο άνδρες εκπαιδευόμενους από ότι γυναίκες, θέλοντας να αποφύγουν να γίνουν
αντικείμενο σχολιασμού και υπαινιγμών για την επιλογή τους από συναδέλφους τους
(Bowen, 1985; Fitt and Newton, 1981). Ακόμα, ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι γυναίκες
συχνά δεν παίρνουν την πρωτοβουλία να διεκδικήσουν οι ίδιες mentoring, σχετίζεται με τις
παραδοσιακές προσδοκίες συμπεριφοράς ανάλογα με το φύλο (sex-role expectations).
Συγκεκριμένα, οι στερεοτυπικές αυτές προσδοκίες, ενθαρρύνουν τους άνδρες να
αναλαμβάνουν πιο επιθετικούς/διεκδικητικούς ρόλους και τις γυναίκες να διατηρούνται πιο
παθητικές στην δημιουργία και σύναψη μιας σχέσης (Maccoby and Jacklin, 1974). Μια
συνέπεια της στάσης αυτής, είναι ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο από ότι οι
άνδρες στο να πάρουν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν μια σχέση mentoring ειδικά με άτομα
του αντίθετου φύλου. Και οι ίδιοι οι μέντορες από την πλευρά τους βλέπουν τις γυναίκες
εργαζόμενες περισσότερο σαν μητέρες και συζύγους και λιγότερο σαν εν δυνάμει
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μαθητευόμενες. Ακόμα, πολλές φορές φαίνονται λιγότερο δεκτικοί στο να αναπτύξουν
σχέσεις mentoring μαζί τους, καθώς η δημιουργία μιας τέτοιου είδους σχέσης, τους
δημιουργεί συναισθήματα αμηχανίας. Η ήδη υπάρχουσα κατάσταση επιδεινώνεται αν
αναλογιστεί κανείς την έλλειψη εμπειρίας mentoring με γυναίκες επαγγελματίες, ειδικότερα
στα ανώτερα διοικητικά στρώματα. Οι προϊστάμενοι αλλά και οι ίδιοι οι συνάδελφοι επίσης
ενδέχεται να υιοθετήσουν αρνητική στάση απέναντι σε γυναίκες που αναλαμβάνουν την
πρωτοβουλία να ξεκινήσουν μια σχέση mentoring, καθώς αυτή η παραβίαση των sex-role
expectations μπορεί να τους οδηγήσει να χαρακτηρίσουν τις γυναίκες ως “υπερβολικά
επιθετικές” . Έτσι, ενώ από τους άνδρες αναμένεται η ενεργή αναζήτηση mentoring, από τις
γυναίκες αναμένεται να περιμένουν παθητικά μέχρι να επιλεγούν από κάποιον μέντορα (Belle
Rose Ragins, John L. Cotton, 1996)
Ακόμα και σε ανεπίσημο επίπεδο, οι γυναίκες φαίνεται να έχουν λιγότερες ευκαιρίες
ανάπτυξης σχέσεων mentoring, μιας και διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση σε αρκετές δομές
και χώρους όπου συχνάζουν άνδρες μέντορες (πχ αθλητικές δραστηριότητες και men clubs).
Επιπλέον, καθώς οι γυναίκες τείνουν να απασχολούν πιο χαμηλόβαθμες θέσεις (Ragins and
Sundstrom, 1989), είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε ανάλογα projects που θα
οδηγήσουν στη δημιουργία μιας σχέσης mentoring.

Αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις
Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό το φαινόμενο της ύπαρξης τόσο λίγων γυναικών
ηγετών, θα μπορούσε να μας βοηθήσει μια προσεκτική ματιά στην πορεία των γυναικών που
έχουν καταφέρει να κατακτήσουν μια ισχυρή θέση στον Οργανισμό που εργάζονται.
Σύμφωνα με τις ερευνήτριες Fanny M. Cheung, Diane F. Halpern (2010), σχεδόν οι μισές
από αυτές τις Top Executives δεν έχουν παιδιά. Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, οι μισές από τις
γυναίκες που κερδίζουν πάνω από 100,000$ ετησίως επίσης δεν έχουν παιδιά (Dye, 2005;
Hewlett, 2002). Στον ακαδημαϊκό κλάδο, μόνο το 1/3 των γυναικών που ξεκίνησαν τις
καριέρες τους ως ερευνήτριες χωρίς παιδιά στο τέλος έγιναν μητέρες, ενώ ανάμεσα σε αυτές
που κέρδισαν τη μονιμότητα στο χώρο τους, 12 χρόνια μετά από την απόκτηση του
διδακτορικού τους ήταν 2 φορές πιο πιθανόν να μην έχουν σύντροφο, σε σχέση με τους
άνδρες συναδέλφους τους (Mason & Goulden, 2004). Πρόσφατες έρευνες επιβεβαίωσαν το
φαινόμενο που στην ξένη βιβλιογραφία ονομάζεται Motherhood Wage Penalty, όρος που
περιγράφει το συνεχές ερευνητικό εύρημα ότι οι γυναίκες μητέρες έχουν χαμηλότερο
εισόδημα τόσο από τους άνδρες συναδέλφους τους όσο και από τις γυναίκες συναδέλφους
30

τους χωρίς παιδιά. Αντίθετα, οι παντρεμένοι άνδρες εργαζόμενοι έχουν το πλεονέκτημα να
απολαμβάνουν όλα τα θετικά που έχει να τους προσφέρει ο γάμος ταυτόχρονα με τα
οικονομικά προνόμια που τους προσφέρει η πατρότητα (Hersch & Stratton 2000). Σε μια
πειραματική έρευνα που διεξήχθη από τους ακαδημαϊκούς Correll, Benard και Paik το 2007
για το εν λόγω φαινόμενο, οι ίδιοι οι ερευνητές απάντησαν σε μια πληθώρα αγγελιών
εργασίας με αιτήσεις που ποίκιλλαν στην προέλευσή τους τόσο από γυναίκες με παιδιά, όσο
και από γυναίκες χωρίς παιδιά. Οι αιτήσεις ήταν έτσι διαμορφωμένες, ώστε το προφίλ του
εργαζόμενου κάθε φορά να ταιριάζει απόλυτα με τις απαιτήσεις της δουλειάς. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας, μόνο το 3.1% των γυναικών με παιδιά κλήθηκαν για συνέντευξη,
συγκριτικά με το 6.6% των γυναικών με ίδια προσόντα χωρίς παιδιά που επιλέχθηκαν για να
περάσουν στο δεύτερο στάδιο της επιλογής. Οι πρακτικές διάκρισης φυσικά επεκτείνονται
και όταν μια γυναίκα με παιδιά ήδη εργάζεται σε έναν Οργανισμό, καθώς υπάρχει η
προκατάληψη ότι είναι λιγότερο ικανή, ενώ ξεκινά με χαμηλότερο μισθό από ότι οι γυναίκες
συνάδελφοί της χωρίς παιδιά. Το δίλημμα που θέτει η αγορά εργασίας στις επιτυχημένες
γυναίκες είναι ξεκάθαρο: “Διάλεξε ή καριέρα ή οικογένεια” (Fanny M. Cheung, Diane F.
Halpern, 2010). Το 2001, οι ακαδημαϊκοί Liff και Ward, είχαν υποστηρήξει ότι είναι
εξαιρετικά δύσκολο για μια μητέρα να συνδυάσει τη μητρότητα με μια επιτυχημένη καριέρα,
για αυτό και πολλές γυναίκες managers ενδέχεται να επιλέξουν συνειδητά να μη δεσμευτούν
και να μην κάνουν παιδιά προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις εσωτερικές συγκρούσεις
ρόλων που βιώνουν.

Ο Brownell το 1994 είχε δηλώσει ότι η ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική
ζωή πολλές φορές είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η διαχείρηση των δυσκολιών που
προκύπτουν μέσα στην οικογένεια, η σύγκρουση ρόλων που βιώνουν οι γυναίκες ανάμεσα
στην ανάπτυξη της καριέρας και τη φροντίδα της οικογένειας, η έλλειψη πρακτικής και
συναισθηματικής στήριξης από

τους συζύγους και η αναγκαιότητα πολλές φορές να

συνεχίσουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις στο σπίτι, είναι μερικά από τα παραδείγματα
εσωτερικών συγκρούσεων που βιώνουν οι γυναίκες στη σύγχρονη εποχή (Sumarjan, Ghazali
& Tamby Chik, 2012). Παρά την παραπάνω συνεισφορά των ανδρών σε δουλειές του
σπιτιού τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με προηγούμενες δεκαετίες, εξακολουθεί να
υφίσταται ένα χάσμα με τις γυναίκες να αναλαμβάνουν πολύ περισσότερες ευθύνες σχετικά
με τη φροντίδα του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών από ότι οι σύζυγοί τους, ακόμα
και όταν δουλεύουν μακριά από το σπίτι τους με πλήρη απασχόληση (Bianchi, Milkie, Sayer
& Robinson, 2000; Bowels & McGinn, 2005; Eagly & Carly, 2007). Σύμφωνα με έρευνες,
ανάμεσα σε παντρεμένους γονείς που εργάζονται με πλήρες ωράριο, περισσότερες γυναίκες
(71%) περνούν χρόνο φροντίζοντας τα παιδιά τους από ότι οι άνδρες (54%) (γυναίκες: 1.2
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ώρες/ημέρα, άνδρες: 0.8 ώρες/ημέρα: US Bureau of Labor Statistics, 2008). Ακόμα, αυτές οι
γυναίκες, είναι συνηθέστερο να ασχολούνται με οικιακές δραστηριότητες όπως μαγείρεμα ή
φροντίδα του γκαζόν ξοδεύοντας παραπάνω χρόνο σε αυτές (γυναίκες: 89%, 2.1 ώρες/ημέρα,
άνδρες: 64%, 1.4 ώρες/ημέρα). Αυτή η δυσανάλογη κατανομή ευθυνών που αναλαμβάνουν οι
γυναίκες σε οικιακές δραστηριότητες συνήθως προκαλεί μια μεγαλύτερη σύγκρουση
ανάμεσα στην εργασία και την οικογενειακή ισορροπία (Crystal L. Hoyt, 2010). Η
σύγκρουση αυτή οξύνεται ακόμα παραπάνω για γυναίκες που έχουν παιδιά, καθώς σε
σύγκριση με τις γυναίκες χωρίς παιδιά, οι πρώτες είναι πιθανότερο να έχουν εγκαταλείψει
την εργασία τους ή να δουλεύουν λιγότερες ώρες, όταν στους άνδρες το μοτίβο που
συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο (Kaufman & Uhlenberg, 2000).
Περαιτέρω έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο εν λόγω ζήτημα αποκαλύπτουν ένα μεγάλο
αριθμό γυναικών με υψηλά προσόντα που αποφασίζει κάποια στιγμή να εγκαταλείψει την
καριέρα του για ένα διάστημα, είτε λόγω απόφασής τους να αφιερώσουν παραπάνω χρόνο
στην οικογένειά τους, είτε λόγω έλλειψης ικανοποίησης από την εργασία τους, η οποία
προκύπτει από την άνιση μεταχείριση τους σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους
(Sylvia Ann Hewlett & Carolyn Buck Luce, 2005). Τι ποσοστό γυναικών όμως στα αλήθεια
προβαίνει σε αυτή την απόφαση και τι είναι αυτό που κατά κύριο λόγο τις ωθεί? Σε μια
έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2004 από την Harris Interactive, βρέθηκε ότι το ποσοστό
των γυναικών που αποφασίζουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους να απέχουν από την εργασία
τους είναι εξαιρετικά μεγάλο. Το 37% των γυναικών αυτού του ποσοστού δηλώνει ότι η
απόφαση αυτή είναι ηθελημένη, ενώ ανάμεσα στις γυναίκες που έχουν παιδιά το ποσοστό
αυτό ανήλθε στο 43%. Άλλοι παράγοντες που ωθούν τις γυναίκες στην αποχή από το
επάγγελμά τους είναι η φροντίδα ηλικιωμένων (24%) και τυχόν προβλήματα υγείας (9%).
Στην πραγματικότητα, λίγες ήταν οι γυναίκες αυτές (32%) που δήλωσαν ότι η οικονομική
τους κατάσταση τους επέτρεπε να μείνουν εκτός αγοράς εργασίας. Σε μία αντίστοιχη έρευνα
που διεξήχθη σε ένα μικρότερο δείγμα ανδρών, μόνο το 24% εγκατέλειψε κάποια στιγμή στη
ζωή του τη δουλειά του και οι κύριες αιτίες ήταν: φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων (12%),
αλλαγή καριέρας (29%), επιπλέον εκπαίδευση (25%), δημιουργία δικής τους επιχείρησης
(12%). Για τις περισσότερες γυναίκες, το να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους είναι μια
σκληρή απόφαση δεδομένης της αφοσίωσης που κατέβαλλαν για να φτάσουν σε ένα σημείο
επαγγελματικής επιτυχίας.
Ανάμεσα στις γυναίκες που επιλέγουν να εγκαταλείψουν την καριέρα τους, η συντριπτική
πλειοψηφία (93%) επιχειρεί την επανένταξη. Δυστυχώς, από αυτές, μόνο το 74% καταφέρνει
να επανενταχθεί επιτυχώς, με το 40% εξ’ αυτών να ξαναδουλεύει Full Time, to 24% parttime και το 9% να έχει γίνει ελεύθερος επαγγελματίας. Σύμφωνα με έρευνες έχει βρεθεί ότι ο
μέσος χρόνος αποχής μιας γυναίκας από την εργασία της είναι 2.2 χρόνια (στον
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επιχειρηματικό κλάδο 1.2 χρόνια). Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται ακόμα και η βραχύχρονη
αυτή αποχή δείχνει να επηρεάζει βαρύτατα τόσο το εισόδημά τους και τις μελλοντικές
αποδοχές τους όσο και την επαγγελματική τους αξία στο στάδιο της επανένταξης. Ένα 58%
ταλαντούχων γυναικών δήλωσε ότι η πορεία της καριέρας τους δεν ακολούθησε τη
συμβατική, γραμμικά εξελικτική πορεία ενός επιτυχημένου άνδρα και αυτό οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην προσωρινή αποχή τους. Το 38% εξ’ αυτών δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν
να βρουν δουλειές κατώτερες των προσόντων τους για να ανταπεξέλθουν σε οικογενειακές
υποχρεώσεις.
Συνολικά, οι δυσκολίες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό την πορεία της καριέρας των γυναικών managers. Τα παιδιά, είναι αυτά που
κατά κανόνα ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στην καριέρα των εργαζόμενων μητέρων
(Sumarjan, Ghazali & Tamby Chik, 2012). Συχνά, το στάδιο στο οποίο μια γυναίκα διανύει
την τρίτη δεκαετία της ζωής της, συμπίπτει με το στάδιο που εδραιώνει την παρουσία της
στο εργασιακό περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στην περίοδο που σκέφτεται σοβαρά
τη δημιουργία οικογένειας και παιδιών. Έτσι, σε Οργανισμούς που η παραμονή πολλών
ωρών στον εργασιακό χώρο θεωρείται σημαντική παράμετρος εργασιακής προόδου, οι νέες
μητέρες συχνά έρχονται αντιμέτωπες με διλήμματα ταυτότητας (identity dilemmas) και
δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να λάβουν αναφορικά με την καριέρα τους

(Sumarjan,

Ghazali & Tamby Chik, 2012).

Αδιαφορία για τη γυναικεία ηγεσία και από τις ίδιες τις γυναίκες
Η φιλοδοξία ηγεσίας, ή αλλιώς leadership aspiration όπως ονομάζεται στη διεθνή
βιβλιογραφία, ορίζεται ως το προσωπικό ενδιαφέρον κατάκτησης μιας ηγετικής θέσης και η
θέληση αποδοχής μιας τέτοιου είδους προσφοράς (Singer, 1991). Ανά τα χρόνια, έχει
διεξαχθεί ένα πλήθος ερευνών που εξετάζει αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό. Οι
ακαδημαϊκοί έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν
αρνητικά το leadership aspiration των γυναικών, τόσο τους ατομικούς, όσο και παράγοντες
που σχετίζονται με την δομή της κοινωνίας ή τις αρμοδιότητες του ηγετικού ρόλου καθ’
αυτές.
Αναφορικά με τους ατομικούς παράγοντες που δείχνουν να επηρεάζουν το leadership
aspiration, οι ερευνητές έχουν δώσει έμφαση στην αυτοαποτελεσματικότητα (Gbadamosi et
al., 2015; Hoyt, 2012; Litzky & Greenhaus, 2007; Singer, 1991; van Vianen & Keizer, 1996)
ή τα στερεότυπα που οι ίδιες οι γυναίκες αναπτύσσουν για τους εαυτούς τους και τις
ικανότητές τους λόγω του φύλου τους (Davies et al., 2002; Davies et al, 2005; Rudman &
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Phelan, 2010). Οι ρόλοι που οι γυναίκες ανά τα χρόνια έχουν διδαχτεί να υιοθετούν και οι
στάσεις που τις έχει ενθαρρύνει η κοινωνία να ακολουθήσουν είναι κατά κύριο ρόλο
υποστηρικτικές (Steven H. Appelbaum, Lynda Audet, Joanne C. Miller, 2002). Έτσι, στην
περίπτωση μιας ομάδας, όπου ο ηγέτης επιλέγεται με κριτήριο την ικανότητά του να στηρίξει
τις ιδέες της και τα συμφέροντά της, η στάση ενός ατόμου και η συμπεριφορά που υιοθετεί
είναι καθοριστικές. Υπάρχουν ενδείξεις μέσα από έρευνες ότι οι γυναίκες έχουν
εσωτερικοποιήσει αυτό τον δευτερεύοντα ρόλο που τους έχει αποδοθεί, γεγονός που
καταλήγει στη μειωμένη αυτοεκτίμηση τους και τις αποσυνδέει από τις προσδοκίες των
άλλων για την ηγετική τους απόδοση (Steven H. Appelbaum, Lynda Audet, Joanne C. Miller,
2002). Το Relative Deprivation Theory που ανέπτυξε η ακαδημαϊκός Linda Jackson το 1989
εξηγεί επακριβώς το φαινόμενο αυτό. Συγκεκριμένα, το Relative Deprivation Theory
αναφέρεται στο παράδοξο της ικανοποίησης των γυναικών στελεχών με μικρότερες αμοιβές
από τους άνδρες συναδέλφους τους, παρά την ομοιότητα τόσο του ιεραρχικού επιπέδου όσο
και της αξίας που προσδίδουν στον Οργανισμό, στάση η οποία οξύνει το πρόβλημα του
Gender Pay Gap. Η αποδοχή μικρότερης αμοιβής, είναι μια από τις ισχυρότερες ενδείξεις
χαμηλής αυτοπεποίθησης, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερες απολαβές, μειωμένα bonus και
λιγότερες επιβραβεύσεις για τις επιδόσεις τους. Ακόμα, πολλοί ερευνητές μέσα από τις
μελέτες τους έχουν δείξει ότι αρκετές γυναίκες φοβούνται ότι αναλαμβάνοντας μια θέση
υψηλής ευθύνης δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σωστά στις οικογενειακές τους
υποχρεώσεις (Cross, 2010; Ezzedeen et al., 2015), ή θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με τους
συντρόφους τους (Killen et al., 2006; Lips, 2000, 2001). Άλλες πάλι φορές, οι γυναίκες όντας
σίγουρες ότι θα έρθουν αντιμέτωπες με το φαινόμενο του Glass Ceiling στον Οργανισμό
τους, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να δηλώσουν ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση ηγετικών
θέσεων σε αντίθεση με τους άνδρες συναδέλφους τους με τους οποίους διαθέτουν τα ίδια
προσόντα (Powel & Butterfield, 1994). Μία ακόμη έρευνα που αποτελεί τεκμήριο της
χαμηλότερης αυτοπεποίθησης των γυναικών να αναλάβουν ηγετικές θέσεις, διεξήχθη από τον
Denmark το 1993 και έδειξε ότι άνδρες βαθμολογούσαν τις ηγετικές ικανότητες των
γυναικών παραπάνω από ότι οι ίδιες οι γυναίκες. Οι γυναίκες από την άλλη σύμφωνα με
μελέτες πιστεύουν ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι ηγέτες και θα προτιμούσαν να δουλεύουν με
επικεφαλή άνδρα, ενώ οι γυναίκες υπάλληλοι εξέφραζαν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση
όταν ο προϊστάμενός τους ήταν άνδρας (Denmark 1993, Vinnicombe & Singh 2002)

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φιλοδοξία των γυναικών είναι και εξωτερικοί, καθώς οι
εργαζόμενες μητέρες και ιδιαίτερα αυτές που έχουν διακριθεί στον τομέα τους θεωρούνται
από μια μεγάλη μερίδα ατόμων ως λιγότερο ικανές τόσο ως επαγγελματίες όσο και ως γονείς,
γεγονός που δεν συμβαίνει για τους επαγγελματίες άνδρες που έχουν παιδιά (Heilman &
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Okimoto, 2008; Okimoto & Heilman, 2012; Vinkenburg et al., 2012).

Ένας ακόμα

εξωτερικός παράγοντας ο οποίος φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με το leadership aspiration
των γυναικών, είναι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η συνεχής προβολή ανδρικών και
γυναικείων προτύπων που παρατείνουν τις εσφαλμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις που
υποτιμούν την αξία του γυναικείου φύλου (Simon, Hoyt, 2012; Davies, Spencer, Steele, 2005;
Rudman & Phelan, 2010 ). Το 2005 οι ακαδημαϊκοί Davies, Spencer και Steele, μέσα από μια
έρευνά τους απέδειξαν ότι η έκθεση των γυναικών σε διαφημίσεις που παρουσίαζαν
γυναικεία πρότυπα που ικανοποιούσαν στερεότυπα περί παθητικότητας και έλλειψης
ικανότητας των γυναικών υπονόμευε τις βλέψεις και τις φιλοδοξίες τους αναφορικά με την
επίτευξη ηγετικών tasks. Το συμπέρασμα αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τα
αποτελέσματα της έρευνας των Simon και Hoyt το 2012, όταν απέδειξαν ότι οι γυναίκες που
εκτίθονταν μέσω των media σε εικόνες και πρότυπα που αντιτίθονταν στα στερεότυπα περί
ανδρικού δυναμισμού και γυναικείας παθητικότητας, εμφάνιζαν μεγαλύτερα ποσοστά
leadership aspiration και μικρότερα ποσοστά αρνητικών αυτοαξιολογήσεων, σε αντίθεση με
τις γυναίκες που εκτίθονταν σε πρότυπα συμβατά με τις προκαταλήψεις της κοινωνίας.
Τέλος, ένας ακόμα εξωτερικός παράγοντας που συνδέεται άμεσα με το leadership aspiration
των γυναικών, σχετίζεται με τις δομές του Οργανισμού και ονομάζεται Organizational
Identification. Το Organizational Identification ορίζεται ως η σχέση σύνδεσης ανάμεσα σε
ένα άτομο και τον Οργανισμό στον οποίο εργάζεται και ο βαθμός αναγωγής των επιτυχιών ή
αποτυχιών του Οργανισμού σε προσωπικές επιτυχίες ή αποτυχίες (Mael & Ashforth, 1992, p.
103). Σύμφωνα με τις μετααναλύσεις των Riketta (2005) και Lee et. al (2015) το
Organizational Identification είναι θετικά συσχετισμένο με διάφορα θετικά organizational
outcomes, όπως η εργασιακή δέσμευση, η εργασιακή ικανοποίηση και η προσκόλληση στην
ομάδα και στα εργασιακά καθήκοντα. Το 2016, οι ερευνητές Fritz και van Knippenberg,
απέδειξαν ότι όταν οι γυναίκες χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά Organizational
Identification, δηλαδή ταυτίζονται με τον Οργανισμό τους, το leadership aspiration αυξάνει
αναλογικά. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται, αν ληφθεί υπόψη το communal orientation που
χαρακτηρίζει ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών (Fritz, van Knippenberg 2016). Ακόμα,
λαμβάνοντας υπόψη την ελλειπή στήριξη που παρέχουν οι Οργανισμοί σε ένα μεγάλο
ποσοστό γυναικείων στελεχών, μπορεί να γίνει αντιληπτό το γιατί σε αρκετές γυναίκες το
leadership aspiration είναι μειωμένο.
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Οργανισμούς
Σε συνέχεια της έρευνας των ακαδημαϊκών Fritz και van Knippenberg το 2016, όπου
συσχέτισαν θετικά το Organizational Identification με το Leadership Aspiration, θα ήταν
εύλογο να συμπεράνουμε ότι από τη στιγμή που ένα εταιρικό περιβάλλον θα προσφέρει την
ανάλογη στήριξη στα γυναικεία του στελέχη τονώνοντας το Organizational Identification
τους, τότε τα ίδια θα μπορέσουν να βρουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτύξουν τις ιδιαίτερές
τους δεξιότητες προσφέροντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον Οργανισμό που
εργάζονται. Ανά τα χρόνια, έχει διεξαχθεί μια ποικιλία ερευνών που παραθέτει προτάσεις για
πολιτικές στήριξης των γυναικείων στελεχών στους Οργανισμούς, αποσκοπώντας τόσο στην
εξάλειψη στερεοτύπων λόγω φύλου στο χώρο εργασίας όσο και στη διευκόλυνσή τους στην
εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ενδεικτικά, οι ακαδημαϊκοί Margaret
M. Hopkins, Deborah A. O’Neil, Angela Pasarelli και Diana Bilimoria, μέσα από μια μελέτη
που διεξήγαγαν το 2008, πρότειναν μια σειρά πολύπλευρων πρακτικών ανάπτυξης που
αποτελείται από πέντε κατηγορίες τόσο επίσημων όσο και ανεπίσημων αναπτυξιακών
πολιτικών. Οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται σε ορθές αξιολογήσεις, εκπαίδευση και
ανάπτυξη, mentoring, networking και ανάπτυξη πλάνου καριέρας.
Η πρακτική της αξιολόγησης της ηγεσίας στους σύγχρονους Οργανισμούς, όπως σημειώνουν
οι ακαδημαϊκοί Bartholomew & Hannum (2006) και Toegel & Conger (2003), έχει
εγκαθιδρυθεί στα σύγχρονα εταιρικά περιβάλλοντα ως ένα μέσο μέτρησης ηγετικών
ικανοτήτων κυρίως μέσω των assessment centers και της μεθόδου 360ο. Ωστόσο, το θέμα της
αξιολόγησης των γυναικών, θα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή, διότι σύμφωνα με
έρευνες έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν μια συχνότητα ύπαρξης προκαταλήψεων
σχετιζόμενες με το φύλο στην αξιολόγηση της ηγεσίας στους Οργανισμούς (Alimo-Metcalfe,
1995, p. 3). Λόγω της συσχέτισης των αντιλήψεων περί ηγετικών χαρακτηριστικών με την
ανδρική ιδιοσυγκρασία, σύμφωνα με ακαδημαϊκές μελέτες, (Brenner, Tomkiewicz, & Schein,
1989; Heilman, Block, & Martell, 1995; Metcalfe & Altman, 2001; Schein, 1976), καθώς και
του γεγονότος ότι οι παράμετροι επιτυχίας μετρούνται σύμφωνα με χαρακτηριστικά
παραπάνω συσχετισμένα με την ‘αρρενωπότητα’ (Hopkins & Bilimoria, 2008), οι
αξιολογήσεις της ηγεσίας από μόνες τους αντανακλούν στερεότυπα αναφορικά με το φύλο
και προκαταλήψεις (Margaret M. Hopkins, Deborah A. O’Neil, Angela Pasarelli & Diana
Bilimoria, 2008). Σύμφωνα με έρευνες των Pratch και Jacobowitz το 1996 σε φοιτητές MBA,
γυναίκες με agentic προσανατολισμό αξιολογήθηκαν μη ευνοϊκά στα ηγετικά τους
χαρακτηριστικά από συναδέλφους, όταν αντίστοιχα άνδρες με communal τάσεις δεν έλαβαν
αρνητικές αξιολογήσεις για την ηγετική τους ιδιοσυγκρασία. Σε μια μελέτη της η
ακαδημαϊκός Turock (2001), τόνισε ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γυναικών και το νέο
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στυλ ηγεσίας που περιλαμβάνει τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη σύνδεση και το
χαρακτηριστικό του inclusiveness, θα πρέπει να υπολογίζεται και να λειτουργεί προς όφελος
των γυναικών παρά τη συνέχεια ύπαρξης ιεραρχίας, γραφειοκρατίας και ανδροκρατούμενων
περιβαλλόντων. Οι ακαδημαϊκοί Margaret M. Hopkins, Deborah A. O’Neil, Angela Pasarelli
και Diana Bilimoria (2008) προτείνουν ως πρακτική στήριξης των γυναικών στους
Οργανισμούς και στους συμβούλους που εργάζονται με γυναίκες, την ενθάρρυνσή τους στην
αξιολόγηση 360ο και την παροχή βοήθειας για τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων βάσει
του πλαισίου του κάθε εργασιακού περιβάλλοντος και την διευκόλυνση των γυναικών στην
κατανόηση των επιδράσεων της κάθε ηγετικής συμπεριφοράς, βοηθώντας τις να αναπτύξουν
μια πιο ευρεία γκάμα συμπεριφορών και ηγετικών στυλ, όπως τo instrumental ή το relational.
Η πρακτική της εκπαίδευσης και των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
σύμφωνα με έρευνες, σημειώνουν 7%-18% βελτίωση σε outcomes σχετιζόμενα με την ηγεσία
των ατόμων σε έναν Οργανισμό (Hand, Richards, & Slocum, 1973; Latham & Saari, 1979;
Noe & Schmitt, 1986). Σε μια ακόμα έρευνά τους σε γυναίκες στον τομέα της υγείας, οι
ακαδημαϊκοί

Hopkins, O’Neil και Bilimoria το 2006 συμπέραναν ότι η αύξηση των

γνωστικών ικανοτήτων μέσα από την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούσε
από τις πιο κοινές στρατηγικές ενίσχυσης ηγετικών δεξιοτήτων, καθώς τα αποτελέσματα των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τις γυναίκες. Μάλιστα,
οι ακαδημαϊκοί Vinnicombe και Singh (2003) πιστεύουν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα
που αποτελούνται μόνο από γυναίκες, σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες ανάπτυξης
ηγεσίας, είναι ουσιαστικά για αυτές προκειμένου να αναπτύξουν μια πιο έντονη αίσθηση του
εαυτού καθώς και μια μεγαλύτερη σύνδεση με τις υπόλοιπες γυναίκες. Συνεπώς, σαν
πολιτική περαιτέρω αξιοποίησης των γυναικών στελεχών, οι ερευνητές Margaret M.
Hopkins, Deborah A. O’Neil, Angela Pasarelli και Diana Bilimoria (2008) προτείνουν στους
συμβούλους που δουλεύουν εξατομικευμένα με γυναίκες εργαζόμενες, να τις ωθήσουν
περισσότερο στην αναζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών για την ενίσχυση των ηγετικών τους
ικανοτήτων, ενώ αναφορικά με τους Οργανισμούς, συστήνεται να υποστηρίξουν οικονομικά
τις γυναίκες να παρακολουθήσουν προγράμματα πιστοποιήσεων, ανώτερα πτυχία και
executive εκπαιδεύσεις με σκοπό να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.
Αναφορικά με την πρακτική του mentoring, ακαδημαϊκές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι
σχέσεις τέτοιας φύσεως βελτιώνουν την ανάπτυξη της καριέρας των ανθρώπων (Higgins &
Kram, 2001; Ragins & Kram, 2007), προωθούν την εξέλιξη και τη μάθηση (Van Velsor &
Hughes, 1990) και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο καθαρής σκέψης και προοπτικής
του επαγγελματικού σκοπού των ατόμων (Kram, 1985). Οι άνθρωποι που λαμβάνουν
mentoring είναι στατιστικά πιο ικανοποιημένοι, λαμβάνουν πιο αυξημένες οικονομικές
απολαβές και αποκτούν καλύτερες διαπροσωπικές δεξιότητες (de Janasz, Sullivan, &
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Whiting, 2003). Το 1991, οι ερευνητές Ragins & Cotton, ανέφεραν ότι οι γυναίκες
λαμβάνουν λιγότερο mentoring από τους άνδρες συναδέλφους τους, ενώ η διαδικασία του
mentoring βρέθηκε να είναι πιο έντονα συσχετισμένη με την επιτυχία στην καριέρα των
ανδρών παρά των γυναικών. Ειδικότερα, οι πολύ επιτυχημένες επαγγελματικά γυναίκες
ανέφεραν ότι το mentoring ήταν λιγότερο σημαντικό στην εξέλιξη της καριέρας τους σε
σχέση με τις γυναίκες σε κατώτερες βαθμίδες (Lyness & Thompson, 2000). Υπάρχουν
πολλές εξηγήσεις που αιτιολογούν το παραπάνω φαινόμενο. Σύμφωνα με τους ερευνητές
Rothstein, Burke, & Bristor το 2001, οι γυναίκες είναι υποεκπροσωπούμενες στα ανώτερα
ηγετικά στρώματα, γεγονός που δημιουργεί έλλειψη σε γυναίκες μέντορες. Ακόμα, οι σχέσεις
mentoring ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες συχνά περιπλέκονται λόγω της ανάμειξης των
ρόλων σχετικά με το φύλο και στυλ που έχουν εγκαθιδρυθεί από την κοινωνία. Από την
άλλη, πολλές από τις γυναίκες που βρίσκονται σε senior επίπεδο, συχνά είναι απρόθυμες να
παρέχουν mentoring, είτε επειδή θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ρίσκο για την
καριέρα τους, είτε επειδή νιώθουν ήδη επιβαρυμένες από τα υπάρχοντα καθήκοντά τους, είτε
επειδή δεν αισθάνονται ότι δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να ανταποκριθούν σε αυτό
το καθήκον (Ragins & Cotton, 1991). . Συνεπώς, δεδομένης αυτής της έλλειψης γυναικών
στο ρόλο του μέντορα, οι περισσότερες γυναίκες εργαζόμενες αναπτύσσουν σχέσεις
mentoring με άνδρες. Παρότι το mentoring με έναν άνδρα μπορεί να προσφέρει πολύτιμα
εφόδια για την ανάπτυξη της καριέρας μιας γυναίκας, όπως πρόσβαση σε πληροφορίες και
πόρους, οι σχέσεις τέτοιας φύσεως, όπως προαναφέρθηκε, μπορούν να περιπλεχτούν λόγω
εξωτερικών αντιλήψεων και παραδοσιακών ρόλων αναφορικά με το φύλο. Για παράδειγμα,
οι ακαδημαϊκοί , Ragins και Cotton το 1993, σημειώνουν ότι τα παραδοσιακά στερεότυπα
λόγω φύλου ωθούν τις γυναίκες στο να είναι περισσότερο παθητικές απέναντι σε έναν
μέντορα άνδρα από ότι σε μια γυναίκα. Αντίθετα, οι προσδοκίες από τις γυναίκες μέντορες
διαφέρουν από τις αντίστοιχες που επικρατούν για τους άνδρες στο θέμα της ανάπτυξης και
της υποστήριξης που αναμένεται να προσφέρουν, καθώς από τις γυναίκες αναμένεται
περισσότερο η μεταφορά του παραδοσιακού οικογενειακού προτύπου της μητρικής
φροντίδας και υποστήριξης στα πλαίσια της εργασίας και του εταιρικού περιβάλλοντος
(Parker & Kram, 1993). Σε αυτό το σημείο οι ερευνητές Margaret M. Hopkins, Deborah A.
O’Neil, Angela Pasarelli και Diana Bilimoria (2008), προτείνουν στους Οργανισμούς το
σχηματισμό προγραμμάτων mentoring που ταιριάζουν τις γυναίκες με υψηλή δυναμική και
προοπτικές με άτομα σε high-profile executive ρόλους που έχουν την απαραίτητη εξουσία
λήψης αποφάσεων και θα παρέχουν στις γυναίκες αυτές πρόσβαση σε επαγγελματικές
ευκαιρίες. Ακόμα, τα εταιρικά περιβάλλοντα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για
τις γυναίκες να καθοδηγήσουν και να παρέχουν mentoring σε άλλες γυναίκες και άνδρες.
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Αναφορικά το networking, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, έχει αποδειχτεί
ότι τα αποτελέσματα που επιφέρει μια τέτοιου είδους πρακτική σχετίζονται άμεσα με
αυξημένη επαγγελματική δύναμη, μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευκαιρίες και πληροφορίες και
αυξημένη απόδοση (Brass, Galaskiewicz, Greve, & Tsai, 2004). Ωστόσο, οι παρούσες δομές
και οι ρόλοι αναφορικά με το φύλο, μειώνουν δραστικά τις ευκαιρίες networking που
παρέχονται στις γυναίκες. Μια έρευνα του Catalyst το 2004, ανέφερε ότι το 46% των
γυναικών managers δήλωσαν τον αποκλεισμό από τα ανεπίσημα δίκτυα στον Οργανισμό τους
ως εμπόδιο στην ανάπτυξη της καριέρας τους, συγκριτικά με μόνο το 18% των ανδρών που
δήλωσε το ίδιο.
Πλέον, ήδη σε πολλούς Οργανισμούς υπάρχουν δίκτυα γυναικών (Brady & McGregor, 2007).
Αυτά τα δίκτυα έχουν περιγραφεί ως προσπάθειες των γυναικών να δημιουργήσου για τους
εαυτούς τους αυτού του είδους την υποστήριξη που αρχικά δημιουργήθηκε από και για
άνδρες μέσα από τη συγκέντρωσή τους σε ανδρικές ομάδες (Vinnicombe & Colwill, 1996).
Μάλιστα, οι ερευνητές Singh, Vinnicombe, & Kumra το 2006 υποστήριξαν ότι οι γυναίκες
στα δίκτυά τους έχουν έναν πιο κοινωνικό προσανατολισμό ενώ οι άνδρες από τις δικές τους
ομάδες έχουν περισσότερο ωφελιμιστικές βλέψεις. Σαν πολιτική περαιτέρω αξιοποίησης των
γυναικών στους Οργανισμούς αναφορικά με τη δικτύωση, οι ερευνητές Margaret M.
Hopkins, Deborah A. O’Neil, Angela Pasarelli και Diana Bilimoria (2008), προτείνουν σε
ειδικούς συμβούλους που συνεργάζονται με γυναίκες να τις ενθαρρύνουν να συμπεριλάβουν
στα δίκτυά τους τόσο γυναίκες όσο και άνδρες και να καλλιεργήσουν στα δίκτυά τους
περισσότερο τη φιλία, τη συνεργασία και την παροχή συμβουλών. Ακόμα οι ίδιοι σύμβουλοι
μπορούν να ωθήσουν τις γυναίκες να συνάψουν επίσημες και ανεπίσημες σχέσεις δικτύωσης
με άλλες γυναίκες επαγγελματίες με τις οποίες μοιράζονται κοινές εμπειρίες. Αναφορικά με
τους Οργανισμούς, συστήνεται να δημιουργήσουν μεθόδους που θα αυξήσουν την πρόσβαση
των γυναικών σε επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον και να
προσφέρουν παραπάνω υποστήριξη στα υπάρχοντα δίκτυα γυναικών.
Τέλος, αναφορικά με το κομμάτι της ανάπτυξης πλάνου καριέρας έρευνες σε επαγγελματικές
πορείες γυναικών, έχουν δείξει ότι στην περίπτωσή τους υπάρχει λιγότερη κινητικότητα
μέσα σε Οργανισμούς και μεταξύ Οργανισμών (Lyness & Judiesch, 1999) ενώ ταυτόχρονα οι
γυναίκες εξαρτώνται περισσότερο από τις επίσημες διαδικασίες προαγωγής από ότι οι άνδρες
(Lyness & Thompson, 2000). Για τους λόγους αυτούς, η σκόπιμη διαχείρηση του πλάνου
καριέρας έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα βοηθητική για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών.
Ωστόσο συχνά οι γυναίκες δεν διδάσκονται τις βασικές αρχές της στρατηγικής καριέρας και
succession planning ούτε στα επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθούν ούτε
στα πλαίσια του Οργανισμού που εργάζονται. Σύμφωνα με μια παγκόσμια μελέτη της οποίας
ηγήθηκε ο Catalyst (Mattis, 2001), οι λευκοί άνδρες managers αποδείχτηκε ότι έδιναν
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feedback και απευθείας αναφορές για την εργασιακή απόδοση τόσο σε άνδρες όσο και σε
γυναίκες εργαζόμενες , ωστόσο πέρναγαν περισσότερο χρόνο συζητώντας τα career paths και
τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης με τους άνδρες και όχι με τις γυναίκες. Σαν πολιτική
ενθάρρυνσης και αξιοποίησης των γυναικών στους Οργανισμούς ενσωματώνοντας την έννοια
του Career Path, οι ερευνητές Margaret M. Hopkins, Deborah A. O’Neil, Angela Pasarelli και
Diana Bilimoria (2008), προτείνουν στους συμβούλους που συνεργάζονται απευθείας με
γυναίκες να τις βοηθήσουν στο να σκεφτούν πιο στρατηγικά αναφορικά με τους τρόπους
ανάπτυξής τους στον Οργανισμό που εργάζονται, καθώς και να τις ωθήσουν στο να
αποκτήσουν μια πιο προδραστική συμπεριφορά αναφορικά με τη βελτίωση της καριέρας τους
και της αποτελεσματικότητάς τους σε κομμάτια ηγεσίας. Ακόμα θα χρειαστεί να τις
ενθαρρύνουν να μοιραστούν τις επιθυμίες τους και τα σχέδια που έχουν αναφορικά με την
καριέρα τους, με άτομα που μπορούν να διευκολύνουν την επιτυχία τους. Αναφορικά με τους
Οργανισμούς, προτείνεται να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν το σκόπιμο σχεδιασμό
καριέρας και ανάπτυξης ηγεσίας για τις γυναίκες και να ενισχύσουν μια αναπτυξιακή και
αξιολογήσιμη προσέγγιση στο στρατηγικό career planning και στην ανάπτυξη ηγεσίας.

Επίλογος πρώτου κεφαλαίου
Μέσα από τις παραπάνω μελέτες που διεξήχθησαν ανά τα χρόνια, μπόρεσαν να γίνουν
αντιληπτά τόσο τα εμπόδια που καλείται να αντιμετωπίσει μια γυναίκα στο σύγχρονο
επιχειρηματικό κόσμο όσο και τα μοναδικά χαρακτηριστικά των γυναικείων στελεχών που
καθιστούν την ηγετική τους παρουσία απαραίτητη στους σύγχρονους Οργανισμούς
προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο επόμενο κεφάλαιο της
παρούσας Διπλωματικής Εργασίας θα προχωρήσουμε στην αναλυτική μελέτη των απόψεων
10 Ελληνίδων ηγετών από το σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο του 2019, προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν οι απόψεις τους ευθυγραμμίζονται με τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί
αναφορικά με τη γυναικεία ηγεσία, καθώς και να διαμορφωθεί μια σύγχρονη άποψη για τη
στάση που διατηρούν οι γυναίκες και οι Οργανισμοί σχετικά με τα θέματα που αναλύθηκαν.
Ακόμα, στην παρούσα ποιοτική έρευνα θα χρησιμοποιηθεί και ένα δείγμα 7 Ελλήνων ανδρών
που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν
στις ίδιες ερωτήσεις με αυτές στις οποίες απάντησε και το γυναικείο δείγμα. Μέσα από τη
σύγκριση των απαντήσεων ανδρών και γυναικών στελεχών πάνω σε θέματα ηγεσίας, θα γίνει
δυνατός ο εντοπισμός τυχόν ομοιοτήτων ή και διαφορών ανάμεσα στην προσέγγιση που
ακολουθούν τα δύο φύλα αναφορικά με τον τρόπο ηγεσίας τους, το μέγεθος και τον τύπο των
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δυσκολιών που συνάντησαν και συναντούν στην καριέρα τους καθώς και στην ιδιοσυγκρασία
και τον τρόπο που αντιμετωπίσουν τις ευθύνες της ηγετικής τους θέσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων από γυναίκες και άνδρες
ηγέτες και στελέχη επιχειρήσεων, με σκοπό την απτή σύγκριση των δύο φύλων σε θέματα
career path, ιδιοσυγκρασίας και ηγετικών συμπεριφορών, μέσω της οποίας θα καταστεί
δυνατός ο εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών και θα αξιολογηθεί το κατά πόσο τα
γυναικεία στελέχη πράγματι αντιμετπίζουν εμπόδια επαγγελματικής ανέλιξης συγκριτικά με
τους άνδρες συναδέλφους τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας του 2019.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά δεδομένα τα οποία
συγκεντρώθηκαν μέσα από ατομικές συνεντεύξεις, με ερωτήσεις ίδιες για κάθε ένα από τα 17
στελέχη που συμμετείχαν στη διαδικασία. Ο λόγος που επιλέχθηκε η εν λόγω μέθοδος
βρίσκεται στη φύση του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας καθαυτής, η οποία συνδέεται
με την εκ βάθους κατανόηση του κοινωνικού φαινομένου του Glass Ceiling και τη θέληση
εξαγωγής συμπερασμάτων για τα εμπόδια και προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν
οι γυναίκες στελέχη συγκριτικά με τους άνδρες, μέσα από τη μελέτη των στάσεων και
αντιλήψεών τους αναφορικά με τα θέματα που αναλύθηκαν στο πρώτο μέρος της
Διπλωματικής

Εργασίας. Ακόμα,

μέσα

από τη

σύγκριση των

αναπαραστάσεων

συμπεριφορών και απόψεων περί καριέρας και ηγεσίας ανάμεσα στα 2 φύλα θα καταστεί
εφικτή μια πιο ολιστική κατανόηση των ομοιοτήτων ή διαφορών ανάμεσα σε άνδρες και
γυναίκες ηγέτιδες τόσο σε θέματα καριέρας όσο και σε θέματα ηγετικής συμπεριφοράς.
Η συνέντευξη που χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει τις παραπάνω αντιλήψεις και πραθέτεται
εκτενως στην ενότητα των παραρτημάτων, είναι ημιδομημένη και αποτελείται από 13
ανοιχτές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να
καλύψουν το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι του θεωρητικού περιεχομένου που συζητήθηκε
εκτενώς στο πρώτο μέρος της Διπλωματικής Εργασίας και να δώσουν χώρο στους
συνεντευξιαζόμενους να εκφραστούν, παρέχοντας μέσα από αυτές μια σαφή εικόνα της
πορείας της καριέρας τους, της ιδιοσυγκρασίας τους και των εμποδίων ή προκλήσεων που
κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στη διαδρομή της επαγγελματικής τους ανέλιξης.
Ειδικότερα, η συνέντευξη χωρίζεται σε τέσσερα διαφορετικά μέρη, προκειμένου να
εξεταστούν όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένα όλα τα επιμέρους κεφάλαια που συζητήθηκαν
παραπάνω. Κάθε ένα απο τα τέσσερα αυτά μέρη, αποτελεί και μια ξεχωριστή πτυχή της
πορείας του κάθε στελέχους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
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Το πρώτο μέρος της συνέντευξης όπου είναι και το εισαγωγικό, αποτελείται από τέσσερις
διαφορετικές ερωτήσεις και έχει σχηματιστεί έτσι ώστε να αρχικά να παρουσιάσει το career
path του συνεντευξιαζόμενου και να ρίξει φως στην ιδιοσυγκρασία, την προσωπικότητα και
το background του. Οι ερωτήσεις αυτές επικεντρώνονται στο βαθμό φιλοδοξίας που είχε ο
συνεντευξιαζόμενος τόσο ανέκαθεν στη ζωή του αναφορικά με την επαγγελματική του
εξέλιξη όσο και από τη στιγμή που εισήχθηκε σε ένα εταιρικό περιβάλλον και του δόθηκε η
ευκαιρία να ανελιχθεί ιεραρχικά. Ακόμα, επικεντρώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον στο
οποίο ο συνεντευξιαζόμενος μεγάλωσε, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς
του που θεώρησε ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της καριέρας του καθώς και
σε τυχόν πρότυπα και μέντορες που συνάντησε εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος
στην επαγγελματική του πορεία και τον βοήθησαν να εξελιχθεί. Το μέρος αυτό, έχει
σχηματιστεί έτσι ώστε να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα θεμέλια που υπήρξαν στη
ζωή του κάθε ατόμου, πάνω στα οποία χτίστηκε η επαγγελματική του καριέρα, τα οποία
αποτελούνται απο το βαθμό φιλοδοξίας, την οικογενειακή στήριξη που έλαβε, τα εγγενή
χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ο βαθμός επίσημου ή και ανεπίσημου mentoring που
έλαβε ως επαγγελματίας. Το ερώτημα που θετεται μέσα απο το πρώτο μέρος της συνέντευξης
αυτής, είναι αν οντως μπορούν να εντοπιστούν διαφορές ανάμεσα στα στοιχεία που
προαναφέρθηκαν και καθορίζουν την επαγγελματική εξέλιξη σε ένα βαθμό, ανάμεσα στις
γυναίκες και στους άνδρες.
Συνεχίζοντας, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που αποτελείται απο 3 ερωτήσεις, η
πορεία της συζήτησης μεταβαίνει στην παρούσα θέση ευθύνης στην οποία βρίσκονται οι
συνεντευξιαζόμενοι τα τελευταία χρόνια. Στο σημείο αυτό, καλύπτεται το κομμάτι του
τρόπου με τον οποίο το ίδιο το άτομο αντιμετωπίζει την καριέρα του και χειρίζεται την
ηγετική του θέση. Συγκεκριμένα, συζητούνται τυχόν προκλήσεις που κλήθηκαν να
αντιμετωπίσουν στο χώρο εργασίας τους και πως τις διαχειρίστηκαν, πως ορίζουν οι ίδιοι οι
ηγέτες την επαγγελματική επιτυχία καθώς και πρακτικές που υιοθετούν προκειμένου να
διοικήσουν τους υφισταμένους τους. Μέσα απο αυτό το κομμάτι γίνεται προσπάθεια να
εντοπιστούν τυχόν διαφορές ανάμεσα στις ηγετικές συμπεριφορές των ανδρών και γυναικών,
στις επαγγελματικές τους προτεραιότητες και στο είδος των προκλήσεων που αντιμετώπισαν
ως επαγγελματίες, με απώτερο σκοπό να αποφασιστεί ο βαθμός ταύτισης της παρούσας
έρευνας με τις βιβλιογραφικές έρευνες που αναφέρονται στο πρώτο μέρος και στηρίζουν την
ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στην ιδιοσυγκρασία και τον τρόπο διοίκησης των ανδρών και των
γυναικών. Το ερώτημα που θα γίνει προσπάθεια να απαντηθεί μέσα απο το παρόν κομμάτι
της συνέντευξης είναι αν τελικά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες
στο πως αντιμετωπίζουν την καριέρα τους αναφορικά με το πως αξιολογούν και

43

αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που συναντούν, τον τρόπο που διοικούν και τις
επαγγελματικές τους προτεραιότητες.
Το τρίτο μέρος της συνέντευξης αποτελείται εξίσου από τρεις ερωτήσεις και αφορά τα
εμπόδια που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στην καριέρα τους οι συμμετέχοντες, τα οποία
εστιάζουν κατά κύριο λόγω στα στερεότυπα που προκύπτουν από τη σύγκρουση ανάμεσα
στο φύλο και τον αναμενόμενο κοινωνικό τους ρόλο βάσει παλαιότερων συμβατικών
αντιλήψεων και τις δυσκολίες αναφορικά με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής. Μέσα απο το κομμάτι αυτό γίνεται αντιληπτή τόσο η φύση όσο και το
μέγεθος των εμποδίων που αντιμετωπίζουν ή δεν αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες γυναίκες
ηγέτιδες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη των στερεοτύπων και την εξισορρόπηση
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ακόμα, μέσα απο τις απαντήσεις του ανδρικού
δείγματος δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης και εξέτασης του κατά πόσον οι άνδρες
αντιμετωπίζουν τα ίδια εμόδια στον ίδιο βαθμο με τις γυναίκες. Το ερώτημα που προσπαθεί
να απαντηθεί μέσα απο το κομμάτι αυτό της συνέντευξης, είναι αν οι γυναίκες βιώνουν
εμπόδια επαγγελματικής εξέλιξης σχετιζόμενα με το φύλο και τον κοινωνικό ρόλο που τους
έχει αποδοθεί στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες.
Το τέταρτο και τελευταίο κομμάτι της αποτελείται από τρεις ανοιχτές ερωτήσεις γενικότερου
περιεχομένου σχετικά με τις ενδεχόμενες διαφορές ανδρικού και γυναικείου ηγετικού στυλ
και το φαινόμενο του Glass Ceiling. Στο σημείο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους
συνεντευξιαζόμενους να εκθέσουν τις δικές τους απόψεις αναφορικά με τα θέματα που
εξετάστηκαν στο πρώτο μέρος της Διπλωματικής Εργασίας, προκειμένου να γίνει μια
σύγκριση των απόψεών τους με τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς και να
εξεταστεί το φαινόμενο από μια πιο σύγχρονη ματιά. Ακόμα, μιας και οι απόψεις που θα
ακουστούν προέρχονται απο έμπειρους επαγγελματίες με μια αξιόλογη γνώση και παρουσία
στον κόσμο των σύγχρονων ελληνικών επιχειρήεσων, η γενική εικόνα που οι ίδιοι διατηρούν
για το φαινόμενο του Glass Ceiling, τις ενδεχόμενες διαφορές ανδρών και γυναικών εν έτει
2019 και τις πολιτικές που θα μπορούσε ένας Οργανισμός να υιοθετήσει προκειμένου να
αξιοποιήσει περαιτέρω κάποια ταλέντα των γυναικών, ενδέχεται να προσφέρει τροφή για
ενδεχόμενα ελλείματα στον κόσμο των ελληνικών επιχειρήσεων που θα οδηγήσουν σε
προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Ακόμα, μέσα απο τις πιο ευρείες εμπειρίες των εν λόγω
στελεχών, θα εξαχθεί ένα συμπέρασμα για το αν τα προσωπικά τους βιώματα και εικόνες
ταυτίζονται ή αποκλίνουν απο τα αποτελέσματα των βιβλιογραφικών αναφορών που
παρατέθηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας.
Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας, είχαν μια μέση διάρκεια
25-40 λεπτών και διεξήχθησαν σε ατομικό επίπεδο με κάθε έναν από τους
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συνεντευξιαζόμενους, ως επί το πλείστον στο χώρο εργασίας τους και χωρίς την παρουσία
τρίτων προσώπων. Ο τύπος και η σειρά των ερωτήσεων ήταν ο ίδιος και τις 17 φορές που
επαναλήφθηκε η διαδικασία, ενώ σε περίπτωση που η απάντηση ενός συνεντευξιαζόμενου
δεν κρινόταν αρκετά σαφής, ζητούνταν συμπληρωματικές επεξηγήσεις, χωρίς ωστόσο να
αλλοιώνεται η δομή της συνέντευξης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και για τις
ανάγκες της έρευνας η συνέντευξη ηχογραφήθηκε με τη βοήθεια της κατάλληλης συσκευής
και στην πορεία απομαγνητοφωνήθηκε με σκοπό την καταγραφή και επεξεργασία των
απαντήσεων.
Το δείγμα της Ποιοτικής Έρευνας συγκροτείται από 10 γυναίκες και 7 άνδρες ηγέτες στο
χώρο των επιχειρήσεων της Ελλάδας του 2019. Κατά την αναζήτηση του κατάλληλου
πληθυσμού για την έρευνα αυτή, και προκειμένου να δοθεί μια πιο σφαιρική αντίληψη των
εξεταζόμενων θεμάτων της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, έγινε η προσπάθεια
εντοπισμού δείγματος που να προέρχεται από ποικίλα εταιρικά περιβάλλοντα και να καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και θέσεων ευθύνης.
Συνεπώς, όπως θα γίνει αντιληπτό και μέσα από την παρατήρηση των πινάκων περιγραφής
των στελεχών με τη συμβολή των οποίων πραγματοποιήθηκε η Ποιοτική Έρευνα, τα άτομα
που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, απασχολούν μια ευρεία γκάμα διοικητικών θέσεων,
που κυμαίνεται από γενική διεύθυνση μέχρι διεύθυνση επιμέρους τμημάτων. Ακόμα, όπως
είναι φανερό, ένα σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελούν και άτομα τα οποία διατηρούν τη
δική τους επιτυχημένη επιχείρηση, γεγονός που από μόνο του αποτελεί ένα εξαιρετικά
σημαντικό επαγγελματικό βήμα για τα ίδια τα άτομα.
Παράλληλα, η ίδια ποικιλία που σχετίζεται με τις θέσεις που απασχολεί ο πληθυσμός, ισχύει
και αναφορικά με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο και με τις βιομηχανίες στις οποίες
δραστηριοποιείται, καθώς μέσα στην έρευνα συμμετέχουν στελέχη τόσο από εταιρίες B2B,
όσο και από τον κλάδο του Retail, των Φαρμακευτικών εταιριών, των εταιριών
Τηλεπικοινωνίας και ΙΤ ή των Κατασκευαστικών. Ενδεικτικά, παρακάτω παρατίθεται ο
πίνακας που απεικονίζει τους συμμετέχοντες ανάλογα με το κωδικοποιημένο όνομα που έχει
δοθεί στον καθένα, τη θέση που απασχολεί, την εξειδίκευσή του που αφορά κυρίως το
εκπαιδευτικό του υπόβαθρο, τη βιομηχανία/κλάδο στην οποία ανήκει η επιχείρησή του και το
φύλο του.
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Πίνακας Συμμετεχόντων στην Ποιοτική Έρευνα
Participant ID

Position

Expertise

Business Sector

Gender

1

Managing Director

Marketing, Finance

Food Industry

Woman

2

Director of Theatrical
Department

Marketing, Sales,

Woman

3

IT & Senior Business
Executive |
Entrepreneur
Entrepreneur | Quality,
CSR and Marketing
Manager
Entrepreneur | Writer |
Public Speaker

IT, Software
Development, Data
Management
Human Resources,
Marketing, CSR

Entertainment &
Cinematographic
Producer Industry
IT Sector
Retail Industry

Woman
Woman

6

Managing Director

Pharmaceutics

Media &
Communication
Industry
Pharmaceutical Industry

7

HR Director

Human Resources

Woman

8

Director

Media & Communication

9

HR Advisor | Career
Coach | Entrepreneur

Human Resources, Media
& Communication,

Telecommunications
Industry
B2B, PR &
Communication
Consulting
B2B, HR Consulting

10

Entrepreneur |
Managing Director

Marketing

B2B, Marketing &
Branding Consulting

Woman

11

CFO

Accounting, Finance

Construction Company

Man

12

Entrepreneur |
Business Coach

Business Administration,
Accounting & Finance

B2B, Consulting
Company

Man

13

CFO

Accounting, Finance

Automotive Industry

Man

14

Industrialist |
Entrepreneur

Engineering

Construction | Graphic
Arts | Box Making

Man

15

Chairman of the Board

Informatics, Engineering

Railway Industry

Man

16

Entrepreneur

Engineering

Engineering Industry

Man

17

Managing Director

Economics

Banking Sector

Man

4
5

Media & Communication,
Journalism

Woman

Woman

Woman
Woman
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Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, παρατηρείται ότι το 58.8% (ή
αλλιώς οι 10 στους 17) είναι γυναίκες ενώ το 41.2% (ή αλλιώς οι 7 στους 17) είναι άνδρες.
Αναφορικά με τις ηγετικές βαθμίδες που οι συμμετέχοντες απασχολούν ανεξαρτήτως φύλου,
όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι 8 στους 17 συμμετέχοντες (47%) διαθέτουν τη δική
τους επιχείρηση ενώ κάποιοι από αυτούς παράλληλα απασχολούν και άλλης φύσεως
διοικητικές θέσεις. Οι επιχειρήσεις που καταλαμβάνει αυτό το ποσοστό του δείγματος
αφορούν μια ποικιλία τομέων και βιομηχανιών, από εργοστάσια και συμβουλευτικές Β2Β
εταιρίες μέχρι εταιρίες λιανικής πώλησης και τεχνολογικές startup. Αναφορικά με τους
συμμετέχοντες που δεν εργάζονται σε ιδιόκτητες εταιρίες, οι 4 στους 17 (23.5%) είναι
Γενικοί Διευθυντές ενώ οι 6 στους 17 (35,3%) είναι Διευθυντές Τμημάτων. Ακόμα, άλλες
θέσεις που απασχολεί ένα μέρος του δείγματος είναι αυτές του Business Coach σε ποσοστό
11.8% (2 στους 17), Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου σε ποσοστό 5.9% ( 1 στους 17) και
Συγγραφέας-Blogger σε ποσοστό 5.9% (1 στους 17).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Ξεκινώντας τη διαδικασία ανάλυσης των απαντήσεων του δείγματος στα πλαίσια της
μελέτης, θα παραθέτονται οι ερωτήσεις της συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο
διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας με τη σειρά που ερωτήθηκαν στους συμμετέχοντες. Σε
καθεμία από τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες παραθέτονται αναλυτικά σε μορφή οδηγού
συνέντευξης στο παράρτημα, θα αναγράφονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καθώς και
ενδεχόμενα ποσοστά ανθρώπων με κοινές απαντήσεις σε περίπτωση συμφωνίας.
Η πρώτη ερώτηση της συνέντευξης, η οποία αναφερόταν στο αν το ηγετικό στέλεχος
φανταζόταν την επιτυχημένη πορεία που θα χάραζε στο χώρο του ως επαγγελματίας,
χρησιμοποιήθηκε αφενός μεν για να εντοπίσει το βαθμό φιλοδοξίας του συνεντευξιαζόμενου
αναφορικά με το φύλο και τον τρόπο που έχει γαλουχηθεί αξιακά και επαγγελματικά και
αφετέρου για να δώσει αφορμή στην κάθε μονάδα να περιγράψει το career path της έτσι ώστε
να γίνει κατανοητή η πορεία της μέχρι σήμερα.
Αναφορικά με το δείγμα των γυναικών στην ερώτηση του αν φανταζόντουσαν ότι θα
κατάφερναν να χτίσουν αυτή την τόσο επιτυχημένη επαγγελματική πορεία όταν
πρωτοξεκίνησαν στο χώρο τους, ακριβώς οι μισές από αυτές έδωσαν μια κατηγορηματική
απάντηση. Συγκεκριμένα, το 30% του δείγματος, απάντησε αρνητικά. Στο ποσοστό αυτό
συμπεριλαμβάνεται και η συμμετέχουσα με τον αριθμό 6, η οποία ενδεικτικά αναφέρει: « Όχι
(δεν το φανταζόμουν). Εγώ είμαι φαρμακοποιός στις βασικές μου σπουδές. Ξεκίνησα να
δουλεύω σε φαρμακείο πριν καν ακόμα πάρω πτυχίο. Μετά τελειώνοντας, δούλεψα σαν
υπάλληλος διότι δεν είχα χρήματα να κάνω δικό μου φαρμακείο οπότε σκέφτηκα ότι μέσα σε
ένα φαρμακείο το μόνο που με περιμένει είναι να εξακολουθήσω να είμαι υπάλληλος, δεν
υπήρχε κάποια προοπτική. Έτσι σκέφτηκα να πάω σε κάποια φαρμακευτική εταιρία χωρίς να
έχω ιδιαίτερη ιδέα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και έτσι ξεκίνησα να εργάζομαι το ‘90
στην πρώτη μου φαρμακευτική εταιρία στις πωλήσεις σαν ιατρική επισκέπτρια. Έβλεπα τον
εαυτό μου να εξελίσσεται αλλά δεν είχα φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου στη θέση της γενικής
διεύθυνσης». Το ποσοστό των γυναικών ηγετών που απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση 1
της συνέντευξης ανέρχεται στο 20%. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 3, αναφέρει:
«Όταν πήρα το πτυχίο μου, ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Πολυτεχνείο, η ευχή που μου
κάνανε τότε το ‘92 είναι ‘άντε να γίνεις μια πολύ καλή assistant Γενικού Διευθυντή’, το
οποίο με είχε κάνει να θυμώσω. Δεν ήταν ότι ήθελα να γίνω Γενική Διευθύντρια ή οτιδήποτε,
απλά αυτό που ήθελα είναι πάντοτε να έχω κάποιους βαθμούς ανεξαρτησίας και να βγάζω
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χρήματα. Οπότε αυτό, ξέρεις, είναι και μέσα στο χαρακτήρα σου να το θέλεις. Δεν ήταν ότι
είχα βάλει ένα στόχο, ξέρεις, τις συγκεκριμένες εταιρίες, η αλήθεια είναι ότι η ζωή μου με
πήγε σε κάποιους δρόμους. Αλλά μέσα σε αυτούς τους δρόμους προσπαθούσα όντως να
πάρω καλές θέσεις. Δηλαδή ναι, τη φιλοδοξία την είχα μέσα μου. Άρα για να σου απαντήσω,
ναι, το προσπαθούσα να πετύχω καλές θέσεις». Το υπόλοιπο 50% των γυναικών ηγετών, δεν
έδωσε μια απάντηση καταληκτικά αρνητική ή θετική. Συγκεκριμένα, το 20% του δείγματος
απάντησε ότι δεν είχε ένα σαφές πλάνο καριέρας στο μυαλό του, διότι μην γνωρίζοντας
ακριβώς με τι θα ήθελε να ασχοληθεί ξεκίνησε την καριέρα του διερευνητικά. Σύμφωνα με
τη συμμετέχουσα με αριθμό 7, αναφέρει: «Δεν είχα ακόμα στο μυαλό μου ξεκάθαρο το τι θα
ήθελα να κάνω. Είχα τελειώσει τις σπουδές μου και ξεκίνησα να δουλεύω ανάλογα με τις
σπουδές μου αλλά δεν είχα ξεκάθαρο αν ήθελα να κάνω καριέρα, αν ήθελα να κάνω μια δική
μου επιχείρηση ή αν θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Οπότε ήμουν στα πρώτα χρόνια
περισσότερο διερευνητική. Να δω τι είναι αυτό που μου ταιριάζει και τι είναι αυτό που
μπορεί να αξιοποιήσει τα δυνατά μου σημεία». Τέλος, αναφορικά με το υπόλοιπο 30%,
αναλύοντας τις απαντήσεις, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι διατηρούσε κάποια επίπεδα
φιλοδοξίας, η οποία ωστόσο ήταν συγκρατημένη είτε λόγω των απαιτήσεων της δουλειάς είτε
λόγω της προσπάθειας που απαιτούνταν για να κατακτήσει ένας επαγγελματίας μια ηγετική
θέση. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 8, αναφέρει: «Το ήθελα, το είχα πάντα στο
πίσω μέρος του μυαλού μου αλλά ήταν πολύ μακρινό για να μπορέσω να κάνω έναν
προγραμματισμό και να ξέρω πως θα μου βγει», ενώ η συμμετέχουσα με τον αριθμό 2
σημειώνει: «Όλοι οι άνθρωποι οι φιλόδοξοι έτσι ξεκινάνε, με αυτή την προοπτική, να μη
μείνουν στάσιμοι. Οπότε δεν ξέρω αν το πίστευα. Το ήλπιζα και το στόχευα».
Στις περίπτωση του ανδρικού δείγματος, οι απαντήσεις οδηγούν σε ένα σαφέστερο
αποτέλεσμα, μιας και το

71.5% του δείγματος απάντησε καταφατικά στην ερώτηση.

Ενδεικτικά, ο συμμετέχων με τον αριθμό 11, αναφέρει: «Κοίταξε, ο στόχος πάντα ενός
οικονομικού, είναι να γίνει οικονομικός διευθυντής, CFO που λέμε. Οπότε η στόχευση ήταν
από την αρχή εκεί. Γιατί αυτό είναι το σημείο όπου θέλει να φτάσει κάποιος που τελειώνει
μια οικονομική σχολή. Άρα αυτή ήταν η στόχευσή μου από την αρχή. Σαν οικονομικός
δηλαδή, σαν επαγγελματίας οικονομολόγος μέσα σε μια επιχείρηση εκεί μπορείς να
προσβλέπεις. Δεν υπάρχει άλλη διοικητική εκτελεστική θέση που μπορεί να ικανοποιήσει και
το εκπαιδευτικό σου υπόβαθρο και τη φιλοδοξία σου. Άρα ναι. Αυτό είχα στο μυαλό μου
εξαρχής». Ακόμα, το 14.2% των συμμετεχόντων, στην ερώτηση αυτή απάντησε αρνητικά
ενώ το υπόλοιπο 14.3% του δείγματος δήλωσε ότι ενώ διατηρούσε αρκετές φιλοδοξίες για
την καριέρα του όντας στην αρχή αυτής, οι φιλοδοξίες αυτές ήταν πιο μετριασμένες και δεν
θα μπορούσαν να προβλέψουν την παρούσα επαγγελματική του επιτυχία. Ενδεικτικά, ο
συμμετέχων με αριθμό 17 σημειώνει: «Οι φιλοδοξίες σίγουρα υπήρχαν. Στην αρχή δεν
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πίστευα ότι θα έφτανα στο σημείο που βρίσκομαι τώρα, βέβαια όσο προχωρούσε η
σταδιοδρομία μου και η καριέρα μου, συνέχεια οι φιλοδοξίες μεγάλωναν, γιατί τρώγοντας
ανοίγει η όρεξη. Οπότε οι φιλοδοξίες μεγάλωναν. Από κάποιο σημείο και μετά περίπου στη
μέση της δικής μου σταδιοδρομίας ναι, οι φιλοδοξίες φτάνανε στο σημείο που είναι σήμερα.
Και τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερες και πάνε ακόμα μακρύτερα. Αλλά στην αρχή της
καριέρας μου σίγουρα δεν έφταναν στο σημείο που είναι τώρα. Γύρω στο μέσο της καριέρας
μου έφτασαν στο σημείο που είναι τώρα και τώρα είναι ακόμα υψηλότερες».

Η δεύτερη ερώτηση της συνέντευξης, η οποία επικεντρώνεται στο βαθμό υποστήριξης σε
οικογενειακό επίπεδο που δέχθηκαν οι άνδρες και γυναίκες ηγέτες στην εξέλιξη της
επαγγελματικής τους πορείας, ρίχνει φως στον τρόπο που μεγάλωσαν και στο βαθμό που η
φιλοδοξία τους καλλιεργήθηκε από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η στήριξη αυτή δεν
επικεντρώνεται τόσο σε επίπεδο γνώσης και κατάρτισης, αλλά πολύ περισσότερο στην
ενθάρρυνση και την ψυχολογική ενίσχυση που δέχθηκαν τα άτομα αυτά με σκοπό να
καταφέρουν να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους. Συνεπώς, αποσκοπεί στο να απαντήσει στο
ερώτημα του κατά πόσο το οικογενειακό περιβάλλον και η υποστήριξη αυτού μπορεί να
επηρεάσει τη φιλοδοξία ενός ανθρώπου και τη θέληση να ανέβει στην ιεραρχική κλίμακα και
να εξελιχθεί επαγγελματικά.
Αναφορικά με το γυναικείο δείγμα, οι απαντήσεις που δόθηκαν είχαν τρεις διαφορετικές
χροιές. Ξεκινώντας, το 60% των συμμετεχόντων, απάντησε θετικά στην ύπαρξη στήριξης
από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 7
αναφέρει: «Εγώ προσωπικά είχα στήριξη από τους γονείς μου οι οποίοι με μεγάλωσαν με
κάποιες συγκεκριμένες αρχές και αυτές ήταν να είμαι ένας ανεξάρτητος και ένας ελεύθερος
άνθρωπος που για να το κάνεις αυτό το οικονομικό παίζει έναν πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα
μεγάλωσα με τις αρχές και το σκοπό να κάνω σπουδές και μετά να μπορέσω να δουλέψω και
να είμαι ένας πραγματικά αυτάρκης και ελεύθερος άνθρωπος και να μπορώ να επιλέγω
σύμφωνα με τη βούλησή μου και όχι σύμφωνα με την οικονομική μου ανάγκη». Το ποσοστό
του δείγματος που δήλωσε ότι δεν υπήρξε στήριξη από το οικογενειακό του περιβάλλον αλλά
αντίθετα αποτροπή για την εξέλιξη της πορείας του, ανέρχεται στο 10%. Η συμμετέχουσα με
τον αριθμό 3 σημειώνει: «Η μητέρα μου δεν ήθελε με τίποτα ούτε καν να σπουδάσω
ηλεκτρολόγος. Έφυγα από την πόλη που μεγάλωσα, ακριβώς γιατί μου πήγαινε πάρα πολύ
κόντρα. Δεν είχα ποτέ καμία στήριξη από την οικογένειά μου. Όταν βέβαια τα βλέπανε
προφανώς δεν μου λέγανε τίποτα αλλά η αλήθεια είναι ότι για σειρά ετών ήμουνα πάρα πολύ
αποστασιοποιημένη από την οικογένεια που σημαίνει ότι δεν είχα τη στήριξη». Τέλος, το
υπόλοιπο 30% των γυναικών που ερωτήθηκαν, απάντησαν ότι δεν έλαβαν κάποια φανερή
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στήριξη στην ανάπτυξη της καριέρας τους αλλά ούτε και κάποια ιδιαίτερη αποτροπή,
αποκαλύπτοντας έτσι τη μάλλον ουδέτερη στάση του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός
τους στην ανάπτυξη της καριέρας τους. Σύμφωνα με τη συμμετέχουσα με τον αριθμό 6: «Για
τους γονείς μου ήταν πλήρως αδιάφορο, ούτε ασχολήθηκαν ποτέ με την καριέρα μου, ούτε
μου είπανε ‘πήγαινε’ ούτε ‘μην πας’, και ήμουν ελεύθερη και με τη θετική και με την
αρνητική έννοια. Ούτε ναι παιδί μου να πας, να ενδιαφερθούμε, αλλά ούτε και μην πας». Το
100% των γυναικών που έλαβαν μέρος στη συνέντευξη, σημείωσαν ότι η στήριξη που
λαμβάνει το άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον είναι εξαιρετικά σημαντική και
θεμελιώδης για τη μελλοντική του εξέλιξη. Ωστόσο, το 50% του δείγματος συμφώνησε ότι
ανεξάρτητα από τη στήριξη της οικογένειας, από ένα σημείο και μετά στην καριέρα ενός
ατόμου, εξαρτάται από αυτό να βρει εσωτερικά κίνητρα και να κυνηγήσει την καριέρα του.
Πάνω στη συγκεκριμένη άποψη ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 4 αναφέρει:
«Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι η εσωτερική δύναμη που έχουμε για να εξελιχθούμε
γιατί και ο ανταγωνισμός είναι σίγουρα μεγάλος αλλά και πέρα από τον ανταγωνισμό είναι οι
αντοχές που έχουμε εμείς οι ίδιοι και η όρεξη που έχουμε να κυνηγήσουμε αυτό που μας
αρέσει. Οπότε ναι, σίγουρα το περιβάλλον μας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αλλά αν εμείς οι
ίδιοι δεν το θέλουμε πάρα πολύ το περιβάλλον από μόνο του δεν είναι αρκετό».
Αναφορικά με το ανδρικό δείγμα, το 57,1% δήλωσε ότι έλαβε υποστήριξη από το
οικογενειακό του περιβάλλον. Ενδεικτικά, ο συμμετέχων νούμερο 15, υποστηρίζει: «Η
στήριξη είναι τριών ειδών θα μπορούσε να πει κανείς. Η τοποθέτηση αυτή είναι γενική, μετά
θα σας πω για μένα. Η μια στήριξη έχει να κάνει με το τι εφόδια σου δίνει κανείς. Η δεύτερη
στήριξη είναι όντως η ηθική και η ενθάρρυνση του να εξελιχθείς και η τρίτη είναι εκεί που
βρίσκεις έτοιμα πράγματα να το πω πολύ απλά σε επιχειρηματικό επίπεδο. Αυτές οι τρεις
κατηγορίες υπάρχουν. Εγώ είχα την τύχη ή την ατυχία, όπως θέλετε το παίρνετε, η όποια
στήριξη να αφορά τα δύο πρώτα κομμάτια, δηλαδή φρόντισε η οικογένειά μου να μου
εξασφαλίσει τη δυνατότητα να αποκτήσω κάποια εφόδια και από κει και πέρα όντως είχα την
ενθάρρυνσή τους γιατί τα πρώτα χρόνια δεν ήταν καθόλου εύκολα, ειδικά εκείνη την εποχή
ξεκινώντας μια επιχειρηματική δραστηριότητα, και ιδιαίτερα σε τομέα που ήταν πολύ
καινοτόμος». Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, δηλαδή το 42,9% του δείγματος υποστήριξε ότι η
οικογένειά του υιοθετούσε ουδέτερη στάση απέναντι στην επαγγελματική του εξέλιξη.
Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων με τον αριθμό 12 αναφέρει: «Σίγουρα είναι σημαντική η
στήριξη από την οικογένεια αλλά περισσότερο παίζει ρόλο η στήριξη από εξειδικευμένους
ανθρώπους. Γιατί η οικογένεια πολλές φορές δεν έχει την απαιτούμενη γνώση. Ένας
εξειδικευμένος επαγγελματίας σου δίνει και γνώσεις. Προσωπικά εγώ αυτό που λέμε ηθική
στήριξη δεν το είχα τόσο. Ουδέτερα θα έλεγα. Με άριστα το 5 θα έβαζα 3». Ωστόσο,
αναφορικά με τη σημασία της στήριξης της οικογένειας στην επαγγελματική εξέλιξη ενός
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ανθρώπου, η απάντηση ήταν ομόφωνα θετική. Ωστόσο, ο συμμετέχων με τον αριθμό 14
αναφέρει: «. Πιστεύω ότι η οικογενειακή στήριξη παίζει ρόλο αλλά είναι εξίσου και στο
άτομο κατά τη γνώμη μου. Το περιβάλλον σου σίγουρα παίζει ρόλο γιατί σου δίνει κάποιες
προσλαμβάνουσες, όπως έγινε και με τα δικά μου παιδιά. Όμως δεν είναι όλοι το ίδιο. Ο
καθένας αυτό μπορεί να το εισπράξει και να το εξελίξει ενώ κάποιος άλλος μπορεί να το
εισπράξει και να το θεωρήσει ως δεδομένο ότι μετά θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Δεν
είμαστε όλοι ίδιοι. Ακόμα και από το ίδιο περιβάλλον να είμαστε δεν έχουμε όλοι την ίδια
διάθεση ή την ίδια ενέργεια για να εξελιχθούμε και να επιμείνουμε. Αυτό το βλέπω και στη
δική μου περίπτωση στην οικογένειά μου με τα αδέρφια μου. Ίδια ανατροφή, διαφορετική
προσέγγιση ζωής».
Η τρίτη ερώτηση της συνέντευξης, συνεχίζοντας να ακουμπά το μοτίβο της επαγγελματικής
πορείας του δείγματος, εστιάζει στο βαθμό mentoring και καθοδήγησης που δέχτηκε ο κάθε
συνεντευξιαζόμενος, καθώς και τα πρότυπα ανθρώπων που έτυχε να συναντήσει στην
επαγγελματική του πορεία, τα οποία τον βοήθησαν. Μέσα από αυτή την ερώτηση, γίνεται μια
προσπάθεια να απαντηθεί το αν τελικά η παρουσία κάποιου προτύπου ή μέντορα επηρεάζει ή
όχι την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών και αντίστοιχα των ανδρών.
Από τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 60% αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα άτομα
ως πρότυπα, τα οποία ως επί το πλείστον είχαν υπάρξει προϊστάμενοι και διευθυντές τους.
Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι το 83.3% των γυναικών που απάντησαν θετικά στην ύπαρξη
προτύπου, είχαν ως μέντορα μια γυναίκα. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 9
αναφέρει: «Η διευθύντριά μου ήταν ένας άνθρωπος πολύ ήσυχος και πολύ μπροστά όμως σε
κάποια πράγματα που μας μάθαινε στα πλαίσια της δουλειάς, του πως μας υποστήριζε
απέναντι στους πελάτες. Ένας άνθρωπος που δημιουργούσε ένα χώρο ασφάλειας μέσα στον
οποίο μπορούσες σιγά σιγά να αναπτυχθείς και βοηθώντας σε κιόλας εκεί που το
χρειαζόσουν. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη μέντοράς μου». Η συμμετέχουσα με τον αριθμό 6,
σημειώνει: «Αν κάποιοι ήταν καθοριστικοί για τη δική μου επαγγελματική πορεία, ναι, είχα
μια γυναίκα γενική διευθύντρια και αποτέλεσε ένα πρότυπο τότε για εμένα αλλά και με
στήριξε και με καθοδήγησε πάρα πολύ σε μια δύσκολη εποχή που προσπαθούσα να κάνω
παιδιά και να μου βγάλει λίγο το ενοχικό σύνδρομο που έχουν πολλές γυναίκες του τύπου
‘παραμελώ το σπίτι μου, τα παιδιά μου’ κλπ. Αυτή επειδή ήταν μεγαλύτερη από εμένα και
είχε περάσει από αυτό προσπαθούσε να με συμβουλέψει και πολλές φορές εκ των υστέρων τη
θυμήθηκα και την ευγνωμονώ». Αναφορικά με το υπόλοιπο 40%, των γυναικών, τόνισαν ότι
δεν είχαν κάποιο σαφές πρότυπο αλλά προσπαθούσαν από τον κάθε άνθρωπο που περνάει
από τον εργασιακό τους χώρο να αντλούν τα θετικά του στοιχεία. Η συμμετέχουσα με τον
αριθμό 4 αναφέρει: «Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που βασίζεται σε πρότυπα, είναι λίγο θέμα
χαρακτήρα. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους
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να αντλώ τα θετικά στοιχεία. Με αυτή την έννοια υπήρξαν πάρα πολλά πρότυπα. Όχι ότι
αντέγραφα κάποια στάση η συμπεριφορά, αλλά από τον καθένα προσπαθούσα να αντλήσω τα
θετικά». Ακόμα, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 7, σημειώνει: «Θα έλεγα ότι διαφορετικά
πρότυπα κάθε φορά με ενέπνεαν και νομίζω ότι τελικά αυτό λειτούργησε καλά γιατί δεν
είμαστε μονοδιάστατοι. Έχουμε πολλές διαστάσεις μέσα μας και γενικά οι άνθρωποι είμαστε
και πολύπλοκοι και καλό είναι να συμπληρώνεται και το spiritual, το technical, το ηθικό, το
θέμα της φιλοδοξίας σε σχέση με την καριέρα.. Είμαστε όλα αυτά μαζί».
Αναφορικά με τον ανδρικό πληθυσμό, το 28,5% του δείγματος απάντησε θετικά στην ύπαρξη
προτύπου αναφέροντας είτε άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον, είτε άτομα μέσα από την
εργασία τους. Ενδεικτικά, συμμετέχων με τον αριθμό 12, αναφέρει: «Υπήρχαν κάποια άτομα
από τον εργασιακό μου χώρο τα οποία με συμβουλεύανε και με καθοδηγούσαν. Ήταν από
την πρώτη μου εταιρία. Ο ένας ήταν ο οικονομικός διευθυντής και ο άλλος ήταν ο γενικός
διευθυντής». Ακόμα, ένα εξίσου 28,5% του δείγματος μέσα από την απάντησή του δήλωσε
την παντελή απουσία προτύπου. Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων με το νούμερο 14 αναφέρει:
«Στον εργασιακό μου χώρο σίγουρα δεν είδα (κάποιο πρότυπο). Μπορεί βέβαια να βλέπεις
καμιά φορά στο δημόσιο χώρο κάποιους ανθρώπους που να θεωρείς ότι είναι πετυχημένοι
και ότι έχουν με τον κόπο και με την προσπάθειά τους φτάσει κάπου και να τους θεωρείς σαν
πρότυπα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχα και την ωριμότητα να κρίνω κάτι τέτοιο,
δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρότυπο. Στόχους είχα και χάρασσα το δικό μου δρόμο». Τέλος, το
υπόλοιπο 43% δήλωσε ότι ανά τα χρόνια φρόντιζε να αξιολογεί και να μαθαίνει από τα
θετικά στοιχεία από πολλά διαφορετικά άτομα. Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων με τον αριθμό
13 αναφέρει: «Δεν θα μπορούσα να επιλέξω κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο, τουλάχιστον υπό
την έννοια της μίμησης ή της επιδίωξης ίδιων ή παρόμοιων επιτευγμάτων. Ιδιαίτερα
σημαντικό θεωρώ ότι είναι η παρατήρηση των θετικών χαρακτηριστικών των συνεργατών
και η υιοθέτηση αυτών στο μέτρο του δυνατού και ακόμα περισσότερο σημαντικό είναι ο
εντοπισμός των αρνητικών προτύπων (κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται)
για αποφυγή και απόρριψη των αντίστοιχων στάσεων και επιλογών».
Η επόμενη ερώτηση και τελευταία του πρώτου μέρους εστιάζει κυρίως στα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας του δείγματος που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της
επαγγελματικής τους πορείας. Μέσα από της απαντήσεις θα γίνει μια προσπάθεια να
εντοπιστούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στους συμμετέχοντες, τα οποία
απέβησαν βοηθητικά και καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της καριέρας τους.
Αναφορικά με το γυναικείο δείγμα, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν πoικίλες, όσο και τα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας τα οποία αναφέρθηκαν. Ένα στοιχείο χαρακτήρα το οποίο
ακούστηκε από το 30% του δείγματος, ήταν αυτό της υπομονής. Συγκεκριμένα, η
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συμμετέχουσα με τον αριθμό 8, αναφέρει: «Υπομονή και με την έννοια της ψυχικής
ανθεκτικότητας σε τυχόν αποτυχίες αλλά και με την έννοια του να μην απογοητεύεσαι όταν
κάτι δεν το ξέρεις, να σηκώνεις τα μανίκια και να προσπαθείς να το μάθεις, να μη φοβάσαι να
βουτήξεις στα βαθιά, ακόμα και αν φας τα μούτρα σου μερικές φορές, και να θέλεις να
πηγαίνεις τα πράγματα σε βάθος, τουλάχιστον στη δική μας δουλειά, είναι κάτι που βοηθάει
πάρα πολύ». Ένα χαρακτηριστικό που εξίσου ακούστηκε από το 40% του δείγματος ήταν
αυτό της επιμονής, ή αλλιώς του πείσματος/μαχητικότητας. Η συμμετέχουσα με τον αριθμό 3
σημειώνει: « Επιμονή και never give up attitude, και κάτι που θα σου φανεί λίγο αστείο,
εμένα μου αρέσουν και με εξιτάρουν μόνο τα δύσκολα. Τα εύκολα τα βαριέμαι. Οπότε με
τράβαγε αυτό το πράγμα. Και όταν οι άλλοι μου λέγανε ότι κάτι ήταν ακατόρθωτο εμένα με
τράβαγε να το κατορθώσω». Η φιλομάθεια και η αγάπη για τη δουλειά, ήταν ένα
χαρακτηριστικό που εξίσου ακούστηκε από το 30% του δείγματος. Όπως αναφέρει η
συμμετέχουσα με τον αριθμό 1: «Αγαπώ αυτό που κάνω και σε όλες τις φάσεις της καριέρας
μου πήγαινα στη δουλειά μου πάντα χαρούμενη το πρωί, δηλαδή δε με φόβιζαν ούτε οι ώρες
ούτε ο κόπος στη δουλειά, αρκεί να έχω αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι,
δηλαδή μου άρεσε να κάνω πράγματα και να έχω αποτέλεσμα και δεύτερο θεωρούσα ότι η
δουλειά μου είναι ένα από τα κομμάτια του εαυτού μου που με βοηθάει να γίνω καλύτερη.
Όχι μόνο σαν επαγγελματίας, αλλά και σαν άνθρωπος και στον τρόπο σκέψης μου και όλα
αυτά». Πέρα από τα τρία χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, μερικά ακόμα στοιχεία
προσωπικότητας που εκτέθηκαν και παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήταν αυτά της
προσαρμοστικότητας, της αυτοπαρακίνησης, της υψηλής ενσυναίσθησης και του θετικού
οραματισμού του μέλλοντος. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 4, αναφέρει: « Έχω
πολύ ισχυρή αυτοπαρακίνηση. Προφανώς σε μια δουλειά δεν κάνουμε μόνο πράγματα που
μας αρέσουν ή είναι ευχάριστα. Υπάρχουν και καθημερινές λειτουργίες που γίνονται στη
δουλειά μας και που πολλές φορές είναι πράγματα ρουτίνας. Προσπαθούσα να αλλάζω αυτή
τη ρουτίνα προσθέτοντας πράγματα που πρώτα είχαν ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή όταν
κάποια στιγμή ένιωθα ότι έκανα τα ίδια και τα ίδια και αισθανόμουν λίγο να βαλτώνουν τα
πράγματα πήγαινα εγώ η ίδια στη διοίκηση της εταιρίας και ζητούσα να αναλάβω κάποιο
πρότζεκτ, πολλές φορές κάτι που το πρότεινα εγώ η ίδια, για να μπορέσω να έχω μεγαλύτερη
αυτοπαρακίνηση».
Στην περίπτωση του ανδρικού δείγματος, εξίσου πολλά ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας που αναφέρθηκαν. Ξεκινώντας από τα χαρακτηριστικά που ακούστηκαν
παραπάνω από μια φορά, επικρατεί το χαρακτηριστικό της εργατικότητας το οποίο
ακούστηκε σε ποσοστό 42.9% (3 στους 7 συμμετέχοντες). Τρία ακόμα στοιχεία
προσωπικότητας που ακούστηκαν 2 φορές στη συγκεκριμένη ερώτηση σε ποσοστό 28.6%
είναι αυτά της υπομονής, της επιμονής και του οραματισμού του μέλλοντος . Ακόμα, άλλα
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χαρακτηριστικά που εξίσου ακούστηκαν σε ποσοστά 14.3% (1 στους 7) ήταν αυτά της
ευελιξίας, της στοχοπροσήλωσης, της φιλοδοξίας, της ανάληψης ρίσκου, της αναλυτικής
σκέψης, της ανταγωνιστικότητας, της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας. Ενδεικτικά,
ο συμμετέχων με νούμερο 16 σημειώνει: «Η εργατικότητα παίζει σημαντικό ρόλο αλλά δεν
είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κάποιες στιγμές κάθομαι και αναλογίζομαι τα λάθη μου, γυρνώ και
τα διορθώνω. Όσο μπορώ. Ακόμα, σε αυτές τις δουλειές πρέπει να κάθεσαι να τα μελετάς, τι
ζητάει η αγορά και να κάνεις τα αντίστοιχα πράγματα. Να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός.
Πρέπει απέναντι σε μεγάλες εταιρίες να κάνεις κάτι το ιδιαίτερο, εγώ κάνω κάτι το ιδιαίτερο,
και μπορώ να είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου και για την εταιρία μου. Με τις γνώσεις
μου». Ακόμα, ο συμμετέχων με τον αριθμό 17 συμπληρώνει: «Δύο πράγματα που έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή μου ήταν η φιλοδοξία και το ότι δεν φοβόμουν να πάρω
κάποια ρίσκα προσωπικά και να κάνω ένα βήμα λίγο out of the box. Παραδείγματος χάρη
εγώ αποφάσισα σε μια περίοδο ανάπτυξης της Ελλάδας, την εποχή 2003-2004 που όλα
πήγαιναν πολύ καλά για την Ελλάδα και υπήρχαν επιτυχίες και υπήρχαν δουλειές και
ανάπτυξη, εγώ αποφάσισα να πάω στο εξωτερικό, και μάλιστα σε χώρες που δεν ήταν τόσο
αναπτυγμένες. Δεν το φοβήθηκα ένα βήμα στο εξωτερικό. Άρα στην ουσία θα έλεγα νούμερο
1 η φιλοδοξία που υπήρχε και το βήμα παραπάνω και νούμερο 2 ότι δε φοβόμουν να βγω από
την περπατημένη οδό που ακολουθούσαν οι περισσότεροι και να αλλάξω εναλλακτικούς
τρόπους για να επιταχύνω αυτή τη διαδικασία προσωπική ανάπτυξης».
Περνώντας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, όπου εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι
επαγγελματίες αντιμετωπίζουν την καριέρα τους και την επαγγελματική τους πορεία, η
πρώτη ερώτηση αναφέρεται στη μεγαλύτερη πρόκληση που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
όσον αφορά την εργασία τους. Η ερώτηση αυτή είναι ανοιχτή, και αποσκοπεί στο να ωθήσει
τον κάθε συνεντευξιαζόμενο να μιλήσει για τυχόν δυσκολίες ή και πάσης φύσεως δοκιμασίες
που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, με σκοπό να γίνει μια προσπάθεια να εντοπιστούν κάποια
κοινά μοτίβα ανάμεσα στα career paths γυναικών και ανδρών ηγετών, έτσι ώστε να εξαχθούν
τα κατάλληλα συμπεράσματα.
Στο δείγμα των γυναικών, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που εμφανίστηκαν στην καριέρα τους,
σύμφωνα με το 20% οφείλονταν στην κρίση και τον αγώνα του να διατηρήσουν τόσο το δικό
τους επάγγελμα όσο και την ευημερία του Οργανισμού στον οποίο εργάζονταν. Ενδεικτικά, η
συμμετέχουσα νούμερο 1, αναφέρει: «Στο ξεκίνημα της κρίσης γύρω στο τέλος του 2011 η
εταιρία αποφάσισε λόγω των προβλημάτων να κάνει ένα downsizing οπότε ανέλαβα ξαφνικά
ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο το ήξερα μεν αλλά δεν είχα προετοιμαστεί για να το
αναλάβω και έπρεπε μέσα σε 12 μήνες να κάνω ένα τεράστιο turn around στο πως πήγαινε η
εταιρία, στο κομμάτι της κερδοφορίας και όλων των πραγμάτων. Και πιστεύω λοιπόν ότι το
2012 ήταν η χρονιά που πιθανόν να ωρίμασα και 5 χρόνια σε μια χρονιά. Ήταν πολύ δύσκολο
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και δεν ήξερες και αν θα μπορέσεις να το πετύχεις». Μία ακόμα πρόκληση η οποία
αναφέρθηκε

από το 20%

των

συμμετεχόντων, αναφερόταν στην εξισορρόπηση

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Συγκεκριμένα, η συμμετέχουσα νούμερο 8 αναφέρει:
«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το κόστος σε προσωπικό χρόνο. Το να συμβιβάσεις τη
δουλειά με τη ζωή σου έξω από τη δουλειά και να προσπαθήσεις να τα φέρεις σε μια
ισορροπία. Αυτό δεν προέκυψε τα τελευταία χρόνια, ίσχυε από πάντα. Ο κλάδος αυτός ήταν
ανέκαθεν πολύ απαιτητικός και fast moving». Αναφορικά με την κατηγορία των
συμμετεχόντων που ανήκαν στον επιχειρηματικό κλάδο, η πλειονότητά τους και
συγκεκριμένα το 20% του συνολικού δείγματος ισχυρίστηκε ότι η μεγαλύτερη πρόκλησή
τους ήταν η μετάβαση τους από έναν Οργανισμό στον οποίο εργάζονταν στο χτίσιμο της
δικής τους επιχείρησης. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 5 σημειώνει: «Η
μεγαλύτερη πρόκληση ήταν σίγουρα το άλμα από ένα προστατευμένο εταιρικό περιβάλλον
στην επιχειρηματικότητα, που είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Σαν να βγαίνεις
δεύτερη φορά από το πανεπιστήμιο και πρέπει να αντιμετωπίσεις μια τελείως διαφορετική
πραγματικότητα. Δεν καταφέρνω πάντα να ανταποκρίνομαι το ίδιο καλά. Κάποιες μέρες
είμαι ευχαριστημένη και κάποιες όχι. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία αυτό. Δεν μπορείς να
πεις μια μέρα ότι το κατάφερα και τελείωσε. Είναι κάτι που το παλεύεις κάθε μέρα».
Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το γεγονός ότι ένα 30% του δείγματος δήλωσε ότι η
εξελικτική του πορεία στην εργασία του ήταν γραμμική και δεν αντιμετώπισε κάποια
ιδιαίτερη πρόκληση. Όπως δήλωσε ενδεικτικά η συμμετέχουσα με τον αριθμό 2: «Μπορεί (η
μεγαλύτερη πρόκληση) να μην έχει έρθει ακόμα. Θεωρώ ότι δεν έχω έρθει στη μεγαλύτερη
πρόκληση ακόμα και την περιμένω». Άλλες προκλήσεις που αναφέρθηκαν από κάποιες
συμμετέχουσες αφορούσαν στην αλλαγή καριέρας, στη διαδικασία εύρεσης του ακριβούς
αντικειμένου με το οποίο θα ήθελαν να ασχοληθούν ή και στη διαρκή εύρεση κινήτρων να
βελτιώνουν την εργασία τους.
Αναφορικά με το δείγμα των ανδρών, και εκεί υπήρξε μια ποικιλία απαντήσεων, ωστόσο στις
απαντήσεις κάποιων συμμετεχόντων μπόρεσαν να εντοπιστούν κοινά σημεία. Συγκεκριμένα
το 42.8% των συμμετεχόντων σαν πρόκληση έθεσε το θέμα του ανταγωνισμού.
Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων με τον αριθμό 14, σημειώνει: «Στη διάρκεια αυτών των χρόνων
υπήρξαν πολλές προκλήσεις. Στη δουλειά, αυτό που εγώ προσπαθούσα κάθε φορά να δω και
έβλεπα ήταν ποιο θα πρέπει να είναι ο επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα να συνδυαστεί με
κάποια εξέλιξη του επαγγέλματος ή της επιχείρησης η οποία να δίνει μια μεγαλύτερη
προστιθέμενη αξία ή κάτι διαφορετικό από το σκληρό πυρήνα του ανταγωνισμού. Γιατί αυτό
είναι που σου δίνει και τη δυνατότητα να έχεις τη μεγαλύτερη εξέλιξη. Πάντα είχα τη
φιλοσοφία ότι όσο καλά και να κάνεις κάποια πράγματα δε σημαίνει και ότι μπορείς και να
ξεχωρίσεις. Για να πετύχεις κάτι καλύτερο πρέπει να δεις προς τα πού πάει η εξέλιξη στο
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χώρο σου, να προηγείσαι του ανταγωνισμού επάνω σε αυτό και να έχεις πιο καινοτόμα
προϊόντα προκειμένου να στα ζητάνε και όχι να επιζητάς τους πελάτες σου εσύ. Αυτό είναι η
πρόκληση που εγώ συνήθως αντιμετωπίζω. Τα ρίσκα είναι πολύ κοστοβόρα και η εξέλιξη
στο δικό μας χώρο είναι συνεχής, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Δεν υπάρχει αυτό που
λέμε ‘καλά είμαι μέχρι εδώ που έχω φτάσει’. Αν παραμείνεις εκεί που είσαι σήμερα και είσαι
πάλι αύριο εκεί είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα έχεις μια φθίνουσα πορεία». Ακόμα, ένα
28,5% του δείγματος που αφορά στους ηγέτες που είτε κατείχαν είτε κατέχουν δική τους
επιχείρηση ανέφερε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση τους αφορούσε στη δημιουργία της δικής
τους εταιρίας. Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων με τον αριθμό 12, αναφέρει: «Η μεγαλύτερη
δοκιμασία είναι η δεύτερή μου καριέρα, αυτό που κάνω τώρα σαν σύμβουλος και σαν Coach
επιχειρήσεων. Που έχω τη δική μου εταιρία, αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Δηλαδή η
μετάβαση από εργαζόμενο σε επιχειρηματία». Συμπληρωματικά, άλλες απόψεις που
ακούστηκαν από το δείγμα σε ποσοστά 14,3% στο θέμα των σημαντικών προκλήσεων, ήταν
αυτά της οικονομικής κρίσης, η ανάληψη θέσης c-level σε Οργανισμό λόγω της
πολλαπλότητας των ευθυνών, η μετάβαση στο εξωτερικό με σκοπό την ευκολότερη
επαγγελματική ανέλιξη και η μετατροπή επαγγέλματος από ιδιοκτήτη επιχείρησης σε
ανώτερο στέλεχος Οργανισμού. Ενδεικτικά, ο συμμετέχων με τον αριθμό 15 αναφέρει: «Η

πρώτη μεγάλη πρόκληση ήταν το να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση. Αλλά
αφού αυτή δημιουργήθηκε και ήταν πάρα πολύ πετυχημένη, ήταν στο χώρο της
πληροφορικής, μετά από 15 χρόνια, αποφάσισα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της
τότε εποχής ότι πρέπει να αλλάξω χώρο. Γιατί θεώρησα ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί
περισσότερο αυτό που έκανα, δεν είχα περισσότερες δυνατότητες, ήδη ήταν μεγάλο
για τα δικά μου δεδομένα, οπότε αποφάσισα να κάνω αλλαγή καριέρας. Πούλησα την
εταιρία μου, η οποία είχε φτάσει μέχρι 120 άτομα προσωπικό, δηλαδή μιλάμε για
μεγάλη επιχείρηση, και άλλαξα τομέα. Και αυτή ήταν μια τεράστια πρόκληση γιατί
από την πληροφορική πήγα στην πιστοποίηση προσώπων. Ένας εντελώς
διαφορετικός κλάδος. Και μάλιστα πήγα ως στέλεχος, ως γενικός διευθυντής. Την
πρόκληση αυτή τη διαχειρίστηκα αξιοποιώντας όλη την τεχνογνωσία που είχα
αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια και σε τεχνικό αλλά και σε διοικητικό επίπεδο και
κατάφερα μέσα σε ελάχιστα χρόνια αυτή την εταιρία που ανέλαβα να την κάνω έναν
από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως. Ελληνική εταιρία. Αυτό
ήταν μια από τις προκλήσεις. Και δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζω τώρα είναι
ότι μετά από άλλα 15 χρόνια αποφάσισα να φύγω και από αυτό το χώρο. Άφησα μια
εταιρία η οποία όταν την παρέλαβα είχε 10 άτομα και 1.000.000 τζίρο και όταν
αποχώρησα 400 άτομα και 75.000.000 τζίρο, και τώρα αντιμετωπίζω μια νέα
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πρόκληση που είναι να αξιοποιήσω πάλι όλα αυτά τα πράγματα που έχω αποκτήσει.
Έχω ξεκινήσει μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα και παράλληλα είμαι και στα
διοικητικά συμβούλια, οπότε η πρόκληση είναι στην ολοκλήρωση και πιο ώριμη
φάση της καριέρας μου να έχω άλλη μία επιτυχία. Πάντα υπάρχουν προκλήσεις».

Η επόμενη ερώτηση αφορά στον τρόπο ηγεσίας των ανδρών και γυναικών, καθώς ερωτώνται
αν σαν επαγγελματίες διατηρούν κάποιες στέρεες αξίες στον τρόπο που διοικούν τους
υφισταμένους τους. Ο σκοπός της ερώτησης αυτής είναι να συγκριθούν οι αξίες ηγεσίας
ανάμεσα στα 2 φύλα και να εξεταστεί το ενδεχόμενο ταύτισης με τις βιβλιογραφικές
αναφορές αναφορικά με τον τρόπο που διοικεί η πλειονότητα των γυναικών στελεχών.
Αναφορικά με το γυναικείο δείγμα, οι αξίες που ακούστηκαν περισσότερο είναι αρχικά, αυτή
της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων σε ποσοστό
40%. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με αριθμό 8, αναφέρει: «Για εμένα είναι πολύ σημαντική
η δικαιοσύνη. Μπορεί κάποιες φορές να καταλαβαίνω ότι είμαι αυστηρή αλλά θέλω να
πιστεύω ότι δεν υπήρξα ποτέ άδικη. Επίσης δικαιοσύνη και ως προς την αξιολόγηση των
ανθρώπων. Να δίνεις δηλαδή τα καλά, να μην κρατάς για σένα όλο το θετικό credit. Θα
αναγνωρίζεις την προσπάθεια και φυσικά θα δίνεις στον άλλον και τα σημεία προς βελτίωση
γιατί πάντα υπάρχουν και τέτοια, όλοι έχουμε. Και ίση μεταχείριση. Να νιώθει o εργαζόμενος
ότι θα του φερθείς δίκαια και όταν κάνει το καλό. Δηλαδή δεν θα του ζητήσεις μόνο την
ευθύνη όταν κάτι πάει στραβά. Και όταν κάτι πάει καλά θα του δώσεις το μερίδιο που του
αναλογεί σε επίπεδο συνεισφοράς και συμβολής στο αποτέλεσμα γιατί σίγουρα είχε. Και
είναι λάθος μας να μην τη δίνουμε αν δε τη δίνουμε». Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που
ακούστηκε επανειλημμένως στη συγκεκριμένη ερώτηση σε ποσοστό 60% είναι αυτό του
open door policy και της ανοιχτής επικοινωνίας. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό
6 αναφέρει: «Το open door policy είναι οπωσδήποτε ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, το άλλο
είναι ότι δεν μου αρέσει η ιεραρχία με την έννοια ότι θέλω να νιώθει καλά ο οποιοσδήποτε να
έρθει να μου μιλήσει, δηλαδή θα έλεγα ότι έχω μια δημοκρατική αντιμετώπιση η οποία
χρειάζεται ένα μεν ένα όριο, αλλά νομίζω ότι μπορώ και το τηρώ. Θέλω να αισθάνεται άνετα
να μου μιλήσει ο οποιοσδήποτε μέσα στην εταιρία για οτιδήποτε συμβαίνει, είτε είναι
προσωπικό είτε είναι επαγγελματικό χωρίς να παρακάμπτει βέβαια το δικό του
προϊστάμενο». Ακόμα, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 7, τονίζει: «Πιστεύω πολύ στο open
door policy και είμαι πάρα πολύ προσβάσιμη στον κόσμο για να μιλήσω και πολλές φορές
πάω και εγώ όταν έχω κοινά δύσκολα και τους φέρνουν στο γραφείο μου και συζητάω.
Ακόμα για μένα έχει πολλή σημασία να δίνω focus στον άνθρωπο και να μπαίνω στα
παπούτσια του». Άλλες αξίες που ακούστηκαν μέσα από αυτή την ερώτηση ήταν η ευελιξία
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για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών τόσο του Οργανισμού όσο και των υπαλλήλων, η
αξία του lead by example, η παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη των εργαζομένων και η
τιμιότητα. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 10 αναφέρει: «Μια αξία που
ακολουθούμε πάρα πολύ σαν Οργανισμός είναι η αξία που λέει ότι ‘ο καλός ηγέτης είναι
αυτός που πρώτα από όλα το δείχνει ο ίδιος’. Είναι αυτός που leads by example. Γιατί
χρειάζεται να δείξεις ο ίδιος αυτά που ζητάς από τον άλλον. Οπότε λειτουργούμε πολλές
φορές με το παράδειγμα, πολλές φορές σηκώνουμε και τα μανίκια ή και κάνουμε μια δουλειά
η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί σα λάντζα».
Αναφορικά με το δείγμα των ανδρών, οι απαντήσεις που ακούστηκαν αναφορικά με τις αξίες
που διατηρούν οι συμμετέχοντες στον τρόπο που ηγούνται των υφισταμένων τους, ήταν
εξίσου πικοίλες με επικρατέστερη αυτή του στοιχείου της αποτελεσματικότητας και
επίτευξης στόχων σε ποσοστό 42.6%. Ενδεικτικά, ο συμμετέχων με αριθμό 16 αναφέρει: «Οι
εργαζόμενοι μου θέλω να επιδιώκουν το καλύτερο πρώτα από όλα για την εταιρία. Η εταιρία
δεν είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Δίνω πολύ έμφαση στην εργατικότητα των ανθρώπων. Μαζί
με αυτούς και εγώ. Με ενδιαφέρει η επίτευξη στόχων και ο επαγγελματισμός μέσα στο
εργασιακό περιβάλλον. Το κάθε λάθος στοιχίζει». Τα δύο επόμενα επικρατέστερα στοιχεία
που ακούστηκαν στη διάρκεια των συνεντεύξεων σε ποσοστά 28,6% ήταν αυτά της
εργατικότητας και της ανοιχτής επικοινωνίας. Ενδεικτικά, ο συμμετέχων με αριθμό 14,
αναφέρει: «Η ανοιχτή επικοινωνία θα μπορούσε να είναι ένα χαρακτηριστικό.
Παραδείγματος χάριν όπως βλέπεις η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντα ανοιχτή. Μπορώ
να μιλήσω για το πιο μικρό θέμα με τον οποιοδήποτε εργαζόμενο εδώ μέσα ή και για το πιο
μεγάλο. Γενικά πιστεύω πολύ στην καλή συνεννόηση ανάμεσα σε συναδέλφους ή και με
υφισταμένους και προϊσταμένους». Τέλος, μερικά ακόμα χαρακτηριστικά-αξίες που
αναφέρθηκαν σε ποσοστά 14.3% από το δείγμα, ήταν αυτά της συνέπειας, της ακεραιότητας,
της δικαιοσύνης, της εμπιστοσύνης, της αναγνώρισης και ανταμοιβής, του επαγγελματισμού
και του μοιράσματος και μετάδοσης γνώσεων. Ακόμα, ο συμμετέχων με αριθμό 15
συμπληρώνει: «Η βασική μου αρχή είναι η ενθάρρυνση της συλλογικής προσπάθειας αλλά με
ταυτόχρονη προσωποποίηση της ευθύνης εντός συνόλου. Αυτό ήταν που προσπαθούσα να
κάνω όλα αυτά τα χρόνια και εκτιμώ από τα αποτελέσματα πετυχημένο. Και το δεύτερο, το
οποίο θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικό στοιχείο που πρέπει να έχει κάποιος που ηγείται και
όχι απλά διοικεί, είναι ότι οι επιτυχίες πρέπει να πιστώνονται στην ομάδα και τις αποτυχίες
να τις χρεώνεται ο ηγέτης, γιατί ακόμα και αν δεν είναι αποτέλεσμα της άμεσης δουλειάς του
είτε μέσω της επιλογής των ανθρώπων της ομάδας είτε μέσω της καθοδήγησής του, εν τέλει
οδηγήθηκε στο να υπάρχει αυτή η αποτυχία. Αυτά τα δύο για μένα είναι σημεία που
χαρακτηρίζουν τον τρόπο που ηγούμαι των προσπαθειών γενικότερα».
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Η επόμενη και τελευταία ερώτηση του δεύτερου μέρους της συνέντευξης δίνει έμφαση στο τι
σημαίνει επαγγελματική επιτυχία για κάθε έναν από τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στη
συνέντευξη. Η ερώτηση αυτή αποσκοπεί να εντοπίσει τις επαγγελματικές προτεραιότητες για
κάθε ένα από τα άτομα του δείγματος ανάμεσα σε μια ποικιλία παραγόντων όπως χρηματικές
απολαβές, αναγνώριση, δημιουργικότητα και αυτοέκφραση, αγάπη για το αντικείμενο κλπ.
Ακόμα μέσα από την απάντηση της εν λόγω ερώτησης θα γίνει και μια σύγκριση
επαγγελματικών προτεραιοτήτων ανάμεσα στα 2 φύλα.
Η πλειονότητα των γυναικών ηγετών, και συγκεκριμένα το 60% ανέφερε ως πρώτο και
σημαντικό παράγοντα επιτυχίας την αγάπη για το επάγγελμα που ο καθένας έχει αποφασίσει
να ακολουθήσει και την ψυχική ισορροπία. Μάλιστα, ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός
ότι καμία από αυτές τις γυναίκες δεν αναφέρθηκε σε ιεραρχική κλίμακα και απόκτηση
εξουσίας. Από αυτές που τοποθέτησαν την εργασιακή ικανοποίηση ως τον πρωταρχικό
παράγοντα επαγγελματικής επιτυχίας, το 1/3 συμπλήρωσε ότι σημαντικές θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν και οι οικονομικές απολαβές, αν και από μόνες τους δεν σημαίνουν
απολύτως τίποτα. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 5 αναφέρει: «Επαγγελματική
επιτυχία για έναν άνθρωπο είναι να μη φοβάται τις Δευτέρες. Να ξυπνάει το πρωί, να
ξεκινάει την εβδομάδα του, να ξεκινάει το Σεπτέμβριο τη χρονιά του με χαρά και
ανυπομονησία. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο κριτήριο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για μένα
τουλάχιστον. Για κάποιον μπορεί να είναι το να βγάζει λεφτά. Για μένα το να χαίρεσαι να
κάνεις τη δουλειά που κάνεις είναι αδιαπραγμάτευτο». Ακόμα, η συμμετέχουσα με τον
αριθμό 4 τονίζει: «Για μένα επαγγελματική επιτυχία είναι να μην κοιτάζεις το ρολόι σου από
τη στιγμή που θα φτάσεις στη δουλειά σου μέχρι την ώρα που θα φύγεις. Αν κάποιος
καταφέρει αυτό, θεωρώ ότι έχει επιτύχει επαγγελματικά γιατί στη δουλειά περνάμε το
λιγότερο 8 ώρες καθημερινά από τη ζωή μας επομένως αν οι 8 αυτές ώρες είναι ψυχοφθόρες
και δεν βλέπουμε την ώρα να φύγουμε, ακόμα και αν παίρνουμε πολλά χρήματα μάλλον ο
ψυχίατρός μας θα είναι ευτυχισμένος που θα πάρει τα χρήματα αυτά. Από τη στιγμή που η
δουλειά μας είναι το 1/3 της ζωής μας αν δεν περνάμε καλά με αυτό που κάνουμε υπάρχει
πρόβλημα. Προφανώς επιτυχία είναι και τα χρήματα, αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι
αρκετό». Κάποιοι ακόμη παράγοντες επαγγελματικής επιτυχίας που ακούστηκαν σε ποσοστό
10% είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η αναγνώριση από προϊσταμένους,
υφισταμένους και πελάτες και η ικανοποίηση της φιλοδοξίας και ματαιοδοξίας που κρύβει ο
καθένας. Ακόμα, μια συμμετέχουσα του δείγματος δηλώνει ότι ακόμα δεν έχει καταφέρει να
ορίσει τι είναι για αυτή επαγγελματική επιτυχία και ούτε μπορεί η ίδια να κρίνει κάτι τέτοιο
για τον εαυτό της.
Αναφορικά με το ανδρικό δείγμα, οι γνώμες που προτάθηκαν ήταν ποικίλες, ανοιχτές και
διαφορετικές μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξαχθεί ένα σαφές συμπέρασμα.
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Μια γνώμη αναφορικά με την επαγγελματική επιτυχία των ανθρώπων που ακούστηκε από 2
άτομα στα 7 και σε ποσοστό 28,6%, είναι αυτή της ικανοποίησης του ίδιου του ανθρώπου
από την πορεία του, χωρίς να διευκρινιστεί εάν η ικανοποίηση αυτή συμπεριλαμβάνει
αναγνώριση, μεγάλες οικονομικές απολαβές, κύρος ή επαγγελματική αυτονομία. Ενδεικτικά
συμμετέχων με τον αριθμό 17 σημειώνει: « Επιτυχημένος θεωρείται αυτός που νιώθει
ευχαριστημένος από αυτά που έχει κάνει και από αυτά που σκοπεύει ή στοχεύει να κάνει.
Όπως νιώθει ο καθένας. Δεν το θέτω ούτε οικονομικά, ούτε συναισθηματικά, ούτε τι
νομίζουν οι άλλοι. Να είναι ο ίδιος ευχαριστημένος από αυτό που κάνει. Δηλαδή αυτό που
πρώτα με ενδιαφέρει είναι να νιώθω εγώ καλά. Τώρα, για να νιώθω εγώ καλά, υπάρχουν
πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο, από το περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι, από τις
οικονομικές απολαβές, από το αν μου αρέσει το αντικείμενο, από το αν βλέπω προοπτική στο
αντικείμενο, από το αν βλέπω να ανοίγουν άλλοι ορίζοντες μέσα από αυτή τη δουλειά… Ο
κάθε άνθρωπος όμως έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Στα δικά μου λοιπόν είναι πως νιώθω
εγώ από την πορεία μου και από τη θέση την οποία κατέχω. Τώρα αν θες να μου πεις ποια
πράγματα λαμβάνουν ρόλο είναι αυτά που προανέφερα. Οι οικονομικές απολαβές, το
περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι, το πώς νιώθω εγώ για τους ανθρώπους γύρω μου και πως
πιστεύω ότι αυτοί νιώθουν για μένα, πως με βλέπουν, από το τι ορίζοντες ανοίγονται
μπροστά μου για το επόμενο βήμα, από το τι επιλογές έχω για να αναπτύξω περισσότερο την
εργασία μου.. Γενικώς θα έλεγα από την προσωπική ευχαρίστηση που λαμβάνω εγώ από την
καριέρα μου και από την θέση την οποία έχω». Έπειτα, μετά από το ποσοστό αυτό και το
κριτήριο

που

προαναφέρθηκε,

οι

απαντήσεις

που

ακούστηκαν

ως

παράμετροι

επαγγελματικής επιτυχίας στο δείγμα από τους συμμετέχοντες σε ποσοστά 14,3% ήταν όλες
διαφορετικές μεταξύ τους και αναφέρονταν στην αποτελεσματικότητα του ανθρώπου σε μια
διευθυντική θέση, στη δυνατότητα ο άνθρωπος να πραγματοποιεί τα όνειρά του μέσα από τη
δουλειά του και να έχει έναν απώτερο σκοπό, στην αγάπη για το επάγγελμα, στη δυνατότητα
κατάκτησης στόχων χωρίς δημιουργία εχθρών και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.
Ενδεικτικά, ο συμμετέχων με τον αριθμό 16, υποστηρίζει: «Ο πραγματικά επιτυχημένος
άνθρωπος είναι αυτός που έχει διαβάσει όλο το βιβλίο. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος αυτός που
προσπαθεί να βελτιώνεται συνέχεια, όντας πολύ πιο μπροστά από τους άλλους. Ταυτόχρονα
πρέπει να είναι πολύ μπροστά και να μην ξέρουν όλοι οι άλλοι ότι είναι μπροστά. Να το ξέρει
μόνο εκείνος». Συμπληρωματικά, ο συμμετέχων με τον αριθμό 11, αναφέρει: «Η
επαγγελματική επιτυχία έχει να κάνει με το πόσο καλά μπορείς να ανταποκριθείς σε μια θέση
σε διευθυντικό επίπεδο αντιμετωπίζοντας όλες τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που μπορεί
να προκύψουν. Η μακροχρόνια παραμονή κάποιου σε μια πετυχημένη επιχείρηση είναι ένας
παράγοντας που κρίνει την επιτυχία, και φυσικά η πορεία όλου του τμήματος που ηγείται σε
σχέση με αυτά που ο ίδιος έχει παράξει».
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Περνώντας στο τρίτο στάδιο της συνέντευξης, το οποίο έχει αφιερωθεί στην εξέταση των
εμποδίων που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τα γυναικεία στελέχη στην εξέλιξη της
καριέρας τους, η πρώτη ερώτηση εστιάζει στη φύση των δυσκολιών που αφορούσαν σε
στερεότυπα για το φύλο τους.
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση του αν έχουν οι ίδιες οι γυναίκες αντιμέτωπες με
εμπόδια/προκαταλήψεις λόγω του φύλου τους από συναδέλφους, προϊσταμένους ή και
υφισταμένους στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης ή και στην πορεία της
εργασίας τους, το 80% απάντησε καταφατικά. Κάποιες από τις συμμετέχουσες για να
δικαιολογήσουν την απάντησή τους αναφέρθηκαν σε πιο ‘ελαφριά’ περιστατικά ενώ άλλες
ανέφεραν σοβαρότερα γεγονότα. Τα περιστατικά αυτά έλαβαν χώρα σε διάφορες φάσεις της
καριέρας των γυναικών αυτών, είτε στις αρχές τις εξέλιξής τους είτε και σε μεταγενέστερα
στάδια. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 3 αναφέρει: «Εγώ τελείωσα το
Πανεπιστήμιο το ‘91. Το να είσαι γυναίκα τότε και να σε προσλάβουν και μάλιστα γυναίκα
μηχανικός, ακουγόταν σαν κάτι εξωτικό. Αυτό το discrimination το έχω βιώσει σε όλες τις
μορφές. Στην αρχή ήταν το discrimination λόγω του φύλου. Δηλαδή είσαι γυναίκα κάτω των
30 που αναζητά δουλειά? Σκέφτονται ότι θα παντρευτείς, θα κάνεις παιδιά και θα τους
φύγεις. Και στο λέγανε στα ίσια, έτσι? Μετά, ήσουν στην ηλικία των 30 και 40? Πάλι το ίδιο
πρόβλημα. Εγώ που δεν ήμουν παντρεμένη, λέγανε ‘α ωραία, έχουμε το φόβο ότι ΘΑ
παντρευτεί και ΘΑ κάνει παιδιά’, δηλαδή, ήταν πάντοτε στο μυαλό τους αυτό το πράγμα.
Πάντα είχαν αυτό το πρότυπο στο μυαλό τους ότι η γυναίκα δεν είναι τόσο εργατική όσο
είναι ο άνδρας. Αυτό πλέον έχει κάπως αλλάξει. Δηλαδή και εγώ σου λέω ότι πλέον τώρα
πολλές γυναίκες είναι μακράν πιο εργατικές και παραγωγικές από τους άνδρες. Μετά έχει και
το άλλο ωραίο. Όταν λοιπόν πέρασες τα 40 και όταν περνάς τα 45, επειδή είναι αυτό που
βίωνα εγώ τα τελευταία χρόνια εκεί έχεις άλλο θέμα. ‘Α, αυτή τώρα γέρασε, είναι μεγάλη,
που να τη βάλουμε να δουλέψει?’. Δηλαδή τώρα έχουμε το age discrimination». Η ίδια
συμμετέχουσα συνεχίζει την αφήγησή της θίγοντας και ένα άλλο φαινόμενο που έχει τύχει να
υποστεί στον εργασιακό χώρο ένα ποσοστό γυναικών, το οποίο μάλιστα έχει μελετηθεί
βιβλιογραφικά και δεν είναι άλλο από το φαινόμενο του sexual harassment. Συγκεκριμένα
τονίζει: « Στο κομμάτι τώρα του discrimination, το άλλο μέγιστο πρόβλημα είναι το sexual
harassment, το οποίο υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και υπήρχε πάντοτε. Δεν θα ξεχάσω
ερώτηση που μου είχανε κάνει παλιότερα στη δουλειά μου, πρέπει να ήμουν γύρω στα 30,
ήταν μια εταιρία που μου έκανε interview για σύμβουλος επιχειρήσεων και μου θέτεται το
ερώτημα ‘θα έκανες τα πάντα για να κερδίσεις αυτή τη δουλειά?’. Του λέω ‘δηλαδή τι
εννοείτε?’ Μου λέει ‘δηλαδή αν σε φλέρταρε κάποιος εσύ θα ενέδιδες?’. Αυτό βέβαια δε
σημαίνει κάτι-έχει να κάνει με την ποιότητα του ανθρώπου που με ρώτησε, έτσι? Ο
άνθρωπος ήταν απαράδεκτος. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακούω διάφορα τέτοια κατά
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καιρούς». Σε μια άλλη περίπτωση, η συμμετέχουσα με το νούμερο 5, σημειώνει: «Σε
δουλειές που έχω υπάρξει σε γυναικοκρατούμενα περιβάλλοντα υπήρχαν στερεότυπα που
είχαν να κάνουν με το αν μια γυναίκα είναι μητέρα ή όχι. Δηλαδή κάπως οι γυναίκες που δεν
είχαν παιδιά ήταν σαν τους άνδρες της δουλειάς. Αυτές που είχαν παιδιά δέχονταν όλα τα
στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από τις γυναίκες, ειδικά για αυτές που έχουν οικογένεια. Σε
άλλες περιπτώσεις έχω δεχτεί στερεότυπα σχετικά με την εμφάνιση που πρέπει να έχω, με το
πώς πρέπει να συμπεριφέρεται μια γυναίκα στο χώρο της δουλειάς, αν θα πρέπει να είναι
δυναμική ή κυρίως χαριτωμένη, με το πώς ντύνεται, πως κινείται, επειδή φαίνομαι και πιο
μικρή από ότι είμαι υπάρχει μια δυσπιστία για το αν ντύνομαι αρκετά γυναικεία για
παράδειγμα ή αν μπορώ να επιβληθώ μέσα από την εμφάνισή μου. Που θεωρώ ότι για έναν
άνδρα δεν ισχύουν τόσο πολύ με την ίδια λογική. Και επίσης έχω δεχτεί πολύ την
‘καλοπροαίρετη προστασία’ που όμως για εμένα είναι αρνητική τελικά, του ‘α, δε σε
πρότεινα για αυτό το project ή αυτό το ταξίδι γιατί ξέρω ότι έχεις παιδιά και δεν θα μπορείς
να το αναλάβεις, χωρίς να με έχουν ρωτήσει αν στην πραγματικότητα είμαι διατεθειμένη να
ταξιδέψω ή να το αναλάβω». Τέλος, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 2, αναφέρει: «Συνήθως
δεχόμαστε ένα είδος bullying οι μητέρες. Κάποια στιγμή, όπου δεν είχα φτάσει ακόμη πολύ
ψηλά, όμως ήμουν σε πολύ καλό σημείο, προέκυψε η δεύτερή μου εγκυμοσύνη. Εκεί πολλοί
φρόντισαν να με κρατήσουν πίσω βασιζόμενοι στο πρόσχημα ότι ‘τώρα μια μητέρα με 2
μικρά παιδιά και τόσες υποχρεώσεις, οι ώρες που θα μπορεί να απασχοληθεί δεν θα είναι
πολλές, δεν μπορεί να φεύγει, δεν μπορεί να ταξιδεύει, δεν μπορεί κλπ”, αυτό στάθηκε
αφορμή να μαλακώσει λίγο το έδαφος. Αλλά η συνέπεια και η υπομονή και πάλι σπάει κάθε
τείχος και αποδεικνύει τα αναπόδεικτα σε όλους όσους δεν πιστεύουν». Παρά την πληθώρα
διαφορετικών ιστοριών που αναδείχτηκαν μέσα από τις διηγήσεις των γυναικών που
συμμετείχαν στην έρευνα, ένα 20% δηλώνει ότι δεν βρέθηκε αντιμέτωπο με στερεότυπα στο
χώρο εργασίας του που αφορούσαν το φύλο του. Συγκεκριμένα, η συμμετέχουσα με τον
αριθμό 4 αναφέρει: «Δεν νομίζω ότι αντιμετώπισα κάτι τέτοιο, είμαι λίγο κακιά σε αυτά τα
θέματα. Πιστεύω ότι εμείς οι ίδιοι αφήνουμε στους άλλους τα περιθώρια για τυχόν
διακρίσεις. Θεωρώ ότι αν είσαι αποτελεσματικός στη δουλειά σου δεν αφήνεις τα περιθώρια
να δημιουργηθούν στερεότυπα ή να σε αντιμετωπίσει ο άλλος διαφορετικά. Θεωρώ ότι στο
μεγαλύτερο βαθμό εξαρτάται από εμάς και να μην προκαλέσουμε τέτοιες συμπεριφορές,
αλλά και αν υπάρξουν, γιατί μπορεί ο άλλος να είναι κολλημένος, να τις αποτρέψουμε. Εγώ
δουλεύω σε μια οικογενειακή επιχείρηση οπότε οι σχέσεις που υπάρχουν εδώ
δημιουργούνται σε ένα φιλικό πλαίσιο. Οπότε όλοι εδώ είμαστε περισσότερο συνάδελφοι με
την έννοια της παρέας παρά ανταγωνιστές».
Στην ίδια ερώτηση, η απάντηση όλου του ανδρικού δείγματος ήταν ομόφωνα αρνητική.
Παρόλα αυτά, υπήρξε ένα ποσοστό του δείγματος, όπου πέρα από την αρνητική του
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απάντηση διατηρούσε και μια περαιτέρω άποψη επί του θέματος. Συγκεκριμένα, ο
συμμετέχων με τον αριθμό 11 αναφέρει: «Όχι (δεν αντιμετώπισα στερεότυπα ή διακρίσεις
λόγω του φύλου μου) γιατί υποτίθεται ότι αυτό το φύλο είναι το κυριαρχικό, είναι αυτό που
κυριαρχεί σε αυτό το χώρο οπότε όχι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αρκετές φορές επειδή
ακριβώς πρέπει να επιβληθεί η δυνατότητα και στο γυναικείο φύλο να συμμετέχει σε αυτές
τις διαδικασίες βλέπεις καμία φορά, ξέρεις, μπορεί καμία γυναίκα να μην έχει τα κατάλληλα
προσόντα αλλά απλώς και μόνο επειδή είναι γυναίκα να ευνοηθεί, όχι ότι δεν υπάρχουν άξιες
γυναίκες, αλλά λόγω του ότι ειδικά σε συγκεκριμένες εταιρίες πρέπει να τηρείται μια
στάνταρ αναλογία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, έχουμε δει και περιπτώσεις, δεν είναι
πολλές αυτές οι περιπτώσεις, που απλώς επιβάλλεται μια γυναίκα να πάρει μια θέσει επειδή
είναι γυναίκα, παρά το ότι μπορεί να είναι μετρίων ικανοτήτων, από τη στιγμή που δεν
υπάρχει κάποια άλλη διαθέσιμη. Προφανώς αυτό βέβαια δεν είναι ο κανόνας αλλά η
εξαίρεση. Σαν παράδειγμα το λέω». Ακόμα, ο συμμετέχων με αριθμό 14 συμπληρώνει: « Όχι
δεν είδα κάποια δυσκολία λόγω φύλου και πιστεύω ότι πια δεν παίζει ρόλο το φύλο στην
επαγγελματική εξέλιξη. Υπάρχουν γυναίκες που είναι τρομερά πετυχημένες, αποφασιστικές
και αποτελεσματικές. Απλά η γυναίκα λόγω της φύσης της επειδή πρέπει να είναι και μάνα,
πρέπει και να έχει και συμμετοχή και σε κάποια άλλα πράγματα με διαφορετικό τρόπο από
ότι ένας άνδρας, συνήθως έχει ένα μειονέκτημα στην επαγγελματική της εξέλιξη γιατί πρέπει
να συνδυάσει και άλλα πράγματα η γυναίκα που ένας άνδρας δεν έχει ανάγκη να το κάνει ή
το κάνει σε πολύ μικρότερο βαθμό. Άρα το να αφοσιωθεί στην καριέρα της με τον ίδιο ζήλο
είναι πιο δύσκολο. Όχι ότι δεν υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις και σε αυτές μπορείς να τις
θαυμάσεις αυτές τις γυναίκες».
Η επόμενη ερώτηση του τρίτου μέρους της συνέντευξης αφορά στο βαθμό ευκολίας ή
δυσκολίας της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και αποσκοπεί στο να
αξιολογήσει το μέγεθος του εμποδίου αυτού για τις σύγχρονες γυναίκες ηγέτιδες, καθώς και
να το συγκρίνει για τους άνδρες συναδέλφους τους.
Το 100% των γυναικών συμφώνησε ότι είναι μεν δύσκολη η εξισορρόπηση των δύο αυτών
πλευρών της ζωής, ωστόσο με ένα υποστηρικτικό δίκτυο ανθρώπων και με σωστό
προγραμματισμό δεν είναι ανέφικτο. Συγκεκριμένα, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 2
δηλώνει: «Η ισορροπία αυτή θέτεται από τον ίδιο τον άνθρωπο, την ίδια τη γυναίκα. Εμείς
υπερβάλλουμε είτε υπέρ της οικογένειας είτε υπέρ της δουλειάς. Θεωρώ ότι θα πρέπει να
υπάρχουν δύο μέτρα δύο σταθμά. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν τόσο οι ανάγκες τους
λιγοστεύουν οπότε έχεις και περισσότερο χρόνο να διαθέσεις στη δουλειά, όσο τα παιδιά
είναι μικρά τόσο τα πράγματα είναι λίγο άνευ ισορροπίας. Πότε θα λειτουργήσεις εις βάρος
της δουλειάς και πότε θα λειτουργήσεις εις βάρος της οικογένειας. Θεωρώ όμως ότι με
υπομονή αλλά και με συνέπεια, έρχεται το κάθε πράγμα, δηλαδή αυτά που είναι παράλληλα
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κάποια στιγμή τέμνονται, δεν παραμένουν παράλληλα. Οπότε και εσύ στηρίζεις την
οικογένεια με τη δουλειά σου και η οικογένεια στηρίζει εσένα για να πηγαίνεις στη δουλειά
σου». Ακόμα, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 6 αναφέρει: «Για μένα γίνεται, θέλει όμως
δουλειά. Από την ίδια τη γυναίκα καταρχάς. Και μετά είναι και από το σύντροφο και από το
υπόλοιπο περιβάλλον. Εγώ έχω ένα σύντροφο που είναι υποστηρικτικός. Πολλές φορές όμως
εγώ είμαι αυτή που κουβαλάω την έννοια της δουλειάς στο σπίτι. Εγώ είμαι αυτή που αφήνω
να με επηρεάζει η δουλειά μου στον προσωπικό μου χρόνο. Είχα φτάσει σε ένα σημείο η
δουλειά μου να είναι η ζωή μου και να έχω παραγκωνίσει τον εαυτό μου πάρα πολύ. Τον
εαυτό μου, όχι τα παιδιά μου. Και μετά συνειδητοποιείς ότι δεν έγινε και τίποτα να κάνεις
λιγότερα στη δουλειά σου. Να κάνεις αυτά που πρέπει και έπειτα να προγραμματίζεις να
βάλεις πράγματα. Άρα για μένα είναι δύο πράγματα. Είναι η ίδια η γυναίκα και η στήριξη
από την οικογένειά της. Εγώ προσωπικά είχα στήριξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα γινόταν και
διαφορετικά. Δηλαδή αν είχα ένα σύζυγο που μου έλεγε ότι δεν θέλω να είσαι έτσι δεν θα
ήμουν μαζί του».
Αναφορικά με το δείγμα των ανδρών, εξίσου το 100% συμφώνησε για τη δυσκολία
εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ωστόσο ένα ποσοστό των
συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα το 50% αυτών που έχουν παιδιά, αναγνώρισε τη
συμμετοχή των συντρόφων τους και τη συμβολή τους στη διατήρηση της οικογενειακής τους
ισορροπίας. Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων με τον αριθμό 14 αναφέρει: «Πρέπει να γίνουν
συμβιβασμοί για να καταφέρεις αυτά τα δύο, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμμετέχει και
η σύντροφός σου σε αυτή τη διαδικασία γιατί αν δεν συμμετέχει υπάρχει μια πολύ
μεγαλύτερη δυσκολία. Για να πετύχεις επαγγελματικά και να έχεις ταυτόχρονα μια
οικογενειακή γαλήνη πρέπει να έχεις μια σύμπνοια τουλάχιστον στα βασικά, γιατί δεν γίνεται
να συμφωνείς και σε όλα. Για να μπορέσει ο σύντροφός σου να κατανοήσει και να σε
στηρίξει σε αυτό που θες να πετύχεις πρέπει να ταιριάζετε πολύ βαθιά σε κάποια πράγματα
και όχι επιφανειακά». Ακόμα, το υπόλοιπο 33.4% των ανδρών που έχουν παιδιά,
παραδέχτηκαν ότι προκειμένου να επιτύχουν να χτίσουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική
καριέρα, έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο από τις οικογένειές τους. Ενδεικτικά, ο συμμετέχων με
αριθμό 12, αναφέρει: «Είναι αρκετά δύσκολο (να υπάρχει ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής), δεν είναι εύκολο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι 50-50. Σίγουρα αν
θες να πετύχεις επαγγελματικά κάποιο άλλο κομμάτι σου θα υστερήσει, αλλά δεν πιστεύω ότι
θα πρέπει να είναι και 0% και 100% η επαγγελματική επιτυχία. Πιστεύω σε ένα ποσοστό
70%-30%».
Η τελευταία ερώτηση του τρίτου μέρους της συνέντευξης αναφέρεται σε ένα περισσότερο
πρακτικό ζήτημα και συγκεκριμένα τις πολιτικές που ακολουθούν οι συμμετέχοντες με
σκοπό την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η ερώτηση αυτή αποσκοπεί
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στο να αποκαλύψει κάποιες μεθόδους και πολιτικές που βοηθούν τους σύγχρονους
επαγγελματίες που εργάζονται σε θέσεις ευθύνης να ρυθμίζουν τις προτεραιότητες της ζωής
τους διατηρώντας σε αυτήν την ισορροπία.
Αναφορικά με το γυναικείο δείγμα, υπήρξε μια μεγάλη ποικιλία απαντήσεων με πρακτικές
που υιοθετούνται για την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Θέλοντας να
γίνει μια προσπάθεια αυτές οι απαντήσεις να ομαδοποιηθούν, σε επίπεδο ποσοστών, το 30%
του δείγματος ανέφερε ότι προκειμένου να εξισορροπήσει τις 2 αυτές πλευρές της ζωής του,
φροντίζει να βάζει όρια τόσο στον επαγγελματικό του χώρο, όσο και στην οικογένειά του.
Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 10, αναφέρει: «Βάζω όρια στον εαυτό μου για να
μην ξεφεύγω. Επειδή τώρα θα αρχίσω να δημιουργώ τη δική μου οικογένεια, έχω πει ότι θα
χρειαστεί να βάλω όρια. Θα πω ότι ξέρεις κάτι? Τώρα τελειώνει ο χρόνος της επαγγελματικής
ζωής χωρίς να είμαι φυσικά ασυνεπής προς τους πελάτες και τους υπαλλήλους μου, και τώρα
πρέπει να αφιερωθείς στην προσωπική σου ζωή. Δηλαδή να είσαι εκεί αυτές τις ώρες και εκεί
εκείνες τις ώρες. Ή αν κάποιες μέρες είσαι παραπάνω σε έναν από τους δύο τομείς, να βρεις
τον τρόπο να το εξισορροπήσεις κάποιες άλλες ημέρες». Εναλλακτικά, συμμετέχουσα με τον
αριθμό 2, θέλοντας να μεταφράσει την έννοια της οριοθέτησης της έδωσε τον ορισμό της
διπλωματίας. Όπως δηλώνει η ίδια: «Προσπαθώ να τα εξισορροπώ όλα με διπλωματία.
Προσπαθείς να πείσεις και τα 2 μέρη πότε τους είσαι απαραίτητος, ουσιαστικά πότε μπορείς
εσύ χωρίς να λειτουργήσεις εις βάρος κανενός να είσαι συνεπής. Εσύ τους πείθεις. Αυτό
λέγεται διπλωματία. Στην πώληση. Και η ζωή είναι μία πώληση. Πουλάς τον εαυτό σου και
αυτό που έχεις εκεί που πρέπει, την κατάλληλη στιγμή, όσο καλύτερα μπορείς. Και έτσι
πιστεύω ότι προχωράς λίγο πιο ομαλά». Ακόμα, ένα 20% του δείγματος δήλωσε ότι
προσπαθεί πάντα μέσα σε μια εβδομάδα, είτε αυτό αφορά σαββατοκύριακα είτε κάποια ώρα
μέσα στην ημέρα, να αφιερώνει λίγο χρόνο στον εαυτό του. Ειδικότερα, η συμμετέχουσα με
τον αριθμό 1, δηλώνει: «Προσπαθώ να κρατάω τα σαββατοκύριακα μου ελεύθερα τελείως,
δηλαδή να μην μπλέκω τα επαγγελματικά μου μέσα στο σαββατοκύριακο και αν ποτέ
χρειαστεί, να το κάνω με έναν τέτοιο τρόπο που να συμμετέχει και η οικογένειά μου. Δηλαδή
αν για παράδειγμα τύχει να πρέπει να παρακολουθήσω ένα συνέδριο μέσα σε ένα
σαββατοκύριακο να πηγαίνουμε όλοι μαζί, να λείπω εγώ τις λίγες ώρες που είναι το συνέδριο
και μετά να είμαστε όλοι μαζί. Επίσης τα βράδια που επιστρέφω-προσπαθώ αλλά δεν το
πετυχαίνω πάντα-από τη στιγμή που θα μπω στο σπίτι να μην ασχοληθώ με δουλειά. Και
όταν είμαι στο σπίτι να μιλάω με τον άνδρα μου, με την κόρη μου όσο μπορώ περισσότερο.
Δεν το πετυχαίνεις πάντα, σίγουρα. Ακόμα και αν δε μεταφέρεις τη δουλειά σπίτι όλο αυτό
που έχεις περάσει στο γραφείο σου έχει πάρει ένα κομμάτι του μυαλού σου, οπότε δεν είναι
εύκολο. Θεωρώ ότι είμαι καλά, δεν είμαι καταληκτικά». Μια άλλη πολιτική που αναφέρθηκε
στο ποσοστό αυτό προέρχεται από τη συμμετέχουσα με τον αριθμό 6: «Το έχουμε κάνει σαν
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πολιτική εδώ, έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας στο γενικό τμήμα να μην στέλνουμε e-mail ο
ένας στον άλλον μετά τις 7 το απόγευμα. Ούτε επαγγελματικά τηλεφωνήματα εκτός και αν
είναι κάτι επείγον. Άρα σεβόμαστε τον προσωπικό χρόνο του άλλου». Το δείγμα των
γυναικών, ανέφερε επίσης και κάποιες πιο πρακτικές αποφόρτισης σε ένα ποσοστό 40%.
Μερικές από τις πρακτικές που αναφέρθηκαν ήταν η δουλειά από το σπίτι (10%), η
γυμναστική (20%), ο διαλογισμός (10%), η αφιέρωση χρόνου για ποιοτική επικοινωνία με
συναδέλφους μέσα στις ώρες εργασίας (10%) και ο σωστός προγραμματισμός (10%).
Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 5, αναφέρει: «Προσπαθώ να αποφασίζω ποια
είναι τα αδιαπραγμάτευτα πράγματα, δηλαδή το να παίρνω τα παιδιά μου 3 φορές την
εβδομάδα από το σχολείο ή το να κάνω γυμναστική 4 φορές την εβδομάδα. Είναι κάποια
πράγματα που ξέρω ότι αν δεν γίνονται, είμαι πολύ μακριά από την ισορροπία οπότε
φροντίζω αυτά να παραμένουν αμετακίνητα εκτός πια και αν υπάρχει κάποιο τρομερό
emergency. Η γυμναστική ας πούμε, είναι πολύ σημαντική για μένα, και για να
αποφορτίζομαι και για να αποκτώ μια αίσθηση ηρεμίας και ελέγχου. Επίσης, δεν αντέχω πια
να κάνω πράγματα που δεν ξέρω γιατί τα κάνω. Γιατί το να κάνω ένα άχρηστο πράγμα στη
δουλειά σημαίνει ότι μου κλέβει χρόνο από την οικογένειά μου. Το να κάνω κάτι που δεν έχει
νόημα στο σπίτι πχ το να σιδερώνω, δεν το κάνω γιατί μου κλέβει χρόνο από κάτι πολύ πιο
ουσιαστικό για μένα είτε στη δουλειά μου, είτε με τους φίλους μου, είτε με την οικογένειά
μου, είτε με τον άνδρα μου. Οπότε δεν αντέχω πλέον να κάνω πράγματα που δεν ξέρω ποιο
είναι το νόημά τους».
Αναφορικά με το ανδρικό δείγμα, το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων, και
συγκεκριμένα το 71,4% του πληθυσμού, αναφέρθηκε σε πολιτικές ορθής διαχείρισης χρόνου
και οριοθέτηση προσωπικής ζωής και επαγγέλματος. Ενδεικτικά, ο συμμετέχων με τον
αριθμό 15, αναφέρει: « Γενικότερα είμαι εργασιομανής. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια
προσπαθώ, και σε μεγάλο βαθμό το έχω πετύχει, να μην μεταφέρω τα προβλήματα του
εργασιακού περιβάλλοντος στο σπίτι και να μη συζητάω επαγγελματικά θέματα εκτός
εργασίας. Έχω παρέες οι οποίες χρόνια τώρα κάνουμε παρέα και δεν ξέρουν ακριβώς τι
κάνω, αυτό το λέω βέβαια εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε τώρα. Επίσης οι μέρες
διακοπών και αργιών είναι αφιερωμένες εξ ολοκλήρου στην οικογένεια. Θεωρώ ότι
μπορούμε να πετύχουμε να λειτουργούμε αποτελεσματικά ως επαγγελματίες δουλεύοντας τις
εργάσιμες μέρες, δεν χρειάζεται να έχουμε δουλειές Σαββατοκύριακα. Αν δηλαδή
αναγκαζόμαστε συστηματικά να δουλεύουμε Σαββατοκύριακο σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε
σωστά. Άρα αργίες, διακοπές αφιερωμένες στην οικογένεια και αν απαιτηθεί, γιατί όταν
βρίσκεσαι σε θέση ευθύνης πάντα μπορεί να προκύψει, να ασχοληθείς με τη δουλειά εντός
των ημερών αυτών αυτό πρέπει να γίνεται προφανώς εις βάρος του προσωπικού χρόνου αλλά
σε ώρες που δεν ενοχλούν την οικογένεια. Αυτό το τηρώ και με αρκετή θρησκευτική
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ευλάβεια θα έλεγα και νομίζω ότι λειτουργεί πολύ θετικά στο θέμα της ισορροπίας, της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». Ακόμα, ο συμμετέχων με το νούμερο 11
συμπληρώνει: «Από τη στιγμή που ήρθαν τα παιδιά μου, πήρα κάποιες αποφάσεις και έβαλα
κάποια stop στα επαγγελματικά για να μπορώ να αφιερώνω χρόνο και στα παιδιά μου. Ενώ
παλιά έμενα στη δουλειά μέχρι τις 8-9 το βράδυ από τη στιγμή που ήρθαν τα παιδιά μου
έφευγα από τις 6-6.30 γιατί ήθελα να προλάβω τα παιδιά. Αλλά βέβαια φεύγοντας από τη
δουλειά και στη διαδρομή για το σπίτι μίλαγα στα τηλέφωνα, έστελνα μειλ κλπ. Η δουλειά δε
σταματάει ποτέ». Το υπόλοιπο 28,6% περιορίστηκε στο να αναφερθεί σε συγκεκριμένες
δραστηριότητες αποφόρτισης που προσδίδουν ενέργεια και ενισχύουν την καθαρή σκέψη,
όπως ο συμμετέχων με το νούμερο 14, ο οποίος σημειώνει: «Δυστυχώς με το ωράριο δεν τα
έχω καταφέρει να έχω κάποιο ελεύθερο χρόνο για να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα
πέρα από τη δουλειά, αλλά σαν διέξοδο αυτό που έχω βρει και με ωφελεί ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια είναι ότι κάνω τρέξιμο, μαραθώνιους και τέτοια πράγματα για να ξεχνιέμαι
και να αδειάζει το μυαλό».
Μεταβαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης, σε αυτό των ανοιχτών ερωτήσεων, η
πρώτη ερώτηση σχετιζόταν με το φαινόμενο του Glass Ceiling, ενώ εξετάστηκαν οι
αντιλήψεις του δείγματος σχετικά με την ύπαρξή του στις σύγχρονες επιχειρήσεις και το
βαθμό προόδου των Οργανισμών στην στήριξη του γυναικείου εργατικού δυναμικού εν έτει
2019.
Αναφορικά με το γυναικείο δείγμα, οι απαντήσεις είχαν 3 διαφορετικές χροιές: τη θετική, την
αρνητική και την ουδέτερη. Συγκεκριμένα, το 60% των γυναικών ηγετών, απάντησε ότι κατά
τη δική τους άποψη, το Glass Ceiling είναι ένα φαινόμενο που συνεχίζει να υφίσταται και αν
και οι Οργανισμοί, έχουν προβεί σε κάποιες πρακτικές εξάλειψής του, χρειάζεται να λάβουν
αρκετά ακόμα μέτρα έτσι ώστε σε ένα βάθος χρόνου να υπάρξει πρόοδος. Ενδεικτικά, η
συμμετέχουσα με τον αριθμό 3 αναφέρει: «Θεωρητικά μιλώντας, υπάρχει πρόοδος, γιατί
πλέον οι πολυεθνικές έχουν βάλει ποσόστωση οπότε ήμασταν υποχρεωμένοι σαν managers
να προσλαμβάνουμε γυναίκες και diversity, επίσης υπάρχει πρόοδος γιατί πλέον είναι πολλές
γυναίκες που μπορείς να προσλάβεις οπότε όταν υπάρχει προσφορά σε γυναικείο πληθυσμό
μεγαλύτερη από ότι στο παρελθόν αναγκαστικά θα προσλάβεις. Αλλά αν κοιτάξεις γύρω σου
αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, εγώ θα σου πω για το δικό μου το χώρο της
πληροφορικής. Είναι τυχαίο ότι μέσα στην 5ετία που σου είπα από το 2011 μέχρι το 2016/17
όλες οι μεγάλες εταιρίες της Ελλάδας Πολυεθνικές και ελληνικές είχαν γυναίκα γενική
διευθύντρια; Μας βάλανε να βγάλουμε τα δύσκολα. Και πετύχαμε όλες, δεν υπήρχε εταιρία
στην Ελλάδα που να μην πήγε σούπερ. Θες να σου πω όμως τι έγινε μετά που τελείωσε η
κρίση? Τις διώξανε όλες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι φεύγεις κιόλας γιατί στις πολύ μεγάλες
εταιρίες δεν μπορείς να μείνεις και για πάντα αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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Μετά βέβαια αν κοιτάξεις αυτή τη στιγμή γύρω σου είναι μόνο άνδρες. Εγώ δεν μπορώ να
δεχτώ ότι δεν υπήρχαν και καλές γυναίκες. Όπως επίσης επειδή έχω ρωτήσει πάρα πολλούς
headhunters και πολλές εταιρίες τα τελευταία χρόνια, όταν τους έθεσα το ερώτημα αν είχαν
έναν άνδρα και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα ποιόν θα διάλεγε, η πλειοψηφία μου είπε τον
άνδρα. Γιατί αισθάνεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν έχει
αλλάξει απόλυτα αυτό το concept». Έπειτα η ίδια συμμετέχουσα συμπληρώνει: «Αυτό δεν
ισχύει παντού. Έχει υπάρξει κάποια βελτίωση αλλά έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο
ακόμα. Από την άλλη θα σου πω και ένα άλλο παράγοντα που είναι σημαντικός ‘γιατί η
γυναίκα’. Δεν ξέρω αν το θέλουν και οι ίδιες οι γυναίκες γιατί εγώ ήμουν σε πολλές
επιτροπές που προσπαθούσα να προωθήσω γυναίκες και στον τομέα της τεχνολογίας και σε
υψηλές θέσεις. Πρέπει όμως να έχεις 2 χαρακτηριστικά πολύ έντονα για να μπορέσεις να
αντέξεις. Πρέπει να είσαι κυριολεκτικά killer, να μην έχεις και τόσα πολλά συναισθήματα και
να είσαι και μέσα στα politics. Δεν ξέρω κατά πόσο πολλές γυναίκες μπορούν να το αντέξουν
αυτό. Εγώ θα σου μιλήσω ειλικρινά ότι από εδώ και στο εξής στη ζωή μου δεν θέλω να
ξαναμπώ σε τέτοιο χώρο. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι σε όλο αυτό το politics κομμάτι. Είναι
γεγονός ότι εγώ μπορεί να έπαιρνα σκληρές αποφάσεις αλλά μετά καθόμουν και
στεναχωριόμουν. Οι μόνες γυναίκες που επιβιώνουν σε αυτό το χώρο είναι εκείνες που δεν
έχουν κανένα συναίσθημα και είναι πάρα πολύ σκληρές. Παραδοσιακά η πλειοψηφία των
γυναικών αν και εγώ έχω γνωρίσει τις πολύ κακές γυναίκες, είναι πιο ευαίσθητες από
πολλούς άνδρες. Αν εσύ λοιπόν έχεις αυτές τις ευαισθησίες δεν αντέχεις για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα πολλά πράγματα. Στεναχωριέσαι. Και για αυτό μετά από λίγο αποσύρονται
οι γυναίκες. Το έχω αναλύσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Οι γυναίκες που παραμένουν ψηλά
είναι αυτές που σαν χαρακτήρας είναι ‘οι σκύλες’. Η σκληρή γυναίκα είναι 10 φορές πιο
σκληρή από τον άνδρα. Και είναι και πολύ εκδικητική. Και οι άνδρες μπορεί να έχουν αυτά
τα χαρακτηριστικά αλλά μια τέτοιου είδους γυναίκα είναι 10 φορές χειρότερη. Και φέρεται
άσχημα στον κόσμο της και μπορεί πίσω από το χαμόγελο να σε έχει σκοτώσει. Μέχρι τώρα
οι γυναίκες μεγάλωναν με το πρότυπο ότι ‘πρέπει να επιβιώσεις’. Και επειδή είχαν και όλα
αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπίσουν, ήταν πάρα πολύ σκληρές και δεν έδειχναν τα
συναισθήματά τους. Για να μπορέσω να αντέξω σε αυτές τις συνθήκες είχα μεταλλαχθεί, δεν
ήμουν εγώ. Καλό είναι τα καινούρια μοντέλα ηγεσίας να ενθαρρύνουν τα συναισθήματα και
το emotional κομμάτι της ηγεσίας. Δεν είναι κακό να δείξεις στους υφισταμένους σου ότι
στενοχωρήθηκες. Δεν χρειάζεται πάντα να φοράς μια μάσκα, δεν είναι κακό να δείχνεις
ευαισθησία σε κάποιες καταστάσεις». Ακόμα, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 4, αναφέρει:
«Θεωρώ ότι δεν γίνονται αρκετά πράγματα στους Οργανισμούς. Θεωρώ ότι υπάρχει μια
προκατάληψη ότι οι γυναίκες από τη στιγμή που θα γίνουν μητέρες δεν θα μπορούν να
αφιερώσουν χρόνο στη δουλειά τους. Βέβαια αυτό είναι μια προκατάληψη, ένα στερεότυπο.
Γιατί μια γυναίκα που βρίσκεται σε ηγετική θέση μπορεί από μόνη της να θέσει τα όρια που
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είπαμε πριν. Επομένως πιστεύω ότι είναι περιττή όλη αυτή η ανησυχία. Αλλά θεωρώ ότι
υπάρχει το στερεότυπο αυτό και στη διαδικασία των προσλήψεων και για entry level θέσεις
ακόμα, όταν είναι υποψήφια μια γυναίκα σε ηλικία που μάλλον θα αρχίσει να φτιάχνει τη
ζωή της, να κάνει οικογένεια, παιδιά κλπ, δεν είναι η πρώτη επιλογή για πρόσληψη. Και αυτό
ισχύει και ισχύει πολύ έντονα και ειδικά τώρα σε περίοδο κρίσης ακόμα πιο έντονα. Μια
εταιρία γίνεται επιφυλακτική και λέει ‘δε θα επιλέξω μια γυναίκα που σε ένα χρόνο θα μου
φύγει για να μου κάνει παιδιά’, θα την εκπαιδεύσω, θα επενδύσω σε αυτή και μετά θα την
πληρώνω και να μη την έχω και να δεσμεύεται και η θέση της’. Άρα υπάρχει αυτό το
φαινόμενο, υπάρχει πολύ έντονα». Μια ακόμα αξιοσημείωτη παρατήρηση προέρχεται και
από τη συμμετέχουσα με τον αριθμό 6, η οποία δηλώνει: «Το Glass Ceiling έχει 2 πλευρές.
Από τη μια σε κάποιους Οργανισμούς το επιβάλλουν οι κανονισμοί και άλλες φορές το
βάζουν και οι γυναίκες από μόνες τους. Glass ceiling υπάρχει. Και θα σου πω ένα
παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν ένα σύνδεσμο. Το
σύνδεσμο φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος που είναι το 3ο association του φορέα το
οποίο έχει ένα board. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε ένας αριθμός από γενικές
διευθύντριες, όχι μικρός. Καμία γυναίκα δεν υπάρχει στο board. Γυναίκες είχαν βάλει
υποψηφιότητα και από μεγάλες εταιρίες. Δεν είναι καμία. Έρχονται λοιπόν οι περισσότεροι
άνδρες και ψηφίζουν, και δεν ψηφίζουν γυναίκα. Θα το πω αυτό γιατί ένας άνδρας που
σκέφτεται έτσι-δεν το λέω ’γυναίκα-άνδρας’- εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει
καμία διαφοροποίηση, αλλά πολλές φορές νιωθεις-και εγώ το έχω νιώσει-, μπαίνεις σε
κάποιους χώρους και είναι αυτό που λέμε ‘it’s a boys’ club’. Το νιώθεις πάρα πολύ έντονα
στην ατμόσφαιρα. Και υπάρχουν πολύ αξιόλογες γενικές διευθύντριες. Και είμαι σίγουρη ότι
δεν τις ψηφίζουν όχι επειδή δεν έχουν ικανότητες αλλά γιατί ψηφίζονται μεταξύ τους.
Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιου είδους Glass Ceiling». Ένα 20% του δείγματος ωστόσο
παρουσιάζει μια πιο αισιόδοξη πλευρά του φαινομένου, υποστηρίζοντας ότι πλέον οι
διακρίσεις φύλου που επικρατούσαν στους Οργανισμούς έχουν πλέον εξομαλυνθεί.
Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 10, αναφέρει: «Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός
οι Οργανισμοί στηρίζουν τις γυναίκες όλο και περισσότερο. Σαφέστατα υπάρχει σε κάποιους
τομείς το Glass Ceiling λίγο περισσότερο αλλά αυτό τείνει να αλλάξει και τείνει να αλλάξει
όχι μόνο από τη μεριά των οργανισμών αλλά και από τη μεριά των γυναικών, γιατί ας μην
ξεχνάμε ότι πολλές φορές το glass ceiling βασίζεται και σε κάποια στερεότυπα, δηλαδή ότι
ένα τάδε επάγγελμα είναι περισσότερο για άνδρες. Αυτό πιστεύω ότι τείνει να αλλάξει γιατί
και σε εμάς, ένας από τους κύριους τομείς δραστηριότητας μας όπως σου είπα είναι ο
σχεδιασμός και η κατασκευή περιπτέρων που προέκυψε από τη δικιά μου εμπειρία. Πλέον
λοιπόν, βλέπουμε όλο και σε περισσότερες εκθέσεις γυναίκες να έχουν τα δικά τους
συνεργεία με κατασκευές. Έχω δει γυναίκες ηλεκτρολόγους, γυναίκες οι οποίες δεν στάθηκαν
στο στερεότυπο του ανδροκρατούμενου επαγγέλματος. Δηλαδή το Glass Ceiling πιστεύω ότι
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σιγά σιγά σαν όρος τουλάχιστον έχει αρχίσει να μην ισχύει πλέον». Άλλες πάλι γυναίκες, και
συγκεκριμένα το 20% του δείγματος, παρουσίασαν μια πιο ουδέτερη στάση τονίζοντας ότι οι
Οργανισμοί τα τελευταία χρόνια δεν στηρίζουν τόσο τις γυναίκες αλλά και δεν αντιτίθενται
στην ανέλιξή τους τόσο όσο τα παλαιότερα χρόνια. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον
αριθμό 1, δηλώνει: «Θεωρώ ότι οι Οργανισμοί δεν στηρίζουν τις γυναίκες αλλά ούτε και τις
υποθάλπουν. Ίσως να ήμουν τυχερή για να έχω αυτή την εικόνα, μέσα από τις εταιρίες που
πέρασα. Θεωρώ ότι δεν θα σε προωθήσουν υπερβολικά αλλά δεν σου δημιουργούν και
παγίδες. Βέβαια πιθανόν να υπάρχουν και εταιρίες που δημιουργούν παγίδες στις γυναίκες,
αυτό δεν το ξέρω. Απλώς αυτό που παίζει πάρα πολύ είναι ο τρόπος που μια γυναίκα
αντιμετωπίζει τη δουλειά και την εξέλιξή της. Δηλαδή αν ξεκινάς με τη λογική ότι ξεκινάς με
πρόβλημα/υστέρηση αυτό σε ακολουθεί και σαν ψυχολογία και σαν φιλοσοφία και σε κάνει
τελικά να έχεις υστέρηση. Αν ξεκινάς με τη λογική ότι θα είμαι τόσο καλή όσο θα πρέπει να
είμαι ή αν ο συνάδελφός μου είναι καλύτερος από μένα γιατί όχι, δεν είναι θέμα γυναίκας ή
άνδρα, είναι θέμα competence, αξίας, δυνατοτήτων, και το παλεύεις και είσαι ανοιχτός και σε
άνδρες και σε γυναίκες και σε όλο αυτό, βγαίνει. Γενικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να πέφτουμε
στην παγίδα να αισθανόμαστε καλύτερες ή χειρότερες ή μειονεκτικά ή παραπάνω. Είμαστε
όλοι ίσοι αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Ο καθένας μέσα από τις ιδιαιτερότητες που έχει στο
χαρακτήρα ή στις γνώσεις μπορεί να φανεί και να προχωρήσει. Υπάρχουν βέβαια και
αρρωστημένα περιβάλλοντα, δε μιλάμε για αυτά, μιλάμε για ένα φυσιολογικό εργασιακό
χώρο». Μία άποψη η οποία εκτέθηκε από αρκετές γυναίκες, συγκεκριμένα, το 40% του
δείγματος στη συγκεκριμένη ερώτηση και αξίζει να αναφερθεί, αφορά το θέμα της ευθύνης
που φέρουν οι γυναίκες στο φαινόμενο του Glass Ceiling. Η συμμετέχουσα με τον αριθμό 9,
σημειώνει: «Πιστεύω ότι το Glass Ceiling υπάρχει αλλά έχουν και τα 2 φύλα ευθύνη για
αυτό. Και η γυναίκα από μόνη της πολλές φορές αυτοπεριορίζεται και πολλές φορές δεν
δείχνει ενδιαφέρον για την απόκτηση μιας ηγετικής θέσης. Αυτό από μόνο του κάτι δείχνει.
Και οι ίδιες οι γυναίκες ή επιλέγουν μια άλλη προτεραιότητα, που είναι σεβαστό, ή και να το
ήθελαν δεν αφήνουν τον εαυτό τους ούτε να το σκεφτεί ούτε να το οραματιστεί. Δεν είναι ότι
δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Από τους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί εγώ
όλα αυτά τα χρόνια από τον κόσμο των επιχειρήσεων, μόνο το 20% των γυναικών είχε αυτό
το drive και την αίσθηση αυτοπραγμάτωσης που έπαιρνε από τη δουλειά του. Ο κόσμος των
γυναικών είναι πλούσιος γενικά. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, η οικογένεια, ή η προσωπική
ανάπτυξη. Για τους άνδρες είναι αλλιώς τα πράγματα. Η αυτοπραγμάτωση είναι μόνο η
δουλειά τους. Για αυτό οι γυναίκες που θέλουν να ανέβουν θα χρειαστεί να το πάρουν λίγο
πιο σοβαρά. Δεν αρκεί να λέμε ‘γιατί οι άνδρες μας βάζουν Glass Ceiling’. Θα πρέπει να
αξιολογήσουμε τον εαυτό μας, να δούμε τι θέλουμε, ποια είναι τα δυνατά μας σημεία, πως
μπορούμε να αφήσουμε ένα impact στη δουλειά μας και να κατευθυνθούμε προς αυτές τις
επιχειρήσεις και τους κλάδους». Η συμμετέχουσα με τον αριθμό 6, συμπληρώνει: «. Πιστεύω
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ότι υπάρχει και ένα Glass Ceiling από τις γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες είμαστε λιγότερο
διεκδικητικές από τους άνδρες. Μας έχουν μεγαλώσει με αυτό τον τρόπο. Ένας άνδρας το
κοινωνικό του περιβάλλον περιμένει να εξελιχθεί, να βγάλει λεφτά… Χαρακτηριστικό
παράδειγμα τα αυτοκίνητα. Εμάς οι εταιρίες μας δίνουν εταιρικά αυτοκίνητα. Σε όλα μου τα
χρόνια δεν έχω δει γυναίκα να ασχολείται τόσο με το τι αυτοκίνητο θα πάρει. Για τους άνδρες
είναι και λόγος να αλλάξουν εταιρία. Γιατί έχουν συνδέσει το αυτοκίνητο με μια εικόνα, ένα
στάτους, δηλαδή ο άνδρας έχει γαλουχηθεί από την οικογένειά του ότι πρέπει να πάει ψηλά,
πρέπει να πετύχει, πρέπει να φροντίσει την οικογένειά του. Οι γυναίκες έχουν γαλουχηθεί με
άλλο τρόπο και πολλές φορές έχουν μάθει να ικανοποιούνται με λίγα και να μη θέλουν
παραπάνω. Δηλαδή μπορεί πολλές φορές το Glass Ceiling να το βλέπουν και να μην υπάρχει.
Για πολλούς λόγους. Και λόγω έλλειψης στήριξης και λόγω του ότι πιστεύουν ότι δεν θα τα
καταφέρουν. Οι άνδρες συνήθως έχουν μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό τους από ότι είναι
ενώ η γυναίκα μπορεί να υποτιμά τον εαυτό της σε σχέση με αυτό που είναι. Οι γυναίκες
κάνουν downplay. Δε θα πάνε να πουλήσουν τον εαυτό τους πάρα πολύ εύκολα. Ο άνδρας
δεν κολλάει σε αυτά».
Στο ανδρικό δείγμα επίσης ακούστηκαν πολλές διαφορετικές γνώμες, με επικρατέστερη κατά
ποσοστό 42.85% τη γνώμη που θέλει το φαινόμενο του Glass Ceiling να μην έχει εξαλειφθεί
εντελώς στον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας του 2019. Ενδεικτικά, ο συμμετέχων με
αριθμό 11 αναφέρει: «Στην Ελλάδα ενδεχομένως (οι οργανισμοί στηρίζουν τις γυναίκες)
αρκετά λιγότερο από ότι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο έντονη η στήριξη που
λαμβάνουν οι γυναίκες. Στην Ελλάδα είναι μικρότερη αλλά νομίζω ότι πλέον θεσμικά
επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, αν μη τι άλλο στις μεγάλες να ενισχύουμε τις γυναίκες να
αναλαμβάνουν κάποιες ηγετικές θέσεις. Ίσως η Ελλάδα να έχει τη δικαιολογία ότι μια τέτοια
πολυτέλεια δεν την είχε μέσα στην κρίση, δηλαδή ήταν τόσο έντονος ο αγώνας της επιβίωσης
της επιχείρησης που δεν είχες την πολυτέλεια να προσαρμόσεις και τη λειτουργία της
επιχείρησης με βασικές αρχές της εταιρικής δικαιοσύνης. Άρα η κρίση την δικαιολογεί και σε
αυτό το κομμάτι». Εξίσου επικρατούσα σε ακριβώς ίδιο ποσοστό 42,85%, είναι και ακριβώς
αντίθετη άποψη μέσα στο δείγμα, δηλαδή η πεποίθηση ότι πλέον το φαινόμενο του Glass
Ceiling στους Οργανισμούς έχει εξαλειφθεί. Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων με τον αριθμό 17,
αναφέρει: «Πιστεύω ότι πλέον οι Οργανισμοί δίνουν ευκαιρίες στις γυναίκες, και ειδικά στον
τομέα που κινούμαι εγώ, στον χρηματοοικονομικό, και μάλιστα σε συγκεκριμένα κομμάτια
πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι και πολύ πιο αποτελεσματικές από τους άνδρες. Παραδείγματος
χάριν στα κομμάτια των πωλήσεων ή στη διοίκηση πωλήσεων. Οι γυναίκες δείχνουν
ιδιαίτερες, έχουν κάποια ιδιαίτερη δυναμική και έχουν κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα.
Πολλές φορές είναι πιο ενεργητικές, είναι πιο σκληρές… Άρα θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό
αναγνωρίζεται. Άρα ναι, δίνονται ευκαιρίες». Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερώτησης
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ωστόσο, δόθηκε ακόμα μια απάντηση η οποία αφ’ ενός μεν δεν ήταν καταληκτικά θετική ή
αρνητική, και αφετέρου έθετε συγκεκριμένες παραμέτρους κι συνθήκες για να μπορέσει να
εξαχθεί ένα σαφές συμπέρασμα για την ύπαρξη ή όχι του φαινομένου. Συγκεκριμένα, ο
συμμετέχων με τον αριθμό 15, παραθέτει: «Το θέμα αυτού του φαινομένου, του Glass
Ceiling, εξαρτάται από τη φύση της επιχείρησης. Δηλαδή σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν
αρχές εταιρικής διακυβέρνησης το φαινόμενο είναι πολύ περιορισμένο και δεν επηρεάζεται
και από το φύλο κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή όπου υπάρχουν διαδικασίες λειτουργίας της
εταιρίας βάσει αρχών – και αυτό είναι εταιρική διακυβέρνηση – και λογοδοσίας, τέτοια
φαινόμενα δεν παρατηρούνται και για αυτό βλέπει κανείς πιο πολύ σε πολυεθνικές εταιρίες
ότι το career path ενός ανθρώπου είναι πολύ ξεκάθαρο, μπορεί να εξελιχθεί και δεν υπάρχουν
τέτοια προβλήματα. Εκτός φυσικά από προσωπικές κόντρες ή οτιδήποτε άλλο, παντού
υπάρχουν αυτά. Στις υπόλοιπες όμως επιχειρήσεις, και δυστυχώς εδώ είναι και η πλειοψηφία
των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδίως αυτές που ο μέτοχος ταυτίζεται με τη διοίκηση, για τις
οικογενειακές να το πω επιχειρήσεις, το φαινόμενο είναι πολύ έντονο. Και επειδή λόγω των
κοινωνικών συνθηκών οι επιχειρηματίες στην πλειοψηφία είναι άνδρες, το θέμα της εξέλιξης
των γυναικών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο χωρίς όμως αυτό να εξαρτάται αποκλειστικά από
το θέμα του φύλου. Ούτως η άλλως είναι δύσκολη η εξέλιξη σε κάθε επιχείρηση γιατί
προηγείται ο συγγενής, ο γιος, η κόρη.. για εξέλιξη σε ηγετικές θέσεις».
Η επόμενη ερώτηση της συνέντευξης, εξετάζει τις αντιλήψεις των ανδρών και γυναικών σε
σχέση με την ύπαρξη διαφοράς στα ηγετικά μοντέλα συμπεριφοράς ανάμεσα στα 2 φύλα. Η
ύπαρξη της συγκεκριμένης ερώτηση, αποσκοπεί στο να συλλέξει τις εμπειρίες των
συμμετεχόντων από τα εταιρικά περιβάλλοντα στα οποία δραστηριοποιούνται με σκοπό να
καταλήξει στο συμπέρασμα αν τελικά οι γυναίκες ηγούνται με διαφορετικό τρόπο από ότι οι
άνδρες.
Αναφορικά με το γυναικείο δείγμα, το 60% των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι πράγματι το
ηγετικό στυλ των γυναικών διαφέρει από το αντίστοιχο των ανδρών. Από τον αριθμό των
γυναικών συμμετεχόντων που εντόπισαν διαφορές, το 66,7% ανέφερε το στοιχείο της
ευαισθησίας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης πιο ως έντονο στις
γυναίκες από ότι στους άνδρες. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 9 αναφέρει: « Οι
διαφορές είναι αρκετές. Η πιο έντονη είναι ότι στη γυναίκα η συναισθηματική νοημοσύνη
είναι πιο ανεπτυγμένη όπως και η ενσυναίσθηση, το να μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου ή
η δυνατότητα να ελίσσεται. Δεν είναι ότι οι άνδρες δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, απλά στις
γυναίκες είναι πιο φυσικά και πιο ανεπτυγμένα. Και από την άλλη η ανδρική ηγεσία είναι
συχνά πιο ηγουμενική και δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας που επίσης εμπνέει τους
ανθρώπους. Τις περισσότερες φορές διαφορετικά πράγματα σε εμπνέουν σε έναν άνδρα και
διαφορετικά σε μια γυναίκα». Δύο ακόμα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν ως πιο έντονα
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στις γυναίκες σε ένα ποσοστό 33,4% ήταν αυτά της διπλωματίας και του multitasking.
Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 8 αναφέρει: «Οι γυναίκες θεωρώ ότι έχουμε λίγο
πιο πολύ τη διπλωματία μέσα μας και αυτό μας βοηθά και στη σχέση με τους συναδέλφους
και τους συνεργάτες και στη σχέση με τους πελάτες, αν έχουμε πελάτες, σε μακροπρόθεσμη
φάση. Επίσης νομίζω ότι κάποιες φορές είμαστε καλύτερες multitaskers. Ίσως αυτό
καλλιεργείται και από την ανάγκη να συνδυάσουμε προσωπική, επαγγελματική και
οικογενειακή ζωή. Μαθαίνουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να κρατάμε
πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη και αυτό βγαίνει και στη δουλειά. Και αυτά
νομίζω ότι είναι στοιχεία που στη σύγχρονη επιχείρηση είναι αναγκαία». Τέλος, κάποια
επιπλέον χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν ως πιο ισχυρά στις γυναίκες σε ποσοστά 16,7%,
ήταν αυτά της ικανότητας ανάληψης περισσότερων calculated risks, της ευκολότερης
διαχείρισης συγκρούσεων και της συνεργατικότητας. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον
αριθμό 1, δηλώνει: «Η γυναίκα και ο άνδρας είναι δύο διαφορετικά είδη. Είμαστε
διαφορετικοί στον τρόπο σκέψης. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί κιόλας στον τρόπο του
management. Οι γυναίκες είμαστε πιο πολύπλοκες και παράλληλα πιστεύω ότι μπορούμε να
πάρουμε περισσότερα calculated risks. Ρίσκα που έχουμε δει και τις πιθανές κακοτοπιές που
μπορεί να έρθουν μέσα από αυτό το ρίσκο. Οι άνδρες επειδή έχουν πολύ πιο ευθύ τρόπο
σκέψης μπορεί ίσως αν υπάρχουν κάποια ρίσκα να πάνε πιο πολύ καλά πιο γρήγορα, αλλά
μπορεί παράλληλα να πάνε πολύ πιο γρήγορα και να αποτύχουν. Επειδή ακριβώς το μυαλό
τους λειτουργεί πιο ευθεία. Είπαμε θα κάνουμε αυτό, θα πάμε εκεί, μπαμ μπάμ έτσι. Εμείς
σκεφτόμαστε ‘αν πάμε εκεί μπορεί να γίνει αυτό’, έτσι είμαστε και στην προσωπική μας
ζωή». Μια κοινή παραδοχή που μοιράστηκε το δείγμα σε ένα ποσοστό 30%, είναι το γεγονός
ότι μια σκληρή γυναίκα ηγέτιδα είναι πολύ πιο σκληρή από έναν άνδρα συνάδελφό της.
Συγκεκριμένα, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 1, με αφορμή την προηγούμενή της δήλωση
που αναφέρθηκε, συμπληρώνει: «Οι γυναίκες μπορούνε πιστεύω να γίνουν και πιο σκληρές
αν χρειαστεί από τους άνδρες. Γιατί ακριβώς αυτό που μας έχει δώσει η φύση, το να
γινόμαστε μητέρες μας κάνει να αντέχουμε πράγματα, οπότε μπορείς και να σκληρύνεις λίγο
και εκεί θέλει μια προσοχή στις γυναίκες. Μεταξύ του ‘είμαι μια καλή ηγέτης’ και ‘είμαι μια
σκληρή ηγέτης’. Οι άνδρες συνήθως έχουν μια αυστηρότητα διαφορετική από τη σκληρότητα
της γυναίκας. Η γυναίκα μπορεί να γίνει πραγματικά σκληρή. Σε όποιο επίπεδο και να είσαι,
αν είσαι γυναίκα η αν είσαι άνδρας όταν φτάνεις σε υψηλό επίπεδο ηγεσίας και διοικείς
ανθρώπους, έχει μια μεγάλη δυσκολία στο να κρατήσεις ισορροπία, το να συνεχίσεις να είσαι
κοντά σε ανθρώπους και παράλληλα να κρατάς και μια καλά εννοούμενη απόσταση για να
τους δίνεις και όραμα και aspiration, ότι δεν είμαστε φίλοι αλλά είμαστε και φίλοι. Αυτό είναι
μια μεγάλη πρόκληση». Ανάλογα με το ποσοστό του δείγματος που υποστήριξε την ύπαρξη
διαφορών ανάμεσα στα ηγετικά στυλ τω δύο φύλων, υπάρχει και το ποσοστό των
συμμετεχόντων που αγγίζει το 40% και υποστήριξε ότι δεν υφίστανται διαφορές ανάμεσα
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στα ηγετικά στυλ του άνδρα και της γυναίκας. Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 10,
αναφέρει: «Για μένα το γεγονός και μόνο ότι μιλάμε για γυναικείο και ανδρικό στυλ ηγεσίας
σημαίνει ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να αναγνωρίσουμε ότι η ηγεσία έχει
κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να
ακολουθήσουν. Αν με ρωτήσεις τι βλέπω θα σου έλεγα ότι βλέπω ότι οι γυναίκες είναι λίγο
πιο multitaskers σαν ηγέτες ενώ οι άνδρες δεν είναι. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι το ένα είναι
καλό και το άλλο είναι κακό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η σωστή ηγεσία έχει κάποια
χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι ‘γυναικεία’ ή ‘ανδρικά’ ή ότι ας πούμε ‘αυτό το
χαρακτηριστικό της ηγεσίας το πάνε καλύτερα οι άνδρες ή στο άλλο χαρακτηριστικό της
ηγεσίας είναι καλύτερες οι γυναίκες. Πιστεύω ότι η σωστή ηγεσία θα πρέπει να έχει κάποια
χαρακτηριστικά, δηλαδή το lead by example ας πούμε που το πιστεύω πάρα πολύ, το οποίο
αν το σκεφτείς δεν είναι ούτε γυναικείο ούτε ανδρικό». Ακόμα, η συμμετέχουσα με τον
αριθμό 5, συμπληρώνει: «Δεν πιστεύω στις διαφορές των στυλ ηγεσίας λόγω φυλου. Πιστεύω
ότι υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι που ανάλογα με την προσωπικότητα και τα ερεθίσματα
που έχουν πάρει στη ζωή τους, τον τρόπο που μεγάλωσαν και τις αξίες τους, υιοθετούν
διαφορετικά χαρακτηριστικά ηγεσίας, γιατί κιόλας δεν είναι στυλ 1,στυλ 2,στυλ 3, είναι
επιμέρους χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν πολλά διαφορετικά στυλ. Οπότε γενικά δεν
συμφωνώ με το να διαχωρίζουμε ανδρικό και γυναικείο στυλ. Υπάρχει η μυθολογία που λέει
ότι το ανδρικό στυλ είναι πιο οριοθετημένο και αυστηρό και έχει να κάνει περισσότερο με τις
διαδικασίες και ότι το γυναικείο έχει να κάνει περισσότερο με την επικοινωνία και τους
ανθρώπους κλπ, και απλά νομίζω ότι μιλάμε για διαφορετικά χαρακτηριστικά όπου το
ιδανικό είναι να συνδυάζονται με μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ισορροπία. Εμένα αυτό
που με ενδιαφέρει όταν κρίνω έναν ηγέτη είναι το πώς είναι σαν ηγέτης, όχι το πώς είναι σαν
ηγέτης άνδρας ή σαν ηγέτιδα γυναίκα. Αν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχω στο μυαλό μου
για την ανδρική ηγεσία. Δηλαδή αν ένας άνδρας υιοθετεί ένα στυλ ηγεσίας που εμείς το
χαρακτηρίζουμε γυναικείο πώς θα τον κρίνω? Θετικά ή αρνητικά? Νομίζω πέφτουμε πολύ
συχνά σε αυτή την παγίδα και σίγουρα θα έχεις ακούσει να κρίνονται αρνητικά οι γυναίκες
ηγέτιδες που δεν ακλουθούν ένα ‘γυναικείο’ στυλ ηγεσίας. Νομίζω πρέπει να ξεφύγουμε από
αυτό το πλαίσιο τελείως και να αρχίσουμε να μιλάμε για χαρακτηριστικά/αξίες ηγεσίας».
Στην περίπτωση του ανδρικού δείγματος, σύμφωνο με την άποψη ύπαρξης διαφορών
ανάμεσα σε ηγετικές συμπεριφορές ανδρών και γυναικών ήταν το 57,2% (4 συμμετέχοντες
στους 7) των συμμετεχόντων. Αναφορικά με τις διαφορές που εντόπισε το συγκεκριμένο
δείγμα, η επικρατέστερη σε ποσοστό 75% (3 συμμετέχοντες στους 4) αφορούσε την έντονη
σκληρότητα των γυναικών ηγετών σε σχέση με τους άνδρες, γεγονός που ακούστηκε σε ένα
ποσοστό και από το γυναικείο δείγμα. Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων με το νούμερο 14
αναφέρει: «Νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις στο θέμα της διοίκησης, αν
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υποθέσουμε ότι έχουμε μια γυναίκα και έναν άνδρα και είναι στο ίδιο επίπεδο από άποψη
γνώσεων και δυνατοτήτων, η γυναίκα είναι λιγότερο συναισθηματική και πιο αποφασιστική
στο πως θα επιβάλλει κάποια πράγματα. Ο άνδρας θα είναι λίγο πιο διπλωμάτης και αυτό
καμιά φορά του στοιχίζει και είναι πρόβλημα. Όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν και με τη
δομή της επιχείρησης». Ακόμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη του συμμετέχοντα με
το νούμερο 12, ο οποίος υπογραμμίζει ότι: «Το γυναικείο στυλ διοίκησης έχει περισσότερο
ευαισθησία θα έλεγα, όμως οι διοικήσεις των εταιριών δεν το καταλαβαίνουν. Όταν λέω
ευαισθησία εννοώ ότι καταλαβαίνει τις λεπτομέρειες, έχει ενσυναίσθηση κλπ.. Όμως σιγά
σιγά διαπιστώνει ότι οι διοικήσεις δεν το θέλουν αυτό το πράγμα και αρχίζει και σκληραίνει.
Και η σκληρή γυναίκα είναι πολύ πιο σκληρή από ένα σκληρό άνδρα». Ειδικότερα, η
τελευταία πρόταση έχει παρατεθεί ξανά από άλλη συμμετέχουσα στο γυναικείο δείγμα. Ο
συμμετέχων με το νούμερο 17, ταυτίζεται εξίσου με τις δύο προηγούμενες απόψεις
συμπληρώνοντας: «Αυτό που διαφοροποιεί είναι ότι οι γυναίκες μου φαίνεται ότι σκέφτονται
πιο ορθολογικά από τους άνδρες, με λιγότερο συναίσθημα και επειδή συναλλάσσονται με το
λεγόμενο ανδρικό-δυνατό φύλο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο να είναι πιο σκληρές στις
αποφάσεις τους. Οι άνδρες αντίστοιχα, ειδικά όταν έρχονται στο σημείο να πάρουν κάποιες
αποφάσεις για γυναίκες βάζουν πιο πολύ συναίσθημα και επειδή θεωρείται και καλά στο
στερεότυπό του ‘ασθενές φύλο’, πιθανότατα βάζουν περισσότερο συναίσθημα και το
σκέφτονται 2 φορές. Άρα οι γυναίκες είναι πιο σκληρές και πιο αποφασιστικές. Και σε αυτό
το σημείο διαφοροποιούνται και για αυτό μέχρι ένα ορισμένο σημείο είπα ότι είναι και πιο
αποτελεσματικές από τους άνδρες». Πέρα από το συναίσθημα και την αποτελεσματικότητα
που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα αποσπάσματα ως επιπλέον στοιχεία διαφοροποίησης
των ανδρών από τις γυναίκες ηγέτιδες, σαν επιπλέον χαρακτηριστικά διαφοροποίησης
αναφέρθηκαν η δυνατότητα της γυναίκας να πολυδιασπάται και να καταπιάνεται με πολλές
αρμοδιότητες ταυτόχρονα σε ποσοστό 14.3% και η παραπάνω αφοσίωση της γυναίκας στο
άμεσο αποτέλεσμα, όταν ταυτόχρονα οι άνδρες συνάδελφοί τους είναι παραπάνω
οραματιστές και βλέπουν πιο μακροπρόθεσμα, σε εξίσου ίδιο ποσοστό της τάξης του 14.3%.
Ωστόσο, υπήρξε και ένα ποσοστό ανδρών, και συγκεκριμένα το 42.8% του δείγματος που
υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες
ηγέτιδες. Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων με τον αριθμό 15 σημειώνει: «Εγώ να σας πω την
αλήθεια - όχι το πιστεύω - είναι δεδομένο, ότι υπάρχουν διαφορετικά στυλ διοίκησης, αλλά
αυτό δεν εξαρτάται από το φύλο. Απλά τι γίνεται? Επειδή υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό
γυναικών που καταλαμβάνει ηγετικές θέσεις, δημιουργείται η εντύπωση της ύπαρξης
κάποιου γυναικείου στυλ ηγεσίας. Σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, οι γυναίκες που
καταφέρνουν εν τέλει να εξελιχθούν σε ηγετικές θέσεις, έχουν κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά γιατί δεν θα μπορούσαν αλλιώς να ξεχωρίσουν από τους άνδρες για να
διεκδικήσουν την ίδια επαγγελματική εξέλιξη. Άρα σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία αυτό
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ερμηνεύεται σαν γυναικείο στυλ διοίκησης. Σε κοινωνίες όπου υπάρχει ισότιμη συμμετοχή
ανδρών και γυναικών το στυλ της ηγεσίας δεν χαρακτηρίζεται από το φύλο. Προφανώς
υπάρχουν διάφορα μοντέλα και στυλ διοίκησης, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό
μπορεί κάποιος να το συσχετίσει με το φύλο, και άλλωστε μια τέτοια θεώρηση, θα
αποτελούσε ουσιαστικά αποδοχή της ύπαρξης διαφορών σε πνευματικό και διανοητικό
επίπεδο μεταξύ των φύλων, κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θέλουμε να εξαλείψουμε από τη
σύγχρονη κοινωνία. Κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει κάτι τέτοιο».
Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης, παίρνοντας αφορμή πάλι από την εμπειρία των
συμμετεχόντων στο χώρο των επιχειρήσεων, επικεντρώνεται σε τυχόν προτάσεις που θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν σε έναν Οργανισμό και θα σχετίζονται με την αξιοποίηση του
γυναικείου εργατικού δυναμικού για την απόδειξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Μία πολιτική η οποία προτάθηκε από το 40% του δείγματος είναι αυτή της ίσης μεταχείρισης
και της εξάλειψης φυλετικών στερεοτύπων μέσα σε έναν Οργανισμό. Ενδεικτικά, η
συμμετέχουσα με τον αριθμό 1 αναφέρει: «Ένας Οργανισμός μπορεί να αξιοποιήσει τις
γυναίκες του δίνοντας τους τις ίδιες ευκαιρίες που δίνει στους άνδρες. Να προχωράει τον
καλύτερο. Για εμένα δεν υπάρχει γυναίκα και άνδρας. Υπάρχουν στελέχη που θα πρέπει
ανάλογα με τη δουλειά τους και τον τρόπο που δουλεύουν να προχωράνε ή να μην
προχωράνε. Αν αρχίσεις να λες ότι πρέπει να έχουμε 50% άνδρες-γυναίκες για να υπάρχει
ισορροπία, αν οι γυναίκες που έχεις στην εταιρία δεν αξίζουν να είναι σε αυτές τις θέσεις
όπως first line managers ή διευθυντές τμημάτων ας πούμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;
Αν πχ έχεις 6 τμήματα και στα 4 οι πιο άξιοι είναι άνδρες πρέπει να είναι άνδρες και στα 2 να
είναι γυναίκες. Αν στα 5 όμως είναι καλύτερες οι γυναίκες να είναι στα 5 γυναίκες και στο 1
άνδρας. Είναι καλό να υπάρχει ισορροπία, αν μπορείς να το πετύχεις είναι ιδανικό λόγω της
διαφορετικότητας του τρόπου σκέψης των ανδρών και γυναικών, γιατί σε έναν Οργανισμό
χρειάζονται και τα 2. Ακόμα, θα εκπαιδεύει (ο Οργανισμός) τους ανθρώπους έτσι ώστε να
μπορεί να καταλάβει τις δεξιότητές τους. Αλλιώς διαφορετικά δε νομίζω ότι μπορείς να πεις
ούτε 50-50 ούτε 60-40 ούτε τίποτα. Αυτό είναι μετά, από τη στιγμή που θα δώσεις ευκαιρίες,
θα δώσεις τη γνώση, θα δώσεις τα περιθώρια εξέλιξης, είναι ποιος θα πάρει την ευκαιρία και
θα εξελιχθεί». Ακόμα, πολλές συμμετέχουσες, συγκεκριμένα το 40% του δείγματος
αναφέρθηκαν σε βοήθειες που αφορούν τη μητρότητα και την εξισορρόπηση προσωπικής και
επαγγελματικής ζωής, όπως ευέλικτο ωράριο εργασίας, παρουσία παιδικών σταθμών στις
εταιρίες ή παροχή δυνατότητας εργασίας από το σπίτι κάποιες μέρες την εβδομάδα.
Ενδεικτικά, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 2 αναφέρει: «Ένας Οργανισμός μπορεί να
βοηθήσει τις γυναίκες υπαλλήλους του με το να τις διευκολύνει σε κάθε ρόλο τους. Αυτό θα
μπορούσε ενδεχομένως να γίνει με περισσότερες ώρες εργασίας από το σπίτι ειδικά όταν τα
παιδιά θα είναι μικρά, θα μπορούσε επίσης και κάθε επιχείρηση να έχει παιδικό σταθμό μέσα,
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κάτι πολύ απλό. Να συμπληρώσω ότι ο Οργανισμός που θα θελήσει να βοηθήσει τις γυναίκες
θα πρέπει πρώτα από όλα να τις ρωτήσει. Το ιδανικότερο θα ήταν λοιπόν να μαζέψει τις
γυναίκες σε όποια βαθμίδα και αν είναι και να του πουν οι ίδιες οι γυναίκες πώς θα είχαν μια
καλύτερη απόδοση στη δουλειά τους. Αν όχι στο 100%, έστω και στο 60% να πιάσει τις
ανάγκες τους, η όποια επιχείρηση θα απογειωθεί. Οι γυναίκες στη σημερινή εποχή ξέρουν τι
θέλουν. Όταν λοιπόν ρωτήσεις μια γυναίκα τι θέλει για να δουλέψει για σένα καλά θα σου πει
ακριβώς τις ανάγκες της. Και δεν θα υπερβάλλει γιατί όταν η γυναίκα ξέρει τι θέλει θα σου
ζητήσει ακριβώς αυτό που θέλει». Ακόμα, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 8, συμπληρώνει:
«Οι πολιτικές διευκόλυνσης για τις γυναίκες μητέρες είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί
κατά τα άλλα δεν θεωρώ ότι η σύγχρονη γυναίκα χρειάζεται

άλλου τύπου

διευκόλυνση.Mentoring και Coaching χρειάζεται ειδικά όταν παίρνει ένα καινούριο ρόλο,
όσο χρειάζεται και ένας άνδρας. Χρειάζεται, αλλά όχι περισσότερο. Από εκεί και πέρα να της
δώσεις τη δυνατότητα να μην φοβάται για τη θέση της επειδή έγινε μητέρα, να μη φοβάται
ότι όταν γυρίσει από την άδεια μητρότητας θα έχουν μεσολαβήσει εξελίξεις που δεν θα την
περιμένουν. Ένας σεβασμός εκεί νομίζω ότι θα ξεκλείδωνε πολύ τα πράγματα». Κάποιες
ακόμα πολιτικές που αναφέρθηκαν μέσα στην έρευνα σε ποσοστά 10%, είναι η αναγνώριση,
η κατανόηση και η αξιοποίηση των ταλέντων των γυναικών προκειμένου να διεκδικήσουν τις
ανάλογες θέσεις καθώς και η ύπαρξη παραπάνω σαφήνειας των χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων που αναζητούν οι Οργανισμοί και η πιο αποτελεσματική αναζήτηση των
ατόμων που τα διαθέτουν ανεξαρτήτως φύλου. Ειδικότερα, η συμμετέχουσα με τον αριθμό 9,
υποστηρίζει: «Ένας Οργανισμός θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα γυναικεία στελέχη του
καταρχάς αναγνωρίζοντάς τα. Γιατί πολλές φορές οι Οργανισμοί δεν κάνουν αυτή τη
διαδικασία, να καταλάβουν τα ιδιαίτερα ταλέντα των γυναικών που μπορούν να βοηθήσουν
μια επιχείρηση, με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτά τα ταλέντα να παραμένουν αναξιοποίητα.
Είναι λίγο και ο Οργανισμός, είναι λίγο και η γυναίκα που δεν επικοινωνούν τα ταλέντα τους
ή δεν διεκδικούν τις θέσεις που νομίζουν ότι τους αναλογούν, και έτσι χάνονται ευκαιρίες
που θα μπορούσαν να πάνε μπροστά τον Οργανισμό. Το πρώτο λοιπόν που θα έπρεπε να
κάνει ένας Οργανισμός είναι να υπολογίσει το συνολικό του capability, είτε αυτό προέρχεται
από άνδρες είτε από γυναίκες. Και γνωρίζοντας τι μπορεί να δώσει αυτή η μερίδα του
ανθρώπινου δυναμικού σου λαμβάνοντας υπόψη το σημείο που είναι και το σημείο που θέλει
να φτάσει, μπορεί να χτίσει μια στρατηγική (ο Οργανισμός) και να εντοπίσει τυχόν
ελλείμματα είτε σε εκπαίδευση, είτε σε mentoring, τα οποία θα τα αναπληρώσει για να
φτάσουν οι εργαζόμενοι στο επιθυμητό σημείο. Το σημαντικό είναι να έχεις αίσθηση. Εκεί
που θέλω να πάω τι θα χρειαστώ; Το έχω αυτό;»
Όταν η αντίστοιχη ερώτηση τέθηκε στο ανδρικό δείγμα, το μεγαλύτερό του ποσοστό, ήταν
σύμφωνο με το μεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου δείγματος, αφού το 42.85% των ανδρών,
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ανάφερε την ισορροπία αναφοικά με το φύλο και την ισότιμη αντιμετώπιση των δύο φύλων
ως τρόπο αξιοποίησης των γυναικών στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ο
συμμετέχων με τον αριθμό 15, αναφέρει: «Θεωρώ ότι μέχρι να επιτευχθεί η ισότιμη
συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στα θέματα διοίκησης και ηγεσίας, όντως πρέπει οι
επιχειρήσεις να επιδιώκουν να προωθούν γυναίκες όχι επειδή είναι καλύτερες κατ ανάγκην
από τους άνδρες, αλλά επειδή πρέπει πραγματικά να βάλουμε ένα στόχο ότι πρέπει να
υπάρχει μια ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει μια πραγματική ισότιμη συμμετοχή. Γιατί και στο
γυναικείο και στον ανδρικό πληθυσμό υπάρχουν αυτοί που είναι προικισμένοι, ταλαντούχοι,
οι άνθρωποι που έχουν διάθεση, όρεξη, δυνατότητες να λειτουργήσουν σε ένα εργασιακό
περιβάλλον, που όσο δεν εξασφαλίζεις την ποσοστιαία ισότιμη συμμετοχή χάνονται αυτά τα
ταλέντα. Άρα οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδιώκουν να εξελίσσουν τους ανθρώπους
ανεξάρτητα από το φύλο και βάσει της ικανότητας και όπου μπορούν να εξελίσσουν γυναίκες
να προηγείται αυτό. Και σας είπα το λόγο, να προηγείται για να αυξηθεί το pool των
ανθρώπων που στη συνέχεια μεσοπρόθεσμα θα μπορεί να αντλήσει κανείς ταλέντα. Αυτή
είναι μια περισσότερο στατιστική παρά κοινωνιολογική προσέγγιση του θέματος». Εκτός από
την ισορροπία και την ίση μεταχείριση των 2 φύλων στον εργασιακό χώρο, κάποιες απόψεις
εξίσου ενδιαφέρουσες που ακούστηκαν σε μικρότερα ποσοστά της τάξης του 14.28%, ήταν η
δημιουργία ενός πιο ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα είναι περισσότερο
φιλικό προς τις γυναίκες, η εργασία των γυναικών λίγο λιγότερες ώρες από ότι οι άνδρες στα
χρονικά διαστήματα όπου έχουν μικρά παιδιά ή αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, η
δημιουργία ενός επιχειρηματικού οράματος όπου ο Οργανισμός θα αναλάβει να θεσπίσει
ορισμένα μέτρα για την αξιοποίηση των γυναικών ανάλογα με την κουλτούρα του και οι
πολιτικές υποστήριξης των γυναικών που θα χρειαστεί να λείψουν βραχυπρόθεσμα από την
εργασία τους λόγω εγκυμοσύνης. Ενδεικτικά, ο συμμετέχων με τον αριθμό 11 αναφέρει: «Θα
πρέπει καταρχάς οι επιχειρήσεις να μεριμνήσουν για την ύπαρξη μιας ισότιμης αναλογίας
ανδρών και γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Γιατί αν ψάξει η επιχείρηση θα βρει. Θα πρέπει να
θέσει ένα στόχο να προσλαμβάνει γυναίκες οι οποίες θα υποστηρίζονται κατάλληλα, γιατί η
γυναίκα μπορεί να γεννήσει και να λείψει για κάποιο διάστημα, άρα να υπάρχουν υποδομές
να υποστηρίξουν τον οργανισμό την περίοδο που θα λείψει η γυναίκα». Ακόμα, ο
συμμετέχων με τον αριθμό 14 συμπληρώνει: « Επειδή οι επιχειρήσεις δεν είναι φιλανθρωπικά
ιδρύματα, το να κάνεις μια αυτόνομη πολιτική σαν επιχείρηση για τις γυναίκες, οικονομικά
δε συμφέρει. Αυτό που μπορείς να φτιάξεις σε μια επιχείρηση για να αξιοποιήσεις το ταλέντο
των γυναικών είναι να της φτιάξεις το περιβάλλον, έτσι ώστε να είναι ευχάριστο και να μην
τους δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί και το να λέγαμε ότι θα δώσουμε κάποιες παροχές στις
γυναίκες, όπως ας πούμε επιπλέον άδεια μητρότητας, αυτό θα ήταν μια ωραία ευχή, αλλά
στην πράξη γίνεται? Αυτό θα έχει ένα κόστος άρα για να το προσφέρεις στις γυναίκες από
κάπου αλλού και εις βάρος κάποιου θα πρέπει να κόψεις. Αυτό θα αποτελούσε μια μορφή
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διάκρισης. Αν ας πούμε από τα κέρδη σου έχεις να διαθέσεις κάτι παραπάνω γιατί να το
δώσεις στις γυναίκες και όχι σε μια άλλη κατηγορία εργαζομένων? Στους πιο αποδοτικούς ας
πούμε. Δεν θεωρώ σωστό να γίνονται κάποιες διακρίσεις, για να προσελκύσεις κάποιες
γυναίκες. Είμαι υπέρ της αξιοκρατικής παροχής μπόνους».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Συζήτηση Αποτελεσμάτων
Σε αυτό το σημείο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας και αναφορικά

με τα

αποτελέσματα της έρευνας που καταγράφηκαν παραπάνω, θα ερευνηθεί το αν οι απόψεις που
διατυπώθηκαν από το συνολικό δείγμα που συμμετείχε στην παρούσα μελέτη ταυτίζονται με
τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί πάνω στο θέμα της γυναικείας
ηγεσίας, ενώ παράλληλα, θα σημειωθούν συνολικά οι ομοιότητες και οι τυχόν διαφορές που
παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα δύο φύλα στα θέματα που συζητήθηκαν.
Το πρώτο ερώτημα που κλήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα να απαντήσει μέσα απο τέσσερις
διαφορετικές ερωτήσεις που κάλυπταν το γενικότερο background των στελεχών τόσο απο
άποψη εξωγενών παραγόντων όπως οικογενειακή στήριξη και μελλοντική ύπαρξη
επαγγελματικών προτύπων όσο και ενδογενών παραγόντων όπως τα εγγενή χαρακτηριστικά
που οδήγησαν στην επαγγελματική επιτυχία και το βαθμό προσωπικής φιλοδοξίας, είναι αν
πράγματι μπορούν να εντοπιστούν διαφορές ανάμεσα στα στοιχεία που προαναφέρθηκαν και
καθορίζουν την επαγγελματική εξέλιξη σε ένα βαθμό, ανάμεσα στις γυναίκες και στους
άνδρες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της συνέντευξης, οι άνδρες παρουσίασαν
μεγαλύτερο βαθμό φιλοδοξίας στο ξεκίνημα της καριέρας τους από τις γυναίκες
συναδέλφους τους, ενώ στην περίπτωση των γυναικών, η παρουσία προτύπου ως πηγή
έμπνευσης και καθοδήγησης ήταν εντονότερη. Αυτό το γεγονός ίσως να αποτέλεσε
σημαντικό παράγοντα της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών στελεχών που απάντησαν
θετικά στην ερώτηση ύπαρξης προτύπου και καθοδηγητή, καθώς, όπως σημείωσαν οι
ακαδημαϊκοί Burke & McKeen το 1990, Noe το 1988 και Ragins το 1989, για μια γυναίκα
μια σχέση mentoring μπορεί να αποβεί εξαιρετικά βοηθητική για να ξεπεράσει εμπόδια στην
επαγγελματική της εξέλιξη. Αναφορικά με το κομμάτι της οικογενειακής στήριξης, και στα
δύο φύλα οι ποσοστιαίες διαφορές ήταν ελάχιστες με αποτέλεσμα να μην διαφαίνεται ισχυρό
χάσμα. Τέλος, πέρα απο τα όμοια χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ηγετών που
αναφέρθηκαν, οι γυναίκες δήλωσαν ως ισχυρά τους στοιχεία που αποτέλεσαν καθοριστικό
παράγοντα

στην

επαγγελματική

τους

εξέλιξη

την

αυτοπαρακίνηση,

την

υψηλή

ενσυναίσθηση, την αγάπη για τη δουλειά και το πείσμα, ενώ οι άνδρες σαν ισχυρά σημεία
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ανάφεραν επιπλέον τη στοχοπροσήλωση, τη φιλοδοξία, την ανάληψη ρίσκου, την αναλυτική
σκέψη, την ανταγωνιστικότητα, την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα.
Συνοψίζοντας, παρατηρείται ότι οι άνδρες ξεκινούν την καριέρα τους με μεγαλύτερα
ποσοστά πίστης και φιλοδοξίας για την επαγγελματική τους ανέλιξη, γεγονός που μπορεί να
συνδεθεί άμεσα με τη θεωρία του Κοινωνικού Ρόλου που ανέπτυξε η ακαδημαϊκός Eagly το
1987, τα συμπεράσματα της ακαδημαϊκού Tannen το 1990, όπου στηρίζει ότι οι άνδρες να
εκπαιδεύονται στην ανεξαρτησία και την επίδειξη δύναμης και κύρους και οι γυναίκες
εκπαιδεύονται στην επίδειξη συναισθηματισμού και υποστήριξης/φροντίδας και τα
αποτελέσματα των ερευνών των Kling, Hyde, Showers & Buswell το 1999, όπου απέδειξαν
ότι οι γυναίκες συγκεντρώνουν χαμηλότερες βαθμολογίες από ότι οι άνδρες σε
χαρακτηριστικά προσωπικότητας που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση. Ωστόσο, με μια
ισότιμη οικογενειακή στήριξη και για τα δύο φύλα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε μέσα απο τα
αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και με την παρουσία προσώπων που θα εμπνεύσουν τις
γυναίκες, θα τις καθοδηγήσουν και θα τις ωθήσουν να πιστέψουν στις δυνάμεις τους, η
επαγγελματική εξέλιξη θα είναι ισάξια ανάμεσα στα δύο φύλα, όπως ακριβώς συνέβη και με
το δείγμα ανδρών και γυναικών που εξετάστηκαν, οι οποίοι είχαν ισότιμα επιτυχημένες
καριέρες. Αναφορικά με τα εγγενή χαρακτηριστικά προσωπικότητας του δείγματος
παρατηρείται ότι οι άνδρες επέδειξαν χαρακτηριστικά που σχετίζονται παραπάνω με το task
oriented στυλ ηγεσίας, το οποίο σύμφωνα με τον Yukl (2012) σχετίζεται παραπάνω με το
σχεδιασμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων, τη διανομή ρόλων, την επίβλεψη λειτουργιών
και την επίλυση προβλημάτων. Αντίθετα, κάποια απο τα χαρακτηριστικά που παράθεσαν οι
γυναίκες, όπως η υψηλή ενσυναίσθηση, δείχνουν να πλησιάζουν περισσότερο στο people
oriented στυλ ηγεσίας, όπου σύμφωνα με τον Yukl (2012), εστιάζει παραπάνω στην ποιότητα
των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στον Οργανισμό, χωρίς ωστόσο ο προσανατολισμός των
γυναικών στο συγκεκριμένο στυλ να είναι τόσο έντονος όσο αυτός των ανδρών.
Συμπερασματικά, και προς απάντηση του ερωτήματος που τέθηκε στην αρχή της συζήτησης
του πρώτου μέρους της συνέντευξης, υπάρχουν κάποιες ήπιες διαφορές ανάμεσα στα δύο
φύλα αναφορικά με το background τους και τα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούν ότι τους
βοήθησαν να αναδειχθούν επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, οι άνδρες παρουσιάζουν
ισχυρότερη φιλοδοξία και και ασθενέστερη παρουσία mentoring από τις γυναίκες, ενώ τα
εγγενή τους χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε ένα περισσότερο task oriented στυλ ηγεσίας.
Ωστόσο, κρίνοντας απο την εξίσου επιτυχημένη επαγγελματική πορεία των γυναικών,
διαπιστώνεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον
και ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας στο οποίο υπάρχει στήριξη για μια ισάξια ανέλιξη των
γυναικών στελεχών.
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Προχωρώντας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που αποτελείται απο τρεις ερωτήσεις,
στόχος είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν τελικά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες
και τους άνδρες στο πως αντιμετωπίζουν την καριέρα τους αναφορικά με το πως αξιολογούν
και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που συναντούν, τον τρόπο που διοικούν και τις
επαγγελματικές τους προτεραιότητες.
Αναφορικά με το κομμάτι των προκλήσεων στο επάγγελμα, δεν εντοπίστηκαν σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στο γυναικείο και το ανδρικό δείγμα ενώ όπως φάνηκε ανάμεσα στα δύο
φύλα, η πλειονότητα των προκλήσεων ήταν όμοιας φύσης. Μια αξιοσημείωτη διαφορά που
παρατηρήθηκε ήταν το γεγονός ότι κάποιες απο τις γυναίκες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην
πρόκληση της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, απάντηση που δεν
αναφέρθηκε στο ανδρικό δείγμα. Το γεγονός αυτό ίσως αποτελεί ένα κάποιας μορφής
έναυσμα σκέψης για τις αυξημένες υποχρεώσεις και τη δυσανάλογη κατανομή ευθυνών που
αντιμετωπίζουν τα γυναικεία στελέχη και συνήθως τους προκαλεί μια μεγαλύτερη
σύγκρουση ανάμεσα στην εργασία και την οικογενειακή ισορροπία σύμφωνα με την
ακαδημαϊκό Crystal L. Hoyt (2010). Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό θα συζητηθεί εκτενέστερα
παρακάτω. Αναφορικά με τις αξίες που ακολουθούν οι γυναίκες και οι άνδρες στον τρόπο
που διοικούν τους υφισταμένους τους, παρατηρήθηκαν κάποιες διαφορές ανάμεσα σε άνδρες
και γυναίκες, με τις γυναίκες να δίνουν παραπάνω έμφαση στο κομμάτι της δικαιοσύνης, της
επικοινωνίας και της ευελιξίας και τους άνδρες να τονίζουν τα στοιχεία της
αποτελεσματικότητας, της εργατικότητας και της επίτευξης στόχων. Ειδικότερα το θέμα της
δικαιοσύνης στον τρόπο ηγεσίας όπου αναφέρθηκε απο την πλειονότητα των γυναικών,
καθώς και αυτό της ανοιχτής επικοινωνίας, ταυτίζονται με τα ευρήματα των ακαδημαϊκών
Eagly & Johnson το 1990, όπου υποστήριξαν ότι οι γυναίκες έχουν ένα πιο δημοκρατικόσυμμετοχικό στυλ ηγεσίας προσανατολισμένο στη διατήρηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων
ενώ οι άνδρες χαρακτηρίζονται από ένα πιο αυταρχικό και απολυταρχικό ηγετικό στυλ.
Ακόμα, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος της συνέντευξης, οι αξίες που οι γυναίκες
ηγέτιδες παρουσίασαν ταυτίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με το people-oriented στυλ ηγεσίας
ενώ οι απαντήσεις των ανδρών παρουσιάζουν μεγαλύτερη συμβατότητα με το task-oriented
ηγετικό στύλ του Yukl (2012). Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο ηγεσίας που αναφέρθηκε απο
μια γυναίκα συνεντευξιαζόμενη, ήταν το lead by example, όπως το ονόμασε η ίδια, το οποίο
έχει βρεθεί στη βιβλιογραφία εξίσου με την ονομασία ‘pitching in’ (Sarla Sharma, 1990) και
σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό Wood (1975), είναι το χαρακτηριστικό εκείνο που καθιστά
πολλές γυναίκες managers σε περιόδους έντονης πίεσης σε έναν Οργανισμό να αποκλίνουν
από το ρόλο τους και να συνεισφέρουν και σε άλλες non-managerial αρμοδιότητες
προκειμένου να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Τέλος, αναφορικά με τις παραμέτρους
επιτυχίας για έναν επαγγελματία δεν εντοπίστηκαν εξίσου ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα σε
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άνδρες και γυναίκες, εκτός από κάποια μικρά ποσοστιαία χάσματα που θέλουν τις γυναίκες
να θεωρούν επιτυχημένο έναν επαγγελματία που μέσα από τη δουλειά του έχει λάβει την
αναγνώριση απο τους γύρω του και έχει καταφέρει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, ενώ
αντίστοιχα θέλει τους άνδρες να θεωρούν επιτυχημένο έναν επαγγελματία που
ανταποκρίνεται επιτυχώς στις απαιτήσεις μιας διευθυντικής θέσης

και διατηρεί την

ανταγωνιστικότητά του. Αυτές οι ποσοστιαίες διαφορές αποτελούν μια επιπλέον ένδειξη της
παραπάνω έμφασης που δείχνουν οι άνδρες ηγέτες στην αποτελεσματικότητα και την
επίτευξη στόχων και του communal orientation των γυναικών, χωρίς ωστόσο οι διαφορές
αυτές να είναι αισθητά μεγάλες ή καθολικές.
Συμπερασματικά, και προς απάντηση του ερωτήματος που τέθηκε στο δεύτερο μέρος της
συνέντευξης αυτής, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε άνδρες
και γυναίκες στο στυλ ηγεσίας τους και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την καριέρα τους,
χωρίς να σημαίνει ωστόσο ότι οι διαφορές αυτές είναι αρκετά αισθητές ώστε να θεωρηθεί ότι
καλύπτουν μια συντριπτική πλειοψηφία ανδρών και αντίστοιχα γυναικών στελεχών.
Περνώντας στο τρίτο μέρος της συνέντευξης που αποτελείται εξίσου απο τρεις διαφορετικές
ερωτήσεις, γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα αν οι γυναίκες βιώνουν εμπόδια
επαγγελματικής εξέλιξης σχετιζόμενα με το φύλο και τον κοινωνικό ρόλο που τους έχει
αποδοθεί στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες.
Όπως ίσως ήδη θα ήταν αναμενόμενο, ενώ το 80% του δείγματος των γυναικών δήλωσε ότι
έχει βρεθεί αντιμέτωπο με στερεότυπα λόγω φύλου στο χώρο εργασίας του, τα οποία και
περιέγραψε εκτενώς, το 100% των ανδρών δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε ποτέ παρόμοιο
πρόβλημα, γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη τέτοιου είδους προκαταλήψεων στο χώρο
εργασίας, ιδιαίτερα πριν απο κάποια χρόνια, όταν εκείνα τα γυναικεία στελέχη
βρισκόντουσαν ακόμα στο χτίσιμο της καριέρας τους. Τα αποτελέσματα αυτά ταυτίζονται
τόσο με τα ευρήματα της έρευνας του New York Times το 1982, όπου είχαν αποκαλύψει ότι
το 68% μορφωμένων και ικανών γυναικών είχαν καταγγείλει διακρίσεις στο χώρο εργασίας
τους λόγω προκαταλήψεων για το φύλο τους ειδικά στις ανώτερες βαθμίδες των
Οργανισμών, όσο και με τα συμπεράσματα της έρευνας του Department of Labor (Rivers
1991) όπου απέδειξε ότι το Glass Ceiling όντως υπάρχει και δεν αποτελεί αποκύημα της
φαντασίας φεμινιστικών κινημάτων, γεγονός που καθιστά ξεκάθαρο ότι οι γυναίκες πράγματι
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια διεκδίκησης ηγετικών θέσεων. Πολλά απο τα
περιστατικά στερεοτύπων και διακρίσεων που οι γυναίκες ανέφεραν στην πορεία της
συνέντευξής τους έχουν βρεθεί να περιγράφονται στις διεθνείς βιβλιογραφίες, με
χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τις μορφές διάκρισης που δέχονται οι γυναίκες που είναι
μητέρες σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους στην εργασία τους, γεγονός που πολλές
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φορές έμμεσα υενθυμίζει στις γυναίκες ότι είναι υποχρεωμένες να διαλέξουν ανάμεσα στην
καριέρα και την οικογένειά τους, όπως τόνισαν οι ακαδημαϊκοί Fanny M. Cheung και Diane
F. Halpern το 2010, καθώς και το αφιλόξενο συναίσθημα που πολλές γυναίκες δήλωσαν ότι
αισθάνθηκαν βρισκόμενες ανάμεσα σε ανδροκρατούμενες διοικητικές ομάδες, καθώς όπως
τόνισαν οι ακαδημαϊκοί Sumarjan, Ghazali & Tamby Chik το 2012, σε ανδροκρατούμενους
πολλές φορές χώρους, επικρατεί μια αμφιβολία για το αν οι γυναίκες μπορούν να εκτελέσουν
μια δουλειά το ίδιο αποτελεσματικά με έναν άνδρα.
Ακόμα, αναφορικά με τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την εξισορρόπηση προσωπικής και
επαγγελματικής ζωής, παρατηρείται ότι ενώ και τα ανδρικά και τα γυναικεία στελέχη
συμφώνησαν για τη δυσκολία της κατάστασης αυτής, οι γυναίκες σε μια συνολική ματιά
εστίασαν περισσότερο στο κομμάτι μοιράσματος του χρόνου τους ανάμεσα στη φροντίδα της
οικογένειας και των παιδιών σε περίπτωση που είχαν, ενώ οι άνδρες έδωσαν παραπάνω βάση
στη δυσκολία που προκύπτει από την πολύωρη πολλές φορές απουσία τους απο το σπίτι λόγω
πολλαπλών ευθυνών και την πολλές φορές χρονοβόρα ενασχόληση με το επάγγελμά τους.
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι ενα μεγάλο ποσοστό τόσο των ανδρών όσο και των
γυναικών ηγετών που είναι δεσμευμένοι, αναφέρθηκαν εξίσου στην πολύτιμη συνεισφορά
των συντρόφων τους στην επίτευξη εξισορρόπησης προσωπικής και οικογενειακής ζωής,
ωστόσο οι άνδρες έδωσαν περισσότερη έμφαση στη συνεισφορά των συντρόφων στη
διατήρηση της οικογενειακής ισορροπίας και τη φροντίδα της οικογένειας, ενώ οι γυναίκες
αναφέρθηκαν παραπάνω στην κατανόηση που είχαν απο τους συντρόφους τους αναφορικά με
τις απαιτήσεις της δουλειάς τους. Τέλος, αναφορικά με τις πολιτικές που ακολουθούνται για
να επιτευχθεί η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής δεν εντοπίστηκαν
ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.
Συνοψίζοντας, και προς απάντηση του ερωτήματος που τέθηκε στην αρχή του τρίτου μέρους
της συνέντευξης, παρατηρείται όντως ύπαρξη στερεοτύπων σχετιζόμενων με το φύλο τα
οποία δημιουργούν εμπόδια στα γυναικεία στελέχη που επιδιώκουν την επαγγελματική τους
εξέλιξη, ενώ αναφορικά με εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μπορούν να
εντοπιστούν κάποιες διαφορές σε κατανομή ευθυνών, οι οποίες ωστόσο δεν παρατηρούνται
σε τόσο εκτεταμένο ή έντονο επίπεδο όσο στις παλαιότερες δεκαετίες.
Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης που αποτελείται απο κάποιες γενικές ερωτήσεις για το
φαινόμενο του Glass Ceiling και τις ενδρχόμενες διαφορές στις ηγετικές συμπεριφορές
ανδρών και γυναικών, όπως αναφέρθηκε και στο κομμάτι της μεθοδολογίας, θα εντοπιστούν
τυχόν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη γενική εικόνα που έχουν σχηματίσει τα ανδρικά
και τα γυναικεία στελέχη για τα φαινόμενα που συζητήθηκαν στις ελληνικές επιχειρήσεις, και
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θα εντοπιστούν και τυχόν κοινά σημεία με τα συμπεράσματα διεθνών βιβλιογραφικών
ερευνών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των απαντήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών
ηγετών, ισχυρίστηκε την παρουσία του φαινομένου Glass Ceiling στους σύγχρονους
Οργανισμούς, όταν στο αντίστοιχο ανδρικό δείγμα, η παραδοχή ύπαρξης του εν λόγω
φαινομένου ήταν ποσοστιαία ισότιμη με την άρνηση αυτού. Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε
μια πιο συνολική εικόνα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο του Glass Ceiling
συνεχίζει να υφίσταται στους σύγχρονους Οργανισμούς, ωστόσο έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα
που έχουν οδηγήσει σε μια παραπάνω εξομάλυνσή του. Ακόμα, αρκετά μεγάλο ήταν και το
ποσοστό των στελεχών τόσο ανδρών, όσο και γυναικών που υποστήριξαν ότι πράγματι
υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που διοικεί ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ωστόσο, η
πλειονότητα των διαφορών που αναφέρθηκαν ήταν διαφορετικές ανάμεσα στο ανδρικό και το
γυναικείο δείγμα. Κάποια απο τα κυριότερα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης των δύο φύλων
που ακούστηκαν μέσα απο τις συνεντεύξεις των γυναικών, ήταν αυτό της ύπαρξης παραπάνω
ευαισθησίας, ενσυναίσθησης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων με την έννοια της διπλωματίας
και της διαχείρησης συγκρούσεων για τα γυναικεία στελέχη, γεγονός που όπως έχει ήδη
αναφερθεί, ταυτίζεται με το people oriented στυλ ηγεσίας που έχει προταθεί απο ερευνητές
στο παρελθόν. Από την άλλη, οι απόψεις του μεγαλύτερου ποσοστού του ανδρικού δείγματος
που δήλωσε την ύπαρξη διαφορών, ήταν αντιδιαμετρικά αντίθετες με τις απόψεις του
δείγματος των γυναικών, καθώς αρκετοί άνδρες ηγέτες ισχυρίστηκαν ότι οι γυναίκες είναι πιο
σκληρές απο τους άνδρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άποψη αυτή ακούστηκε και απο μια
μειονότητα του δείγματος των γυναικών. Δεδομένου του γενικότερου πλαισίου των
απαντήσεων των συνεντευξιαζόμενων που έκαναν μια τέτοια δήλωση, μπορεί να θεωρηθεί
πιθανό σαν υπόθεση οτι έχουν αντλήσει αυτές τις απόψεις επειδή στην πορεια της καριέρας
τους συναναστράφηκαν με συναδέλφους οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των γυναικών
που βιώνοντας συχνά εμπειρίες από

εργασιακά περιβάλλοντα όπου δεν αισθάνονταν

επιθυμητές από κουλτούρες που συνήθιζαν να επιβραβεύουν αρρενωπές συμπεριφορές και
χαρακτηρίζονται από στερεότυπα για την αρρενωπότητα (Steven H. Appelbaum, Lynda
Audet, Joanne C. Miller, 2002), και αποσκοπώντας στο να ταιριάξουν στις νόρμες μιας
τέτοιας οργανωσιακής κουλτούρας αναγκάζονταν να αποποιηθούν τα προσωπικά τους
χαρακτηριστικά και να υιοθετήσουν το ανδρικό στυλ ηγεσίας καμουφλάροντας τη
θηλυκότητά τους και απορρίπτοντας πολλές φορές τη δημιουργικότητά και τη γνησιότητά
τους (Athanassiades 1975). Μάλιστα, η άποψη αυτή διατυπώθηκε σχεδόν επακριβώς απο ένα
απο τα ανδρικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα. Τέλος, ένα χαρακτηριστικό που
διαφοροποιεί τις γυναίκες απο τους άνδρες ηγέτες και ακούστηκε εξίσου και απο τα δύο φύλα
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ήταν αυτό των αυξημένων multitasking ικανοτήτων από
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πλευράς των γυναικών, γεγονός που έχει αναφερθεί και στη διεθνή βιβλιογραφία με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Sarla Sharma το 1990. Η τελευταία ερώτηση η οποία
υποβλήθη στο δείγμα και αφορούσε πολιτικές στήριξης και περαιτέρω αξιοποίησης των
γυναικών στελεχών απο τους Οργανισμούς, βρήκε σύμφωνα τα δύο δείγματα, τα οποία
θεώρησαν μεγάλης σημασίας την ύπαρξη ισοτιμης μεταχείρησης των δύο φύλων σε κάθε
πτυχή της εργασίας τους και πρότειναν και την ύπαρξη πρακτικών που διευκολύνουν τις
γυναίκες μητέρες στη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Ακόμα, απο έναν άνδρα
συμμετέχοντα εκτέθηκε και η ανάγκη για ισότιμη εκπαίδευση των γυναικείων στελεχών με
τα ανδρικά αναφορικά με την εύρεση και αξιοποίηση των ταλέντων τους, έτσι ώστε να
αυξηθεί το pool των ανθρώπων που μπορούν να επιλεγούν για να προσδώσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον Οργανισμό, θέση που ταυτίζεται με τα συμπεράσματα των
ερευνητών Appelbaum, Audet & Miller το 2002, όπου υποστήριξαν ότι οι Οργανισμοί που
αγνοούν τις ταλαντούχες γυναίκες τους στερώντας τους ευκαιρίες για προαγωγή, ρισκάρουν
να τις ωθήσουν να στραφούν αλλού για εργασία και χάνουν την αξία του ανθρώπινου
κεφαλαίου τους.
Συνοψίζοντας τις πληροφορίες του παρόντος κεφαλαίου, παρκάτω παραθέτεται ένας
αναλυτικός πίνακας στον οποίο εκθέτονται τα ευρήματα της Ποιοτικής Έρευνας, οι διαφορές
ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των ανδρών και γυναικών που μελετήθηκαν, καθώς και η
ένταση της ύπαρξης των διαφορών αυτών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ
ΔΥΟ ΦΥΛΑ

Βαθμός φιλοφοξίας στην αρχή της καριέρας

Μέτριες διαφορές προς μεγάλες διαφορές
(ισχυρότερη φιλοδοξία στους άνδρες)

Οικογενειακή στήριξη
Ύπαρξη

επαγγελματικού

καθοδηγητή

Καθόλου διαφορές
προτύπου- Μέτριες προς μεγάλες διαφορές (παραπάνω
παρουσία καθοδηγητή στις γυναίκες)

Ενδογενή χαρακτηριστικά που συνέβαλλαν Μέτριες διαφορές (προσανατολισμός ανδρών
στην ανάπτυξη της καριέρας

σε task oriented χαρακτηριστικά σε σχέση με
το communal orientation των γυναικών)

Τρόπος ηγεσίας

Μέτριες προς μεγάλες διαφορές (άνδρες
εστιάζουν στην επίτευξη στόχων, γυναίκες
εστιάζουν στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη
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δικαιοσύνη)
Επαγγελματικές προτεραιότητες

Μικρές διαφορές (γυναίκες εστιάζουν σε πιο
διαπροσωπικά και κοινωνικά κομμάτια)

Διαχείρηση επαγγελματικών προκλήσεων

Καθόλου διαφορές

Αντιμετώπιση εμποδίων στην καριέρα που Μεγάλες

διαφορές

(οι

γυναίκες

σχετίζονται με προκαταλήψεις για το φύλο αντιμετωπίζουν τέτοια εμπόδια σε πολύ πιο
και

δυσκολίες

εξισορρόπησης έντονο βαθμό από ότι οι άνδρες)

επαγγελματικής - οικογενειακής ζωής
Απόψεις για Glass Ceiling και ύπαρξη Μικρές

με

καθόλου

διαφορές

(σχεδόν

διαφορών ανάμεσα στα ηγετικά στυλ του παρόμοια ποσοστά ανδρών και γυναικών
άνδρα και της γυναίκας

πιστεύουν ότι το Glass Ceiling συνεχίζει να
υφίσταται και ότι οι άνδρες ηγέτες διαφέρουν
από τις γυναίκες ηγέτιδες)
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Περιορισμοί Μελέτης

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι κρίνεται
σκόπιμο να αναφερθούν. Ο πιο σημαντικός από αυτούς τους περιορισμούς, αφορά το χρονικό
πλαίσιο των γεγονότων και εμπειριών τις οποίες κλήθηκε το δείγμα να αφηγηθεί.
Συγκεκριμένα, λόγω του γεγονότος ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατείχαν μια εξαιρετικά υψηλή
διοικητική θέση, η οποία κατά κανόνα χτίστηκε μέσα σε μια μεγάλη διάρκεια χρόνων, η
συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος ηλικιακά ανήκει σε γενιές που κατά μέσο όρο
ξεκίνησαν να εργάζονται στα μέσα της δεκαετίας του 90, οπότε τόσο το οικογενειακό τους
background, όσο και η φύση κάποιων εμποδίων που βίωσαν, τοποθετείται αναλογικά σε
παλαιότερες χρονικές περιόδους, γεγονός που οδηγεί σε μια επιφύλαξη για το αν τα
φαινόμενα που τα άτομα διηγήθηκαν, εξακολουθούν να ισχύουν στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Ο περιορισμός αυτός, έγινε μια προσπάθεια να αμβλυνθεί μέχρι ενός σημείου, μέσα απο το
τελευταίο μέρος της συνέντευξης, στο οποίο το δείγμα καλείται να απαντήσει βάσει της δικής
του εκσυγχρονισμένης ματιάς για την ενδεχόμενη ύπαρξη του φαινομένου του Glass Ceiling
και τις διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ηγέτες. Ωστόσο, υπάρχει ήδη η παραδοχή
ότι η παράθεση μιας γενικής εικόνας από πλευράς ενός συνεντευξιαζόμενου δεν μπορεί να
υποκαταστήσει ένα προσωπικό βίωμα. Ένας ακόμα περιορισμός της μελέτης, έγκεται τόσο
στον αριθμό των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, όσο και στην αριθμητική διαφορά
ανάμεσα σε ανδρικά και γυναικεία στελέχη, με τους άνδρες να υπολείπονται του γυναικείου
δείγματος κατά τρία άτομα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει την ισοτιμία στην ποσότητα
των απαντήσεων και απόψεων που εκτέθηκαν. Τέλος, ένας επιπλέον περιορισμός στην
παρούσα έρευνα, ο οποίος αφορά στο ερώτημα της δυσκολίας εξισορρόπησης οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής, είναι ότι ακριβώς το 50% του γυναικείου δείγματος δεν είχε
αποκτήσει παιδιά, τουλάχιστον ακόμη, ενώ αναφορικά με τους επτά άνδρες συμμετέχοντες
μόνο ο ένας ήταν αυτός που στη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του δεν είχε παιδιά. Ο
περιορισμός αυτός, είναι εύλογο να επηρεάσει ανάλογα και τις απαντήσεις ιδίως των
γυναικών στο ερώτημα των οικογενειακών υποχρεώσεων, καθώς η αξιολόγηση των
οικογενειακών απαιτήσεων στην περίπτωση ύπαρξης παιδιών είναι εντελώς διαφορετική σε
σχέση με τη συνθήκη της μη ύπαρξης παιδιών. Οι περιορισμοί που αναφέρθηκαν σε αυτό το
σημείο, όπως θα αναφερθεί και στην επόμενη παράγραφο εκτενέστερα, είναι δυνατόν να
εξαλειφθούν μέσα απο επόμενες έρευνες που θα διεξαχθούν, και στο παρόν ζήτημα αλλά και
σε παρεμφερείς θεματολογίες.
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Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Λόγω της ύπαρξης των περιορισμών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο,
συστήνεται η μελλοντική επανάλληψη μιας παρόμοιας ποιοτικής έρευνας τόσο με ένα
ισότιμο δείγμα ανδρών και γυναικών ηγετών, όσο και με μια επιλογή στελεχών που
δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδυς, οι οποίες κατά
προτίμηση θα ξεκινούν απο το 2010, έτσι ώστε να εξεταστεί η εξέλιξη των εν λόγω
φαινομένων σε μια πιο πρόσφατη χρονική περίοδο για να αποκτηθεί μια περισσότερο
σύγχρονη ματιά των ελληνικών επιχειρήσεων στα θέματα που συζητήθηκαν. Ακόμα
συστήνεται και η διεξαγωγή μιας παρόμοιας έρευνας και σε ποσοτικό επίπεδο, με την
παρουσία των απαιτούμενων μορφοποιήσεων. Τέλος, με αφορμή την τελευταία ερώτηση που
τέθηκε στο δείγμα, όπου αφορά τις πολιτικές αξιοποίησης και στήριξης των γυναικείων
στελεχών σε ένα εταιρικό περιβάλλον, λόγω της συχνής αναφοράς του δείγματος στη
σημασία της ύπαρξης ισοτιμίας σχετικά με το φύλο στους Οργανισμούς, συστήνεται η
διεξαγωγή μιας ποσοτικής έρευνας που να εξετάσει κατά πόσο η ισοτιμία που αναφέρθηκε
εφαρμόζεται στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο σε θέματα μισθοδοσίας και
προσλήψεων όσο και σε ζητήματα εκπαίδευσης, mentoring, προαγωγών και ποσοστόσεων.
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Παράρτημα
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1. Όταν ξεκινήσατε να εργάζεστε, φανταζόσασταν ότι θα καταφέρνατε να
χτίσετε αυτή την τόσο επιτυχημένη πορεία;
2. Υπήρξε υποστήριξη και ενθάρρυνση από την οικογένεια και τον περίγυρό σας
στην ανάπτυξη της καριέρας σας? Και γενικά πόσο σημαντική πιστεύετε ότι
είναι η στήριξη για την επαγγελματική εξέλιξη ενός ανθρώπου;
3. Υπήρξε κάποιο άτομο από τον εργασιακό σας χώρο (ή και εκτός αυτού) το
οποίο αποτέλεσε πρότυπο για εσάς και σας ενέπνευσε να εξελιχθείτε; Και αν
ναι, θα μπορούσατε να μιλήσετε για αυτό;
4. Ποιο στοιχείο του εαυτού σας θεωρείτε ότι αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα
στη σημερινή σας επαγγελματική επιτυχία;
_______________________________________________________________
5. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη μέχρι τώρα εξέλιξη της καριέρας σας;
6. Υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές/αξίες που ακολουθείτε όντας ηγέτης στον
Οργανισμό σας;
7. Πως θα ορίζατε την επαγγελματική επιτυχία σύμφωνα με τη δική σας οπτική;
_______________________________________________________________
8. Υπήρξε περιστατικό όπου βρεθήκατε στο χώρο εργασίας σας αντιμέτωπη με
εμπόδια/προκαταλήψεις λόγω του φύλου σας από συναδέλφους;
9. Κατά τη γνώμη σας είναι εφικτή η επαγγελματική επιτυχία ταυτόχρονα με την
οικογενειακή επιτυχία, και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό;
10. Ποιες πολιτικές ακολουθείτε εσείς με σκοπό να εξισσοροπήσετε
επαγγελματική και προσωπική ζωή;
_______________________________________________________________
11. Αισθάνεστε στον επιχειρηματικό κόσμο του σήμερα την παρουσία του
φαινομένου του Glass Ceiling; Θεωρείτε ότι εν έτει 2019 οι Οργανισμοί
βοηθούν τις γυναίκες να διεκδικήσουν ηγετικές θέσεις;
12. Τι πιστεύετε (αν το πιστεύετε) ότι διαφοροποιεί το στυλ ηγεσίας των
γυναικών από το αντίστοιχο ανδρικό;
13. Πως πιστεύετε ότι θα μπορούσε ένας Οργανισμός να αξιοποιήσει τη
γυναικεία ηγεσία για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
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