∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

∆ιπλωµατική Εργασία

"∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ."

του

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Κ. ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ

Επιβλέπων καθηγητής: ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού
διπλώµατος ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
µε εξειδίκευση στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σεπτέµβριος 2010

Ευχαριστίες
Κατ΄αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωµατικής µου,
∆ρ. Γεώργιο Πιπερόπουλο,
για την καθοδήγηση και βοήθειά του.
Αισθάνοµαι µεγάλη χαρά και ικανοποίηση,
που είχα την τιµή να τον έχω καθηγητή.
Θέλω να ευχαριστήσω την σύζυγό µου Ελένη
για την αµέριστη συµπαράστασή της
και κυρίως για τον χρόνο που στέρησα
τόσο σε αυτήν όσο και στον νεογέννητο υιό µας
Κωνσταντίνο.
Τέλος θέλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου
στους γονείς µου Κωνσταντίνο και ∆ήµητρα
για την διαρκή τους υποστήριξη,
που επέτρεψε την επιτυχή διεκπεραίωση των σπουδών µου.

Παρασκευάς Κ. Χατζηπασχάλης,
Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2010

2

Περιεχόµενα
Σύνοψη........................................................................................................................….5
Πρόλογος .....................................................................................................................…7
Κεφάλαιο 1 ......................................................................................................................9
Συγκρούσεις στον χώρο εργασίας ............................................................................….9

Εισαγωγή ...................................................................................................................... 9
1.1. Ο ορισµός της σύγκρουσης ................................................................................. 10
1.2. Αίτια συγκρούσεων ............................................................................................. 11
1.3. Μορφές συγκρούσεων......................................................................................... 12
1.4. Η ∆ιαδικασία της Σύγκρουσης ............................................................................ 14
1.5. Η Προσέγγιση των Συγκρούσεων ...................................................................... 15
1.6. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία διαχείρισης συγκρούσεων............. 17
1.7. Μια εναλλακτική άποψη της σύγκρουσης .......................................................... 18
1.8 ∆ιαχείριση συγκρούσεων µε κριτήριο την εφαρµογή συναισθηµατικής νοηµοσύνης.
.................................................................................................................................... 20
Κεφάλαιο 2 ....................................................................................................................21
Συναισθηµατική νοηµοσύνη ........................................................................................21

Εισαγωγή .................................................................................................................... 21
2.1. Συναισθηµατική νοηµοσύνη................................................................................ 22
2.2. ∆ιαστάσεις και ικανότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης .......................... 22
2.3. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη στον χώρο της εργασίας .................................... 26
2.4. Παράγοντες επιτυχίας – αποτυχίας στο χώρο εργασίας………………………...28
2.5 Επίλυση των συγκρούσεων µε συναισθηµατική νοηµοσύνη ............................... 30
2.6. Kλειδί επιτυχίας η συναισθηµατική νοηµοσύνη ................................................. 36
2.7. Συναισθηµατική Νοηµοσύνη και Ηγεσία στους Οργανισµούς........................... 37
2.8. Εκµάθηση συναισθηµατικής νοηµοσύνης........................................................... 38

3

Κεφάλαιο Τρίτο ............................................................................................................40
Ερευνητικό Μέρος........................................................................................................40

3.1. Στοιχεία Έρευνας................................................................................................. 40
3.2. Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test (SSEIT).................................. 41
3.3. Αποτελέσµατα πρωτογενούς έρευνας ................................................................. 45
Κεφάλαιο Τέταρτο........................................................................................................66
Συµπεράσµατα – Προτάσεις ........................................................................................66

4.1. Συµπεράσµατα..................................................................................................... 66
4.2. Προτάσεις ............................................................................................................ 70
Βιβλιογραφία ..................................................................................................................73

4

Σύνοψη
Οι συγκρούσεις είναι κάτι αναπόφευκτο

µέσα σε µία επιχείρηση. Η

αλληλεξάρτηση των µελών µιας οµάδας, η ασυµβατότητα των στόχων, η αβεβαιότητα, η
έλλειψη κατανόησης και επικοινωνίας αποτελούν πηγές έντασης και συγκρούσεων.
(Στειακάκης, Κατζός 2002)
Η σύγκρουση ορίζεται ως το αποτέλεσµα της διαφωνίας ή της αντίθεσης στο ίδιο
το άτοµο ή µεταξύ δύο ή και περισσοτέρων ατόµων ή και µεταξύ οµάδων. Πρόκειται για
µία κατάσταση ανταγωνισµού όπου µία οµάδα προσπαθεί να αποτρέψει την άλλη οµάδα
να επιτύχει τους στόχους της (Χυτήρης, 1994).
Στην παρούσα διπλωµατική θα γίνει ανάπτυξη των µοντέλων συγκρούσεων, του
ρόλου της διεύθυνσης στην εξοµάλυνση της κατάστασης, των ενεργειών που πρέπει να
γίνουν προκειµένου να επιλυθεί η κατάσταση και των βασικών δεξιοτήτων που καλείται
να διαθέτει η ηγεσία µιας επιχείρησης προκειµένου να αναγνωρίζει γρήγορα τις πηγές
συγκρούσεων ώστε να τις προλαµβάνει ή να τις αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του θεωρητικού µέρους θα υπάρξει ανάλυση της
συναισθηµατικής

νοηµοσύνης.

Σύµφωνα

µε

τους

Mayer

και

Salovey

(1990)

συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι η ικανότητα του ατόµου να κατανοεί, να ελέγχει και να
ρυθµίζει τα δικά του συναισθήµατα και τα συναισθήµατα των άλλων και να τα
χρησιµοποιεί για να κατευθύνει τη σκέψη και τη δράση του.
Η διαπροσωπική νοηµοσύνη, δηλαδή είναι η ικανότητα να καταλαβαίνουµε τους
άλλους ανθρώπους όπως τι τους παρακινεί, πώς εργάζονται και πως εµείς θα εργασθούµε
αρµονικά µαζί τους, και η ενδοπροσωπική νοηµοσύνη, η ικανότητα να σχηµατίζουµε ένα
ακριβές γνήσιο πρότυπο του εαυτού µας για να λειτουργούµε αποτελεσµατικά στη ζωή
µας, αποτελούν κατά τον Grandey (2000) τα βασικά στοιχεία της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης.
Ο D. Goleman (2000) ορίζει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως την ικανότητα να
γνωρίζουµε τα δικά µας συναισθήµατα και αυτά των άλλων, να δηµιουργούµε κίνητρα για
τον εαυτό µας και να χειριζόµαστε σωστά τόσο τα συναισθήµατα όσο και τις σχέσεις µας.
Θα

προχωρήσουµε

σε

µελέτη

των

διαστάσεων

και

ικανοτήτων

της

συναισθηµατικής µελέτης και πως επηρεάζουν την επίλυση συγκρούσεων στον
επιχειρησιακό χώρο. Οι οµάδες όταν έρχονται ευθέως αντιµέτωπες µε τη συναισθηµατική
τους πραγµατικότητα αρχίζουν µία υγιή επανεξέταση των κοινών τους συνηθειών που
δηµιουργούν και συντηρούν αυτή την πραγµατικότητα. Η µεγιστοποίηση της
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συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε την καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων όπως
αυτοεπίγνωση, αυτοδιαχείριση, κοινωνική επίγνωση και διαχείριση σχέσεων ευνοούν την
οµαλή συνεργασία µεταξύ των εργαζοµένων µιας επιχείρησης. Η εκδήλωση αµοιβαίας
ενσυναίσθησης οδηγεί µια οµάδα στην δηµιουργία και διατήρηση θετικών κανόνων αλλά
και στην καλύτερη διαχείριση των σχέσεων των µελών µεταξύ τους και της οµάδας µε τον
έξω κόσµο (Goleman, Boyatzis, McKee, 2002).
Στο τρίτο µέρος της πτυχιακής θα παρουσιαστεί έρευνα που διεξήχθη στο
εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ και αφορά τη συναισθηµατική νοηµοσύνη των εργαζοµένων και κατά
πόσο επηρεάζει τις µεταξύ τους σχέσεις καθώς και την συνολική απόδοση της εταιρίας. Τα
συµπεράσµατα από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας παρατίθενται στο
τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο.
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Πρόλογος
Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε θέµα "∆ιαχείριση συγκρούσεων στον
επιχειρησιακό κόσµο µε εφαρµογή της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Θεωρητικό
υπόβαθρο και εµπειρική διερεύνηση" γίνεται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των
µεταπτυχιακών µου σπουδών υπό την επίβλεψη του καθηγητή ∆ρ. Πιπερόπουλου
Γεώργιου.
Οι επιδράσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης διαφαίνονται ήδη έντονα στον
ελληνικό επιχειρηµατικό κόσµο. Η δυσµενής οικονοµική θέση στην οποία έχει εισέλθει η
Ελλάδα, το ασταθές εργασιακό περιβάλλον, ο αριθµός των απολυθέντων που καθηµερινά
αυξάνει και οι δεκάδες εκατοντάδες επιχειρήσεις που µάχονται να επιβιώσουν,
δηµιουργούν µία ασταθή, αβέβαιη και απειλητική πραγµατικότητα για τους εργαζόµενους.
Μέσα σε αυτό το κλίµα αυξάνεται ο ανταγωνισµός των εργαζοµένων που οδηγεί
συχνά σε συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο. Η έλλειψη ασφάλειας, το δυσάρεστο
περιβάλλον, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και οι χαµηλές αµοιβές, συµβάλουν
καθοριστικά στην γέννηση εντάσεων εντός της επιχείρησης οι οποίες ενδέχεται να
οδηγήσουν σε συγκρούσεις µεταξύ των εργαζοµένων και ενδεχοµένως και στις σχέσεις
τους µε τη διοίκηση.
Η δηµιουργία εντάσεων και συγκρούσεων αποτελεί µια νέα πραγµατικότητα στο
σηµερινό επαγγελµατικό περιβάλλον και οι ηγεσίες των επιχειρήσεων καλούνται να
αντιµετωπίσουν και να επιλύσουν αυτές τις καταστάσεις και να διασφαλίσουν
προϋποθέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας ώστε εάν δεν αποφεύγονται να επιλύονται
παραγωγικά.
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να µελετηθούν τόσο θεωρητικά όσο και
εµπειρικά, οι συγκρούσεις που λαµβάνουν χώρα µέσα στις επιχειρήσεις και ο ρόλος που
µπορεί να διαδραµατίσει η συναισθηµατική νοηµοσύνη στον έλεγχο και την επίλυσή τους.
Οι στόχοι της διπλωµατικής εργασίας είναι:
•

∆ιερεύνηση της βιβλιογραφίας στο θέµα της δηµιουργίας των
συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο και η ανάπτυξη τρόπων επίλυσης
τους.

•

Θεωρητική ανάλυση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης.

•

∆ιεξαγωγή έρευνας στην επιχείρηση ΤΙΤΑΝ

•

Ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας
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•

∆ιατύπωση

προτάσεων

και

συµπερασµάτων

σε

σχέση

µε

τα

αποτελέσµατα της έρευνας.
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Κεφάλαιο 1
Συγκρούσεις στον χώρο εργασίας

Εισαγωγή
Ο χώρος εργασίας είναι ένα περιβάλλον όπου αναπτύσσονται πολλές διαφωνίες
µεταξύ των εργαζοµένων που αναπόφευκτα οδηγούν πολλές φορές σε συγκρούσεις. Το
αρνητικό κλίµα στον εργασιακό χώρο καθώς και η ύπαρξη διαφορών σε µία οµάδα
εργασίας,

είναι

ένας

εξαιρετικά

αρνητικός

παράγοντας

που

υπονοµεύει

την

παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα των εργαζοµένων.
Ποικίλες είναι οι αιτίες γέννησης των συγκρούσεων, όπως το άγχος, η κακή
διαχείριση του χρόνου, η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας. Η σύγκρουση µπορεί να
είναι και καταστροφική και παραγωγική. Μπορεί να καταστρέψει τις εργασιακές σχέσεις ή
να δώσει την απαραίτητη ώθηση για οργανωσιακή αλλαγή και ανάπτυξη. Τα
αποτελέσµατα της σύγκρουσης µπορεί να είναι ιδιαίτερα αρνητικά για την επιχείρηση,
αφού έτσι εµποδίζεται η επίτευξη των στόχων της, δεν επιτρέπεται η αποτελεσµατική
επικοινωνία, προκαλούνται συχνά εντάσεις στις σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων και
δηµιουργείται έντονο εργασιακό stress.
Ο τρόπος µε τον οποίο τα στελέχη της επιχείρησης θα χειριστούν τη σύγκρουση
και θα τη χρησιµοποιήσουν προς όφελος του οργανισµού αποτελεί µία επιτακτική
παρέµβαση σε θέµατα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού. Μέσω της επικοινωνίας, τα
µέλη του οργανισµού δηµιουργούν και εργάζονται αντιµετωπίζοντας τις συγκρούσεις µε
τρόπους που µπορεί να είναι είτε λειτουργικοί είτε δυσλειτουργικοί (Miller, 2006).
Στον παρόν κεφάλαιο παρατίθενται βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά µε τον
ορισµός της σύγκρουσης, τα αίτια που οδηγούν σε συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, τα
είδη συγκρούσεων και τους τρόπους διαχείρισης της σύγκρουσης εντός ενός
επιχειρηµατικού οργανισµού.
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1.1. Ο ορισµός της σύγκρουσης
Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία είναι εµφανές ότι υπάρχει πληθώρα ορισµών
αναφορικά µε το τι είναι σύγκρουση. Σύµφωνα µε τους Putnam και Poole (1987) ως
σύγκρουση ορίζεται η διάδραση αλληλεξαρτωµένων ατόµων που συνειδητοποιούν την
αντίθεση των στόχων, σκοπών και αξιών τους και που θεωρούν ότι το αντίπαλο µέρος
µπορεί να παρέµβει στην πραγµάτωση των στόχων αυτών.
Ο ορισµός αυτός τονίζει τρία βασικά χαρακτηριστικά⋅ τους ασύµβατους στόχους,
την αλληλεξάρτηση και τη διάδραση. Η έννοια των ασύµβατων στόχων αναφέρεται στους
περισσότερους ορισµούς της σύγκρουσης. Μέσα σε έναν οργανισµό, η φύση της
«ασυµβατότητας στόχων» παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία. Μπορεί να προέρχεται από
αντιφατικές απόψεις για τη διανοµή των πόρων του οργανισµού, να αφορά τις
οργανωσιακές διαδικασίες ή να προέρχεται από διαφορετικούς προσανατολισµούς αξιών.
Βέβαια, η ασυµβατότητα δεν είναι επαρκής συνθήκη για να ξεσπάσει σύγκρουση στον
οργανισµό. Η σύγκρουση ανακύπτει µόνον όταν οι συµπεριφορές των µελών του
οργανισµού αλληλεξαρτώνται. Ταυτόχρονα απαραίτητη προϋπόθεση για να δηµιουργηθεί
µία σύγκρουση είναι η έκφραση της ασυµβατότητας και όχι απλώς η ύπαρξη της. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Putnam και Poole (1987) «Η επικοινωνία συνιστά την ουσία
της σύγκρουσης διότι υποστηρίζει τη δηµιουργία ζητηµάτων αντίθεσης, εκφράζει τις
αντιλήψεις της σύγκρουσης που γίνεται αισθητή από τα µέρη, µετατρέπει τα συναισθήµατα
και τις αντιλήψεις σε συγκρουσιακές συµπεριφορές και στήνει το σκηνικό για µελλοντικές
συγκρούσεις. Έτσι η επικοινωνία αποτελεί χρήσιµο όργανο σε κάθε πλευρά της σύγκρουσης,
περιλαµβανοµένης της αποφυγής της σύγκρουσης ή της καταστολής της, της ανοικτής έκφρασης αντίθεσης και της εξέλιξης των ζητηµάτων».
Η ασυµβατότητα των στόχων είναι στοιχείο που χρησιµοποιείται στον ορισµό της
σύγκρουσης που δίνεται από τους Griffin και Moorhead (1986). Σύµφωνα µε τους
συγγραφείς, η σύγκρουση είναι η αλληλεπίδραση ανάµεσα σε δύο οµάδες, όπου οι οµάδες
αντιλαµβάνονται ότι η άλλη οµάδα παρεµποδίζει τις προσπάθειες τους για να επιτύχει τους
στόχους της. Πιο συγκεκριµένα ο Jones (1994) υποστηρίζει ότι η σύγκρουση αρχίζει όταν
µία οµάδα επιδιώκει τα συµφέροντα της εις βάρος των συµφερόντων των άλλων οµάδων.
Ανατρέχοντας στον Robbins (1993) και τη θεωρία συγκρούσεως, η σύγκρουση
µπορεί να είναι το αποτέλεσµα φτωχής επικοινωνίας, δυσπιστίας και κακής διοίκησης εργασιακές σχέσεις. Σε αυτήν την άποψη η σύγκρουση είναι κακή, σε αντίθεση µε τη
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θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, η οποία ισχυρίζεται ότι η παρουσία της σύγκρουσης
στις οµάδες είναι φυσική και µπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτηµα της οµάδας.
Είναι εµφανές ότι η σύγκρουση είναι µία κατάσταση όπου η συµπεριφορά ενός
ατόµου ή οµάδας σκόπιµα επιδιώκει να εµποδίσει την επίτευξη των στόχων ενός άλλου
ατόµου ή οµάδας. (Μπουραντάς, 2002)

1.2. Αίτια συγκρούσεων
Για τον επιτυχή χειρισµό των συγκρούσεων µέσα σε µία επιχείρηση, βασική
προϋπόθεση είναι η διάγνωση και η κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών που την
δηµιουργούν. Η σύγκρουση δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί θετικά αν δεν εντοπιστούν οι
αιτίες επακριβώς. Μία από τις βασικές αιτίες αποτελούν οι συγκρουόµενοι στόχοι. Όταν
δύο άτοµα ή δύο οµάδες έχουν στόχους που η επίτευξη των µεν αποκλείει την επίτευξη
των δε, τότε το κάθε µέρος αναπτύσσει µία τέτοια συµπεριφορά που στοχεύει να
υλοποιήσει το στόχο του εις βάρος του στόχου του αντίπαλου µέρους και έτσι
δηµιουργείται η σύγκρουση. (Μπουραντάς, 2002)
Μία άλλη αιτία είναι οι περιορισµένοι πόροι. Η έλλειψη επαρκών πόρων δεν
επιτρέπει την ικανοποίηση των αναγκών όλων των εργαζοµένων. Κατά συνέπεια
απαιτείται η άριστη αξιοποίηση στην κατανοµή των πόρων. Το πρόβληµα είναι ότι
συνήθως οι διευθυντές δεν συµφωνούν µε τους εργαζόµενους και τα συνδικάτα οπότε και
είναι δύσκολο να αποφευχθούν οι συγκρούσεις. (Mullins, 1996)
Η µη αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των ατόµων και των οµάδων στην
επιχείρηση αποτελεί σηµαντική πηγή παρεξηγήσεων και συγκρούσεων. Η έλλειψη
πληροφοριών, η κακή µετάδοση, σύλληψη και µετάφραση των µηνυµάτων δεν επιτρέπουν
την αλληλοκατανόηση και µετάφραση των ατόµων και συνεπώς οδηγούν σε παρεξηγήσεις
και συγκρούσεις. (Μπουραντάς, 2002)
Η κακή επικοινωνία µεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης µπορεί να
δηµιουργείται είτε από κακές συνθήκες στο χώρο, είτε από κακή συµβατότητα µεταξύ των
χαρακτήρων των εργαζοµένων ή και ακόµη από δηµογραφικές διαφορές µεταξύ τους. Οι
διαφορετικές αντιλήψεις και τα διαφορετικά πιστεύω των ατόµων και των οµάδων
αποτελούν συχνά πηγή συγκρούσεων.
Είναι πιθανό επίσης να δηµιουργηθούν συγκρούσεις από λάθος χειρισµούς των
προϊσταµένων µιας επιχείρησης, οι οποίες ακολούθως κρίνονται από τους υφισταµένους
και τους προκαλούν αµφιβολίες για την ηγεσία τους. Από την άλλη πλευρά, όταν µια
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διοίκηση είναι αποδεκτή από το σύνολο των εργαζοµένων, προβληµατίζει και δηµιουργεί
συγκρούσεις σε περιπτώσεις που αλλάζει η δοµή της ή σε περιπτώσεις που αλλάζει στάση.
Η αντιλαµβανόµενη ανισότητα είναι επίσης πηγή σύγκρουσης. Εάν οι εργαζόµενοι
θεωρούν ότι γίνονται διακρίσεις σε βάρος τους, σε σχέση µε άλλους εργαζόµενους ή τους
µετόχους, θα αντιδράσουν ώστε να διορθώσουν την κατάσταση. (March & Simon, 2003)
Τέλος συγκρούσεις µπορούν να δηµιουργηθούν όταν επηρεάζεται η σφαίρα
επιρροής ή ελέγχου ενός εργαζόµενου ή µίας οµάδας από έναν άλλο εργαζόµενο ή µία
άλλη οµάδα. Είναι σηµαντικό για την εύρυθµη και οµαλή λειτουργία µιας επιχείρησης να
σέβεται ο κάθε εργαζόµενος τις αρµοδιότητες και την θέση του συναδέλφου του .

1.3. Μορφές συγκρούσεων
Οι συγκρούσεις εντός των επιχειρήσεων µπορούν να εκδηλωθούν σε διάφορα
επίπεδα. Ως επί το πλείστον, το ενδιαφέρον των περισσότερων ερευνητών στρέφεται στο
διαπροσωπικό επίπεδο σύγκρουσης, το επίπεδο στο οποίο τα άτοµα σε έναν οργανισµό
αντιλαµβάνονται τις ασυµβατότητες στόχων. Όµως, σύγκρουση µπορεί να ανακύψει και
µεταξύ οµάδων και µεταξύ οργανισµών. Οι τρεις αυτές κατηγορίες γενικά προκύπτουν
από µάλλον διαφορετικούς βασικούς µηχανισµούς, παρότι υπάρχουν ορισµένες
αλληλεπικαλύψεις.
Στην περίπτωση των ατοµικών συγκρούσεων, οι εργαζόµενοι καθώς εκπληρώνουν
τους επαγγελµατικούς τους ρόλους, έρχονται σε σύγκρουση µεταξύ τους για πολλούς
λόγους. Σε κάποιες περιπτώσεις συγκρούονται λόγω των διαφορετικών τους πιστεύω και
ιδεών ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις γιατί ανταγωνίζονται για την απόκτηση των
περιορισµένων οργανωτικών πόρων.
Η οµαδική σύγκρουση µελετά σύνολα προσώπων µέσα σε έναν οργανισµό (π.χ.,
οµάδες εργασίας, τµήµατα) ως µέλη της σύγκρουσης. Για παράδειγµα, δύο τµήµατα που
ανταγωνίζονται για σπάνιους χρηµατοδοτικούς πόρους σε έναν οργανισµό εµπλέκονται σε
οµαδική σύγκρουση. Η σύγκρουση µεταξύ οµάδων µπορεί να γίνει πολύ περίπλοκη, όταν
τα µέλη µέσα σε µία οµάδα έχουν διαφορετικές απόψεις για τη σύγκρουση.
Παραδείγµατος χάριν, στις διαπραγµατεύσεις εργασίας, διαφορές γνωµών εµφανίζονται
συχνά µεταξύ των µελών του συνδικάτου ή των µελών της οµάδας διοίκησης που
εξετάζουν µε ποιο τρόπο µπορεί να επιλυθεί η σύγκρουση. Αυτό υποδεικνύει ότι η
σύγκρουση µεταξύ οµάδων εµπλέκει τόσο την επικοινωνία µέσα στην οµάδα για την
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καθιέρωση µιας συνεπούς θέσεως όσο και την επικοινωνία µεταξύ οµάδων για τη
διαπραγµάτευση των διαφορών. (Miller, 2006).
Οι αναγκαίες συνθήκες για την ύπαρξη οµαδικών συγκρούσεων µπορούν να
συνοψιστούν σε συνάρτηση µε τρεις µεταβλητές. Η πραγµατική ύπαρξη της ανάγκης για
συλλογική λήψη αποφάσεων, και η ύπαρξη είτε διαφοράς ως προς τους στόχους είτε
διαφοράς ως προς τον τρόπο αντίληψης της πραγµατικότητας, ή αµφοτέρων, µεταξύ των
συµµετεχόντων

στην

οργάνωση,

αποτελούν

ικανές

προϋποθέσεις

ενδοοµαδικής

σύγκρουσης. Συνεπώς υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις
ενδοοµαδικές συγκρούσεις οι οποίες δεν λειτουργούν αθροιστικά, παρά το γεγονός ότι η
µεταβολή του ενός έχει ως επί το πλείστον θετικές επιδράσεις περιορίζοντας την έκταση
µιας ενδεχόµενης σύγκρουσης. (March & Simon, 2003)
Η τρίτη µορφή συγκρούσεων µεταξύ των οργανισµών αναφέρεται σε διαφορές
µεταξύ δύο ή περισσότερων οργανισµών. Το είδος αυτό της σύγκρουσης µπορεί να αφορά
ανταγωνισµό στην αγορά, µεταξύ δύο καταστηµάτων ίσως που ανταγωνίζονται για το ίδιο
µερίδιο αγοράς, ή µεταξύ δύο επιχειρήσεων που προσπαθούν να πάρουν την ίδια σύµβαση
µε τον ίδιο πελάτη. Οι πιο ενδιαφέρουσες συγκρούσεις µεταξύ οργανισµών, όµως, µπορεί
να είναι αυτές που ανακύπτουν µεταξύ οργανισµών που συνεργάζονται, ίσως σε κοινές
συµφωνίες εργασίας ή κοινοτικές κοινοπραξίες. Το επίπεδο της σύγκρουσης αυτής, τότε,
δίνει έµφαση στο ρόλο αυτών που υπερπηδούν σύνορα - τα άτοµα στις «άκρες» των
οργανισµών που έχουν αρκετή επαφή µεταξύ οργανισµών. Γι' αυτούς που υπερπηδούν τα
σύνορα, η σύγκρουση µεταξύ οργανισµών είναι ιδιαίτερα αγχώδης, επειδή τους ζητείται
να κατανοήσουν τις ανάγκες των µελών και των δύο οργανισµών και των εξωτερικών µε
τους οποίους γίνεται συνήθως η διαπραγµάτευση (Adams, 1980).
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1.4. Η ∆ιαδικασία της Σύγκρουσης
Σε µία επιχείρηση οι εργαζόµενοι δεν µεταπηδούν αιφνιδίως από την ειρηνική
συνύπαρξη σε σχέσεις γεµάτες συγκρούσεις. Σύµφωνα µε τον Pondy (1967), τα άτοµα
µετακινούνται από τη µια φάση στην άλλη καθώς οι συγκρούσεις οξύνονται και
υποχωρούν. Ο Pondy υπέδειξε πέντε φάσεις που χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή
σύγκρουση. Στο πρώτο στάδιο υπάρχει µία υφέρπουσα σύγκρουση. Αν και δεν είναι
αισθητή, δυνητικά η σύγκρουση είναι υπαρκτή και εντοπίζει διάφορες αδυναµίες, όπως οι
διαφορές στους στόχους των εργαζοµένων και της διοίκησης, η αλληλεξάρτηση, µη
αποδεκτά κριτήρια απόδοσης και πηγές ανταγωνισµού. Επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις
για το πώς µπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση
για µια σύγκρουση.
Στο δεύτερο στάδιο η σύγκρουση γίνεται αντιληπτή. Μαζί η διοίκηση και οι
εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται την ύπαρξή της και αρχίζουν να αγωνίζονται στην εξεύρεση
των αιτιών που την προκάλεσαν, ρωτώντας και προτείνοντας ο ένας στον άλλον να
αναθεωρήσει τις θέσεις τους ώστε να έρθουν σε µία συµφωνία.
Κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσεως σύγκρουσης, της αισθητής σύγκρουσης, τα
µέρη αρχίζουν να διατυπώνουν στρατηγικές για τον τρόπο αντιµετώπισης της σύγκρουσης
και να εξετάζουν τα αποτελέσµατα που θα ήταν ή δεν θα ήταν αποδεκτά. Οι στρατηγικές
αυτές και οι στόχοι αναφέρονται στην επικοινωνία κατά τη διάρκεια της φάσεως έκδηλης
σύγκρουσης. Τέλος, η τελική φάση που συζητά ο Pondy, η µετά τη σύγκρουση φάση,
τονίζει ότι οι συγκρούσεις µπορεί να έχουν τόσο βραχυχρόνιες όσο και µακροχρόνιες
συνέπειες. Ακόµη και µετά τη διευθέτηση της η σύγκρουση µπορεί να αλλάξει τη φύση
των ατόµων, τις σχέσεις τους και τη λειτουργία του οργανισµού. (Miller, 2006)

Φάσεις της σύγκρουσης στον οργανισµό (Pondy 1967),
Φάση

Περιγραφή

Σιωπηρή σύγκρουση

Οι λόγοι σύγκρουσης υφίστανται επειδή
τα

µέρη

διαδρούν

σε

σχέσεις

αλληλεξάρτησης, όπου µπορεί να ανακύψουν
ασύµβατοι στόχοι.
Αντιληπτή σύγκρουση

Ένα ή περισσότερα µέρη
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αντιλαµβάνονται ότι η κατάσταση τους
χαρακτηρίζεται

από

ασυµβατότητα

και

αλληλεξάρτηση.
Αισθητή σύγκρουση

Τα µέρη αρχίζουν να προσωποποιούν
την αντιληπτή σύγκρουση, επικεντρώνονται
στα θέµατα της σύγκρουσης και σχεδιάζουν
στρατηγικές διαχείρισης της σύγκρουσης.

Έκδηλη σύγκρουση

Η σύγκρουση εκδηλώνεται µέσω της
επικοινωνίας. Η διάδραση µπορεί να περιλαµβάνει κύκλους όξυνσης και ύφεσης καθώς
υλοποιούνται διαφορετικές στρατηγικές.

Μετά τη σύγκρουση

Το επεισόδιο σύγκρουσης έχει και
βραχυχρόνια και µακροχρόνια αποτελέσµατα
πάνω στα άτοµα, στις σχέσεις τους και στον
οργανισµό.

1.5. Η Προσέγγιση των Συγκρούσεων
Η αποτελεσµατική προσέγγιση και αντιµετώπιση των συγκρούσεων σύµφωνα µε
τους Susan L. Carpenter και W.J.D. Kennedy (1988) µπορεί να επιτευχθεί σύµφωνα µε
κάποιες βασικές αρχές. Καταρχήν η διαµάχη πρέπει να λύνεται όσο το δυνατόν
γρηγορότερα. Είναι σκόπιµο οι υπεύθυνοι σε έναν εργασιακό

χώρο να

έχουν

προσχεδιάσει ένα πλάνο σύµφωνα µε το οποίο θα κινούνται στις εκάστοτε διαµάχες που
θα προκύπτουν και έτσι θα εξοικονοµούν πολύτιµο χρόνο.
Κατά την επίλυση των συγκρούσεων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι
στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν όσο και τα συναισθήµατα, οι προσδοκίες κτλ, σε σχέση
µε τους στόχους και τις ανάγκες είτε του ατόµου είτε της οµάδας. Για να είναι επιτυχηµένη
η επίλυση της σύγκρουσης πρέπει να βασίζεται στην λύση του προβλήµατος και όχι στις
θέσεις που έχουν προαποφασίσει να λάβουν οι οµάδες απέναντι στο πρόβληµα. Με αυτό
τον τρόπο οι οµάδες έρχονται πιο κοντά µέσω της συζήτησης και τα µέλη τους
ανακαλύπτουν κοινά χαρακτηριστικά.
Είναι σηµαντικό να λύνονται τα προβλήµατα µε τρόπο τέτοιο που να µην
προκαλεί άλλα νέα. Η διαδικασία επίλυσης µιας διαµάχης, δεν πρέπει να προσβάλει καµιά
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από τις εµπλεκόµενες οµάδες. Σε κάθε άλλη περίπτωση η διαδικασία είναι εξ αρχής
καταδικασµένη σε αποτυχία. (Carpenter, 1988)
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα άτοµα που εργάζονται σε µία επιχείρηση να
έχουν αναπτύξει µία ουσιαστική επικοινωνία µεταξύ τους. Η έλλειψη επικοινωνίας οδηγεί
σε πόλωση και αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Επικοινωνία είναι το σύνολο των γραπτών,
προφορικών, εικονικών και διαγωγικών νοηµάτων που ρέουν στην επιχείρηση από τον ένα
άνθρωπο στον άλλο άµεσα ή έµµεσα και έχουν σκοπό να διευκολύνουν την ανάθεση και
εκτέλεση των καθηκόντων καθώς και να επηρεάσουν ακόµη και ιδέες, τα συναισθήµατα,
τις πράξεις και τη συµπεριφορά των ανθρώπων. Και οι δύο διαστάσεις είναι σηµαντικές,
διότι µια επιχείρηση απαιτείται να είναι κατάλληλα οργανωµένη και να διαθέτει σωστά
κανάλια επικοινωνίας και ταυτόχρονα οι εργαζόµενοι της να είναι ικανοί να επικοινωνούν
και να µεταδίδουν τα µηνύµατα σωστά. Ο ρόλος της επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα
σηµαντικός κατά την µεσολάβηση για την επίλυση µιας σύγκρουσης, καθώς τα µέρη στη
µεσολάβηση συνεργάζονται για να αναπτύξουν µια βιώσιµη λύση. (Putnam & Poole,
1987).
Βασικό τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης αποτελεί και η ουσιαστική αντιπαράθεση
µεταξύ συγκρουόµενων, έτσι ώστε να αναπτυχθεί επικοινωνία, να γίνει αντιληπτός ο
κοινός στόχος και η αλληλεξάρτηση µεταξύ των συγκρουόµενων, να εξαλειφθούν οι
παρεξηγήσεις και να εντοπισθούν οι δυνατότητες ταυτόχρονης ικανοποίησης των αναγκών
και των στόχων όλων των µερών. Πρόκειται ουσιαστικά για µία στρατηγική συνεργασίας
για την επίλυση της σύγκρουσης. (Μπουραντάς, 2002)
Οι Blake και Mouton (1964) πρότειναν πέντε τρόπους διοίκησης συγκρούσεων. Ο
πρώτος τρόπος είναι η αποφυγή. Τα συγκρουόµενα µέρη στην περίπτωση αυτή δεν
ενδιαφέρονται για το συµφέρον των αντιπάλων και ούτε για τα συµφέροντα της
οργάνωσης. Ο δεύτερος τρόπος χειρισµού συγκρούσεων είναι η εξοµάλυνση. Η πρώτη
συγκρουόµενη

οµάδα

ενδιαφέρεται

και

ανησυχεί

για

τα

συµφέροντα

της

αντιπαρατιθέµενης οµάδας και στόχος είναι η διατήρηση µιας ειρηνικής συνύπαρξης. Ο
τρίτος τρόπος είναι ο συµβιβαστικός όπου οι συγκρουόµενες οµάδες κινούνται σε µια
µέση οδό, έτσι ώστε να µην υπάρχει νικητής και ηττηµένος ανάµεσα στους δύο. Ο
τέταρτος τρόπος χειρισµού συγκρούσεων είναι ο εξουσιαστικός όπου ο ισχυρός επιβάλλει
τον τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης. Η τελευταία τεχνική είναι αυτή της επίλυσης των
προβληµάτων. Σ' αυτήν την περίπτωση αξιολογούνται εναλλακτικοί τρόποι δράσης µε
αντικειµενικό τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τους ενδοιασµούς και τις επιφυλάξεις
αναλυτικά.
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1.6. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία διαχείρισης συγκρούσεων
Τα άτοµα που εµπλέκονται σε µία διαπροσωπική σύγκρουση επηρεάζονται κατά τη
διαδικασία διαχείρισης της σύγκρουσης από προσωπικούς, σχεσιακούς και πολιτισµικούς
παράγοντές. (Miller, 2006)
Θα περίµενε κανείς ότι τα ατοµικά χαρακτηριστικά, όπως η προσωπικότητα ή το
φύλο, θα επηρέαζαν σηµαντικά τους τρόπους µε τους οποίους επιλύεται µια σύγκρουση.
Σύµφωνα µε τα πολιτισµικά µας στερεότυπα, αναµένεται οι άντρες να χρησιµοποιούν
ανταγωνιστικές στρατηγικές, ενώ οι γυναίκες να έχουν την τάση να διευκολύνουν την
επίλυση ή να συµβιβάζονται. Μοιάζει επίσης πιθανό ότι οι άνθρωποι θα άλλαζαν τις
στρατηγικές τους σχετικά µε τη διαχείριση της σύγκρουσης, ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, όπως η επιθετικότητα, η εσωστρέφεια ή η
ανάγκη για έλεγχο.
Μελέτες όµως όπως των Putnam και Poole (1987) δείχνουν ότι, αντιθέτως, η
προσωπικότητα παίζει µικρό ρόλο στις στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων και ότι τα
ευρήµατα για τις διαφορές φύλου είναι µεικτά, καθώς τα αποτελέσµατα κάποιων ερευνών
διαψεύδουν τις στερεοτυπικές µας προσδοκίες. Οι Turner και Henzl (1987) βρήκαν ότι οι
γυναίκες ήταν πολύ θετικές όταν διαχειρίζονταν τη σύγκρουση. Επίσης οι Neale και
Bazerman (1985) βρήκαν ότι τα άτοµα που εµφανίζουν τη σύγκρουση σε όρους απωλειών
θα είναι πολύ πιθανότερο να ριψοκινδυνεύσουν από αυτούς που εµφανίζουν τη σύγκρουση
σε όρους κερδών. Τα άτοµα που δίνουν έµφαση στις απώλειες είναι επίσης πολύ
πιθανότερο να φθάσουν σε αδιέξοδο και να ζητήσουν διαιτησία. Οι Neale και Bazerman
βρήκαν, επίσης, ότι οι διαπραγµατευτές που επιδείκνυαν υπερβολική αυτοπεποίθηση είχαν
πολύ λιγότερες πιθανότητες να πετύχουν την επίλυση της σύγκρουσης.
Σε αντίθεση προς τους προσωπικούς παράγοντες, η σχέση µεταξύ των
συγκρουόµενων µερών φαίνεται να έχει ισχυρή επίπτωση στην επίλυση της σύγκρουσης.
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της σχέσεως µεταξύ των συγκρουόµενων µερών είναι η
ισχύς ή η ιεραρχική θέση των ατόµων. Οι Putnam και Poole (1987) επισκόπησαν τη βιβλιογραφία που σχετίζεται µε το ιεραρχικό επίπεδο και τα στυλ σύγκρουσης. ∆ιαπίστωσαν
πως τα µέλη του οργανισµού γενικά προτιµούν ανταγωνιστικά στυλ όταν αντιµετωπίζουν
τους υφισταµένους. Όµως, τα άτοµα αυτά είναι πιθανό να χρησιµοποιούν διευκόλυνση ή
συνεργασία όταν αντιµετωπίζουν προϊσταµένους, και διευκολύνσεις ή στυλ αποφυγής
όταν αντιµετωπίζουν συναδέλφους. Έτσι, το στυλ διαχείρισης της σύγκρουσης εξαρτάται
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σε µεγάλη έκταση από την ιεραρχική σχέση µεταξύ των µερών που συγκρούονται. Οι
συγκρούσεις µε τους προϊσταµένους και τη διοίκηση µένουν στη µνήµη ως περισσότερο
έντονα συναισθηµατικά περιστατικά σε σύγκριση µε τις συγκρούσεις µε άτοµα του ίδιου
ιεραρχικού επιπέδου (Gayle & Preiss, 1998).
Τέλος, διάφορες πλευρές της οργανωσιακής, εθνικής και φυλετικής κουλτούρας θα
µπορούσαν να επηρεάσουν τους τρόπους µε τους οποίους η σύγκρουση ξεσπά και
αντιµετωπίζεται στους οργανισµούς. (Brett & Okumura 1998). Η εθνική και η φυλετική
κουλτούρα µπορεί, επίσης, να παίζει ρόλο στη διαπραγµάτευση της σύγκρουσης.

1.7. Μια εναλλακτική άποψη της σύγκρουσης
Οι τρόποι αντιµετώπισης της σύγκρουσης που εξετάστηκαν µέχρι τώρα βασίζονται
σε µια άποψη σύγκρουσης που είναι ριζωµένη στην έννοια της ανταλλαγής. Βλέποντας τις
συγκρούσεις και την προσπάθεια επίλυσής τους ως ανταλλαγή, οι επιστήµονες και οι
επαγγελµατίες

συγκεντρώνονται

σε

στόχους

και

πόρους,

σε

προσφορές

και

αντιπροσφορές, σε κινήσεις και παραχωρήσεις. (Miller, 2006)
Οι Putnam και Kolb (2000) προτείνουν µια διαφορετική άποψη της σύγκρουσης,
που βασίζεται στη σχέση µέσω συνεργασίας, στη συµµετοχή στην εµπειρία και τα συναισθήµατα, στη διαλογική διάδραση και στην αµοιβαία κατανόηση. Η αντίθεση µεταξύ του
παραδοσιακού υποδείγµατος ανταλλαγής της σύγκρουσης και του εναλλακτικού
υποδείγµατος των Putnam και Kolb παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Tο υπόδειγµα
αυτό προσφέρει έναν νέο τρόπο σκέψεως για τη σύγκρουση και ανοίγει ίσως νέες
λεωφόρους πρακτικής στην οργανωσιακή επικοινωνία.

Παραδοσιακό υπόδειγµα
σύγκρουσης και διαπραγµάτευσης
Ανταλλαγή

Εναλλακτικό υπόδειγµα
σύγκρουσης και διαπραγµάτευσης
Οµοκατασκευή

Θυσίες

Αµοιβαία διερεύνηση

Αµοιβαιότητα

Ολοκλήρωση

Ισορροπία

Ανάµειξη

∆ικαιοσύνη

Ισότητα

Συναλλαγή

Συνεργασία
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Στόχοι
Πεφωτισµένο ατοµικό συµφέρον

Αυτογνωσία

Αµοιβαίο όφελος

Αµοιβαία κατανόηση

Αποτελέσµατα
∆ιακανονισµός

Μεταµόρφωση

Συµφωνίες

Ενέργειες που διαµορφώνονται από
κοινού

Κερδίζεις - χάνω, κερδίζω - κερδίζεις,

Μεταβαλλόµενη σύγκρουση

χάνω - χάνεις

Σχέσεις
Ο άλλος ως απόµακρος

Οι άλλοι ως προσεγγίσιµοι

Αλληλεξάρτηση µέσω επιθυµητών στόχων Αλληλεπίδραση µέσω σχέσεων
Ξένος

Εσωτερικοί

Βοηθητικός

Εκφραστικοί

Συνεργατικός / ανταγωνιστική

Υποκινούµενοι µέσω αµοιβαίας

υποκίνηση

αναγνώρισης

Εµπιστοσύνη / δυσπιστία

Ενσυναίσθηση

Ορθολογισµός

Συγκινησιακές σχέσεις

∆ιαδικασία ως δραστηριότητα
Προτάσεις /αντιπροτάσεις

Προσφορά προοπτικών

Συµβιβασµοί

Ανατροφοδότηση / αναπλαισίωση

Επίλυση προβληµάτων

∆ιάλογος

∆ιαδικασία ως κοινωνική διάδραση
Συζήτηση

∆ιαβούλευση και προκλητική ρητορική

Ανταλλαγή πληροφοριών

Μοίρασµα εµπειριών

Στρατηγικές και τακτικές

Εκφράσεις και κυκλικές ερωτήσεις
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1.8 ∆ιαχείριση συγκρούσεων µε κριτήριο την εφαρµογή συναισθηµατικής
νοηµοσύνης.
Το προηγούµενο µοντέλο των Putnam και Kolb (2000) παρουσιάζει ένα νέο τρόπο
αντιµετώπισης και επίλυσης των συγκρούσεων. Είναι εµφανές ότι βασικό στοιχείο
αποτελεί και η συναισθηµατική νοηµοσύνη των εργαζοµένων και στελεχών που
εµπλέκονται σε συγκρούσεις. Η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες που
αποτελούν διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης οδηγούν σε µία γόνιµη κι
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των συγκρούσεων. Η αντιπαράθεση και οι διαφωνίες είναι
αναπόφευκτες εντός του εργασιακού χώρου. ∆ύο άνθρωποι δεν είναι δυνατό να έχουν τις
ίδιες ανάγκες, απόψεις και προσδοκίες κάθε στιγµή. Η επίλυση των συγκρούσεων µε
υγιείς και δυναµικούς τρόπους µπορεί να οδηγήσει στην ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης
µεταξύ των ανθρώπων.
Οι εργαζόµενοι που διαθέτουν υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορούν να
διαχειρίζονται τις συγκρούσεις θετικά και αποτελεσµατικά. Οι ικανότητες που προσδίδει η
συναισθηµατική νοηµοσύνη στο άτοµο το βοηθούν να επιλύει τις συγκρούσεις, να
διαχειρίζεται το στρες, να παραµένει συναισθηµατικά παρόν και να επικοινωνεί τόσο
λεκτικά όσο και µη λεκτικά. Το στέλεχος µιας επιχείρησης που διαθέτει υψηλό δείκτη
συναισθηµατικής νοηµοσύνης µπορεί να διαχειρίζεται συναισθηµατικά φορτισµένες
καταστάσεις και να προλαµβάνει προβλήµατα πριν εξελιχθούν σε συγκρούσεις.
(Goleman, 2000)
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργασιακές απαιτήσεις έχουν αλλάξει στην εποχή µας
[(Reichhed, 2003), (Teng & Fatt, 2002)]. Ο καιρός που ένας υψηλός δείκτης νοηµοσύνης
σε συνδυασµό µε τις κατάλληλες ακαδηµαϊκές σπουδές και καταρτίσεις επαρκούσε για
διακεκριµένη εργασία έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Πλέον οι εργοδότες απαιτούν εκτός από
τα προαναφερθέντα και υψηλό επίπεδο συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Ζητούν από τους
προσληφθέντες τη δυνατότητα να δρουν αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες και να έχουν
επικοινωνιακές ικανότητες.
Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί εκτενής ανάλυση για της συναισθηµατική
νοηµοσύνη, για την εφαρµογή στο χώρο εργασίας και πως βοηθά στην επίλυση
συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο.
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Κεφάλαιο 2
Συναισθηµατική νοηµοσύνη

Εισαγωγή
Η σηµερινή επιχειρησιακή πραγµατικότητα έχει διαµορφώσει ένα εξαιρετικά
ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου για να επιβιώσει ένας εργαζόµενος δεν είναι αρκετή µόνο
η διανοητική υπεροχή ή οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί µέσα από την εκπαίδευση. Οι
προοπτικές ενός ατόµου για το µέλλον εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τον όσο το
δυνατόν πιο επιδέξιο χειρισµό του εαυτού του και των σχέσεων του. (Μπρίνια, 2008)
Η καλλιέργεια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε έναν οργανισµό µπορεί να
βοηθήσει στη δηµιουργία οµαδικού πνεύµατος, στη µεγιστοποίηση της απόδοσης του
ανθρώπινου δυναµικού, στην αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων ως εκπαιδευτικών
οργανισµών και στην επιβίωση σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. (Goleman,
1998)
Οι εποχές έχουν αλλάξει, η απλή µαθησιακή γνώση και η εξειδίκευση δεν αρκούν.
Ο άνθρωπος είναι «οµαδικός παίκτης». Ο εργαζόµενος δεν είναι µόνος και δεν µπορεί να
πετύχει τίποτα µόνος. Η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα
προσαρµογής τους στα νέα πρότυπα παραγωγής και την ουσιαστική συνεργασία µεταξύ
των µελών της οµάδας για τη διατήρηση ζεστής επαφής µέχρι την έναρξη του επόµενου
έργου. Όλοι οι εργαζόµενοι, από τον πιο χαµηλόβαθµο ως το πιο υψηλό στέλεχος
καλούνται να είναι συναισθηµατικά ευφυείς προκειµένου να µπορέσουν να επιβιώσουν
εύκολα σε ένα επιχειρησιακό κόσµο που γίνεται ολοένα και πιο σκληρός και
ανταγωνιστικός.

21

2.1. Συναισθηµατική νοηµοσύνη
Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης έχει λάβει
µεγάλη αναγνώριση, αν και ο όρος είναι σχετικά πρόσφατος. Οι επιστήµονες άρχισαν
να µετρούν την νοηµοσύνη στις αρχές του 20ου αιώνα. Σχετικά γρήγορα έγινε αντιληπτό
ότι πολλά άτοµα παρόλο που πετύχαιναν υψηλές επιδόσεις στη µέτρηση γνωστικών
ικανοτήτων, οι επιδόσεις τους σε θέµατα συµπεριφορά ή σχέσεων µε άλλους ανθρώπους
ήταν χαµηλές. Η πρώτη προσπάθεια να περιγραφεί αυτή η άλλη νοηµοσύνη έγινε από το
E.L.Thorndike, το 1920. Ο Thornidike προσπάθησε να περιγράψει επί µέρους στοιχεία
µιας άλλης νοηµοσύνης που χαρακτήριζε τα άτοµα µε κοινωνικές δεξιότητες και την
ονόµασε κοινωνική νοηµοσύνη. Στην δεκαετία του 1980 ο Howard Gardner, εισήγαγε την
πολλαπλή νοηµοσύνη. Το µοντέλο του Gardner αποτελούνταν από επτά επί µέρους
«νοηµοσύνες», την προφορική, τη λογικο-µαθηµατική, την αισθητική, την κιναισθητική,
τη µουσική, τη διαπροσωπική και την ενδοψυχική.
Ο ορισµός συναισθηµατική νοηµοσύνη δόθηκε από τον D.Goleman(1995), ο
οποίος την ορίζει ως την ικανότητα να αναγνωρίζεις τα δικά σου αισθήµατα, καθώς και
αυτά των άλλων, έτσι ώστε να παρακινείς τον εαυτό σου και να διαχειρίζεσαι σωστά
τη σχέση σου, τόσο µε τον εαυτό σου όσο και µε τους άλλους.
Υπάρχουν ποικίλοι ορισµοί για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ανάλογα µε τη
τοποθέτηση του κάθε επιστήµονα. Επιλέγουµε να αναφερθούµε στους Salovey & Mayer
(1997) για τους οποίους η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί το σύνολο των
δεξιοτήτων οι οποίες καθορίζουν τη διακύµανση της ακρίβειας στον τρόπο µε τον οποίο οι
άνθρωποι αντιλαµβάνονται και κατανοούν τα συναισθήµατά τους. Στο µοντέλο των Mayer
& Salovey

η συναισθηµατική νοηµοσύνη διακρίνεται σε τέσσερις κλάδους: α.

Αναγνώριση & Έκφραση των Συναισθηµάτων, β. Αφοµοίωση των Συναισθηµάτων στη
Σκέψη- Συναισθηµατική ∆ιαχείριση

της Σκέψης, γ. Κατανόηση και Ανάλυση των

Συναισθηµάτων, δ. Συναισθηµατική ∆ιαχείριση

2.2. ∆ιαστάσεις και ικανότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης
Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη έχει ως κύρια σηµαντικά στοιχεία τις πέντε
διαστάσεις. Κάθε µία από αυτές τις πέντε διαστάσεις υποδιαιρείται σε συναισθηµατικές
ικανότητες που µπορούµε να αναπτύξουµε και να χρησιµοποιήσουµε στον εργασιακό
χώρο. Οι τρεις πρώτες διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (αυτοεπίγνωση,
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αυτορρύθµιση και παρακίνηση) σχετίζονται µε τον εαυτό µας, ενώ οι δύο τελευταίες
(ενσυναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες) µε τις σχέσεις µας µε τους άλλους. (Goleman,
1995)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗ Ικανότητα να κατανοούµε
τα συναισθήµατα µας
καθώς , και τα ισχυρά και
ασθενή σηµεία µας

• Επίγνωση των συναισθηµάτων
µας
• Ακριβής αυτο - αξιολόγηση
• Αυτο-πεποίθηση

ΑΥΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΗ Ικανότητα να διαχειριζόµα
στε τις εσωτερικές
καταστάσεις, τις
παρορµήσεις και τις
διαθέσεις µας

• Αυτοέλεγχος
• Αξιοπιστία
• Ακεραιότητα
• Ευσυνειδησία
• Προσαρµοστικότητα Καινοτοµία

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Ικανότητα να ωθούµε - κινη
τοποιούµε τον εαυτό µας
για την επίτευξη στόχων µε
επιµονή και διάρκεια

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Ικανότητα να αντιλαµβανό
µαστε τα συναισθήµατα και
τις ανάγκες των άλλων
ανθρώπων και να
συµπεριφερόµαστε
ανάλογα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ικανότητα να
επικοινωνούµε µε άλλους
ανθρώπους, να
δηµιουργούµε σχέσεις και
να προκαλούµε στους
άλλους ό,τι αντιδράσεις
θέλουµε

•
•
•
•

Επιθυµία επίτευξης στόχων
∆έσµευση - Επιµονή
Πρωτοβουλία
Αισιοδοξία

• Κατανόηση των άλλων
• Εξυπηρέτηση «πελατών»
• Ανάπτυξη των άλλων
• Πολιτική αντίληψη
• Άνεση στη διαφορετικότητα

• Επιρροή
• Ηγεσία.
• Επικοινωνία .
• Ανάπτυξη σχέσεων
• Οµαδική συνεργασία
• Χειρισµός διαφωνιών
• Χειρισµός αλλαγών
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Αυτοεπίγνωση:
σκέψεις

και

τις

Η

ανάγκες

ικανότητα
µας,

να

καθώς

γνωρίζουµε
και

τα

συναισθήµατα,

τα δυνατά και

τις

αδύνατα σηµεία

µας. Οι τρεις ικανότητες που απορρέουν από αυτή τη διάσταση είναι η επίγνωση των
συναισθηµάτων, η ακριβής αυτοαξιολόγηση και η αυτοπεποίθηση. Η ιδέα ότι η γνώση του
εαυτού µας αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της προσωπικής µας ανάπτυξης και ευηµερίας
έχει τις ρίζες της στους αρχαίους χρόνους, όπου εκφράστηκε από το «γνώθι σ'εαυτόν».
Η γνώση του εαυτού µας µπορεί να µας βοηθήσει να επιλέξουµε την εργασία µας
σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ικανότητες, αξίες και στόχους µας. Έτσι, κάποιος που έχει
αναπτυγµένη την ακριβή αυτοαξιολόγηση µπορεί να αρνηθεί µία δελεαστική, από
οικονοµική άποψη, θέση εργασίας επιλέγοντας µία θέση που θεωρεί πιο κοντά στις αξίες
και τους στόχους του.
Αντίστοιχα, ένα άτοµο µε µεγάλη ικανότητα στην επίγνωση των συναιθηµάτων
αναγνωρίζει εύκολα το θυµό ή τη ζήλεια που αισθάνεται απέναντι σε κάποιον συνάδελφο
του και έτσι µπορεί πιο εύκολα να συνειδητοποιήσει την αιτία της µειωµένης απόδοσης
του, όταν συνεργάζεται µε το συγκεκριµένο άτοµο και να το αντιµετωπίσει ανάλογα.
(Μπουραντάς, 2002)
Αυτορρύθµιση: Η ικανότητα να διαχειρίζεται κανείς την εσωτερική του
κατάσταση, τις παρορµήσεις και τις διαθέσεις του. Οι συναισθητικές ικανότητες που
απορρέουν από αυτή τη διάσταση είναι ο αυτοέλεγχος, η αξιοπιστία, η ευσυνειδησία, η
προσαρµοστικότητα και η καινοτοµία.
Τα άτοµα που διαθέτουν την ικανότητα αυτή µπορούν να αποφύγουν
συναισθηµατικές εκρήξεις που έχουν αρνητικές συνέπειες, τόσο για τους ίδιους όσο και
για τους άλλους. Έτσι, κάποιος εργαζόµενος που θυµώνει από τα άδικα σχόλια του
προϊσταµένου του για την ευθύνη του σε µία αποτυχηµένη παρουσίαση και είναι έτοιµος
να χτυπήσει τη γροθιά του τραπέζι εκφράζοντας το θυµό γι' αυτό, µπορεί να περιµένει λίγα
δευτερόλεπτα, µέχρι να περάσει η «συγκινησιακή περιπέτεια» και να επιλέξει ψύχραιµα
την αντίδραση που θεωρεί πιο αποτελεσµατική. Αντίστοιχα άτοµα που έχουν αναπτυγµένη
προσαρµοστικότητα µπορούν πολύ αποτελεσµατικά να διαχειριστούν τις συχνές και
αιφνιδιαστικές αλλαγές που επιτελούνται στο σηµερινό επιχειρησιακό κόσµο και να
παίρνουν αποφάσεις αποφεύγοντας τον πανικό.
Παρακίνηση: Είναι η συναισθηµατική τάση που ωθεί το άτοµο να προσπαθεί για
τους στόχους του µε επιµονή και διάρκεια. Οι συναισθηµατικές ικανότητες που απορρέουν
από αυτή τη διάσταση είναι η τάση για επιτυχία, η δέσµευση, η πρωτοβουλία και η
αισιοδοξία.
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Τα άτοµα που είναι δυνατά στη διάσταση αυτή έχουν κίνητρα για την επίτευξη των
στόχων τους που είναι εσωτερικά παρά εξωτερικά. Έτσι µπορεί να εργάζονται σκληρά
προκειµένου να επιτύχουν το στόχο τους ακόµα και αν δεν υπάρχει εξωτερική
επιβράβευση. Τους διακρίνει πάθος για αυτό που κάνουν και βάζουν υπερβολική ενέργεια
προκειµένου να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν. Μπορούν να δεσµευτούν µε στόχους που
πιστεύουν, να πάρουν πρωτοβουλίες για δράση όπου παρουσιαστούν ευκαιρίες και να µην
απογοητεύονται µε τις δυσκολίες και τα εµπόδια που παρουσιάζονται, διατηρώντας την
αισιοδοξία τους για το τελικό αποτέλεσµα.
Ενσυναίσθηση: Είναι η ικανότητα να αντιλαµβάνεται κανείς τα συναισθήµατα και
τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων και να συµπεριφέρεται ανάλογα. Οι επιµέρους
ικανότητες που απορρέουν από αυτή τη διάσταση της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης είναι
η κατανόηση των άλλων, ο προσανατολισµός στην παροχή υπηρεσιών, η ενίσχυση της
ανάπτυξης των άλλων, ο σωστός χειρισµός της διαφορετικότητας και η πολιτική αντίληψη, µε την έννοια της κατανόησης του ανταγωνισµού των συµφερόντων.
Η ενσυναίσθηση και οι επιµέρους ικανότητες που συνεπάγεται, θεωρούνται
σήµερα ιδιαίτερα σηµαντικές στον κόσµο των επιχειρήσεων. Η παγκοσµιοποίηση και η
συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη να εργαζόµαστε σε οµάδες καθιστά σηµαντική αρετή να
αντιλαµβανόµαστε και να χειριζόµαστε τη διαφορετικότητα, όχι σαν πρόβληµα αλλά ως
ευκαιρία για καλύτερη και παραγωγικότερη συνεργασία ατόµων, από διαφορετικές
εταιρείες, κράτη ή κουλτούρες.
Κοινωνικές δεξιότητες: Είναι η ικανότητα ενός ατόµου να επικοινωνεί µε τους
άλλους ανθρώπους, να δηµιουργεί σχέσεις και να προκαλεί από τους άλλους τις
αντιδράσεις που θέλει. Οι επιµέρους ικανότητες που απορρέουν από τη διάσταση αυτή
είναι η επιρροή, η επικοινωνία, η ηγεσία, η καταλυτική δράση για αλλαγή, ο χειρισµός
διαφωνιών, η καλλιέργεια δεσµών, ή σύµπραξη, η συνεργασία και οι ικανότητες οµαδικής
δράσης.
Οι πέντε διαστάσεις της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης µε τις επιµέρους
συναισθηµατικές ικανότητες είναι ιεραρχικά αλληλεξαρτώµενες, δηλαδή η µία επηρεάζει
την άλλη σε κάποιο βαθµό και οικοδοµούνται η µία πάνω στην άλλη. Για παράδειγµα, η
αυτορρύθµιση προϋποθέτει αυτοεπίγνωση, όπως και οι κοινωνικές δεξιότητες βασίζονται
στην ενσυναίσθηση. (Goleman, 1995)
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Οι συναισθηµατικές ικανότητες είναι συγκροτηµένες σε οµάδες και η καθεµιά από
αυτές στηρίζεται σε µια κοινή βασική διάσταση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Οι
διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µπορεί να ταξινοµηθούν σε:
· Ανεξάρτητες: Η καθεµιά συνεισφέρει µε µοναδικό τρόπο στην εργασιακή και
επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητα.
· Αλληλεξαρτώµενες: Η καθεµιά από αυτές επηρεάζει ως ένα βαθµό κάποιες
άλλες, ενώ υπάρχουν πολλές ισχυρές αλληλεπιδράσεις.
· Ιεραρχικές: Οι διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης "οικοδοµούνται" η
µια πάνω στην άλλη. Για παράδειγµα, η αυτοεπίγνωση είναι σηµαντική για την
αυτορύθµιση και την ενσυναίσθηση. Η αυτορύθµιση και η αυτοεπίγνωση συµβάλλουν
στην απόκτηση κινήτρων και όλες µαζί συµµετέχουν στις κοινωνικές δεξιότητες.
· Αναγκαίες αλλά όχι ικανές: Το να έχει κανείς µια βασική ικανότητα
συναισθηµατικής νοηµοσύνης δεν του εγγυάται ότι θα αναπτύξει ή θα επιδείξει και τις
σχετικές δεξιότητες, όπως είναι η συνεργασία ή η ηγεσία. Παράγοντες όπως το κλίµα ενός
εκπαιδευτικού οργανισµού ή το ενδιαφέρον ενός ατόµου για την εργασία του θα
καθορίσουν επίσης αν θα εκδηλωθεί η συγκεκριµένη ικανότητα.
· Γενικού τύπου: Ο γενικός κατάλογος ισχύει, σε κάποιο βαθµό, για όλες τις
εργασίες. Ωστόσο, διαφορετικές εργασίες έχουν και διαφορετικές απαιτήσεις σε ό,τι
αφορά τις απαραίτητες δεξιότητες.

2.3. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη στον χώρο της εργασίας
Από την πρώτη στιγµή που εµφανίστηκε ο όρος συναισθηµατική νοηµοσύνη όλος
ο επιχειρησιακός κόσµος έδειξε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Ο λόγος ήταν η διαρκής
αναζήτηση που υπάρχει στους χώρους αυτούς για την εύρεση νέων τρόπων που µπορεί να
οδηγήσουν στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και της εργασιακής απόδοσης. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς καθώς και νέες,
ελπιδοφόρες κατευθύνσεις στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη των
παραπάνω στόχων. (Πλατσίδου, 2010)
Σήµερα, η συναισθηµατική νοηµοσύνη αντιµετωπίζεται, ως µια έννοια µε θετικές
συνέπειες ή χρήσιµες πρακτικές εφαρµογές στο χώρο της εργασίας. Οι πιο θερµοί
υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι η υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη συµβάλλει στην
εργασιακή πρόοδο και την προσωπική επιτυχία (Goleman, 1995, 1998), χαρακτηρίζει τα
ανιδιοτελή άτοµα και εκείνα που διέπονται από υψηλές αξίες (Cooper & Sawaf, 1997),
καθώς και τους καλούς ηγέτες (Goleman, 1998). Επίσης, συµβάλλει στην αποτελεσµατική
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συνεργασία µιας οµάδας (Druskat & Wolff, 2001), στη λήψη ορθών αποφάσεων (Jordan,
Ashkanasy, & Hartel, 2002) και στην καλύτερη αντιµετώπιση των εργασιακών
συγκρούσεων. Αυτή η θετική προσέγγιση οφείλεται στη διαπίστωση ότι, για να επιτύχει
κανείς µια υψηλή επίδοση στα περισσότερα επαγγέλµατα, χρειάζεται να διαθέτει σε
µεγάλο βαθµό, εκτός από τη σχετική γνώση και κατάρτιση, συναισθηµατικές και
κοινωνικές ικανότητες και χαρακτηριστικά όπως αυτά που περιγράφουν οι διάφορες
θεωρίες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης: ευελιξία, επιµονή, ενσυναίσθηση, ικανότητα
επικοινωνίας, ικανότητα αντιµετώπισης δυσκολιών και προβληµάτων, ικανότητα για
συνεργασία κ.ά. Οι διαστάσεις αυτές είναι πολύ σηµαντικές σε άτοµα που κατέχουν
ηγετικές θέσεις και, ιδιαίτερα, στη σηµερινή εποχή που χαρακτηρίζεται, από έντονο
ανταγωνισµό (Cherniss, 2000).
Σύµφωνα µε τον Goleman (1998) τρεις εφαρµογές της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εργασία, η ικανότητα αποδοχής της κριτικής, ο
χειρισµός της διαφορετικότητας και η οµαδικότητα. Οι βασικές δεξιότητες της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης αποδεικνύονται όλο και πιο σηµαντικές στην οµαδική
εργασία, στη συνεργασία, στην υποβοήθηση των ανθρώπων έτσι ώστε να µάθουν πώς να
δουλεύουν µαζί πιο αποτελεσµατικά. Η βελτίωση του τρόπου συνεργασίας των ανθρώπων
αποτελεί σηµαντικό βήµα για την αύξηση της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης.
Σηµαντικό ρόλο παίζει και η ενσυναίσθηση και η αυτοεπίγνωση στην εργασία. Για
παράδειγµα, αν κάποιος έχει χαµηλή “ενσυναίσθηση”, δεν θα είναι σε θέση να καταλάβει
τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω του. ∆εν θα είναι καλός µάνατζερ,
ούτε και καλός ηγέτης. ∆εν θα µπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες της αγοράς και των
πελατών του, και ούτε θα µπορέσει να τους προσφέρει το προϊόν ή υπηρεσία που τους
ταιριάζει περισσότερο. Αν πάλι κάποιος έχει χαµηλό επίπεδο “αυτοεπίγνωσης”, δεν θα
κατανοεί τις δικές του αδυναµίες, ούτε θα διαθέτει αυτοπεποίθηση. Τη σηµερινή εποχή
που η γνώση είναι το πολυτιµότερο αγαθό για µια εταιρεία πρέπει οι εργαζόµενοι να
ενθαρρύνονται να µοιράζονται µεταξύ τους τις γνώσεις τους και να ανταµείβονται για
αυτό.
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2.4. Παράγοντες επιτυχίας – αποτυχίας στο χώρο εργασίας
Ο Goleman (2000) περίγραψε τους παράγοντες που οδηγούν στην αποτυχία ενός
ατόµου στο χώρο εργασίας. Είναι οι εξής:
* Κενά στη συναισθηµατική νοηµοσύνη
Πολλοί πολλά υποσχόµενοι και καλά εκπαιδευµένοι δεν αναπτύχθηκαν λόγω
σηµαντικών κενών στη συναισθηµατική τους νοηµοσύνη.
* Ακαµψία
Η ακαµψία είναι το αντίθετο της προσαρµοστικότητας. Όταν δηλαδή δεν είναι
κάποιος σε θέση να προσαρµόσει την συµπεριφορά του στις αλλαγές φιλοσοφίας
(κουλτούρας) του οργανισµού. Όταν δεν είναι κάποιος ικανός να ακούσει και να µάθει,
είναι αδύνατο να πάρει ή να δώσει ανατροφοδότηση σχετικά µε χαρακτηριστικά που
πρέπει να αλλάξουν ή να βελτιωθούν.
* Ανεπάρκεια στις σχέσεις µε άλλους
Ο πιο συχνά αναφερόµενος παράγοντας που προκαλούσε αυτή την ανεπάρκεια
ήταν ότι ο εργαζόµενος ήταν έντονα επικριτικός ή απαιτητικός κι έτσι αποξένωνε εκείνους
µε τους οποίους συνεργαζόταν.
∆ίνοντας όµως έµφαση στην ευελιξία, στις οµάδες και στον προσανατολισµό προς
τον άνθρωπο, οι παράγοντες αυτοί µπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία τόσο της
επιχείρησης όσο και του ατόµου.
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας. Η
έλλειψη της συντελεί στην αποτυχία. Σύµφωνα µε έρευνες το 90%, κατά µέσο όρο, της
επιτυχίας των ηγετών µπορεί να αποδοθεί στη συναισθηµατική νοηµοσύνη (Goleman,
2000). Για παράδειγµα ένας πετυχηµένος ηγέτης διατηρεί την ψυχραιµία, την ηρεµία και
την αυτοπεποίθηση του σε αγχογόνες καταστάσεις. Τα επιτυχηµένα στελέχη διαθέτουν
αναπτυγµένη ευσυνειδησία και αναλάµβαναν την ευθύνη παραδεχόµενοι τα λάθη τους και
τις αποτυχίες τους. Προχωρούσαν σε δραστικές ενέργειες, για να διορθώσουν τα
προβλήµατα και συνεχίζουν, χωρίς να σκέφτονται ξανά και ξανά το ολίσθηµα τους.
Η καλή διαχείριση των συναισθηµάτων συνίσταται στο να ξέρει κανείς όχι απλώς
να τα ελέγχει, αλλά και να τα εκφράζει στις κατάλληλες περιστάσεις και µε τον αρµόζοντα
τρόπο. Η διαχείριση των συναισθηµάτων, και ιδιαίτερα των αρνητικών όπως είναι το
άγχος και η ανησυχία, είναι µια διάσταση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που
επηρεάζει καίρια την επαγγελµατική επιτυχία. Ερευνητικά δεδοµένα που προέρχονται από
στελέχη διοίκησης πολυκαταστηµάτων δείχνουν ότι η µεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης
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του άγχους τους συνέβαλε στη µεγιστοποίηση του καθαρού κέρδους και την αύξηση των
πωλήσεων ανά όροφο και ανά πωλητή. Σε πολλά επαγγέλµατα, η χαµηλή ικανότητα
διαχείρισης συναισθηµάτων σχετίζεται µε χαµηλό επίπεδο εργασιακού άγχους ή
επαγγελµατικής εξουθένωσης (Slaski & Cart-wright, 2002) και µε υψηλή επαγγελµατική
ικανοποίηση (Kafetsios & Loumakou, 2007). Τέλος, σε έρευνες που έγιναν σε
εκπαιδευτικούς και επαγγελµατίες υγείας βρέθηκε ότι η ικανότητα διαχείρισης
συναισθηµάτων µπορεί να προβλέπει την προσωπική εκτίµηση των εργαζοµένων για την
αυτό-αποτελεσµατικότητά τους και την επαγγελµατική τους εξουθένωση (Chan, 2004,
Nikolaou &Tsaousis, 2002).
Οι επιτυχηµένοι εργαζόµενοι είναι αξιόπιστοι. ∆ιαθέτουν ακέραιο χαρακτήρα, µε
έντονο ενδιαφέρον για τις ανάγκες των υφισταµένων και των συναδέλφων τους. ∆ίνουν
µεγαλύτερη βαρύτητα στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου που αναλαµβάνουν, παρά στο
να εντυπωσιάσουν τον προϊστάµενο τους. Μπορούν να εκτιµήσουν τη διαφορετικότητα
και είναι ικανοί να τα πάνε καλά µε τους ανθρώπους. Επίσης, διαθέτουν ενσυναίσθηση και
ευαισθησία και επιδεικνύουν διακριτικότητα και προσοχή στις συνεργασίες τους µε όλους.
Η ενσυναίσθηση είναι η δυνατότητα κάποιου να κατανοεί και να συµµερίζεται τη
νοητική ή συναισθηµατική κατάσταση ζωής ενός άλλου ατόµου. Συχνά περιγράφεται ως η
ικανότητα κάποιου να µπαίνει στη θέση του άλλου ή να βλέπει τα πράγµατα µέσα από την
προοπτική εκείνου. Υποστηρίζεται η άποψη ότι η ενσυναίσθηση συµβάλλει, στην
επαγγελµατική επιτυχία. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι τα άτοµα που είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν εύκολα και µε ακρίβεια την προοπτική των άλλων τα κατάφερναν καλύτερα
στην επαγγελµατική και την κοινωνική τους ζωή. Επιπλέον, η ενσυναίσθηση θεωρείται,
από πολλούς ότι αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν
τον ικανό ηγέτη.
Γενικά µπορεί να ειπωθεί ότι η γνωστική νοηµοσύνη κάνει κάποιον ανταγωνιστικό
για την εισαγωγή του στο χώρο εργασίας, ενώ η συναισθηµατική για την επιβίωση και
εξέλιξη σε αυτόν. Στην Αγγλία, οι επιχειρήσεις προσλαµβάνουν κάποιον για τα προσόντα
του αλλά τον κρατάνε για τον χαρακτήρα του (συναισθηµατική νοηµοσύνη). Η γνωστική
νοηµοσύνη λοιπόν είναι αυτή που «θα βάλει κάποιον στο παιχνίδι». Η συναισθηµατική
νοηµοσύνη όµως είναι αυτή που θα τον κάνει ανταγωνιστικό για την επιβίωση και που σε
συνδυασµό µε άλλες ικανότητες θα τον κάνει αστέρα µε προοπτική καριέρας (Williams,
1994).
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2.5 Επίλυση των συγκρούσεων µε συναισθηµατική νοηµοσύνη
Η ένταση και η ποικιλία των συναισθηµάτων που µπορούν να αναδυθούν µέσα
στην ηµέρα είναι εντυπωσιακές. Οι άνθρωποι βιώνουν κατά µέσον όρο 27 συναισθήµατα
την ώρα. Εάν υπολογίσουµε ότι παραµένουµε ξύπνιοι περίπου 17 ώρες την ηµέρα, τότε,
από την στιγµή που ξυπνάµε µέχρι την ώρα που πάµε για ύπνο το βράδυ έχουµε περίπου
456 συναισθηµατικά βιώµατα. Αυτό σηµαίνει ότι µας καθοδηγούν πάνω από 3.000
συναισθηµατικές αντιδράσεις την εβδοµάδα και πάνω από 15.000 το χρόνο. Από το
σύνολο των συναισθηµάτων που θα βιώσουµε στην διάρκεια της ζωής µας τα δύο σχεδόν
εκατοµµύρια θα είναι κατά τις ώρες εργασίας. Συνεπώς είναι γεγονός ότι είναι πιο εύκολα
να δουλεύει κάποιος µε άτοµα που διαχειρίζονται σωστά τα συναισθήµατά τους και τα
οποία έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν το στόχο που έχουν βάλει. (Bradberry
& Greaves, 2006)
Τα αποτελέσµατα της σύγκρουσης στον εργασιακό χώρο µπορούν να λάβουν
µεγάλες διαστάσεις και να κοστίσουν πολλά χρήµατα. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 2460% του χρόνου των στελεχών αναλώνεται στην επίλυση διενέξεων και συγκρούσεων.
Αυτό οδηγεί σε µειωµένη παραγωγικότητα, αυξανόµενη πίεση µεταξύ των υπαλλήλων,
παρακώλυση της απόδοσης ακόµα και σε συστηµατική αποχή από την εργασία.
Η σύγκρουση στον εργασιακό χώρο είναι αποτέλεσµα ποικίλων παραγόντων. Ίσως
η σηµαντικότερη αιτία να είναι όταν κάποιος αισθάνεται ότι τον εκµεταλλεύονται. Σε
κάποιες περιπτώσεις η σύγκρουση δηµιουργείται επειδή οι εργαζόµενοι δεν έχουν
ρεαλιστικές προσδοκίες από της θέση εργασίας τους ή τους στόχους που έχουν θέσει. Η
σύγκρουση µπορεί να προκύψει και λόγω διαφοράς αξιών και στόχων µεταξύ στελεχών
και εργαζοµένων ή επιχείρησης. Σε κάποιες περιπτώσεις η επιχείρηση µπορεί να µην έχει
τους στόχους ή να µην εκφράζει επαρκώς τους στόχους και τις αξίες της στους
υπαλλήλους τους. Αντιθέτως, ο υπάλληλος µπορεί να έχει τους δικούς του προσωπικούς
στόχους και να βρεθεί σε διαφωνία µε εκείνους της επιχείρησης.
Ένας τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων είναι µέσω της ανάπτυξης και
καλλιέργειας των κοινωνικών ικανοτήτων. Η κοινωνική ικανότητα αναφέρεται στην
ικανότητα του ατόµου να διακρίνει τον συναισθηµατικό κόσµο των άλλων προκειµένου να
αναπτύξει τις επιθυµητές διαπροσωπικές σχέσεις (Kunnanatt, 2004). Οι κατηγορίες που
απαρτίζουν αυτή τη συγκεκριµένη ικανότητα καθορίζουν την ποιότητα χειρισµού των
σχέσεων από την πλευρά του ατόµου. Οι κατηγορίες αυτές, σύµφωνα µε τον Goleman
(2000), είναι η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες.
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Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να γνωρίζει τα
συναισθήµατα και τις ανάγκες των άλλων και να χρησιµοποιεί αυτή την γνώση προς
όφελος των διαπροσωπικών και επαγγελµατικών του σχέσεων. Αντιπροσωπεύει τη
θεµελιώδη δεξιότητα από όλες τις κοινωνικές ικανότητες που είναι σηµαντικές για την
εργασία. Σε ανώτερο επίπεδο, η ενσυναίσθηση σηµαίνει να καταλαβαίνει κανείς τις
ανησυχίες και τις σκέψεις των άλλων πριν αυτές εκφραστούν από τους τελευταίους. Για
την αποφυγή των συγκρούσεων τα στελέχη καλούνται να έχουν αναπτυγµένη
ενσυναίσθηση. Ένα στέλεχος µε µεγάλο βαθµό ενσυναίσθησης σηµαίνει ότι κατέχει τις
εξής συναισθηµατικές ικανότητες που τον βοηθούν στην αντιµετώπιση των διενέξεων και
των συγκρούσεων εντός του εργασιακού χώρου.
α) Κατανόηση των άλλων. Τα στελέχη µε αυτήν την ικανότητα επιδιώκουν να
λαµβάνουν τα συναισθηµατικά σήµατα των άλλων και να κατανοούν τη θέση τους. Μέσα
από αυτή τη γνώση που αποκτούν προσπαθούν να βοηθήσουν τους άλλους µε βάση τις
ανάγκες και τις ανησυχίες των τελευταίων. Με άλλα λόγια, δείχνουν µια διαρκή
ευαισθησία απέναντι στις σκέψεις και τις απόψεις των συνανθρώπων τους, έτοιµοι να
προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια, όταν αυτοί την χρειαστούν.
β) Προσανατολισµός στην παροχή υπηρεσιών. Τα στελέχη µε αυτήν την ικανότητα
προβλέπουν και κατανοούν τις ανάγκες και τις προτιµήσεις των πελατών τους,
εναρµονίζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους µε αυτές. Έτσι αποφεύγουν
συγκρούσεις που µπορεί να δηµιουργηθούν µεταξύ της εταιρίας και των πελατών της.
γ) Ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων. Τα στελέχη µε αυτήν την ικανότητα
προάγουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των άλλων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα
επιτεύγµατα και τα προσόντα τους. Προσφέρουν την απαραίτητη καθοδήγηση και
ανατροφοδότηση σχετικά µε την ανάπτυξη των άλλων, βασιζόµενοι πάντα στις ανάγκες
τους. Μάλιστα είναι διατεθειµένοι να µοιραστούν τις γνώσεις τους µε τους άλλους, ακόµα
και να τους εκπαιδεύσουν αν πιστεύουν ότι κατέχουν γνώσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των προσόντων των άλλων. Αυτή η καθοδήγηση
βοηθά τα άτοµα να αποδίδουν καλύτερα, αυξάνει την αφοσίωσή τους στην εργασία και
την ικανοποίηση που λαµβάνουν από αυτήν και µειώνει το ενδεχόµενο να δηµιουργηθούν
εντάσεις και συγκρούσεις (Boyatzis, 1982 , Goleman, 2000).
δ) Σωστός χειρισµός της διαφορετικότητας. Στην σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη
αγορά τα στελέχη των επιχειρήσεων οφείλουν να σέβονται και να δίνουν ευκαιρίες σε
ανθρώπους µε διαφορετική φυλετική, πολιτισµική, κοινωνική ή µορφωτική προέλευση.
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Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων και
απόψεων και να είναι ευαίσθητοι στη προστασία αυτών των οµάδων. (Goleman, 2000)
ε) Πολιτική αντίληψη. Η ικανότητα αυτή προσφέρει την απαραίτητη γνώση στα
στελέχη σχετικά µε τις σχέσεις εξουσίας και τα κοινωνικά δίκτυα, που επικρατούν µέσα
στον οργανισµό. Μπορούν να καταλαβαίνουν τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις που
επηρεάζουν τον οργανισµό στον οποίο εργάζονται και κατά συνέπεια καταλαβαίνουν τον
τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι απόψεις και οι κινήσεις των πελατών ή των
ανταγωνιστών.
Οι κοινωνικές δεξιότητες αναφέρονται στην ικανότητα του ατόµου να χειρίζεται
επιδέξια τα συναισθήµατα των άλλων, έτσι ώστε να προκαλεί στους άλλους τις
αντιδράσεις που επιθυµεί, και το αντίθετο. Αυτή η συναισθηµατική ανταλλαγή αποτελεί
µια µορφή αδιόρατης διαπροσωπικής οικονοµίας και αποτελεί µέρος κάθε ανθρώπινης
αλληλεπίδρασης. Αν και η οικονοµία αυτή είναι συνήθως αδιόρατη και αθέατη, µπορεί να
έχει τεράστια οφέλη για µια επιχείρηση ή έναν οργανισµό. Οι κοινωνικές δεξιότητες που
οφείλει να έχει αναπτυγµένες ένα στέλεχος προκειµένου να προλαµβάνει ή να επιλύει
προβλήµατα και συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο είναι ο χειρισµός διαφωνιών και
συγκρούσεων, η καλλιέργεια δεσµών, σύµπραξη, συνέργεια και οµαδικές κοινότητες.
Τα στελέχη καλούνται να χειρίζονται αποτελεσµατικά δύσκολους ή απαιτητικούς
ανθρώπους και να είναι ικανά να αποφορτίζουν καταστάσεις έντασης µέσω της
προώθησης του διαλόγου µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. Ακόµα καλύτερα, πρέπει
πολλές φορές να είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται την ένταση πριν αυτή δηµιουργηθεί
και να υιοθετούν συµπεριφορές, που θα λειτουργήσουν ανασταλτικά στην εµφάνισή της.
Οι δεξιότητες διαπραγµάτευσης και ανάπτυξης επιτυχηµένων λύσεων χαρακτηρίζουν τα
πετυχηµένα στελέχη ενός οργανισµού.
Η αποφυγή συγκρούσεων µπορεί να επιτευχθεί µε την καλλιέργεια δεσµών µεταξύ
των εργαζοµένων. Εντός της επιχείρησης πρέπει να καλλιεργούνται λειτουργικές
διαπροσωπικές και επαγγελµατικές σχέσεις. Οι σχέσεις µε τους συναδέλφους και τους
συνεργάτες τους να µην λειτουργούν µόνο στο επαγγελµατικό επίπεδο, αλλά να αποκτούν
και προσωπική χροιά. Η βάση µιας υγιούς σχέσης δεν είναι η φυσική εγγύτητα, αλλά η
ψυχολογική. Η εµπιστοσύνη και η συµπάθεια είναι κύριες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
ισχυρών δεσµών.
Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει τα πετυχηµένα στελέχη είναι η ικανότητα για
σύµπραξη, συνεργασία και οµαδική εργασία. Τα άτοµα µε αυτήν την ικανότητα προωθούν
ένα κλίµα ανταλλαγής και συνεργασίας µέσα στον οργανισµό. Μέσα από την ανταλλαγή

32

γνώσεων, πληροφοριών και συναισθηµάτων προωθούν την ανάπτυξη ενός φιλικού
κλίµατος συνεργασίας και οµαδικής εργασίας που αποτρέπει τη δηµιουργία συγκρούσεων.
Εντοπίζουν τις ευκαιρίες για συνεργασία και προσπαθούν να τις εκµεταλλευτούν µε τον
πιο κατάλληλο και αποτελεσµατικό τρόπο. Τα άτοµα που µπορούν να λειτουργήσουν ως
οµάδες, απολαµβάνοντας το ένα τη παρουσία του άλλου, διαθέτουν το απαραίτητο
συναισθηµατικό κεφάλαιο τόσο για να διαπρέψουν στις καλές στιγµές όσο και για να
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις δύσκολες. Αντίθετα, οµάδες που δεν έχουν αναπτύξει
ένα κλίµα συνεργασίας και σύµπραξης στους κόλπους τους, είναι πιο πιθανό να βρεθούν
σε καταστάσεις δυσλειτουργίας ή ακόµα και να διαλυθούν, όταν έρθουν αντιµέτωπες µε
συνθήκες πίεσης.
Επίσης για να πετύχει ένας οργανισµός θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί ένα
αίσθηµα ταυτότητας και δέσµευσης µέσα στον οργανισµό. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να
δείχνουν σεβασµό, πρόθεση για παροχή βοήθειας και διάθεση συνεργασίας. Τα στελέχη
οφείλουν να προωθούν την ενεργό και ενθουσιώδη συµµετοχή µέσα από την δηµιουργία
ενός οµαδικού πνεύµατος καθώς και να είναι πρόθυµοι να µοιραστούν τους επαίνους και
τα θετικά σχόλια (Goleman, 1998).
Ένας άλλος τρόπος αποφυγής των συγκρούσεων είναι η ανάπτυξη καναλιών
επικοινωνίας εντός των επιχειρήσεων. Τα στελέχη οφείλουν να είναι πρόθυµα να ακούν
αυτό που έχουν να πουν οι εργαζόµενοι. Τα ιδιαίτερα επικοινωνιακά στελέχη είναι
αποτελεσµατικά

στην

διαπροσωπική

αλληλεπίδραση,

ευθυγραµµίζοντας

τα

συναισθηµατικά σήµατα που λαµβάνουν µε το µήνυµα που στέλνουν. Είναι καλοί
ακροατές και είναι πρόθυµα να µοιραστούν τις πληροφορίες και τις γνώσεις τους µε τους
άλλους. Ενθαρρύνουν συνεχώς την αποτελεσµατική επικοινωνία και δέχονται µε
κατανόηση τόσο τα καλά όσο και τα άσχηµα νέα. Η δηµιουργία άνετης ατµόσφαιρας και
δηµιουργικής επικοινωνίας είναι µια πολύ σηµαντική κίνηση για κάθε οργανισµό και
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή συγκρούσεων.
Επίσης εντός της επιχείρησης τα στελέχη πρέπει να έχουν ξεκάθαρα οριοθετήσει
τα όρια µεταξύ των σχέσεων όλων των εργαζοµένων. Η έλλειψη ορίων οδηγεί σε
σύγκρουση και λογοµαχίες, προσπάθειες δύναµης και όλα τα είδη περιστάσεων που
οδηγούν σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Τα στελέχη µπορούν να είναι επαγγελµατίες, να δείχνουν κατανόηση και συµπόνια
στους υπαλλήλους τους, χωρίς όµως να ξεπερνάν τα όρια που έχουν θέσει. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό προκειµένου να επικρατεί ένας υγιές κλίµα εντός της επιχείρησης.
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Σε κάποιες περιπτώσεις εντός της επιχείρησης µπορεί να υπάρξουν βουβές
συγκρούσεις. Η επικοινωνία και η σύγκρουση συνδέονται επειδή ακριβώς στην πράξη δεν
συµβαδίζουν. Κατά περίεργο τρόπο όµως η καλή επικοινωνία δεν µπορεί πάντα να
εµποδίσει τις συγκρούσεις στη δουλειά. Αυτό συµβαίνει επειδή δεν µπορούµε να
αποφύγουµε εντελώς τη σύγκρουση. Το κλειδί είναι να επεξεργάζεται κανείς τα ζητήµατα
και τα σηµαντικά προβλήµατα πριν αυτά µεγαλώσουν και φτάσουν σε σηµείο να
θεωρούνται συγκρούσεις.
Η βουβή σύγκρουση αναπτύσσεται από µη λεκτικές ενδείξεις, από διφορούµενα
σχόλια και ένταση που υποβόσκει. Τρέφεται µε την έλλειψη επικοινωνίας και προσπάθειας
να καταλάβουµε γιατί ο άλλος είναι αµυντικός ή ανήσυχος. Είναι το αποτέλεσµα
ζητηµάτων που σιγοβράζουν αρκετό καιρό µε συνέπεια να επιτρέπουν στην
συναισθηµατική εµπλοκή να αναπτύσσεται πέρα από το σηµείο της λογικής δράσης
(Bradberry & Greaves, 2006).
Η σύγκρουση εντός της επιχείρησης οδηγεί τις εταιρίες στην απώλεια του
ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήµατος. Οι συγκρούσεις θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά
υπόψη από τους ηγέτες και τα στελέχη µιας επιχείρησης. Αυτό κρίνει και τη διαφορά
µεταξύ µιας πετυχηµένης εταιρίας και µιας που δεν θα πετύχει ποτέ. Εάν οι διευθυντές ή οι
εργαζόµενοι έχουν την άδεια να λειτουργούν µε αλαζονική συµπεριφορά, αυτό
αποδυναµώνει το ηθικό του τµήµατος, και τελικά οδηγεί σε πτώση την απόδοση και τις
πωλήσεις της επιχείρησης.
Πολλοί ερευνητές (Goleman, 1998) παροµοιάζουν τη σύγκρουση µε έναν καρκίνο.
Αρχίζει µικρός και αργός αλλά τελικά γίνεται όλο και µεγαλύτερος και γρηγορότερος.
Αυτά τα προβλήµατα πρέπει να αποβληθούν και να µην τους επιτραπούν να επιδράσουν
σε ολόκληρη επιχείρηση.
Εντούτοις, δεν είναι απαραίτητο για τους ηγέτες µιας επιχείρησης να δίνουν
προσοχή σε κάθε ένα υπάλληλο που εργάζεται στην οργάνωσή τους. Αντ' αυτού, πρέπει να
δοθεί έµφαση στην πρόσληψη ανώτερων διευθυντών µε αναπτυγµένη συναισθηµατική
νοηµοσύνη και που είναι σε θέση να τη χρησιµοποιήσουν εντός των τµηµάτων τους.
Ένας αποτελεσµατικός διευθυντής είναι σε θέση να µετριάσει τα προβλήµατα πολύ
πριν να ασκήσουν µεγάλη επίδραση στην επιχείρηση, και οι υπάλληλοι φτάσουν σε σηµείο
να µην µπορούν να αλλάξουν τους τρόπους τους.
Οι διευθυντές πρέπει να είναι άγρυπνοι στην επίλυση των συγκρούσεων. Οι
εταιρίες που διαθέτουν στελέχη µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη , που µπορούν να
εµπνέουν τις οµάδες τους και να µειώνουν ή να εξαλείφουν τις συγκρούσεις, τότε θα είναι
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επιτυχηµένες για µεγάλο χρονικό διάστηµα Οι επιχειρήσεις όµως που διαθέτουν στελέχη
που δεν διαθέτουν µεγάλο βαθµό συναισθηµατικής νοηµοσύνης τότε είναι πολύ πιθανό τα
τµήµατα στα οποία είναι υπεύθυνοι να έχουν προβλήµατα και συγκρούσεις.
Σύγκρουση µπορεί να υπάρξει και µεταξύ των εργαζοµένων. Για την αποτροπή των
συγκρούσεων όµως αυτοί που καλούνται να τις λύσουν είναι οι διευθυντές και τα στελέχη
για αυτό και θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες ικανότητες για την επίλυση των διαφόρων
προβληµάτων που µπορούν να προκύψουν.
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2.6. Kλειδί επιτυχίας η συναισθηµατική νοηµοσύνη
Μέχρι σχετικά πρόσφατα ικανότητες όπως η διαχείριση κρίσεων, οι ηγετικές
ικανότητες και η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, αποτελούσαν προτεραιότητες στη
διαδικασία επιλογής στελεχών για µια µεγάλη εταιρεία. Σήµερα όµως τα δεδοµένα έχουν
αλλάξει, καθώς το συναίσθηµα, ένα από τα σηµαντικότερα συστατικά της ανθρώπινης
φύσης, παίρνει άλλες διαστάσεις. Aφορµή για τη σταδιακή αλλαγή αποτέλεσε η
δηµοσιοποίηση της πολυετούς έρευνας του Nτάνιελ Γκόλµαν, σχετικά µε τη
συναισθηµατική νοηµοσύνη, η οποία άνοιξε τον δρόµο για τη µελέτη της ανεξερεύνητης
αυτής περιοχής και διασύνδεσής της µε τις συνήθεις επιχειρηµατικές πρακτικές.
O όρος “συναισθηµατική νοηµοσύνη” χρησιµοποιείται για να περιγράψει αφενός
την ικανότητα αναγνώρισης του συναισθήµατος στον εαυτό µας και στους άλλους,
αφετέρου τον χειρισµό των συναισθηµάτων και των αντιδράσεων ανά πάσα στιγµή. Είναι
προφανές ότι η διαχείριση του συναισθήµατος σε ένα έντονα ανταγωνιστικό εργασιακό
περιβάλλον ανάγεται σε παράµετρο καθοριστικής σηµασίας για την εξέλιξη των στελεχών.
Tο συναίσθηµα µέσα στις επιχειρήσεις ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε παρόν -στη λήψη
αποφάσεων, στις σχέσεις µε τους συναδέλφους, κλπ. Σήµερα όµως έχουν γίνει
εµπεριστατωµένες έρευνες που συνδέουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη µε την
επαγγελµατική αποδοτικότητα. Έρευνες κατέδειξαν ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη
µπορεί να προβλέψει και την οργανωτικότητα του κλίµατος µέσα στην επιχείρηση αλλά
και την επιτυχία, το κέρδος και την αποδοτικότητα της εταιρείας. (Goleman & Boyatzis,
2002)
Σταδιακά υπάρχει επίσης η συνειδητοποίηση ότι πρωταρχικό µέληµα του ηγέτη
πρέπει να είναι η δηµιουργία «συναισθηµατικά υγιούς» οργανισµού για τη µεγιστοποίηση
της αποδοτικότητάς του. Πρόκειται για τον οργανισµό που στελεχώνεται από ανθρώπους
που διαθέτουν ικανότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης ως ατοµικό χαρακτηριστικό,
χαρακτηρίζεται από συνθήκες ανοικτής επικοινωνίας που επιτρέπουν την έκφραση των
συναισθηµάτων µε παραγωγικούς τρόπους, δηµιουργώντας τις νόρµες που θα
ενθαρρύνουν τη διοχέτευση του συναισθήµατος ενδοεπιχειρησιακά, µε τρόπους
παραγωγικούς και όχι αρνητικούς.
Σε αντίθετη περίπτωση, σε ένα τοξικό συναισθηµατικά περιβάλλον, τα
συναισθήµατα δεν εκδηλώνονται, καταπιέζονται και στην συνέχεια εκφράζονται σε
εκατονταπλάσια κλίµακα σε λάθος χρόνο και µε λάθος τρόπο. (Λεµπέση, 2002)
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2.7. Συναισθηµατική Νοηµοσύνη και Ηγεσία στους Οργανισµούς
Σύµφωνα µε τον Ryback (1998), ένας συναισθηµατικά νοήµων ηγέτης, εκδηλώνει
10 βασικές συµπεριφορές που τον διαφοροποιούν από τους όχι και τόσο νοήµονες
συναισθηµατικά συναδέλφους του:
1. ∆εν κρατά επικριτική στάση απέναντι στους υφισταµένους του. Η κριτική
γίνεται πάντα µε εποικοδοµητικά σχόλια. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάµεσα στο να πεις
«∆εν κάνεις καλά τη δουλειά σου» από το να πεις «Θα έκανες καλύτερα τη δουλειά σου,
αν έκανες αυτό κι αυτό». Το πρώτο είδος κριτικής καταρρακώνει την αυτοπεποίθηση του
άλλου, το δεύτερο του δίνει διόδους βελτίωσης και τον κάνει να αισθάνεται ότι έχει την
εκτίµηση και το ενδιαφέρον του προϊσταµένου του.
2. ∆ιαθέτει κατανόηση για τους άλλους και για τα συναισθήµατα τους και
χρησιµοποιεί παραδείγµατα από τις δικές του εµπειρίες, για να βοηθήσει τους άλλους να
καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους.
3. Είναι ειλικρινής για τα συναισθήµατα του και τις προθέσεις του. Είναι
αυθεντικός και ευθύς και αρθρώνει στόχους ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές, χωρίς
υποκρισία και δόλο.
4. Είναι πάντα παρών, έτοιµος να αναλάβει τις ευθύνες του, ανοιχτός στην κριτική.
Ακόµα κι όταν τα πράγµατα δεν πάνε κατ' ευχήν, δεν κρατά αµυντική στάση, ούτε
καταφεύγει σε στρουθοκαµηλισµούς, ούτε φορτώνει τα προβλήµατα σε υφισταµένους. Με
όπλο του τη διαφάνεια και την απόλυτη ειλικρίνεια αναλαµβάνει τις ευθύνες των πράξεων
του και καταλήγει σε αποφάσεις, αφότου έχει δώσει την ευκαιρία σε όλους τους άµεσα
ενδιαφερόµενους να εκφράσουν τη γνώµη τους.
5. ∆ίνει σηµασία στη λεπτοµέρεια, χωρίς όµως να χάνεται σε αυτή. Πάντα
επικεντρώνεται στη µεγαλύτερη εικόνα (big picture).
6. Είναι εκφραστικός και δίνει µεγάλη σηµασία στην προσωπική επικοινωνία. ∆ε
διστάζει να µοιραστεί τα συναισθήµατα του, αλλά είναι επιλεκτικός πότε και πού το κάνει.
Με το να µοιράζεται συναισθήµατα και σκέψεις µε συναδέλφους και υφισταµένους στον
κατάλληλο χρόνο, ο ηγέτης µπορεί να δηµιουργήσει µια ισχυρότερη αίσθηση οµαδικής
ταυτότητας, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα άτοµο σίγουρο για τον εαυτό του, κερδίζοντας
έτσι το σεβασµό και την εµπιστοσύνη της οµάδας.
7. Είναι υποστηρικτικός και κάνει τους άλλους να αισθάνονται αναντικατάστατοι
και πολύτιµοι κι ότι συµβάλλουν ενεργά στην επιτυχία της επιχείρησης.
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8. Είναι αποφασιστικός και επιλύει συγκρούσεις γρήγορα, προτού πάρουν µεγάλες
διαστάσεις και γίνουν ανεξέλεγκτες.
9. ∆ιαθέτει ζήλο και απολαµβάνει την αίσθηση της δύναµης, χωρίς όµως το κυνήγι
της επιτυχίας να του γίνει βραχνάς. ∆ε θεωρεί ότι έχει να αποδείξει κάτι σε κάποιον, έχει
µόνο ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, στους υφισταµένους του και την επιχείρηση του.
10.Έχει αυτοπεποίθηση και αφήνει στους γύρω του χώρο ν' αναπνεύσουν και να
εξελιχθούν, ενθαρρύνοντας τους να πάρουν µεγαλύτερα ρίσκα και να θέσουν υψηλότερους
στόχους, αξιοποιώντας έτσι σε µέγιστο βαθµό το ταλέντο και τις δυνατότητές τους.

2.8. Εκµάθηση συναισθηµατικής νοηµοσύνης
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη µαθαίνεται και έτσι µπορεί να βελτιωθεί το άτοµο
και κατ΄ επέκταση η επίδοση και η ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης καθώς και να
αναπτυχθούν υγιείς σχέσεις µεταξύ των µελών µια επιχείρησης. Ο εργαζόµενος που
διακρίνεται από υψηλό δείκτη συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι διορατικός, ελέγχει τα
συναισθήµατά του, καταβάλλει προσπάθεια να κατανοήσει τις απόψεις και τα
συναισθήµατα των γύρω του και να δει τα πράγµατα από τη δική τους οπτική γωνία, δεν
κρατά επικριτική στάση απέναντι στους υφισταµένους του και ασκεί κριτική µε
εποικοδοµητικά σχόλια. (Μπρίνια, 2008)
Μέσα λοιπόν από την καλλιέργεια της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης, το άτοµο
έχει την δυνατότητα να:
 κατανοεί τα συναισθήµατα και τα κίνητρα των άλλων
 κατανοεί τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών του
 θέτει κίνητρα στον εαυτό του
 µπορεί να ελέγχει τα συναισθήµατα του
 µπορεί να εργάζεται κάτω από πίεση
 µπορεί να συνεργάζεται µε άλλους για την επίτευξη ενός στόχου
 µπορεί να εµπνέει και να ηγείται
 παίρνει πρωτοβουλίες
 αποκτάει επίγνωση του ρίσκου, αλλά δεν φοβάται να ρισκάρει
 αποκτάει πίστη στις ικανότητες του και αισιοδοξία
 κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων και αναγκών
 γνωρίζει να διαχειρίζεται τις διαφωνίες
 αποκτάει ικανότητα πειθούς και επικοινωνίας
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O Dr. Goleman (1998) µέσα από συνεχής έρευνες, έχει αποδείξει ότι το 80% της
αποτελεσµατικότητας

των

διοικητικών

στελεχών

οφείλεται

στην

ικανότητα

συναισθηµατικής νοηµοσύνης που διαθέτουν. Με άλλα λόγια το επίπεδο του IQ
συνεισφέρει όχι περισσότερο από 20% στην ικανότητα του ατόµου να λειτουργεί
αποτελεσµατικά και επιτυχηµένα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Η διαπίστωση αυτή
καταδεικνύει την αναγκαιότητα για εκµάθηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης.
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη λοιπόν µπορεί να βελτιωθεί, χρειάζεται όµως
µεθόδευση, υποµονή και πάνω απ' όλα επιθυµία από το ίδιο το άτοµο να αλλάξει. Ένα
πρόγραµµα συναισθηµατικής νοηµοσύνης που γίνεται, επειδή έτσι αποφάσισε η διοίκηση
της επιχείρησης, χωρίς να το συζητήσει µε τους άµεσα ενδιαφεροµένους (εργαζοµένους) ή
γιατί απλά είναι µόδα, είναι καταδικασµένο να αποτύχει. (Μπρίνια, 2008)
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Κεφάλαιο Τρίτο
Ερευνητικό Μέρος

3.1. Στοιχεία Έρευνας
Στο ερευνητικό µέρος της διπλωµατικής εργασίας παρουσιάζεται περιορισµένης
έκτασης ποσοτική πρωτογενής έρευνα σε εργαζοµένους στην επιχείρηση ΤΙΤΑΝ. Η
ποσοτική έρευνα βασίζεται στη συλλογή ποσοτικών στοιχείων δηλαδή αριθµών και
ποσοστών. Η συγκεκριµένη έρευνα έχει σαν στόχο να περιγράψει τη συναισθηµατική
νοηµοσύνη των εργαζοµένων στον όµιλο ΤΙΤΑΝ και να εξάγει κάποια συµπεράσµατα που
θα οδηγούσαν σε προτάσεις για τη βελτίωση στις σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων.
Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε το διεθνώς αποδεκτό ερωτηµατολόγιο (µε 33
ερωτήσεις της Dr Schutte) για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων.
Στην αρχή του ερωτηµατολογίου οι συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε
προσωπικές ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, την εκπαίδευση, την ηλικία καθώς και τη
θέση τους στην εταιρία. Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου είναι ερωτήσεις κλίµακας,
συγκεκριµένα, η πεντάβαθµη κλίµακα του Likert (συµφωνώ/διαφωνώ).
Η ανάλυση των στοιχείων θα είναι ποιοτική και ποσοτική, θα γίνει χρήση του
προγράµµατος Excel, και αφού παρατεθούν τα αποτελέσµατα, στη συνέχεια θα
ακολουθήσει παρουσίαση των συµπερασµάτων και υποβολή προτάσεων.
Ο πληθυσµός για τη συγκεκριµένη έρευνα αποτελείται από 50 εργαζόµενους στον
όµιλο ΤΙΤΑΝ. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 100%, καθώς συµπληρώθηκαν όλα τα
ερωτηµατολόγια που διανείµαµε.
Η µεθοδολογία δειγµατοληψίας που επιλέχθηκε ήταν η δειγµατοληψία ευκολίας
όπου οι µονάδες του δείγµατος επιλέγονται κατά τύχη, συµπτωµατικά, εάν βρεθούν κοντά
στον ερευνητή. Συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από τους εργαζόµενους
που εργάζονταν στην εταιρία το διάστηµα 10 έως 20 Ιουλίου 2010 και δεν είχαν φύγει µε
την καλοκαιρινή τους άδεια. Στην έρευνα η απογραφή των ερωτηµατολογίων
πραγµατοποιήθηκε στο χώρο της επιχείρησης για την οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα
κατά τις ώρες εργασίας του συνεντευξιάζοντα.
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3.2. Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test (SSEIT)
Η συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών για την έρευνα έγινε µέσω
ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο, ως ερευνητικό εργαλείο, µπορεί να προσφέρει
αξιόπιστα στοιχεία και δίνει την ευκαιρία στον ερευνητή να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο
κοινό. Η επιρροή του ερευνητή περιορίζεται στις απαντήσεις των ερωτώµενων
εξασφαλίζοντας έτσι αντικειµενικότητα και αξιοπιστία. (Σταθακόπουλος, 2005)
Η µέθοδος που επιλέχτηκε για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν η
προσωπική συνέντευξη όπου ο ερωτώµενος βρίσκεται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον
ερωτώµενο. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της συνέντευξης είναι ότι ο ερευνητής έχει
µεγαλύτερο ποσοστό συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων και του δίνεται η δυνατότητα να
προσφέρει διευκρινήσεις, που τυχόν χρειαστούν, στους ερωτώµενους.(Πετράκης, 2006)
Το κύριο µέρος του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε αποτελεί µια
µετάφραση/ µεταγλώττιση στην ελληνική γλώσσα, την οποία επιµελήθηκε ο καθηγητής Γ.
Πιπερόπουλος, του SREIT της Schutte et al (1998). Σε µια κλίµακα από το 1 (διαφωνώ
απόλυτα) µέχρι το 5 (συµφωνώ απόλυτα) οι ερωτώµενοι απάντησαν σε µια σειρά από 33
ερωτήσεις που παραθέτονται παρακάτω.
Το Schutte Self Report Emotional Intelligence Test εξετάζει τέσσερις πλευρές της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης: την χρήση των συναισθηµάτων, την διαχείριση των
συναισθηµάτων του ίδιου του ατόµου, τη διαχείριση των συναισθηµάτων των άλλων, και
το πώς αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα του το ίδιο το άτοµο.(Schutte et al, 1998), Το
SSEIT δοµήθηκε πάνω στο EI µοντέλο των Salovey and Mayer (1990). Το µοντέλο SSEIT
συνδέεται στενά µε το µοντέλο Συναισθηµατικής Νοηµοσύνη EQ-I.
Όσον αφορά την αξιοπιστία και εγκυρότητα του µοντέλου, οι Schutte και οι
συνάδελφοί της αναφέρουν ότι η αξιοπιστία κυµαίνεται στο 0.90 για την κλίµακα
συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Το σκορ της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης, γενικά είναι
αρκετά αξιόπιστο για τους ενήλικες και του νέους. Η χρήση όµως της υποκλίµακας
σχετικά µε την χρήση των συναισθηµάτων, έδειξε µικρή αξιοπιστία. (Ciarrochi, Chan &
Bajgar, 2001).
Οι ερευνητές επιτρέπουν την ελεύθερη και χωρίς κόστος χρησιµοποίηση της
κλίµακας (ερωτηµατολόγιο των 33ών στοιχείων της Schutte κ.α. (1998) για ερευνητικούς
σκοπούς). Για λόγους ακαδηµαϊκής δεοντολογίας παραθέτουµε παρακάτω την σχετική
κλίµακα 33-στοιχείων υπολογισµού της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των ερευνητών
στην πρωτότυπη µορφή της στην αγγλική γλώσσα καθώς και στην ελληνική.
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The 33-item emotional intelligence scale
(1) I know when to speak about my personal problems to others
(2) When I am faced with obstacles, I remember times I faced similar obstacles and
overcame them
(3) I expect that I will do well on most thins I try
(4) Other people find it easy to confide in me
(5) I find it hard to understand the non-verbal messages of other people*
(6) Some of the major events of my life have led me to re-evaluate what is important
and not important
(7) When my mood changes, I see new possibilities
(8) Emotions are one of the things that make my life worth living
(9) I am aware of my emotions as I experience them
(10) I expect good things to happen
(11) I like to share my emotions with others
(12) When I experience a positive emotion, I know how to make it last
(13) I arrange events others enjoy
(14) I seek out activities that make me happy
(15) I am aware of the none-verbal messages I send to others
(16) I present myself in a way that makes a good impression on others
(17) When I am in a positive mood, I am able to come up with new ideas
(18) By looking at their facial expressions, I recognize the emotions people are
experiencing
(19) I know why my emotions change
(20) When I am in a positive mood, I am able to come up with new ideas
(21) I have control over my emotions
(22) I easily recognize my emotions as I experience them
(23) I motivate myself by imagining a good outcome to tasks I take on
(24) I compliment others when they have done something well
(25) I am aware of the non-verbal messages other people send
(26) When another person tells me about an important event in his or her life, I almost
feel as though I have experienced this event myself
(27) When I feel a change in emotions, I tend to come up with new ideas
(28) When I am faced with a challenge, I give up because I believe I will fail*
(29) I know what other people are feeling just by looking at them
(30) I help other people feel better when they are down
(31) I use good moods to help myself keep trying in the face of obstacles
(32) I can tell how people are feeling by listening to the tone of their voice
(33) It is difficult for me to understand why people feel the way they do*
Note: The authors permit free use of the scale for research and clinical purposes.
*These items are reverse scored.
Πηγή: Schutte et all (1998), Development and validation of a measure of emotional
intelligence, Personality and Individual Differences, Vol. 25, No. 2, pp. 167-177.
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Παρακαλώ αξιολογείστε τις παρακάτω προτάσεις
σηµειώνοντας τον βαθµό διαφωνίας ή συµφωνίας σας.
Προτάσεις

∆ιαφωνώ
απόλυτα
1

Συµφωνώ
απόλυτα
2

3

4

5

1. Ξέρω πότε είναι η στιγµή να µιλήσω για τα προσωπικά
µου προβλήµατα σε άλλους.
2. Όταν αντιµετωπίζω εµπόδια στη ζωή µου, θυµάµαι
στιγµές που αντιµετώπισα παρόµοια εµπόδια και τα
ξεπέρασα.
3. Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά µε τα περισσότερα
πράγµατα που αναλαµβάνω.
4. Οι άλλοι άνθρωποι µε εµπιστεύονται εύκολα.
5. Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω τα «µη-λεκτικά»
νοήµατα/ µηνύµατα άλλων ανθρώπων . *
6. Κάποια από τα σηµαντικότερα περιστατικά στη ζωή
µου µε οδήγησαν να επαναπροσδιορίσω τι είναι
σηµαντικό και τι όχι.
7. Όταν αλλάζει η διάθεση µου βλέπω νέες δυνατότητες.
8. Τα συναισθήµατα είναι ένα από τα πράγµατα που
κάνουν την ζωή µου να αξίζει.
9. Αντιλαµβάνοµαι τα συναισθήµατα µου καθώς τα
βιώνω.
10. Περιµένω να συµβούν καλά πράγµατα.
11. Μου αρέσει να µοιράζοµαι τα συναισθήµατα µου µε
άλλους.
12. Όταν βιώνω ένα θετικό συναίσθηµα, ξέρω πώς να το
κάνω να διαρκέσει.
13. Οργανώνω εκδηλώσεις στις οποίες χαίρονται να
συµµετάσχουν άλλοι.
14. Αναζητώ δραστηριότητες που µε κάνουν χαρούµενο/
ή
15. Αντιλαµβάνοµαι τα «µη-λεκτικά» µηνύµατα που
στέλνω σε άλλους.
16. Παρουσιάζω τον εαυτό µου µε ένα τρόπο που
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δηµιουργεί καλή εντύπωση στους άλλους.
17. Όταν είµαι ευδιάθετος µου είναι εύκολο να λύνω
προβλήµατα.
18. Αναγνωρίζω τα συναισθήµατα που βιώνουν οι άλλοι
από τις εκφράσεις του προσώπου τους.
19. Γνωρίζω γιατί µεταβάλλονται τα συναισθήµατά µου.
20. Όταν είµαι ευδιάθετος είµαι σε θέση να «επινοώ» νέες
ιδέες.
21. Μπορώ να ελέγχω τα συναισθήµατά µου.
22. Αναγνωρίζω εύκολα τα συναισθήµατά µου καθώς τα
βιώνω.
23. Υποκινώ τον εαυτό µου µε το να φαντάζοµαι µια
θετική έκβαση στα καθήκοντα που αναλαµβάνω.
24. Συγχαίρω τους άλλους όταν κάνουν κάτι καλά.
25. Αντιλαµβάνοµαι τα «µη-λεκτικά» µηνύµατα που
στέλνουν οι άλλοι.
26. Όταν κάποιος/ α µου λέει ένα σηµαντικό γεγονός της
ζωή του/ της, σχεδόν νιώθω σαν να έχω βιώσει και εγώ
αυτό το γεγονός.
27. Όταν αισθάνοµαι µια αλλαγή στα συναισθήµατα µου,
έχω την τάση να επινοώ νέες ιδέες.
28. Όταν έρχοµαι αντιµέτωπος/ η µε µια πρόκληση τα
παρατάω γιατί πιστεύω ότι θα αποτύχω. *
29. Ξέρω τι αισθάνονται οι άλλοι απλώς µε το να τους
κοιτάξω.
30. Βοηθάω άλλους ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα
όταν έχουν κακή διάθεση.
31. Χρησιµοποιώ θετική διάθεση για να παρακινήσω τον
εαυτό µου να συνεχίσει να προσπαθεί όταν έρθει
αντιµέτωπος µε εµπόδια.
32. Μπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται οι άλλοι από
τον τόνο της φωνής τους.
33. Μου είναι δύσκολο να αντιληφθώ γιατί οι άνθρωποι
αισθάνονται όπως αισθάνονται. *

* Σηµ.: Υπενθυµίζουµε ότι οι ερωτήσεις 5, 28 και 33 βαθµολογούνται αντίστροφα.
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3.3. Αποτελέσµατα πρωτογενούς έρευνας
∆ηµογραφικά στοιχεία
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν 50, από τους οποίους οι 10 ήταν γυναίκες και οι 40
ήταν

άντρες.

Αναλογία

αναµενόµενη

καθώς

ο

ΤΙΤΑΝ

είναι

ένας

Όµιλος,

δραστηριοποιούµενος στον κλάδο τσιµέντου και άλλων συναφών δοµικών υλικών, χώρος
στον οποίο συναντάµε κυρίως άντρες.

γυναίκες
20%

γυναίκες
άνδρες

άνδρες
80%

Ηλικία
Η ηλικία των συµµετεχόντων κυµαινόταν από 18 έως 61 ετών. Το χαµηλότερο ποσοστό
σηµείωσε η ηλικιακή οµάδα 61 και άνω, οµάδα που συµµετέχουν άτοµα λίγο πριν την
συνταξιοδότηση. Το ανθρώπινου δυναµικό του οµίλου είναι κυρίως ηλικίας 31 έως 45
ετών, η πλέον παραγωγική ηλικία για τον κάθε εργαζόµενο.

>61 ετών
6%

18-30 ετών
18%

45-60 ετών
30%

18-30 ετών
31-45 ετών
45-60 ετών
>61 ετών
31-45 ετών
46%
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Θέση στην εταιρία
Ο διαχωρισµός που έγινε ως προς τη θέση των εργαζοµένων στην εταιρία ήταν αν είναι
στελέχη ή απλοί υπάλληλοι. Οι 15 ερωτηθέντες ήταν στελέχη και οι υπόλοιποι 35 ήταν
υπάλληλοι.

Στελέχη
30%
Στελέχη
Υπάλληλοι
Υπάλληλοι
70%

Εκπαίδευση
Ο διαχωρισµός ως προς τον µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων ήταν απόφοιτοι
λυκείου, απόφοιτοι ΤΕΙ ή απόφοιτοι ΑΕΙ. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι λίγοι παραπάνω
από τους µισούς ερωτηθέντες ήταν απόφοιτοι λυκείου και οι υπόλοιποι είχαν
πανεπιστηµιακό τίτλο από ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι όλα τα στελέχη που συµµετείχαν στην έρευνα είχαν πανεπιστηµιακή µόρφωση ενώ από
τους υπαλλήλους µόνο οι 9 είχαν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Απολυτήριο ΑΕΙ
18%
Απολυτήριο Λυκείου

Απολυτήριο ΤΕΙ
30%

Απολυτήριο Λυκείου
52%

Απολυτήριο ΤΕΙ
Απολυτήριο ΑΕΙ
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Ωράριο εργασίας
Ως προς το ωράριο εργασίας των εργαζοµένων οι 32 συµµετέχοντες δούλευαν σε βάρδιες
και οι υπόλοιποι 18 ήταν πάντα πρωινοί.

Πρωϊνός
36%
Βάρδια
Πρωϊνός
Βάρδια
64%

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη στους
εργαζόµενους στον όµιλο ΤΙΤΑΝ οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε τριάντα τρεις
ερωτήσεις σχετικές µε την συναισθηµατική νοηµοσύνη.

Ερώτηση πρώτη
Ξέρω πότε είναι η στιγµή να µιλήσω για τα προσωπικά µου προβλήµατα σε άλλους.

Συµφωνώ απόλυτα
24%

∆ιαφωνώ απόλυτα
4%

∆ιαφωνώ
24%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ

Συµφωνώ
32%

Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
16%

Συµφωνώ απόλυτα

Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου διαπιστώνουµε από τις απαντήσεις των
ερωτηθέντων, ότι περισσότεροι από τους µισούς ξέρουν πότε είναι η στιγµή να µιλήσουν
για τα προσωπικά τους προβλήµατα στους άλλους. Αυτό που αξίζει να παρατηρηθεί όµως
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είναι ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δεν µπορεί να ξεχωρίσει πότε είναι η
στιγµή κατάλληλη, δείχνοντας ότι υπάρχει πρόβληµα διαχωρισµού των επαγγελµατικών
από τα προσωπικά.

Ερώτηση δεύτερη
Όταν αντιµετωπίζω εµπόδια στη ζωή µου, θυµάµαι στιγµές που αντιµετώπισα
παρόµοια εµπόδια και τα ξεπέρασα.
∆ιαφωνώ απόλυτα
0%
∆ιαφωνώ
4%
Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
14%
∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ απόλυτα
48%

∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ
34%

Συµφωνώ απόλυτα

Η δεύτερη ερώτηση εστιάζεται στην διαχείριση των συναισθηµάτων του ίδιου του
ατόµου, συγκεκριµένα στον κατά πόσο όταν αντιµετωπίζει εµπόδια στην ζωή του, µπορεί
να θυµάται στιγµές που αντιµετώπισε παρόµοια εµπόδια και τα ξεπέρασε. Η συντριπτική
πλειοψηφία (82%) έδειξε ότι καταφέρνει να ανακαλέσει τα συναισθήµατα που βίωσε
παλαιότερα και χρησιµοποιεί τις εµπειρίες του παρελθόντος.
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Ερώτηση τρίτη
Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά µε τα περισσότερα πράγµατα που αναλαµβάνω.

∆ιαφωνώ απόλυτα
0%
∆ιαφωνώ
4%

Συµφωνώ απόλυτα
22%

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
32%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ
42%

Στη συγκεκριµένη ερώτηση διαπιστώνουµε ότι οι ερωτηθέντες αισθάνονται αρκετά
αισιόδοξοι και έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους σχετικά µε τα πράγµατα που
αναλαµβάνουν στα πλαίσια των εργασιακών τους καθηκόντων.

Ερώτηση τέταρτη
Οι άλλοι άνθρωποι µε εµπιστεύονται εύκολα.

Συµφωνώ απόλυτα
16%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
2%
16%
∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ

Συµφωνώ
28%

Συµφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
38%

Συµφωνώ απόλυτα

Το θέµα της εµπιστοσύνης µεταξύ των συναδέλφων εξετάζεται στην τέταρτη
ερώτηση, όπου είναι εµφανές ότι δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη µεταξύ των
εργαζοµένων στον όµιλο ΤΙΤΑΝ. Το 38% επέλεξε για απάντηση το «ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ», ενώ το 16% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν τους
εµπιστεύονται εύκολα.
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Ερώτηση πέµπτη
Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω τα «µη-λεκτικά» νοήµατα/ µηνύµατα άλλων ανθρώπων .

Συµφωνώ απόλυτα
8%

∆ιαφωνώ απόλυτα
10%
∆ιαφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ
24%

∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
∆ιαφωνώ
34%

Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
24%

Τα «µη λεκτικά» νοήµατα / µηνύµατα των άλλων ανθρώπων γίνονται αρκετά
κατανοητά από τους εργαζόµενους στην εταιρία ΤΙΤΑΝ καθώς το 58% δήλωσε ότι δεν
συναντά ιδιαίτερη δυσκολία. Αξίζει να σηµειωθεί βέβαια ότι το 24% το βρίσκει δύσκολο
να κατανοήσει αυτού του είδους νοήµατα / µηνύµατα.

Ερώτηση έκτη
Κάποια από τα σηµαντικότερα περιστατικά στη ζωή µου µε οδήγησαν να επαναπροσδιορίσω τι
είναι σηµαντικό και τι όχι.
∆ιαφωνώ απόλυτα
0%
∆ιαφωνώ
8%
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
6%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα
58%

Συµφωνώ
28%

Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Η διαχείριση και αντίληψη των ιδίων τους συναισθηµάτων είναι σε υψηλό επίπεδο
όσον αφορά τους ερωτηθέντες , καθώς το 86% δηλώνει ότι κάποια από τα σηµαντικότερα
περιστατικά στη ζωή τους, τους οδήγησαν να επαναπροσδιορίσουν τι είναι σηµαντικό και
τι όχι.
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Ερώτηση έβδοµη
Όταν αλλάζει η διάθεση µου βλέπω νέες δυνατότητες.

∆ιαφωνώ απόλυτα
2%
∆ιαφωνώ
8%

Συµφωνώ απόλυτα
28%

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
24%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ
38%

Οι απαντήσεις στην έβδοµη ερώτηση δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα
συµφωνούν σε υψηλό ποσοστό (64%) ότι όταν αλλάζει η διάθεσή τους βλέπουν νέες
δυνατότητες, γεγονός θετικό για την ίδια την εταιρία καθώς οι εργαζόµενοι της
διακρίνονται για διάθεση να εργαστούν και να αποδώσουν σε νέα πράγµατα και νέες
κατευθύνσεις.

Ερώτηση όγδοη
Τα συναισθήµατα είναι ένα από τα πράγµατα που κάνουν την ζωή µου να αξίζει.

∆ιαφωνώ απόλυτα
0%
∆ιαφωνώ
10%
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
10%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα
50%

Συµφωνώ
Συµφωνώ
30%

Συµφωνώ απόλυτα

Την αξία των συναισθηµάτων φαίνεται να την αναγνωρίζει η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων καθώς το 80% απάντησε ότι τα συναισθήµατα είναι ένα από
τα πράγµατα που κάνουν τη ζωή τους να αξίζει.
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Ερώτηση ένατη
Αντιλαµβάνοµαι τα συναισθήµατα µου καθώς τα βιώνω.

∆ιαφωνώ απόλυτα
2%
∆ιαφωνώ
10%

Συµφωνώ απόλυτα
28%

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
20%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ
40%

Μεγάλος αριθµός από τους ερωτηθέντες φαίνεται να αντιλαµβάνεται τα
συναισθήµατά του καθώς τα βιώνει. Συγκεκριµένα το 40% επέλεξε την απάντηση 4
(συµφωνώ) ενώ το 28% επέλεξε την απάντηση 5 (συµφωνώ απόλυτα), και µόλις ένας
ερωτηθέντας απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα.

Ερώτηση δέκατη
Περιµένω να συµβούν καλά πράγµατα.

∆ιαφωνώ απόλυτα
6%
∆ιαφωνώ
4%
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
14%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα
50%

Συµφωνώ
Συµφωνώ
26%

Συµφωνώ απόλυτα

Η θετική διάθεση των εργαζοµένων ως προς το µέλλον είναι εµφανής καθώς το
76% δήλωσε ότι συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα ως προς το ότι περιµένουν να συµβούν
καλά πράγµατα στο µέλλον
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Ερώτηση ενδέκατη
Μου αρέσει να µοιράζοµαι τα συναισθήµατα µου µε άλλους.

∆ιαφωνώ απόλυτα
16%

Συµφωνώ απόλυτα
26%

∆ιαφωνώ
12%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
18%

Συµφωνώ
28%

Συµφωνώ απόλυτα

Οι απαντήσεις στην ενδέκατη ερώτηση έδειξαν ότι αρκετοί εργαζόµενοι
δυσκολεύονται να µοιραστούν τα συναισθήµατα τους µε άλλους. Η δυσκολία αυτή σε
πολλές περιπτώσεις µπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις, καθώς η µη έκφραση των
συναισθηµάτων δεν βοηθάει στην οµαλή επίλυση των οποιονδήποτε απλών θεµάτων, τα
οποία µπορούν να καταλήξουν σε συγκρούσεις.

Ερώτηση δωδέκατη
Όταν βιώνω ένα θετικό συναίσθηµα, ξέρω πώς να το κάνω να διαρκέσει.

Συµφωνώ απόλυτα
8%

∆ιαφωνώ απόλυτα
2%

∆ιαφωνώ
24%

Συµφωνώ
32%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
34%

Η χρήση των συναισθηµάτων, και συγκεκριµένα πως να κάνουν ένα θετικό
συναίσθηµα να διαρκέσει, είναι χαρακτηριστικό που δεν διακρίνει τους περισσότερους
εργαζόµενους στην εταιρία ΤΙΤΑΝ. Το 24% δήλωσε ότι διαφωνεί ενώ το 34% επέλεξε ως
απάντηση το 3 (ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ).
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Ερώτηση δέκατη τρίτη
Οργανώνω εκδηλώσεις στις οποίες χαίρονται να συµµετάσχουν άλλοι.

Συµφωνώ απόλυτα
26%

∆ιαφωνώ απόλυτα
6%
∆ιαφωνώ
34%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ

Συµφωνώ
18%

Συµφωνώ απόλυτα
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
16%

Η πετυχηµένη οργάνωση εκδηλώσεων στις οποίες χαίρονται να συµµετάσχουν οι
άλλοι δεν είναι κάτι που διακρίνει ιδιαίτερα τους ερωτηθέντες, καθώς το 34% απάντησε
ότι δεν τα καταφέρνει σε αυτό τον τοµέα.

Ερώτηση δέκατη τέταρτη
Αναζητώ δραστηριότητες που µε κάνουν χαρούµενο/ ή

∆ιαφωνώ απόλυτα
4%
∆ιαφωνώ
2%
Συµφωνώ απόλυτα
44%

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
12%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ

Συµφωνώ
38%

Συµφωνώ απόλυτα

Οι εργαζόµενοι στην εξεταζόµενη εταιρία, σε µεγάλο ποσοστό (82%) αποζητούν
να είναι χαρούµενοι, γι΄ αυτό και αναζητούν δραστηριότητες που µπορούν να το πετύχουν
αυτό.
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Ερώτηση δέκατη πέµπτη
Αντιλαµβάνοµαι τα «µη-λεκτικά» µηνύµατα που στέλνω σε άλλους.

∆ιαφωνώ απόλυτα
8%

Συµφωνώ απόλυτα
14%

∆ιαφωνώ
28%

Συµφωνώ
16%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
34%

Είναι εµφανέστατο ότι οι συµµετέχοντες στην έρευνα δεν µπορούν να χειριστούν
καλά τα συναισθήµατά τους καθώς µεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι δεν αντιλαµβάνεται τα
«µη – λεκτικά» µηνύµατα που στέλνει σε άλλους.

Ερώτηση δέκατη έκτη
Παρουσιάζω τον εαυτό µου µε ένα τρόπο που δηµιουργεί καλή εντύπωση στους άλλους.

∆ιαφωνώ απόλυτα
2%
∆ιαφωνώ
6%
Συµφωνώ απόλυτα
28%

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
20%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ
44%

Σε αντίθεση µε τα «µη λεκτικά» µηνύµατα, οι ερωτηθέντες δεν αντιµετωπίζουν
καµία δυσκολία στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζουν το εαυτό τους στους άλλους,
καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό (72%) δήλωσε ότι κατορθώνουν να δηµιουργούν καλή
εντύπωση.
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Ερώτηση δέκατη έβδοµη
Όταν είµαι ευδιάθετος µου είναι εύκολο να λύνω προβλήµατα.

Συµφωνώ απόλυτα
22%

∆ιαφωνώ απόλυτα
2%
∆ιαφωνώ
10%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
28%

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Συµφωνώ
38%

Η ευδιάθετη διάθεση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επίλυση των προβληµάτων
των ερωτηθέντων, καθώς ένα σηµαντικό ποσοστό, 28%, επέλεξε ως απάντησε το 3 (ούτε
συµφωνώ, ούτε διαφωνώ) ενώ το 12% απάντησε αρνητικά.

Ερώτηση δέκατη όγδοη
Αναγνωρίζω τα συναισθήµατα που βιώνουν οι άλλοι από τις εκφράσεις του προσώπου τους.

Συµφωνώ απόλυτα
22%

∆ιαφωνώ απόλυτα
4%
∆ιαφωνώ
12%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ

Συµφωνώ
34%

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
28%

Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Η αναγνώριση των συναισθηµάτων από τις εκφράσεις του προσώπου είναι εύκολη
µόνο για τους µισούς περίπου από τους ερωτηθέντες. Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται να
αναγνωρίσουν τα συναισθήµατα των άλλων.
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Ερώτηση δέκατη ένατη
Γνωρίζω γιατί µεταβάλλονται τα συναισθήµατά µου.

Συµφωνώ απόλυτα
18%

∆ιαφωνώ απόλυτα
8%
∆ιαφωνώ
26%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ

Συµφωνώ
32%

Συµφωνώ απόλυτα
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
16%

Εντυπωσιακό είναι στην δέκατη ένατη ερώτηση ότι το 34% των συµµετεχόντων
δήλωσε ότι δεν γνωρίζει γιατί µεταβάλλονται τα συναισθήµατα τους, φανερώνονταν
µεγάλη αδυναµία στην αντίληψη και διαχείριση των συναισθηµάτων από το ίδιο το άτοµο.

Ερώτηση εικοστή
Όταν είµαι ευδιάθετος είµαι σε θέση να «επινοώ» νέες ιδέες.

Συµφωνώ απόλυτα
18%

∆ιαφωνώ απόλυτα
2%
∆ιαφωνώ
8%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
34%

Συµφωνώ
38%

Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Όπως φάνηκε και νωρίτερα, η ευδιάθετη διάθεση όχι µόνο δεν αποτελεί
προϋπόθεση για την επίλυση των προβληµάτων των ερωτηθέντων, αλλά και για την
επινόηση νέων ιδεών. Το 34% επέλεξε ως απάντησε το 3 (ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ)
ενώ το 10% απάντησε αρνητικά.
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Ερώτηση εικοστή πρώτη
Μπορώ να ελέγχω τα συναισθήµατά µου.

Συµφωνώ απόλυτα
8%

∆ιαφωνώ απόλυτα
6%

Συµφωνώ
18%

∆ιαφωνώ
30%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
38%

Η αδυναµία στην αντίληψη και διαχείριση των συναισθηµάτων από το ίδιο το
άτοµο είναι εµφανής και στην εικοστή πρώτη ερώτηση καθώς το 36% δήλωσε ότι δεν
µπορεί να ελέγχει τα συναισθήµατά του. Ο µη έλεγχος των συναισθηµάτων οδηγεί πολλές
φορές σε συγκρούσεις και διενέξεις µεταξύ των εργαζοµένων.

Ερώτηση εικοστή δεύτερη
Αναγνωρίζω εύκολα τα συναισθήµατά µου καθώς τα βιώνω.
∆ιαφωνώ απόλυτα
0%
∆ιαφωνώ
2%
Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
8%

Συµφωνώ απόλυτα
58%

Συµφωνώ
32%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Η αναγνώριση των συναισθηµάτων των ερωτηθέντων καθώς τα βιώνουν δεν
φαίνεται να αποτελεί πρόβληµα για αυτούς, καθώς το 90% δήλωσε ότι δεν αντιµετωπίζει
κάποια δυσκολία στο συγκεκριµένο θέµα.
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Ερώτηση εικοστή τρίτη
Υποκινώ τον εαυτό µου µε το να φαντάζοµαι µια θετική έκβαση στα καθήκοντα που αναλαµβάνω.
∆ιαφωνώ απόλυτα
0%
∆ιαφωνώ
2%
Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
8%
Συµφωνώ
32%

Συµφωνώ απόλυτα
58%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσµα στην εικοστή τρίτη ερώτηση, καθώς το 90%
των εργαζοµένων δήλωσε ότι υποκινεί τον εαυτό του µε το να φαντάζεται µία θετική
έκβαση στα καθήκοντα που αναλαµβάνει.

Ερώτηση εικοστή τέταρτη
Συγχαίρω τους άλλους όταν κάνουν κάτι καλά
∆ιαφωνώ απόλυτα
0%
∆ιαφωνώ
2%
Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
8%
Συµφωνώ απόλυτα
58%

Συµφωνώ
32%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες στην συγκεκριµένη έρευνα (90%) δήλωσαν ότι
συγχαίρουν τους άλλους όταν κάνουν κάτι καλά, δείχνοντας ότι κατανοούν τη σηµασία
της αναγνώρισης για τον εργαζόµενο.
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Ερώτηση εικοστή πέµπτη
Αντιλαµβάνοµαι τα «µη-λεκτικά» µηνύµατα που στέλνουν οι άλλοι.

Συµφωνώ απόλυτα
6%
Συµφωνώ
18%

Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
26%

∆ιαφωνώ απόλυτα
20%

∆ιαφωνώ
30%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Σε προηγούµενη ερώτηση είχε φανεί ότι το 24% των ερωτηθέντων δυσκολεύεται
να κατανοήσει τα «µη λεκτικά» νοήµατα / µηνύµατα των άλλων ανθρώπων. Το ποσοστό
αυτό είναι ακόµα µεγαλύτερο, σχετικά µε το αν αντιλαµβάνονται τα «µη-λεκτικά»
µηνύµατα που στέλνουν οι άλλοι καθώς το 50% απάντησε αρνητικά.

Ερώτηση εικοστή έκτη
Όταν κάποιος/ α µου λέει ένα σηµαντικό γεγονός της ζωή του/ της, σχεδόν νιώθω σαν
να έχω βιώσει και εγώ αυτό το γεγονός.

∆ιαφωνώ απόλυτα
2%
Συµφωνώ απόλυτα
28%

Συµφωνώ
32%

∆ιαφωνώ
14%
Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
24%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Στην ερώτηση είκοσι έξι, ένας στους δύο ερωτηθέντες δήλωσε ότι όταν
κάποιος/από του λέει ένα σηµαντικό γεγονός της ζωής του /της, σχεδόν νιώθει σαν να έχει
βιώσει και αυτό το γεγονός, φανερώνοντας υψηλό βαθµό ενσυναίσθησης.
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Ερώτηση εικοστή έβδοµη
Όταν αισθάνοµαι µια αλλαγή στα συναισθήµατα µου, έχω την τάση να επινοώ νέες
ιδέες.

Συµφωνώ απόλυτα
14%

Συµφωνώ
32%

∆ιαφωνώ απόλυτα
4%
∆ιαφωνώ
16%

Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
34%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Η διαχείριση των συναισθηµάτων, και συγκεκριµένα η τάση να επινοεί κάποιος
νέες ιδέες όταν αισθάνεται µία αλλαγή στα συναισθήµατά του, διακρίνει το 46% των
ερωτηθέντων, ενώ το 20% δηλώνει ότι δεν καταφέρνει να το πετύχει αυτό.

Ερώτηση εικοστή όγδοη
Όταν έρχοµαι αντιµέτωπος/ η µε µια πρόκληση τα παρατάω γιατί πιστεύω ότι θα
αποτύχω.

Συµφωνώ απόλυτα
4%
Συµφωνώ
8%
Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
8%

∆ιαφωνώ
38%

∆ιαφωνώ απόλυτα
42%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Η αντιµετώπιση προκλήσεων δεν αποθαρρύνει τους εργαζόµενους στην εταιρία
ΤΙΤΑΝ, καθώς το 80% δήλωσε ότι όταν έρχονται αντιµέτωποι µε µία πρόκληση δεν τα
παρατάνε.
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Ερώτηση εικοστή ένατη
Ξέρω τι αισθάνονται οι άλλοι απλώς µε το να τους κοιτάξω.

Συµφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ απόλυτα
4%
4%
∆ιαφωνώ
Συµφωνώ
30%
28%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
34%

Η αντίληψη των συναισθηµάτων των άλλων, απλά µε το να τους κοιτάς,
δυσκολεύει τους ερωτηθέντες, καθώς οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν µπορούν να το
κάνουν αυτό.

Ερώτηση τριακοστή
Βοηθάω άλλους ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα όταν έχουν κακή διάθεση.
∆ιαφωνώ απόλυτα
2%
∆ιαφωνώ
2%
Συµφωνώ απόλυτα
30%

Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
16%

Συµφωνώ
50%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς τις σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων είναι τα
αποτελέσµατα στην τριακοστή ερώτηση. Το 80% των ερωτηθέντων απάντησε ότι βοηθάνε
τους άλλους ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα όταν έχουν κακή διάθεση,
υποδηλώνοντας ότι νοιάζεται ο ένας εργαζόµενος για τον άλλο και ενδιαφέρονται για τη
επίτευξη ενός αρµονικού και ευχάριστου κλίµατος στο χώρο εργασίας τους.
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Ερώτηση τριακοστή πρώτη
Χρησιµοποιώ θετική διάθεση για να παρακινήσω τον εαυτό µου να συνεχίσει να προσπαθεί όταν
έρθει αντιµέτωπος µε εµπόδια.
∆ιαφωνώ απόλυτα
0%

∆ιαφωνώ
4%

Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
14%

Συµφωνώ απόλυτα
42%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ

Συµφωνώ
40%

Συµφωνώ απόλυτα

Οι εργαζόµενοι στο ΤΙΤΑΝ, σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έδωσαν, φαίνεται ότι
όχι µόνο δεν αποθαρρύνονται από τις δυσκολίες ή τα εµπόδια που µπορεί να συναντήσουν,
αλλά και χρησιµοποιούν θετική διάθεση για να παρακινήσουν τον εαυτό τους να συνεχίσει
να προσπαθεί όταν έρθει αντιµέτωπος µε εµπόδια.

Ερώτηση τριακοστή δεύτερη
Μπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται οι άλλοι από τον τόνο της φωνής τους.

Συµφωνώ απόλυτα
20%

∆ιαφωνώ απόλυτα
4%
∆ιαφωνώ
14%
Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
16%

Συµφωνώ
46%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

Ενώ οι ερωτηθέντες παρουσίασαν αδυναµία αναγνώρισης και κατανόησης των µη
λεκτικών µηνυµάτων των άλλων, φαίνεται ότι ο τόνος της φωνής δεν τους δυσκολεύει να
καταλάβουν πως αισθάνονται οι άλλοι. Το 66% απάντησε θετικά στην συγκεκριµένη
ερώτηση.
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Ερώτηση τριακοστή τρίτη
Μου είναι δύσκολο να αντιληφθώ γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται όπως αισθάνονται.

Συµφωνώ απόλυτα
6%

∆ιαφωνώ απόλυτα
18%

Συµφωνώ
16%
Ούτε συµφωνώ, ούτε
διαφωνώ
16%

∆ιαφωνώ απόλυτα
∆ιαφωνώ
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ
44%

Το ερωτηµατολόγιο ολοκληρώνεται µε την τριακοστή τρίτη ερώτηση όπου οι
ερωτηθέντες απάντησαν, σε ποσοστό 62%, ότι δεν δυσκολεύονται να αντιληφθούν γιατί οι
άνθρωποι αισθάνονται όπως αισθάνονται.

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφεται το σκορ που πέτυχε ο κάθε ερωτώµενος.
Στελέχη

Υπάλληλοι

Ατοµικό Σκορ

Ατοµικό Σκορ

121

132

124

129

121

121

128

119

131

103

104

116

122

117

135

116

120

125

117

94

106

114

123

126
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Στελέχη

Υπάλληλοι

Ατοµικό Σκορ

Ατοµικό Σκορ

87

101

157

106

146

122
132
123
107
123
115
97
110
101
115
105
127
110
145
105
123
120
122
115
151
145

Μ. Ο.

Μ. Ο.

122,8

114,85
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Κεφάλαιο Τέταρτο
Συµπεράσµατα – Προτάσεις
4.1. Συµπεράσµατα
Η υψηλή επίδοση και επιτυχία στην επαγγελµατική ζωή δεν επιτυγχάνεται µόνο µε
την γνωστική νοηµοσύνη, την εξειδίκευση ή την εµπειρία. Απαιτείται και η
συναισθηµατική νοηµοσύνη, η οποία από την πλευρά της, αποτελεί έναν από τους
θεµέλιους λίθους για την οικοδόµηση της άριστης επίδοσης στον εργασιακό χώρο.
Έρευνες έχουν δείξει ότι άτοµα που είναι καλοί στη διαχείριση των συναισθηµάτων τους
κατορθώνουν να αποφεύγουν συγκρούσεις ή να τις επιλύουν ταχύτερα και ειρηνικότερα
από όσους δεν µπορούν να διαχειριστούν καλά τα συναισθήµατά τους. Επίσης, η
ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει τα συναισθήµατα των άλλων, του επιτρέπει να
αναπτύξει την εξειδικευµένη ικανότητα της επιρροής, η οποία µε τη σειρά της είναι ένα
συστατικό της ικανότητας για ηγεσία.(Goleman, 1998, Caruso & Salovey, 2004).
Στην συγκεκριµένη έρευνα εξετάστηκε η συναισθηµατική νοηµοσύνη των
εργαζοµένων στην εταιρία ΤΙΤΑΝ. Πενήντα εργαζόµενοι, δεκαπέντε στελέχη και τριάντα
πέντε υπάλληλοι συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, Schutte Self Report Emotional
Intelligence Test, όπου το υψηλότερο σκορ που µπορούσε να πετύχει ο κάθε ερωτηθέντας
ήταν το 165 και το χαµηλότερο σκορ το 33.
Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων που πέτυχαν τα στελέχη είναι 122.8, µε
µικρότερο σκορ το 87 και µεγαλύτερο το 157. Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων που
πέτυχαν οι υπάλληλοι της εταιρίας είναι χαµηλότερος, δηλαδή 114.85. Σε αυτό το σηµείο
πρέπει να επισηµανθεί ότι ο µέσος όρος των υπαλλήλων που ήταν απόφοιτοι τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης ήταν µεγαλύτερος, 119.7. Το µικρότερο σκορ που σηµειώθηκε µεταξύ των
εργαζοµένων ήταν το 94 και το µεγαλύτερο το 151. Αξίζει να αναφερθεί ότι το
χαµηλότερο σκορ σηµειώθηκε από στέλεχος και όχι από υπάλληλο της εταιρίας.
Αξιολογώντας τα αποτελέσµατα της έρευνας, πρέπει να αναφερθεί ότι η
πλειονότητα των εργαζοµένων αναγνωρίζει τη σηµασία των συναισθηµάτων και
πιστεύουν ότι είναι ένα από τα πράγµατα που κάνουν τη ζωή τους να αξίζει.
Οι ερωτηθέντες φάνηκε ότι έχουν ιδιαίτερα αναπτυγµένη την αυτοεπίγνωση,
δηλαδή την ικανότητα να κατανοούν τα συναισθήµατά τους καθώς και τα ισχυρά και
ασθενή σηµεία τους. Οι εργαζόµενοι αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα τους και µάλιστα τα
αντιλαµβάνονται καθώς τα βιώνουν. Η ικανότητα αυτή τους βοηθά να αξιολογούν και να
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αντιλαµβάνονται ξεκάθαρα τα σηµαντικότερα περιστατικά στη ζωή τους και έτσι να
µπορούν να επαναπροσδιορίσουν τι είναι σηµαντικό και τι όχι.
Ένα ακόµα θετικό σηµείο είναι ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες
δηλώνουν ότι καταφέρνουν να ανακαλέσουν τα συναισθήµατα που βίωσαν στο παρελθόν
και µε αυτόν τον τρόπο να αντιµετωπίσουν τα εµπόδια στη ζωή τους και να
επαναπροσδιορίσουν τι είναι σηµαντικό και τι όχι. Βέβαια πρέπει να επισηµανθεί σε αυτό
το σηµείο ότι το 34% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι δεν γνωρίζει γιατί µεταβάλλονται τα
συναισθήµατα τους, δείχνοντας ότι η ικανότητα αντίληψης και διαχείρισης των
συναισθηµάτων πρέπει να βελτιωθεί.
Χαρακτηριστική επίσης είναι η θετική διάθεση και η αισιοδοξία που διακρίνει
τους περισσότερους εργαζόµενους. Αισθάνονται εµπιστοσύνη στον εαυτό τους σχετικά µε
τα καθήκοντα που αναλαµβάνουν στα πλαίσια των εργασιακών τους υποχρεώσεων. ∆εν
αποθαρρύνονται από τις δυσκολίες ή τα εµπόδια που προκύπτουν και µε θετική διάθεση
παρακινούν τον εαυτό τους να συνεχίσει να προσπαθεί. Μάλιστα σχεδόν όλοι οι
συµµετέχοντες στην έρευνα, δήλωσαν ότι υποκινούν τον εαυτό τους µε το να φαντάζονται
µία θετική έκβαση στα καθήκοντα που αναλαµβάνουν.
Ολοκληρώνοντας

την

παρουσίαση

των

στοιχείων

της

συναισθηµατικής

νοηµοσύνης που διακρίνει τους ερωτηθέντες, φαίνεται ότι αρκετοί εργαζόµενοι έχουν
υψηλό βαθµό ενσυναίσθησης. Η ενσυναίσθηση είναι η επίγνωση των συναισθηµάτων και
των αναγκών των άλλων και αφορά την ενεργή κατανόηση όχι µόνο του λεκτικού
περιεχοµένου αλλά κυρίως των συναισθηµάτων του άλλου. Ο ηγέτης µιας οµάδας που
κατέχει την ικανότητα της ενσυναίσθησης, αντιλαµβάνεται το συναισθηµατικό κλίµα που
δηµιουργείται από τα µέλη της οµάδας και µπορεί να το κατευθύνει προς όφελος του
έργου και της οµάδας, αποφεύγοντας εντάσεις που καταστρέφουν το οµαδικό πνεύµα και
δυσκολεύουν την επίτευξη του στόχου. (Kellett et al, 2002).
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι οι εργαζόµενοι έχουν αναπτυγµένες τις κοινωνικές
τους δεξιότητες και βοηθάνε ο ένας τον άλλον να αισθανθούν καλύτερα όταν έχουν κακή
διάθεση.
Το σηµαντικότερο πρόβληµα εντοπίστηκε στην µη λεκτική επικοινωνία των
εργαζοµένων. Η επικοινωνία είναι µια αµφίδροµη ροή πληροφοριών και έχει δύο
διαφορετικές µορφές. Τη λεκτική επικοινωνία, που είναι η κάθε προσπάθεια επικοινωνίας
που κάνουµε χρησιµοποιώντας λέξεις ή προτάσεις στον γραπτό ή προφορικό λόγο και τη
µη λεκτική επικοινωνία που είναι η επικοινωνία που γίνεται µε το ύφος, τον τόνο, τη
διάθεση, τις χειρονοµίες και γενικά τη σωµατική και συναισθηµατική συµπεριφορά των
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συνοµιλητών (Μπουραντάς, 2002). Για να είναι πετυχηµένη η επικοινωνία µεταξύ των
εργαζοµένων µιας επιχείρησης και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις µεταξύ τους, θα πρέπει
να είναι σε θέση να επικοινωνούν τόσο λεκτικά όσο και µη λεκτικά.
Ένας στους τέσσερις εργαζόµενους δήλωσε ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει τα
«µη λεκτικά» νοήµατα / µηνύµατα των άλλων ανθρώπων. Μάλιστα, οι µισοί από τους
συµµετέχοντες δήλωσαν ότι όχι µόνο δεν αντιλαµβάνονται τα «µη – λεκτικά» µηνύµατα
που στέλνουν σε άλλους, αλλά δεν αντιλαµβάνονται και τα «µη-λεκτικά» µηνύµατα που
τους στέλνουν οι άλλοι.
Η αναγνώριση των συναισθηµάτων από τις εκφράσεις του προσώπου δυσκολεύει
αρκετά τους ερωτηθέντες, καθώς οι µισοί δήλωσαν ότι δεν τα καταφέρνουν σε αυτόν τον
τοµέα. Το ίδιο δύσκολο είναι γι΄ αυτούς και το να αντιλαµβάνονται τα συναισθήµατα των
άλλων απλά µε το να τους κοιτούν.
Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα, το 66% των ερωτηθέντων δήλωσε
ότι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα µη λεκτικά µηνύµατα των
άλλων από τον τόνο της φωνής τους.
Ιδιαίτερα αρνητικό είναι το γεγονός ότι αρκετοί συµµετέχοντες απάντησαν ότι
δυσκολεύονται να µοιραστούν τα συναισθήµατα τους µε άλλους, δυσκολία η οποία, σε
πολλές περιπτώσεις, οδηγεί σε συγκρούσεις και προστριβές µεταξύ των εργαζοµένων.
Χαµηλή είναι και η αυτο-ρύθµιση των εργαζοµένων καθώς ένας στους τρεις
δήλωσε αδυναµία ελέγχου των συναισθηµάτων του. Επίσης δεν είναι ιδιαίτερα
αναπτυγµένη και η εµπιστοσύνη µεταξύ των εργαζοµένων στην εταιρία, καθώς µεγάλο
ποσοστό δήλωσε ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν τους εµπιστεύονται εύκολα.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι αρκετοί εργαζόµενοι έχουν αρκετά
αναπτυγµένη τη συναισθηµατική τους νοηµοσύνη, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν
χρειάζεται βελτίωση. Για τα στελέχη δε συγκεκριµένα, τα χαµηλά ποσοστά που
σηµείωσαν κάποιοι, φανερώνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική η επικοινωνία σε
κάποια τµήµατα µέσα στην επιχείρηση. Η ξεκάθαρη και αποτελεσµατική επικοινωνία
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εύρυθµη λειτουργία µιας επιχείρησης.
Τα στελέχη θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες
που θα τους επιτρέπουν να βοηθούν τους ανθρώπους να καταλαβαίνουν τα αισθήµατά
τους και να προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους στις δεδοµένες επιχειρησιακές ανάγκες.
Χωρίς επικοινωνία η επιχείρηση καταντά ένα σύνολο εργαζοµένων που απλά θα
βρίσκονταν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Οι εργαζόµενοι της εταιρίας ΤΙΤΑΝ και κυρίως τα
στελέχη θα πρέπει να αναπτύξουν τόσο την αυτό-εκτίµηση όσο και τις δηµιουργικές τους
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δεξιότητες. Οφείλουν να δηµιουργούν και να διατηρούν σωστές διαπροσωπικές σχέσεις.
Προκειµένου να επιλύονται δηµιουργικά οι συγκρούσεις που δηµιουργούνται µέσα στην
επιχείρηση, τα στελέχη θα πρέπει να διακρίνονται από ιδιαίτερα αναπτυγµένη
συναισθηµατική νοηµοσύνη και να έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι µπορούν να
πετύχουν την επίλυση των οποίων προστριβών και διενέξεων προκύψουν. Μόνο έτσι θα
µπορέσει η εταιρία ΤΙΤΑΝ να οδηγηθεί στην επίτευξη των στόχων της.
Στην συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση κάποιων προτάσεων για την βελτίωση της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης των εργαζοµένων.
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4.2. Προτάσεις
Σήµερα, στον επιχειρηµατικό κόσµο, έχει αναγνωρισθεί ότι η βίωση, αναγνώριση
και εκδήλωση συναισθηµάτων οδηγεί σε άµβλυνση των αντιπαραθέσεων και αποφυγή των
συγκρούσεων. Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης όπου στην οικονοµική σκηνή
διαδραµατίζονται ραγδαίες εξελίξεις, τα στελέχη των επιχειρήσεων καλούνται να
διαθέτουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση, κοινωνική επίγνωση. Στην ουσία
ζητείται να έχουν αυξηµένη συναισθηµατική νοηµοσύνη για να είναι ικανοί να
επιτελέσουν το έργο τους, να φέρουν αποτελέσµατα, να επιτύχουν το εταιρικό όραµα και
να δηµιουργούν ένα κλίµα δηµιουργικότητας. Όπως αναπτύχθηκε στο θεωρητικό κοµµάτι
της παρούσας εργασίας, η συναισθηµατική νοηµοσύνη όχι µόνο βοηθά τους εργαζόµενους
να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί, αλλά οδηγεί και στην δηµιουργία συναισθηµατικά ευφυών
εταιριών, που στελεχώνονται από ανθρώπους που εργάζονται µε πνεύµα αρµονίας και
οµαδικότητας.
Τα ηγετικά στελέχη µιας επιχείρησης µε την καθηµερινή τους δράση οφείλουν να
στοχεύουν στην δηµιουργία ενός δυναµικού περιβάλλοντος εργασίας, στο οποίο οι
εργαζόµενοι κατορθώνουν να συνεργάζονται αποτελεσµατικά. Τα στελέχη απαιτείται να είναι
ικανά να αναπτύξουν ένα κλίµα εµπιστοσύνης ανάµεσα στον εαυτό τους και το προσωπικό της
εταιρίας. Οι συναισθηµατικές καταστάσεις και πράξεις των στελεχών επηρεάζουν τα
συναισθήµατα και κατ' επέκταση την απόδοση των υπαλλήλων που διοικούν.
Ο Goleman (1998) αναγνωρίζει πέντε βασικές κοινωνικές και συναισθηµατικές
ικανότητες που απορρέουν από τη συναισθηµατική νοηµοσύνη: την αυτοεπίγνωση, την
αυτορύθµιση, την παρακίνηση, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες. Ο ίδιος
υποστηρίζει ότι το υψηλό επίπεδο συναισθηµατικής νοηµοσύνης δεν εγγυάται την ύπαρξη των
πέντε βασικών ικανοτήτων αλλά απλώς δηλώνει την έφεση προς µάθηση. Η συναισθηµατική
νοηµοσύνη µπορεί να βελτιωθεί στην πορεία της ζωής και οι υψηλότερες δυνατότητες του
ανθρώπου για αυτού του τύπου τη νόηση συµβαδίζουν µε την ωριµότητα. Εποµένως δεν
πρόκειται για εγγενές γνώρισµα, αλλά µπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε άνθρωπο που θέτει ως
στόχο την καλλιέργεια ουσιαστικής επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελµατικό επίπεδο.
Αυτό που µπορεί να κάνει η εταιρία ΤΙΤΑΝ είναι καταρχήν να επιλέγει να προσλάβει
προσωπικό για θέσεις στελεχών, που το διακρίνει αναπτυγµένη συναισθηµατική νοηµοσύνη.
Το τµήµα ανθρωπίνων πόρων κατά την διαδικασία πρόσληψη προσωπικού, θα πρέπει να
εξετάζει και την συναισθηµατική νοηµοσύνη που καλείται να έχει ο εργαζόµενος που θα
καλύψει την συγκεκριµένη θέση, δηλαδή να αξιολογεί τις προδιαγραφές της θέσης βάσει των
συναισθηµατικών δεξιοτήτων.
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Για τα υπάρχοντα στελέχη προτείνεται να αξιολογηθεί η συναισθηµατική τους
νοηµοσύνη και όπου κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί από τους εργαζόµενους να
παρακολουθήσουν προγράµµατα επιµόρφωσης κατά τα οποία θα µπορέσουν να αποκτήσουν
τις απαιτούµενες δεξιότητες καθοδήγησης. Πιθανόν να χρειαστεί να υπάρξουν και κάποια
κίνητρα ώστε να παρακινηθούν τα στελέχη να συµµετάσχουν στην συγκεκριµένη διαδικασία.
Τα σύγχρονα στελέχη µέσω των προγραµµάτων αυτών, µαθαίνουν ότι η αντιµετώπιση
των σύνθετων προβληµάτων του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στηρίζεται στην εµπειρία, τις
γνώσεις και τις ικανότητες ολόκληρου του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στην
επιχείρηση. Τα προγράµµατα ενισχύουν την ευαισθητοποίηση για τον ανθρώπινο παράγοντα,
την επικοινωνία, την αλληλοκατανόηση, τη συνεργασία και την οµαλή επίλυση των
εργασιακών συγκρούσεων.
Επίσης, µέσα από διαδραστικές ασκήσεις αυξάνεται η συναισθηµατική νοηµοσύνη.
Καταρχήν µαθαίνεται στους συµµετέχοντες πώς να ενισχύουν την επικοινωνία τόσο µεταξύ

τους όσο και µε τους υφισταµένους τους. Καλλιεργούνται δεξιότητες επικοινωνίας ώστε
να µπορούν τα στελέχη να δουν τα πράγµατα από την οπτική γωνία του άλλου, να
αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που υπάρχουν στην επικοινωνία ενώ ταυτόχρονα µαθαίνουν
να αναγνωρίζουν να εκφράζουν και να χειρίζονται τα δικά τους συναισθήµατά.
∆ιδάσκονται τρόποι επίλυσης συγκρούσεων έχοντας ως γνώµονα ότι τα προβλήµατα
µπορούν να επιλύονται µε τρόπους που να ικανοποιούν όλους τους εµπλεκοµένους στο
πρόβληµα.
Ένα από τα ζητούµενα είναι να µπορέσουν τα στελέχη να ενεργοποιήσουν τεχνικές
που ενθαρρύνουν την ενεργητική συµµετοχή των µελών της επιχείρησης µε την
ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων, συναισθηµάτων, προβληµατισµών και εµπειριών.
Στελέχη µε αναπτυγµένη συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορούν να κατανοούν τα
συναισθήµατα και τα κίνητρα των εργαζόµενων στην εταιρία που απασχολούνται αλλά και
τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. Ελέγχουν τα συναισθήµατα τους, µπορούν να
συνεργάζονται µε τους άλλους για την επίτευξη ενός στόχου και γίνονται οι ίδιοι πρότυπο
για τους υπόλοιπους εργαζοµένους. Η ανάπτυξη ενός κλίµατος στον εργασιακό χώρο όπου
όλοι οι εργαζόµενοι σέβονται τους συναδέλφους τους, γνωρίζουν τα συναισθήµατα που
βιώνουν και κατορθώνουν να τα ελέγξουν, αποτελεί εχέγγυο για το περιορισµό των
εργασιακών συγκρούσεων και την οµαλή επίλυση όσων δηµιουργούνται.
Η εταιρία ΤΙΤΑΝ έχοντας στο δυναµικό της στελέχη που θα διακρίνονται για την
αναπτυγµένη συναισθηµατική τους νοηµοσύνη θα κατορθώσει να κερδίσει την αφοσίωση των
εργαζοµένων και να εξασφαλίσει την ενεργητική συµµετοχή τους.
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Πιο συγκεκριµένα έρευνες (Ciarrochi et al 2001, Wolff et al 2002) δείχνουν ότι
στελέχη που παρακολούθησαν εξειδικευµένα προγράµµατα καλλιέργειας της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης ενίσχυσαν την προσωπική τους αυτοεικόνα και αυτοεκτίµηση. Ταυτόχρονα
βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ όλων των βαθµίδων διοίκησης. Επίσης τα
στελέχη έγιναν ικανά ως ένα βαθµό να αναγνωρίζουν τα συναισθήµατά τους και να
αντιµετωπίζουν τις συγκρούσεις µε σύµπνοια και κατανόηση, µε τεχνικές επίλυσης διαφωνιών
που ανακάλυψαν κατά την διάρκεια των προγραµµάτων. Κατόρθωσαν να αναπτύξουν
δεξιότητες διαβούλευσης, συναισθηµατική ασφάλεια, επικοινωνιακή ικανότητα, συνεργασία
για την λήψη απόφασης και ανοχή στη διαφορετικότητα.
Είναι σηµαντικό επίσης ότι βελτιώθηκε η ικανότητα αποτελεσµατικής αντιµετώπισης
των προβληµατικών σχέσεων και των αναπόφευκτων συγκρούσεων του προσωπικού της
εταιρίας καθώς αποκτήθηκαν τεχνικές χειρισµού του εργασιακού στρες και ευαισθησίας στις
ιδιαιτερότητες της δυναµικής κάθε οµάδας.
Είναι ξεκάθαρο ότι τα οφέλη µιας εταιρίας που στελεχώνεται από προσωπικό που
διακρίνεται από τα άνω χαρακτηριστικά είναι τεράστια. Αλλά και για τα ίδια τα στελέχη, µέσα

στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον που οι αλλαγές που σηµειώνονται είναι ραγδαίες,
η ικανότητα ενός ανθρώπου να αντιλαµβάνεται, αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τα
συναισθήµατά του, αποτελεί τη βάση για την απόκτηση κοινωνικών και συναισθηµατικών
δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιτυχία σε οποιαδήποτε δουλειά.
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