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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που συνεπάγεται, οι
πολυεθνικές συμμαχίες που αναπτύσσονται, οι πολιτικές ανακατατάξεις, η αλματώδης
εξέλιξη της τεχνολογίας, η διαρκής ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και η
ιλιγγιώδης ταχύτητα των πληροφοριών είναι παράγοντες που φέρνουν αντιμέτωπες τις
οργανώσεις με το εξωτερικό τους περιβάλλον. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τις
πιέσεις που αντιμετωπίζουν στο ευμετάβλητο περιβάλλον όπου λειτουργούν, απαιτούν
αναθεώρηση των παραδοσιακών τρόπων διοίκησής τους καθώς και της οργανωσιακής
τους δομής και κουλτούρας. Για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωσή τους
απαιτούνται υψηλά αποθέματα συναισθηματικής νοημοσύνης και ικανότητας διοίκησης
αλλαγών, που αφορά τόσο τη διαχείριση των πόρων (υλικών και άυλων), όσο και τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, βασική παράμετρο της οποίας αποτελεί και η
εργασιακή ικανοποίηση.
Στα πλαίσια αυτά, και κάτω από την πιεστική ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, κινείται και
το Υπουργείο Οικονομικών θεσπίζοντας στρατηγικό σχέδιο για τη φορολογική
διοίκηση στην επόμενη πενταετία 2011-2015 σύμφωνα με το οποίο έχουν τεθεί στόχοι
για την πλήρη αναδιάρθρωση των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του και τον
ανασχεδιασμό των διαδικασιών.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες προκαλεί ενδιαφέρον ποια στάση θα κρατήσουν οι
εργαζόμενοι στις φορολογικές υπηρεσίες απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές, όπως
αυτές που προωθούνται από το Υπουργείο Οικονομικών, και πόσο είναι έτοιμοι για τις
επικείμενες αλλαγές. Καθώς η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μια από τις πιο
σύγχρονες τάσεις στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, επιχειρήθηκε η διερεύνηση
της σχέσης μεταξύ των στάσεων απέναντι στην αλλαγή (από το πρίσμα της
αντίστασης), και της συναισθηματικής νοημοσύνης, των συναισθημάτων απέναντι στην
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εργασία και της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.. Για το λόγο
αυτό διενεργήθηκε εμπειρική έρευνα στις Δ.Ο.Υ. δύο πόλεων της Β. Ελλάδος, της
Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης και πιο συγκεκριμένα στις Α΄ και Β΄ Δ.Ο.Υ.
Κατερίνης, καθώς και στις Ε΄, Ζ΄ και Η΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
Αρχικά επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της θεωρίας της οργανωσιακής
αλλαγής, καθώς και της θεωρίας της συναισθηματικής νοημοσύνης. Στη συνέχεια
γίνεται αναφορά στο δημόσιο τομέα και ειδικά στη φορολογική διοίκηση και στις
διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Κατόπιν ακολουθεί η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα
της έρευνας. Τέλος αναλύονται στατιστικά τα αποτελέσματα αυτά, εξάγονται
συμπεράσματα και γίνονται οι ανάλογες προτάσεις.
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2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η είσοδος της ανθρωπότητας στον 21ο αιώνα σηματοδότησε την απαρχή σπουδαίων
αλλαγών σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και κυρίως στο
νευραλγικό τομέα της οικονομίας. Η δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο ολοένα
μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων, η αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού και η
εισαγωγή νέων τεχνολογιών επέφερε σημαντικές αναταράξεις στο χώρο των
επιχειρήσεων και σηματοδότησε την αλλαγή του επιχειρηματικού σκηνικού που μέχρι
τότε παρέμενε σταθερό, προβλέψιμο και με καθορισμένους κανόνες ανταγωνισμού. Σε
αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι οργανώσεις πρέπει να αναθεωρήσουν
τους παραδοσιακούς τρόπους λειτουργίας τους και να αλλάξουν προκειμένου να
επιβιώσουν. Πρέπει να είναι ευέλικτες και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του
ευμετάβλητου εξωτερικού τους περιβάλλοντος.
Η αλλαγή καθώς και η μελέτη της είναι κυρίαρχη, σύνθετη και εξελίσσεται με
γρήγορους ρυθμούς. Φαίνεται να έχει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, καθώς πολλά
γεγονότα σε μία οργάνωση χαρακτηρίζονται ως αλλαγές, όπως τεχνολογικές
βελτιώσεις,

συγχωνεύσεις

και

εξαγορές,

δομικές

αλλαγές,

ανασχεδιασμός

επιχειρηματικών διαδικασιών, διοίκηση ολικής ποιότητας, αλλαγές στην κουλτούρα της
οργάνωσης ή στην ανώτατη διοίκηση.
Σύμφωνα με τον Jones (2004), όταν ένας οργανισμός αποφασίζει ή υποχρεώνεται να
αυξήσει την ικανότητά του προκειμένου να δημιουργήσει αξία ή να βελτιώσει την
αποτελεσματικότητά του, αυτό οδηγεί στην οργανωσιακή αλλαγή. Η οργανωσιακή
αλλαγή είναι δηλαδή μια διαδικασία κατά την οποία ένας οργανισμός μετακινείται από
την παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε μια επιθυμητή προκειμένου να
αυξήσει την αποτελεσματικότητά του. Όταν ένας οργανισμός δεν προσαρμόζεται δε
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μπορεί να επιβιώσει. Συναντούμε τρεις φάσεις αλλαγής: την παρούσα κατάσταση, τη
μεταβατική φάση και την επιθυμητή κατάσταση.
Σύμφωνα με τον Lines (2005), η οργανωσιακή αλλαγή είναι μια σχεδιασμένη αλλαγή
στην επίσημη δομή, συστήματα, διαδικασίες των οργανώσεων για την επίτευξη ενός ή
περισσότερων οργανωτικών στόχων.
Επίσης, σύμφωνα με τις Struckman και Yammarino (2003, σ.10) οργανωσιακή αλλαγή
είναι «ένα κατευθυνόμενο σύστημα, διαδικασία ή/και συμπεριφορική ανταπόκριση σε
βάθος χρόνου απέναντι σε ένα γεγονός-ερέθισμα». Σε αναφορά που γίνεται από τις
ίδιες, (2003, σ.5) συναντούμε τους ακόλουθους ορισμούς της αλλαγής:
Στην οργανωσιακή θεωρία η αλλαγή ορίζεται σαν «υιοθέτηση μιας νέας ιδέας ή
συμπεριφοράς από έναν οργανισμό» (Daft, 1998). Στην οργανωσιακή συμπεριφορά
περιγράφεται ως «η πράξη της διαφοροποίησης η αλλαγής των συμβατικών τρόπων
σκέψης ή συμπεριφοράς (Wagner & Hollenbeck, 1998, σ.345). Η αλλαγή γίνεται
μερικές φορές αντιληπτή ως ευκαιρία ανάπτυξης για μια επιχείρηση (Cohen, 1998,
Greve, 1998, Hickens, 1998) και μερικές φορές σαν αναγκαίο κακό για την επιβίωση
(Cameron, 1994, Dopson & Neumann 1998, Reichers et al, 1997).
Στη βιβλιογραφία συναντάμε συχνά δύο ορισμούς της οργανωσιακής αλλαγής: α) μια
εμφανής διαφορά σε μια οργανωσιακή οντότητα στην πάροδο του χρόνου σε
επιλεγμένες διαστάσεις και β) μια ακολουθία γεγονότων που περιγράφουν πως
εκτυλίσσονται η ανάπτυξη και η αλλαγή (Poole et al. 2000).
Η έρευνα για την οργανωσιακή αλλαγή διακρίνεται σε τέσσερεις κατηγορίες: τύπος
(ταξινόμηση της αλλαγής), ετοιμότητα (οι ενέργειες της οργάνωσης σε επίπεδο
συμπεριφοράς για προετοιμασία απέναντι στην αλλαγή), διαδικασία (η στρατηγική
εφαρμογής της αλλαγής) και αδράνεια (εμπόδια- αντίσταση απέναντι στην αλλαγή σε
ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ομάδας ή οργάνωσης). Τα παραπάνω θέματα που
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σχετίζονται με την οργανωσιακή αλλαγή και αποτελούν τα δομικά της μέρη μπορούν
να απεικονιστούν στην παρακάτω εξίσωση:
Οργανωσιακή αλλαγή= f (τύπος + ετοιμότητα + διαδικασία + αδράνεια)
Χρόνος

Τα τέσσερα ρεύματα στην έρευνα για την οργανωσιακή αλλαγή έχουν σαν κοινό
παρονομαστή τον παράγοντα χρόνο, ο οποίος πρέπει να οριστεί και να περιγραφεί τόσο
θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά.
Η διοίκηση αλλαγών είναι ένα αντικείμενο που απασχόλησε από παλιά τους ερευνητές
και έχει επανέλθει στο προσκήνιο πιο έντονα από ποτέ. Σύμφωνα με το Recardo (1995),
διοίκηση αλλαγών είναι «η διαδικασία μέσω της οποίας ένας οργανισμός σχεδιάζει,
εφαρμόζει και αξιολογεί τους μηχανισμούς που θα πρέπει να υιοθετήσει, έτσι ώστε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος» (Johnson, 2004, σ.168).
Η διοίκηση αλλαγών περιλαμβάνει τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις διαδικασίες που
χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν τους πόρους και τις δραστηριότητες ενός
οργανισμού στην εφαρμογή μιας οργανωσιακής αλλαγής.
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2.2 ΤΥΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Στη

βιβλιογραφία

συναντά

κανείς

πληθώρα

συχνά

αλληλοκαλυπτόμενων

κατηγοριοποιήσεων, ανάλογα με την έκταση, την πηγή, τις επιπτώσεις, τη συχνότητα,
το περιεχόμενο ή τη διαδικασία της οργανωσιακής αλλαγής, το αν γίνονται προληπτικά
ή αντιδραστικά. Οι αλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται είτε σε περιορισμένη
κλίμακα, να είναι εξελικτικές και να έχουν αντίκτυπο σε συγκεκριμένα τμήματα ή
δραστηριότητες, είτε να πραγματοποιούνται μεγάλη κλίμακα, να είναι ριζοσπαστικές,
στρατηγικές και να επιδρούν σε όλη τη λειτουργία του οργανισμού. Οι αλλαγές της
πρώτης κατηγορίας αναφέρονται συχνά ως πρώτης τάξης ενώ της δεύτερης κατηγορίας
ως δεύτερης τάξης.
Οι Barnett και Carroll (1995) κάνουν διαχωρισμό μεταξύ του περιεχομένου και της
διαδικασίας της αλλαγής. Το περιεχόμενο αναφέρεται σε αυτό που πραγματικά αλλάζει
μέσα σε μια οργάνωση και εστιάζει στην κατάσταση πριν την αλλαγή και τις συνέπειές
της, ενώ η διαδικασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αλλαγή και
εξετάζει την ακολουθία των γεγονότων στην πάροδο του χρόνου, καθώς η αλλαγή
εκτυλίσσεται σε μια οργάνωση.
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Πίνακας 1: Τυπολογία μοντέλων αλλαγής
Μικρότερη επίπτωση στην

Μεγαλύτερη επίπτωση

οργάνωση

στην οργάνωση

Συγγραφέας

Αποσπασματική, σταδιακή

Κβαντική

Miller & Friesen, 1982

Πρώτης τάξης

Δεύτερης τάξης

Watzlawick, 1978, Levy, 1986

Συνεχής

Μη συνεχής

Hinings & Greenwood Tushman
& Romanelli,1985, Sastry, 1997

Σταδιακή

Εκρηκτική

Tushman & Romanelli, 1985

Σταδιακή

Μετασχηματιστική

Dunphy & Stace, 1988;
Foil & Lyles, 1985

Εξελικτική

Μετασχηματιστική

Tushman, Newman &
Romanelli, 1986

Εξελικτική

Επαναστατική

Dunphy & Stace, 1988,
Pettigrew, 1985, Miller, 1982,
Greiner, 1972

Περιφερειακή

Πυρηνική

Singh, House & Tucker, 1986

Συρρίκνωσης

Οριοθέτησης

Legatski II, 1998

Άλφα, Βήτα

Γάμμα

Golembiewski, Billingsley
& Yeager, 1976, Singh,
House & Tucker, 1986,
Armenakis, 1988

Συγκλίνουσα

Ριζοσπαστική

Powell & DiMaggio, 1991

Προγραμματισμένη

Προκύπτουσα

Wilson, 1992

Στρατηγική

Μη στρατηγική

Wendy, 2005

Σταδιακή, εξελικτική,

Μετασχηματιστική, ριζική

Burnes, 1992, Hank. 1997; Johnson

Προσαρμογής

Κβαντική

και Scholes, 1999, Χυτήρης, 2001
Wendy, 2005
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Άλλα είδη οργανωσιακής αλλαγής που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι:
 Αλλαγές σε επίπεδο ατόμου, ομάδας, πολλών ομάδων και οργανισμού (Burnes,
1992).
 Αλλαγές στην ταυτότητα, το συντονισμό και τον έλεγχο (Kanter et al., 1992
όπως αναφέρει ο Wendy, 2005).
 Αλλαγή από εξελικτική ως ριζική, όσον αφορά την έκταση και από μικρή ως
πυρηνική όσον αφορά το βάθος (Buchanan & Badham, 1999, όπως αναφέρει ο
Wendy, 2005).
 Αλλαγές ρυθμιστικές, εξελικτικές, πρότυπος μετασχηματισμός και στρατηγικός
μετασχηματισμός (Stace & Dunphy, 1993).
 Προγραμματισμένη, απρογραμμάτιστη και διαπραγματεύσιμη αλλαγή (Χυτήρης
2001).
 Τεχνική, κοινωνικο-συμπεριφορική και δομική αλλαγή (Waldersee & Griffiths,
2004).
Αυτό που είναι κοινό στις περισσότερες προσεγγίσεις είναι η έκταση της αλλαγής, που
αποτελεί μια από τις βασικότερες παραμέτρους κατηγοριοποίησης της οργανωσιακής
αλλαγής. Επίσης συναντούμε σαν κυρίαρχες έννοιες την εξελικτική και τη
μετασχηματιστική αλλαγή.
Είναι πάντως βέβαιο ότι η οργανωσιακή αλλαγή, ανεξάρτητα από το είδος της, έχει
συνέπειες: α) στη δομή και οργάνωση του οργανισμού, β) στον τεχνολογικό παράγοντα,
γ) στο φυσικό περιβάλλον και δ) στον ανθρώπινο παράγοντα, που αποτελούν τα δομικά
συστατικά κάθε οργανισμού, καθορίζοντας την αποτελεσματικότητά του. Οι
παράγοντες αυτοί δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, κατά συνέπεια αλλαγή σε έναν
παράγοντα επιφέρει αλλαγές και στους υπόλοιπους, γεγονός που θα πρέπει να
λαμβάνεται υπ΄ όψιν στο σχεδιασμό ενός προγράμματος αλλαγής.
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2.3 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το δυναμικό και ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν σήμερα οι
οργανισμοί τους ωθεί να επανεξετάσουν τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας και
διοίκησής τους καθώς και της οργανωσιακής τους δομής και κουλτούρας και να
υιοθετήσουν μια φιλοσοφία αλλαγής. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους οργανισμούς
καθώς και τη στρατηγική, τις δομές, τον τρόπο λειτουργίας, τους ανθρώπινους πόρους
και

επιφέρουν

αλλαγές

είναι

πολιτικοί,

οικονομικοί,

κοινωνικοί-πολιτιστικοί

τεχνολογικοί και ατομικοί και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι
αλλαγές μπορεί να προέρχονται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό
περιβάλλον της οργάνωσης.
Στην πρώτη περίπτωση, πηγή των αλλαγών αποτελούν οι απαιτήσεις του εσωτερικού
περιβάλλοντος της οργάνωσης, όπως η αναθεώρηση των διοικητικών δομών, ο
ανασχεδιασμός μιας ομάδας εργασιών ή ενός εργοστασίου ή του χώρου εργασίας, η
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, μια νέα στρατηγική μάρκετινγκ, η δημιουργία ενός
συνδικάτου εργαζομένων, ένας νέος διευθυντής,

η περικοπή υπερωριακής

απασχόλησης, η μείωση του προσωπικού, η ενδυνάμωση μερικών τμημάτων, η
μειωμένη παραγωγικότητα, η αναποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου, οι
επαγγελματικές και ατομικές ανάγκες των εργαζομένων.
Στη δεύτερη περίπτωση, ανάμεσα στις αλλαγές που προέρχονται από το εξωτερικό
περιβάλλον της οργάνωσης συγκαταλέγονται η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η
αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού, οι πολυεθνικές συμμαχίες, οι πολιτικές
ανακατατάξεις, η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι τεχνολογικές καινοτομίες, η διαρκής
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, η ιλιγγιώδης ταχύτητα των πληροφοριών, το
νομοθετικό και κοινωνικό πλαίσιο, η φορολογική και οικονομική πολιτική,
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δημογραφικά στοιχεία, η είσοδος ενός ανταγωνιστή, οι αλλαγές στις απαιτήσεις των
πελατών, νέες τάσεις απέναντι στην εργασία, οι ομάδες πίεσης.
Οι μεταβαλλόμενες αυτές συνθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
στις οποίες πρέπει να λειτουργήσουν οι οργανώσεις επιβεβαιώνουν τη ρήση του
Michlethwait (1999) ότι το μόνο που μένει σταθερό είναι η αλλαγή, οπότε πρέπει να
είμαστε ευαίσθητοι στα μηνύματα του μέλλοντος και να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα.
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2.4 ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η εισαγωγή και εφαρμογή μια οργανωσιακής αλλαγής προϋποθέτει την ύπαρξη
κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θα λάβουν τη σχετική απόφαση , θα ερευνήσουν τις
συνθήκες, θα ορίσουν το πρόβλημα, θα επιλέξουν το σχέδιο δράσης, θα αναπτύξουν το
κατάλληλο πρόγραμμα υλοποίησης και θα επιλέξουν τα άτομα εκείνα που θα
εφαρμόσουν τη διαδικασία της αλλαγής και θα είναι υπεύθυνα για την πορεία του
έργου. Τα άτομα αυτά ονομάζονται φορείς της αλλαγής και κατηγοριοποιούνται ως
εξής:
α) Ο ηγέτης-φορέας της αλλαγής: είναι το στέλεχος εκείνο της επιχείρησης το οποίο είχε
την αρχική ιδέα της αλλαγής επειδή αντιλήφθηκε την αναγκαιότητά της και τελικά
προτείνει την αλλαγή. Ευθύνεται για την παρακολούθηση της πορείας του
προγράμματος και την ευθυγράμμιση των ενεργειών κατά τη διάρκειά του, έτσι ώστε
να οδηγεί το σύνολο στους επιδιωκόμενους στόχους.
β) Οι υλοποιητές της αλλαγής: βοηθούν στην εισαγωγή και υλοποίηση της αλλαγής.
Είναι αυτοί που μετατρέπουν το σχέδιο δράσης σε ενέργειες και αποτελούν το
συνδετικό κρίκο μεταξύ της ιδέας και των συγκεκριμένων ενεργειών που πρέπει να
υλοποιηθούν. Είναι υπεύθυνοι για την απόκτηση και ανάθεση των απαιτούμενων
πόρων και ορίζουν τί πρέπει να γίνει και πώς θα γίνει αυτό.
γ) Οι εκτελεστές των προγραμμάτων αλλαγής: ασχολούνται με τις εκτελεστικές εργασίες
που απαιτούνται για την υλοποίηση της αλλαγής. Είναι οι απλοί εργαζόμενοι της
επιχείρησης και εντάσσονται στη βάση της διοικητικής πυραμίδας του οργανισμού.
Παράλληλα με τις παραπάνω κατηγορίες φορέων αλλαγής θα πρέπει να προστεθεί και ο
ρόλος της Ανώτερης Διοίκησης, ως υποστηρικτή της αλλαγής, γιατί θα διασφαλίσει
τους απαιτούμενους πόρους (π.χ. χρηματικούς, ανθρώπινους) και θα υποστηρίξει με
κάθε τρόπο την υλοποίηση του προγράμματος.
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Σύμφωνα με μια άλλη κατηγοριοποίηση των Griffin, Raferty και Mason (2004), φορείς
της οργανωσιακής αλλαγής μπορούν να είναι ηγέτες από την ομάδα εργασίας, ηγέτες
εκτός ομάδας εργασίας και υπάλληλοι από την ομάδα εργασίας. Οι τρεις αυτές
κατηγορίες φορέων της αλλαγής έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στη διαδικασία της
αλλαγής,

αφενός

επειδή

σχετίζονται

με

διαφορετικές

μετασχηματιστικές

δραστηριότητες και αφετέρου επειδή οι ενέργειές τους ερμηνεύονται και γίνονται
αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο.
Η οργανωσιακές αλλαγές που αφορούν ολόκληρο τον οργανισμό και απαιτούν μεγάλες
παρεμβάσεις εφαρμόζονται από την ανώτατη διοίκηση συνήθως εκτός λειτουργικών
ομάδων. Επιφέρουν μετασχηματισμό στις βασικές διαδικασίες όπως ο οργανωσιακός
σχεδιασμός, η στρατηγική, η δομή. Τέτοιες αλλαγές αποτελούν η αναδιάρθρωση, οι
συγχωνεύσεις και η μείωση του μεγέθους του οργανισμού.
Σε αλλαγές μικρότερης κλίμακας σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι
ηγέτες των ομάδων εργασίας καθώς και τα μέλη αυτών των ομάδων, τα οποία πλέον
αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες σε βαθμό που να συμμετέχουν στη διαδικασία
αλλαγής, ειδικά σε τοπικό επίπεδο.
Υποστηρίζεται ότι ο διορισμός ενός νέου ηγέτη αλλαγής αυξάνει την πιθανότητα
υλοποίησης μιας ριζικής οργανωσιακής αλλαγής, καθώς μένει ανεπηρέαστος από τις
πολιτικές που είχαν εφαρμόσει οι προκάτοχοί του. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο
στην περίπτωση ενός στελέχους που δεν προέρχεται από το εσωτερικό της οργάνωσης
και δεν έχει συναισθηματικούς δεσμούς με πρόσωπα και καταστάσεις. Υπάρχει όμως ο
κίνδυνος να παρατηρηθεί μεγαλύτερη αντίσταση στην αλλαγή και συνεπώς μεγαλύτερη
πιθανότητα αποτυχίας του προγράμματος, καθώς τα άτομα προβάλλουν έντονη
αντίσταση σε κάθε μορφή εξωτερικής δύναμης.
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Τα μεσαία στελέχη από την πλευρά τους πρέπει να προετοιμάσουν τους εργαζόμενους
για την αλλαγή, είναι συχνά αρνητικά καθώς φοβούνται για την απώλεια της θέσης
τους και προσπαθούν να μεταβούν από το συμβουλευτικό στον κατευθυντήριο ρόλο . Ο
ρόλος τους όμως είναι καθοριστικός και πρέπει να υποστηρίζονται από την ανώτερη
διοίκηση.
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2.5 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η δομή ενός προγράμματος αλλαγής αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
1. Διαπίστωση της ανάγκης για αλλαγή.
2. Ορισμός προβλήματος προς επίλυση.
3. Προσδιορισμός και ανάλυση της παρούσας κατάστασης.
α. ορισμός των παραγόντων οι οποίοι συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα
των εργασιών και των δομών της οργάνωσης.
β. καθορισμός των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την συλλογή των
εισροών από τους εργαζόμενους (ερωτηματολόγια, συναντήσεις, έρευνες και
ομάδες επίλυσης θεμάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στην άντληση
πληροφοριών και στην ανατροφοδότηση της υπό εκτέλεση αλλαγής).
γ. εκτίμηση κατά πόσο οι υφιστάμενες εργασίες και δομές αντιστοιχούν στους
στόχους του τμήματος και του συνόλου της επιχείρησης.
4. Καθορισμός των δομών ή μοντέλων τα οποία θα υποστηρίξουν τους
επιδιωκόμενους στόχους που συμπεριλαμβάνουν:
o το μερισμό των λειτουργιών μέσα στην επιχείρηση, δηλαδή, το είδος των
λειτουργιών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, τις ομάδες
υλοποίησης, την ομαδοποίηση και αλληλεπίδραση των λειτουργιών
αυτών.
o τις κάθετες και οριζόντιες ιεραρχικές σχέσεις.
o τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα σχετίζονται με την επικοινωνία.
Αυτές θα ορίζουν τα άτομα που θα λαμβάνουν τις αποφάσεις καθώς και
ποιες θα είναι οι πηγές των πληροφοριών.
o τις εσωτερικές πολιτικές των τμημάτων όσον αφορά αποφάσεις,
κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές, χρονοδιαγράμματα και προσωπικό.
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o την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης τμημάτων. ικανοτήτων ,
δυνατοτήτων, εμπειριών και ιδιαιτεροτήτων.
5. Ανάπτυξη του προτεινόμενου προγράμματος αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τους
λόγους της αλλαγής, το χρονοδιάγραμμα, τα οργανογράμματα πριν και μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος, την περιγραφή νέων θέσεων εργασίας, την
εκτίμηση των κινδύνων και πιθανών αλλαγών στα εργασιακά καθήκοντα.
6. Ορισμός του υπεύθυνου της εκπαίδευσης, ο οποίος θα σχεδιάσει και θα
εφαρμόσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της
επιτυχίας της αλλαγής.
Τέλος, οποιεσδήποτε διενέξεις και συγκρούσεις προκύψουν καθ' όλη τη διάρκεια του
προγράμματος αλλαγής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, διότι αποτελούν πιθανούς
λόγους αποτυχίας του προγράμματος.
Επίσης, σύμφωνα με τους Moran και Brightman (2000), η αλλαγή απεικονίζεται σαν
ένας κύκλος μέσα από τον οποίο πρέπει να περάσει ο φορέας της αλλαγής για να τη
διαχειριστεί. Περιλαμβάνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να προετοιμάσει
τον οργανισμό για την επικείμενη αλλαγή και είναι τα ακόλουθα:
1. Κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης: ανάλυση του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος για τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων και του
περιεχομένου της αλλαγής.
2. Προσδιορισμός επιθυμητού αποτελέσματος και ανάπτυξη σχεδίου αλλαγής:
διαμόρφωση αναλυτικού αλλά κατανοητού πλάνου αφού ληφθούν υπ΄ όψιν οι
απαιτήσεις του περιβάλλοντος, καθώς και οι ανησυχίες και προτάσεις των
εργαζομένων.
3. Ανάπτυξη ομάδας εργασίας: εμπλοκή ατόμων από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα
που θα προσπαθήσουν να ευθυγραμμιστούν με τους οργανωσιακούς στόχους.
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4. Αναγνώριση και προσδιορισμός αποτελεσμάτων: καθορισμός συγκεκριμένων
στόχων, ώστε το σχέδιο να γίνει πιο εφικτό και να δίνεται η αίσθηση της
εξέλιξης που αυξάνει την υποκίνηση των εργαζομένων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αλλαγή απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια και
μεθοδευμένες κινήσεις από το φορέα της αλλαγής που θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικές
καθώς και συντονιστικές ικανότητες και θα πρέπει να υιοθετήσει ένα στιλ ηγεσίας που
θα ταιριάζει στην κουλτούρα του οργανισμού.
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2.6 ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Παρόλο που η διοίκηση αλλαγών έχει εξελιχθεί και έχουν αναπτυχθεί πολλές πρακτικές
και μοντέλα διοίκησης, εμφανίζει μεγάλα ποσοστά αποτυχίας. Σύμφωνα με τους Beer
και Nohria (2000), το 70% των προγραμμάτων αλλαγής αποτυγχάνει, ενώ οι Hammer
και Champy (1993) καθώς και ο Burnes (2000), υποστηρίζουν ότι όσον αφορά τον
ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών μόνο το 30%

των περιπτώσεων

στέφεται από επιτυχία.
Οι κυριότεροι λόγοι αποτυχίας είναι οι εξής:
Η έλλειψη οράματος και στρατηγικής: Ένας οργανισμός δε μπορεί να αλλάξει
αν δεν ξέρει προς ποια κατεύθυνση βαδίζει και δεν έχει χαράξει μια ξεκάθαρη
πορεία. Απαιτείται ένα συνεκτικό, πρακτικό και λογικό όραμα.
Η αποτυχία συσπείρωσης γύρω από έναν κοινό σκοπό: Η ηγεσία, οι μάνατζερ
και πολλοί σημαίνοντες και σεβαστοί για τη γνώμη τους εργαζόμενοι πρέπει να
αναπτύξουν και να μοιραστούν μια κοινή δέσμευση για ανανέωση και αλλαγή
και να δημιουργήσουν ένα δυνατό “καθοδηγητικό συνασπισμό”.
Η ικανοποίηση από την υφιστάμενη κατάσταση: Οι μισές ανασχεδιαστικές
προσπάθειες αποτυγχάνουν στο ξεκίνημα γιατί η καθεστηκυία τάξη πραγμάτων
θεωρείται ικανοποιητική και δεν έχει υιοθετηθεί η αίσθηση του επείγοντος όσον
αφορά τις επικείμενες αλλαγές.
Η αντίσταση κατά της αλλαγής: Είναι σημαντικός παράγοντας αποτυχίας των
προγραμμάτων

αλλαγής

γιατί

συνεπάγεται

είτε

έλλειψη

στήριξης

ή

παρεμπόδιση της υλοποίησή των προγραμμάτων αυτών.
Η αναποτελεσματική επικοινωνία: Η ανεπαρκής πληροφόρηση για το σκοπό και
τη σημασία της αλλαγής καθώς και για τις συνέπειες που θα έχει για τους
εργαζόμενους αυξάνει την πιθανότητα αποτυχίας ενός προγράμματος αλλαγής.
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Η έλλειψη πόρων: Για την υλοποίηση ενός προγράμματος αλλαγής απαιτούνται
επαρκείς πόροι τόσο για το σχεδιασμό όσο και για τη στρατηγική υλοποίησής
της, όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι της διαδικασίας, την εκπαίδευση
του προσωπικού, την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και πρακτικών και την εν
γένει αναδιοργάνωση του οργανισμού.
Η αναποτελεσματικότητα της διοίκησης: Η έλλειψη επαρκούς επιστημονικού
και γνωστικού υπόβαθρου καθώς και εμπειρίας των στελεχών που είναι
υπεύθυνα για την υλοποίηση της αλλαγής υπονομεύουν την επιτυχία του
προγράμματος αλλαγής.
Η έλλειψη δέσμευσης της ηγεσίας: Η ηγεσία πιστεύει και μεταδίδει το νέο
όραμα και στηρίζει την αλλαγή σε όλη τη διαδικασία εφαρμογής της,
διαφορετικά οι διαρκείς συγκρούσεις των ομάδων για την αποκόμιση
μεγαλύτερων οφελών καταδικάζει το πρόγραμμα αλλαγής σε αποτυχία.
Η αποδοχή της ήττας χωρίς περαιτέρω προσπάθεια: Η μετασχηματιστική
διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαιτεί υπομονή και επιμονή. Κατά συνέπεια,
πρέπει να επιδιώκονται μικρές, ξεκάθαρες και βραχυπρόθεσμες νίκες για να
τονώνεται το ηθικό των συμμετεχόντων στη διαδικασία αλλαγής.
Η υπεροψία: Η υπερβολική εμπιστοσύνη στις δυνάμεις ενός οργανισμού τον
κάνει μερικές φορές να επαναπαύεται, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την επιβίωσή
του.
Η ανεπαρκής εκπαίδευση: Οι νέοι τρόποι εργασίας που συνεπάγεται ένα
πρόγραμμα αλλαγής επιβάλλουν πολλές φορές την ανάπτυξη διαφορετικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων ή βελτίωση των υφιστάμενων. Για
το λόγο αυτό απαιτείται επαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού,
έλλειψη της οποίας συντηρεί το φόβο του αγνώστου και αυξάνει την αντίσταση
κατά της αλλαγής.
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Ένας

οργανισμός

είναι

δύσκολο

έως

και

απίθανο

να

καταφέρει,

όσο

προγραμματισμένη και αν είναι η αλλαγή, να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλες τις
παραπάνω παραμέτρους και να εξασφαλίσει την επιτυχία του μετασχηματιστικού
προγράμματος. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα από που
προέρχεται η κακή πορεία του προγράμματος αλλαγής και να το διαχειρίζεται με
τακτικές επισκοπήσεις της πορείας της αλλαγής.
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2.7 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Συχνά η διοίκηση αλλαγών είχε την τάση να δίνει έμφαση στα τεχνικά στοιχεία της
διαδικασίας αγνοώντας τον ανθρώπινο παράγοντα, η συμβολή του οποίου είναι
καθοριστικής σημασίας για την υλοποίησή της οργανωσιακής αλλαγής. Καθώς οι
οργανισμοί αποτελούνται από ανθρώπους, σε κάθε προσπάθεια οργανωσιακού
μετασχηματισμού είναι πρώτα απαραίτητη η ατομική αλλαγή, όσον αφορά τον τρόπο
εργασίας, τις συνεργασίες και τις καθημερινές τους συνήθειες.
Οι παράγοντες που σχετίζονται με τον άνθρωπο και επηρεάζουν την έκβαση των
προγραμμάτων αλλαγής διακρίνονται σε ατομικούς, όπως η αντίσταση στην αλλαγή, η
προσωπικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη και σε οργανωσιακούς, όπως είναι η
κουλτούρα, η επικοινωνία, η αφοσίωση, η επικοινωνία, η ετοιμότητα και το στιλ
ηγεσίας, στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια, δίνοντας έμφαση στην αντίσταση
στην αλλαγή καθώς και στη συναισθηματική νοημοσύνη που θα μας απασχολήσουν
στο κομμάτι της έρευνας.
Οι στάσεις αντανακλούν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τελικά τις συμπεριφορές του
καθενός απέναντι στην αλλαγή. Προσδιορίζονται από τις γνώσεις και τις πληροφορίες
που έχει το άτομο για την αλλαγή, από την ψυχολογική του κατάσταση καθώς και από
τη συμπεριφορά που συνήθως εκδηλώνει.
Η στάση απέναντι στην αλλαγή ορίζεται σαν η συνολική αξιολόγηση ενός ατόμου
απέναντι στην αλλαγή, (Petty & Wegener, 1998) και η ψυχολογική τάση που
εκφράζεται με την αξιολόγηση της αλλαγής με ένα βαθμό εύνοιας ή δυσμένειας (Eagly
& Chaiken,1998).
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Ο σχηματισμός των στάσεων απέναντι στην αλλαγή είναι ένα καθοριστικό γεγονός στη
μετασχηματιστική διαδικασία, επειδή από τη στιγμή που αυτές θα σχηματιστούν είναι
εξαιρετικά δύσκολο να μεταβληθούν.
Η εισαγωγή μιας αλλαγής στο εσωτερικό των οργανώσεων επιφέρει διάφορες
αντιδράσεις στους εργαζόμενους, στις οποίες καταλήγουν μέσα από συνειδητές ή
υποσυνείδητες διεργασίες και διαδικασίες. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αμυντικούς
μηχανισμούς απέναντι στην αλλαγή και στα αρνητικά αισθήματα που μπορεί να τους
προκαλεί, (π.χ. άγχος, αβεβαιότητα, φόβο απέναντι στο άγνωστο).
Οι πιο συνηθισμένες αντιδράσεις των εργαζομένων απέναντι σε μια οργανωσιακή
αλλαγή είναι οι ακόλουθες (Hodgetts, 1987, Cornell, 1996, Χυτήρης, 2001):
 Απόρριψη: Εκδηλώνεται όταν οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι θα χάσουν τη
δουλειά τους, θα στερηθούν κεκτημένα προνόμια, θα μειωθεί το κύρος ή οι
αποδοχές τους και γενικά ότι η αλλαγή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο πάνω τους.
Είναι η σοβαρότερη μορφή αντίδρασης και πολλές φορές παίρνει τη μορφή
απεργίας.
 Αντίσταση: Πρόκειται για πιο ήπια αντίδραση. Οι εργαζόμενοι θεωρούν τις
επιπτώσεις της αλλαγής αρνητικές, αλλά όχι καταστροφικές. Η αντίδρασή τους
εκδηλώνεται με την έλλειψη στήριξης του προγράμματος αλλαγών ή την
παρεμπόδιση της επιτυχίας του.
 Ανοχή: Η στάση των εργαζόμενων χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα, καθώς
θεωρούν ότι δε βλάπτονται ιδιαίτερα ούτε ωφελούνται από την αλλαγή.
Συναντάται σε οργανισμούς με αναπτυγμένες σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα
στη διοίκηση και το προσωπικό, στις οποίες οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι
διασφαλίζονται τα συμφέροντά τους.
 Αποδοχή: Αποτελεί τη θετικότερη μορφή αντίδρασης και εκδηλώνεται όταν οι
εργαζόμενοι θεωρούν ότι δεν προκύπτει υποκειμενική ή αντικειμενική αρνητική
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επίπτωση από την αλλαγή, αλλά πιστεύουν ότι ωφελούνται από την αλλαγή, η
οποία μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες.
Ομοίως το μοντέλο των Jaffe, Scott, και Tobe (1994) ερευνά πώς εξελίσσονται οι
στάσεις απέναντι στην αλλαγή καθώς αυτή εξελίσσεται. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες
τέσσερεις φάσεις:


Άρνηση: Οι εργαζόμενοι αρνούνται ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη ή ότι θα
εφαρμοστεί.



Αντίσταση: Οι εργαζόμενοι κρύβουν πληροφορίες, επιχειρούν να αναβάλλουν
την εφαρμογή του προγράμματος αλλαγής προσπαθώντας να πείσουν τους
υποστηρικτές του ότι είναι ακατάλληλο.



Διερεύνηση:

Οι νέες

συμπεριφορές

δοκιμάζονται και αξιολογείται

η

αποτελεσματικότητα τους όσον αφορά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.


Δέσμευση: Οι εργαζόμενοι αποδέχονται τα αποτελέσματα που βασίζονται σε
προηγούμενες συμπεριφορές και παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με τον Lines (2005), και τους Elizur και Guttman (1976) και τον Oreg
(2006), συναντάμε τρεις τύπους αντίδρασης:
Α) γνωστική, που αφορά τις απόψεις για τη χρησιμότητα της αλλαγής και τις
γνώσεις που απαιτούνται.
Β) συναισθηματική, που αναφέρεται στα συναισθήματα ικανοποίησης ή άγχους
απέναντι στην αλλαγή.
Γ) συμπεριφορική ή οργανική, που περιλαμβάνει τις ενέργειες που θα προκύψουν
σαν αντίδραση απέναντι στην αλλαγή.
Τέλος, σύμφωνα με τους Greenberg και Baron (2002), οι αντιδράσεις των εργαζομένων
απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή συνοψίζονται σε ένα συνεχές τεσσάρων μορφών
αντίδρασης, ξεκινώντας από το αριστερό άκρο που περιλαμβάνει θετικές αντιδράσεις
απέναντι στην αλλαγή και καταλήγοντας στο αριστερό που περιλαμβάνει αρνητικές.
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Αυτές είναι: η αποδοχή (ενθουσιασμός και συνεργασία), η αδιαφορία (παθητική
συμπεριφορά), η παθητική αντίσταση (παραίτηση, μη συμμετοχή) και η ενεργή
αντίσταση (απεργίες, σαμποτάρισμα του προγράμματος αλλαγής).
Από την εισαγωγή μέχρι την αποδοχή μιας οργανωσιακής αλλαγής συναντούμε τα
ακόλουθα στάδια:
1.Σταθερότητα πριν την ανακοίνωση της αλλαγής.
2. Αρχικό σοκ από την αρνητικά εκληφθείσα αλλαγή.
3. Άρνηση ή αδιαφορία.
4. Θυμός, απογοήτευση, πόνος και επιθετικότητα.
5. Διαπραγματεύσεις προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες.
6. Κατάθλιψη.
7. Δοκιμή και επανάκτηση του ελέγχου, με συνέπεια την απελευθέρωση από τα
αρνητικά συναισθήματα και τη διερεύνηση νέων τρόπων επανακαθορισμού των στόχων
και ενός νέου πλαισίου.
8. Αποδοχή ή ρεαλιστική ανταπόκριση στην αλλαγή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι
και αρεστή.
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2.8 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Η αντίσταση στην αλλαγή θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες
επιτυχίας ή αποτυχίας ενός προγράμματος οργανωσιακής αλλαγής. Ο Maurer (1996),
αναφέρει ότι οι μισές ως και δύο τρίτα των μετασχηματιστικών προσπαθειών
αποτυγχάνουν και η αντίσταση είναι ο κρίσιμος παράγοντας που συντελεί σε αυτό το
αποτέλεσμα. Επίσης σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία από τους
Oakland and Sohal (1987), προέκυψε ότι η αντίσταση ήταν ένας από τα μεγαλύτερα
εμπόδια

στην

εισαγωγή

τεχνικών

στη

διοίκηση

παραγωγής.

Σε

παρόμοια

συμπεράσματα κατέληξαν οι Eisen et al.(1992) και Terziovski et al.(1997), όσον αφορά
τη χρήση νέων πρακτικών στη διοίκηση ποιότητας στις βιομηχανίες της Αυστραλίας.
Η αντίσταση στην αλλαγή είναι ένα πολύπλοκο και πολύπλευρο φαινόμενο που
επηρεάζει την έκβαση μιας μετασχηματιστικής προσπάθειας θετικά και αρνητικά. Τα
άτομα δεν αντιστέκονται απέναντι στην ίδια την αλλαγή, αλλά στην αβεβαιότητα και
τις αρνητικές επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν.
Σύμφωνα με τους Greenberg και Baron (2002), η αντίσταση στην αλλαγή αφορά μια
σειρά ενεργειών από τους εργαζόμενους με σκοπό να επιβραδύνουν η να σταματήσουν
την επικείμενη αλλαγή, ενώ για τους Del Val και Fuentes (2003) αποτελεί ένα
πολύπλευρο φαινόμενο που επηρεάζει την αλλαγή και συνεπάγεται καθυστερήσεις,
εμπόδια, κόστη και αστάθεια ή συμπεριφορά με στόχο τη διατήρηση της υφιστάμενης
κατάστασης πραγμάτων (status quo).
Οι δύο διαστάσεις της σχετίζονται τόσο με τις στάσεις (ψυχολογική απόρριψη της
ανάγκης για αλλαγή), όσο και με τις συμπεριφορές (συμπεριφορά που δείχνει
απροθυμία για υποστήριξη της αλλαγής και εμπλοκή σε αυτήν).
Η αντίσταση κατά της αλλαγής σχετίζεται άμεσα με τη θετική ή αρνητική στάση που
έχει το άτομο απέναντι στην αλλαγή και συνεπάγεται την έλλειψη στήριξης του
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προγράμματος αλλαγών ή παρεμπόδιση της επιτυχίας του.

Εκδηλώνεται με το

σχηματισμό ομάδων πίεσης, μειωμένη αποδοτικότητα, εσκεμμένη παρεμπόδιση της
υλοποίησης, μη σωστή τήρηση διαδικασιών, κακή χρήση μηχανημάτων κλπ.
Στο παρελθόν η κλασσική θεωρία στη διοικητική επιστήμη πρέσβευε ότι η αντίσταση
στην αλλαγή είναι ένα ανεπιθύμητο φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί
προκειμένου να υλοποιηθεί μια οργανωσιακή αλλαγή. Στη συνέχεια άρχισε να
αναγνωρίζεται ότι μπορεί λειτουργήσει εποικοδομητικά για την οργάνωση.
Στα πλαίσια αυτά, οι Waddell και Sohal (1998), υποστηρίζουν ότι οι μάνατζερ
αντιμετωπίζουν συχνά την αντίσταση σαν τον εχθρό της αλλαγής, το εμπόδιο που
πρέπει να ξεπεραστεί προκειμένου να πετύχει η διαδικασία αλλαγής, ενώ στην
πραγματικότητα μπορεί να φανεί χρήσιμη και δε θα έπρεπε να αποφεύγεται. Τα χρόνια
που ακολούθησαν η αντίληψη για την αντίσταση επωφελήθηκε από την εφαρμογή των
ψυχολογικών, κοινωνικών και ανθρωπολογικών αρχών στη διοίκηση επιχειρήσεων,
καθώς έγινε κατανοητό ότι η αντίσταση είναι ένα φαινόμενο πολύ πιο περίπλοκο από
αυτό που ήταν αναμενόμενο.
Πολλές φορές η αντίσταση είναι η πιο αποτελεσματική αντίδραση και θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με εποικοδομητικό τρόπο για τους ακόλουθους λόγους:
 Αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα και εξισορροπητική δύναμη ανάμεσα
στις απαιτήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για συνεχή
αλλαγή και τις ανάγκες για συνέχεια και σταθερότητα, παρέχοντας

τη

δυνατότητα στην οργάνωση για πρόβλεψη και έλεγχο, αρκεί να βρεθεί η χρυσή
τομή.
 Επισημαίνει πλευρές της αλλαγής που μπορεί να είναι ακατάλληλες,
σχεδιασμένες με λάθος τρόπο, ή και τελείως λάνθασμένες.
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 Συνεισφέρει στην διαδικασία αλλαγής μια εισροή ενέργειας, καθώς αποτελεί
μορφή ανταγωνισμού μεταξύ δύο τουλάχιστον πλευρών, ενώ η απάθεια ή η
διαρκής συναίνεση κρύβουν κινδύνους στασιμότητας.
 Ενθαρρύνει την αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων και αποτελεσμάτων
προκειμένου να συμβιβαστούν οι πιθανές αντικρουόμενες απόψεις-πλευρές,
ενισχύοντας την καινοτομία, αφού εξετάζονται περισσότερες πιθανές λύσεις
 Συντελεί

στην

λεπτομερέστερη

εξέταση

της

νομοθεσίας

και

την

προσεκτικότερη εφαρμογή του προγράμματος αλλαγής.
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2.9 ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Τα άτομα στις οργανώσεις αντιστέκονται στην αλλαγή για διάφορους λόγους, όπως:


Ο φόβος και η αβεβαιότητα για το άγνωστο-καινούργιο.



Ο κίνδυνος απώλειας κεκτημένων δικαιωμάτων, προνομίων, δύναμης ή
ασφάλειας.



Η προσωπική και οικονομική ανασφάλεια.



Η ικανοποίηση από την εργασία και γενικά την υφιστάμενη κατάσταση.



Η διαφορετικότητα των εργαζομένων.



Η ελλιπής πληροφόρηση για τη νέα κατάσταση ή σχετικά με την αλλαγή.



Η παρερμηνεία για τους λόγους της αλλαγής.



Η περιορισμένη κατανόηση ή αντίληψη της φιλοσοφίας της αλλαγής.



Η αποτυχία αναγνώρισης της ανάγκης για αλλαγή.



Η μικρή ανοχή στην αλλαγή.



Η λανθασμένη επιλογή χρόνου.



Η συνήθεια.



Η ανεπαρκής ή κακή διαχείριση της αλλαγής από τους μάνατζερ.



Οι γνωστικές πλάνες (οι παράλογες σκέψεις και συναισθήματα).



Η απειλή των κοινωνικών σχέσεων.



Οι προηγούμενες αποτυχημένες απόπειρες εφαρμογής προγραμμάτων αλλαγής.



Η δομική αδράνεια (οι ισχυρά προκαθορισμένες δυνάμεις που επιδρούν στα
άτομα για να εκτελούν μια εργασία με συγκεκριμένο τρόπο).



Η αδράνεια εργασιακής ομάδας (οι πιέσεις για εκτέλεση εργασιών με
συγκεκριμένο τρόπο που προκύπτουν από τους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς
μεταξύ των ομάδων εργασίας).
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Τα αίτια της αντίστασης μπορούν να είναι πρωτογενή-σχετίζονται με το περιεχόμενο
της αλλαγής ή δευτερογενή-εμποδίζουν την αποδοχή και εφαρμογή της αλλαγής
(Metselaar, 1997). Μια άλλη διάκριση είναι σε ατομικά και οργανωσιακά εμπόδια
(Greenberg και Baron, 2002).
Όπως αναφέρουν οι Waddell και Sohal (1998), η αντίσταση στην αλλαγή οφείλεται και
σε κοινωνικούς παράγοντες:
 Λογικοί παράγοντες: η αντίσταση εκδηλώνεται όταν οι εργαζόμενοι αξιολογούν
ορθολογικά τα αποτελέσματα της προτεινόμενης αλλαγής με διαφορετικό τρόπο
και αμφιβάλλουν για την αξία της αλλαγής (Ansoff, 1988, Grusky & Miller,
1970, Kotter et al., 1986).
 Μη λογικοί παράγοντες: η αντίδραση των εργαζομένων είναι θέμα
προδιαθέσεων και προτιμήσεων που δε βασίζονται σε οικονομική ή ορθολογική
αξιολόγηση της αλλαγής, όπως η απροθυμία αλλαγής γραφείου, η προτίμηση
συνεργασίας με συγκεκριμένους συναδέλφους ή η άρνηση εφαρμογής της νέας
τεχνολογίας (Judson, 1966, Kaufman, 1971, McNurry, 1973, Sayles & Straus,
1960).
 Πολιτικοί παράγοντες: πίσω από την αντίδραση κρύβονται συχνά προσωπικά
συμφέροντα που ωθούν το άτομο να τάσσεται υπέρ ή κατά των ηγετών της
αλλαγής (Blau, 1970, Ansoff, 1988).
 Παράγοντες μάνατζμεντ: ακατάλληλη ή κακή διαχείριση της αλλαγής από την
πλευρά της διοίκησης συντελεί στην εκδήλωση αντίστασης (Judson, 1966,
Lawrence, 1954).
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2.10 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Οι στρατηγικές διαχείρισης της αντίστασης στην αλλαγή είναι τα μέσα που διαθέτει ο
φορέας της αλλαγής προκειμένου να προσεγγίσει και να πείσει τους εργαζόμενους για
τα οφέλη της αλλαγής. Κατά τον Robbins (1996), τα μέσα αυτά είναι η συμμετοχή, η
εκπαίδευση και επικοινωνία, η διευκόλυνση και υποστήριξη, η διαπραγμάτευση, ο
έντονος επηρεασμός και ο καταναγκασμός. Οι πρώτες τακτικές και ιδίως οι
συμμετοχικές θεωρούνται αποδοτικότερες, ενώ οι τελευταίες θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως έσχατη λύση. Σύμφωνα με τους Waddell και Sohar (1998), η
συμμετοχή στα διάφορα στάδια της αλλαγής επηρεάζει την αφοσίωση των
εργαζομένων και παράλληλα μειώνει την αντίσταση. Η εμπλοκή των ατόμων στη
διαδικασία αλλαγής ελαττώνει τα εμπόδια με τη δημιουργία «ψυχολογικής
ιδιοκτησίας», με την προώθηση της διάδοσης της κρίσιμης πληροφόρησης και την
ενθάρρυνση της ανάδρασης των εργαζομένων για τον επανασυντονισμό της αλλαγής.
Η έκταση της συμμετοχής είναι σημαντική. Η μεγάλη συμμετοχή στη διαδικασία
αλλαγής είναι ίσως η προσέγγιση που αναφέρεται συχνότερα, καθώς πολλοί μελετητές
ισχυρίζονται ότι η οργανωμένη αλλαγή απαιτεί διαδεδομένη συμμετοχή των μελών από
πολλά διοικητικά επίπεδα της οργάνωσης που να εκτείνεται σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας αλλαγής (Bunker & Alban 1997, Greiner 1967, Johnson & Leavitt 2001,
Nadler & Nadler 1998, Pasmore 1994). Πιο συγκεκριμένα, η πετυχημένη εφαρμογή
οργανωσιακής αλλαγής συνδυάζει τη συμμετοχή των εργαζομένων από τα χαμηλότερα
ιεραρχικά επίπεδα και την κατεύθυνση από την ανώτατη διοίκηση. Οι ηγέτες δηλαδή
πρέπει να δημιουργήσουν εσωτερική υποστήριξη της αλλαγής και να μειώσουν την
αντίσταση σε αυτή μέσω της ευρείας συμμετοχής των εμπλεκόμενων στη διαδικασία,
ενώ ταυτόχρονα πρέπει να παίρνουν σοβαρά τη συμμετοχή, να αφιερώνουν χρόνο και
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προσπάθεια και να τη διαχειρίζονται σωστά. Η σχετική αποτυχία μπορεί να είναι
αντιπαραγωγική, οδηγώντας σε χαμένο χρόνο, ηθικό και πόρους.
Η εκπαίδευση στις νέες δεξιότητες και η απόκτηση νέων γνώσεων βοηθά στη
δημιουργία θετικού κλίματος απέναντι σε μια οργανωσιακή αλλαγή, καθώς ενισχύει
την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και ανοίγει νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.
Ταυτόχρονα, η ενημέρωση και η συμβουλευτική συντελούν ώστε να αποκτήσουν οι
εργαζόμενοι επίγνωση των ασυνείδητων διαδικασιών και των αμυντικών μηχανισμών
που αναπτύσσουν και οι οποίοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους σε ένα εξελισσόμενο
περιβάλλον και τους βοηθά να αλλάξουν την αντίληψή τους απέναντι στο νέο και το
άγνωστο.
Το στρες στη δουλειά είναι γνωστός παράγοντας χαμηλής κινητοποίησης και ηθικού,
μείωσης στην απόδοση, υψηλό ποσοστό αδειών και αναρρωτικών, ατυχημάτων,
χαμηλής εργασιακής ικανοποίησης, ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, εσωτερικής
επικοινωνίας, συγκρούσεων που έχουν επίπτωση στη συνολική αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα. Δεκτικότητα, αντίσταση, δέσμευση, κυνισμός, άγχος και
ανάλογες προσωπικές αντιδράσεις είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπ΄
όψιν στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής μιας οργανωσιακής αλλαγής. Σε
αυτή την περίπτωση οι μάνατζερ πρέπει να ψάχνουν για εναλλακτικές μεθόδους
εισαγωγής της αλλαγής. Πρέπει να επικοινωνούν και να συσκέπτονται τακτικά με τους
υπαλλήλους τους.
Κατά συνέπεια, η επικοινωνία και η πληροφόρηση παίζουν καθοριστικό ρόλο κατά τη
διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής και αποτελούν από τους πιο κρίσιμους
παράγοντες επιτυχίας στην εφαρμογή της. Μειώνουν την αβεβαιότητα και την αγωνία
των εργαζομένων και ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση της
διαδικασίας αλλαγής. Συχνά η άμεση και ειλικρινής πληροφόρηση για την επικείμενη
αλλαγή μειώνει τις δυσλειτουργίες που συνοδεύουν προγράμματα μεγάλων αλλαγών
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και συντελεί στην οργανωσιακή βελτίωση και αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τους
Wanberg και Banas (2000) όπως αναφέρουν οι Liu και Perrewé (2005), η πληροφόρηση
που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι σχετικά με τα προγράμματα αλλαγής συσχετίζεται θετικά
με τη δεκτικότητά τους στην αλλαγή. Παρομοίως, εργαζόμενοι που χάρη στην
επικοινωνία με τη διοίκηση κατάλαβαν τα γεγονότα που σχετίζονται με την αλλαγή,
επέδειξαν αυξημένη ψυχολογική ευεξία και εργασιακή ικανοποίηση. Για τους λόγους
αυτούς και για να μειώσουν ή να εξαλείψουν την αντίσταση, οι φορείς της αλλαγής θα
πρέπει να μιλούν για την αλλαγή όσο πιο ανοιχτά, πιο έγκαιρα και πιο πολύ γίνεται.
Αρκετοί μελετητές έχουν παρατηρήσει ότι η κρίση, το σοκ ή η ισχυρή εξωτερική
πρόκληση στην οργάνωση μπορούν να μειώσουν την αντίσταση στην αλλαγή. Ο Van
de Ven (1993) εξηγεί ότι αυτό συμβαίνει γιατί τα άτομα προσαρμόζονται εύκολα σε
συνθήκες που εξελίσσονται σταδιακά, ενώ απαιτείται ένα σοκ ή ερέθισμα μεγάλου
μεγέθους προκειμένου να αποδεχτούν μια μεγάλη αλλαγή σαν αναπόφευκτη. Στην ίδια
κατεύθυνση, οι Dunphy και Stace (1993) κατέληξαν ότι σε μετασχηματιστικές αλλαγές
η πιθανότητα επιτυχίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείται κατευθυντικό (λήψη
αποφάσεων από τη διοίκηση χωρίς την άποψη του προσωπικού) ή καταναγκαστικό
(επιβολή αποφάσεων της διοίκησης) στυλ ηγεσίας. Αντίθετα στην περίπτωση
εξελικτικών ή ρυθμιστικών αλλαγών ενδείκνυται το συμμετοχικό (εμπλοκή των
εργαζόμενων στη λήψη αποφάσεων) και το συμβουλευτικό (ζητείται η άποψη των
εργαζομένων, αλλά η συμμετοχή τους περιορίζεται στον τομέα ευθύνης τους) στυλ
ηγεσίας. Η συγκεκριμένη τυπολογία δεν είναι πλέον τόσο διαδεδομένη, καθώς οι
συμμετοχικές μέθοδοι που εξασφαλίζουν την επικοινωνία των ενδιαφερόμενων μερών
έχουν μεγαλύτερη απήχηση και καλύτερα αποτελέσματα.
Για δεκαετίες οι κοινωνικοί επιστήμονες έχουν δώσει έμφαση στην αποτελεσματική
και ηθική συμμετοχή και σε άλλα μέσα υποστήριξης της ομάδας και της οργανωσιακής
αλλαγής για τη μείωση της αντίστασης στην αλλαγή. (Coch & French 1948, Lewin,
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1947). Πιο πρόσφατα έχουν διερευνήσει περαιτέρω τρόπους μείωσης της αντίστασης
στην αλλαγή. Ο Judson (1991), αναγνωρίζει μια σειρά τεχνικών που μπορούν να
εφαρμόσουν οι μάνατζερ για να ελαχιστοποιήσουν την αντίσταση στην αλλαγή, όπως
απειλές και επιβολή, κριτική, πειθώ, παροχές και ανταμοιβές, συμβιβασμός και
διαπραγμάτευση, εγγυήσεις σχετικά με την απώλεια κεκτημένων (π.χ. διασφάλιση
εργασιακής ασφάλειας ή επανεκπαίδευση του προσωπικού), ψυχολογική υποστήριξη,
συμβιβασμός ή συμμετοχή των εργαζομένων, εκδηλώσεις και προσπάθειες να
εδραιωθεί η αφοσίωση, η αναγνώριση της καταλληλότητας και της νομιμότητας
παλαιότερων πρακτικών καθώς και σταδιακή και ευέλικτη εφαρμογή της αλλαγής. Με
εξαίρεση τις απειλές, την επιβολή και την κριτική που μπορούν να έχουν
αντιπαραγωγικά αποτελέσματα και περαιτέρω αύξηση της αντίστασης, υποστηρίζει ότι
αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές στη μείωση της αντίστασης
στην αλλαγή.
Μια «διπλή προσέγγιση» που δημιουργεί περηφάνια για την ιστορία

και τις

προηγούμενες επιτυχίες της οργάνωσης ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει ένα νέο τρόπο να
γίνουν τα πράγματα, φαίνεται αποτελεσματική. Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να παίζει
κυρίαρχο ρόλο ενθαρρύνοντας και ανταμείβοντας την καινοτομία και υποστηρίζοντας
την αλλαγή. Θα πρέπει επίσης να μεγιστοποιεί τον ενθουσιασμό, τη δημιουργικότητα
και την οργανωσιακή δέσμευση.
Στην υλοποίηση μιας οργανωσιακής αλλαγής οι αρμονικές και αποτελεσματικές
εργασιακές σχέσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο χειρισμός των συγκρούσεων, η
οικοδόμηση υποστηρικτικών εργασιακών σχέσεων, η αποτελεσματική επικοινωνία
συμβάλλουν στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στην αλλαγή και κατά
συνέπεια επηρεάζουν την επιτυχία της προγράμματος αλλαγής. Η ομαδική εργασία
διοίκησης και εργαζομένων μπορεί να υπερνικήσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι
οργανώσεις στο παρελθόν. Συνεπώς οι μάνατζερ πρέπει να διευκολύνουν την ομαδική
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εργασία, να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν, να τους ενδυναμώνουν
και να διασφαλίζουν το κατάλληλο περιβάλλον και τους απαραίτητους πόρους για τη
συμμετοχή της ομάδας εργασίας που θα εφαρμόσει τα προγράμματα αλλαγών.
Σύμφωνα με τους Fernandez και Rainey (2006), οι παράγοντες αποτελεσματικής
εφαρμογής οργανωσιακών αλλαγών είναι:
1. Διασφάλιση της ανάγκης για αλλαγή: ο ηγέτης πρέπει να επιβεβαιώνει και να
επικοινωνεί την ανάγκη για αλλαγή, ξεκινώντας από το όραμα.
2. Ανάπτυξη σχεδίου: ο ηγέτης πρέπει να αναπτύσσει σχέδιο δράσης και
στρατηγική προκειμένου να εφαρμόσει την αλλαγή. Το όραμα πρέπει να
μετασχηματιστεί σε στρατηγική με στόχους και ένα σχέδιο επίτευξής του.
3. Εξασφάλιση εσωτερικής υποστήριξης για την αλλαγή

και αντιμετώπιση της

αντίστασης. Αυτό μπορεί να συμβεί με ευρεία συμμετοχή των ατόμων στη
διαδικασία της αλλαγής ή με τακτικές όπως απειλές, καταναγκασμός, κριτική,
πειθώ, κίνητρα και αμοιβές, συμβιβασμοί και διαπραγματεύσεις, εγγυήσεις,
ψυχολογική υποστήριξη, προσπάθεια για δημιουργία αφοσίωσης κλπ.
4. Διασφάλιση της συμμετοχής και δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης στην αλλαγή.
Σύμφωνα με τις μελέτες θα πρέπει να υπάρχει φορέας αλλαγής που θα ηγείται
της διαδικασίας αλλαγής.
5. Εξασφάλιση εξωτερικής υποστήριξης, π.χ. από εξωτερικούς μετόχους ή
πολιτικούς φορείς (για το δημόσιο τομέα). Η σημασία του παράγοντα αυτού
πηγάζει από τη δυνατότητα που έχουν οι φορείς αυτοί να επιβάλλουν θεσμικές
αλλαγές και να ελέγχουν τη ροή των πόρων στην οργάνωση.
6. Εξασφάλιση πόρων. Για την υλοποίηση μιας οργανωσιακής αλλαγής
απαιτούνται επαρκείς πόροι για το σχεδιασμό και τη στρατηγική υλοποίησής
της, για το επικοινωνιακό κομμάτι της διαδικασίας, για την εκπαίδευση του
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προσωπικού, για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και πρακτικών και την εν
γένει αναδιοργάνωση του οργανισμού.
7. Θεσμοθέτηση της αλλαγής. Οι νέες πολιτικές, καινοτομίες και συμπεριφορές
πρέπει να ενσωματωθούν στις καθημερινές δραστηριότητες και να ακολουθήσει
παρακολούθηση της προόδου και αξιολόγηση.
8. Επιδίωξη ολοκληρωμένης αλλαγής. Για την επίτευξη μετασχηματισμού της
οργάνωσης δεν αρκεί η αλλαγή ενός ή δύο υποσυστημάτων, αλλά πρέπει να
γίνουν συστημικές αλλαγές που να σχετίζονται με τον επιθυμητό στόχο.
Σύμφωνα με μια άλλη τυπολογία, οι πέντε βασικές αρχές

που μειώνουν την

αντίσταση στην αλλαγή και ενισχύουν την προσαρμοστικότητα σε ένα μεγάλο
πρόγραμμα αλλαγής είναι:
1. Να γίνει κατανοητός ο βασικός μηχανισμός της ανθρώπινης αντίστασης.
2. Να ειδωθεί η αντίσταση σαν φυσική και αναπόφευκτη αντίδραση στη διακοπή
των προσδοκιών των εργαζομένων.
3. Να μεταφραστεί η αντίσταση σαν έλλειψη ικανότητας ή επιθυμίας.
4. Να ενθαρρυνθεί και να γίνει αποδεκτή η ανοιχτή εκδήλωση της αντίστασης.
5. Να κατανοηθεί ότι αντίσταση στη θετική αλλαγή είναι τόσο κοινή όσο και η
αντίσταση στην αλλαγή που έχει γίνει αρνητικά αντιληπτή.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει ένας κοινός κανόνας για μια πετυχημένη
ηγεσία αλλαγής, αλλά κάθε φορέας πρέπει να λάβει υπ΄ όψιν του τα μηνύματα του
περιβάλλοντος και τα στοιχεία του οργανισμού και να κινηθεί ανάλογα.
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2.11 ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

2.11.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Τα ατομικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν σημαντικά τη στάση των εργαζομένων.
Σύμφωνα με έρευνα των Vakola et al.(2004), επιβεβαιώθηκε ότι συγκεκριμένα στοιχεία
της προσωπικότητας (εξωστρέφεια, δεκτικότητα σε εμπειρίες, ηπιότητα, ευσυνειδησία,
νευρωτισμός) συσχετίζονται με τη στάση απέναντι στην αλλαγή. Κατά συνέπεια μπορεί
να δημιουργηθεί το προφίλ του εργαζόμενου που έχει θετική στάση απέναντι στην
αλλαγή και να σχεδιαστεί ανάλογα το σύστημα επιλογής προσωπικού. Επίσης
προέκυψε θετική σχέση μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης και στάσης στην αλλαγή, καθώς
αυτή αποτελεί τρόπο εφαρμογής των γνώσεων και χρήσης των ικανοτήτων που
διαθέτουν άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
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2.12 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

2.12.1 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Η οργανωσιακή κουλτούρα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της αλλαγής.
Αποτελεί σύνολο κοινών αξιών που διακρίνουν έναν οργανισμό από τους υπόλοιπους.
Μερικοί παράγοντες κουλτούρας υποστηρίζουν την αλλαγή ενώ παράλληλα μπορεί να
λειτουργούν ενάντια σε αυτήν. Η κουλτούρα εξελίσσεται και είναι αλληλένδετη με τη
δομή μιας οργάνωσης.
Μια κοινή τυπολογία αναφέρει τέσσερεις τύπους κουλτούρας που βασίζονται σε δύο
διαστάσεις, α) της κοινωνικότητας και β) της αλληλεγγύης και είναι οι ακόλουθοι:
Κοινωνική: (υψηλή κοινωνικότητα και αλληλεγγύη)-κοινοί στόχοι και ισχυροί
κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ των ατόμων.
Διάσπασης: (χαμηλή κοινωνικότητα και αλληλεγγύη)-δεν υπάρχουν κοινοί
κανόνες λειτουργίας και συμπεριφοράς.
Σχέσεων: (υψηλή κοινωνικότητα και χαμηλή αλληλεγγύη)- κυρίαρχο στοιχείο
είναι η φιλία. Παρουσιάζει θετική στάση απέναντι στην αλλαγή.
Ιδιοτελής: (χαμηλή κοινωνικότητα και υψηλή αλληλεγγύη)-η στρατηγική και οι
προτεραιότητες

της

οργάνωσης

επηρεάζουν

την

κατεύθυνση

δράσης.

Παρουσιάζει έντονα θετική στάση απέναντι στην αλλαγή.
Οι βασικές αρχές στο πρότυπο «κουλτούρα και αλλαγή» που αυξάνουν την
προσαρμοστικότητα σε μεγάλα προγράμματα οργανωσιακής αλλαγής είναι:


Να κατανοηθεί η ισχυρή επίδραση που έχει η κουλτούρα στα αποτελέσματα
μιας προσπάθειας αλλαγής.



Να αναγνωριστεί ότι οι μεγάλες αλλαγές που εισάγονται σε έναν οργανισμό θα
πρέπει να είναι υποστηρίζονται από τη συνολική καθώς και από τις επιμέρους
κουλτούρες του οργανισμού.
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Να γίνει αντιληπτό ότι θα πρέπει να αλλάζει η υπάρχουσα κουλτούρα για να
στηρίξει τη νέα πρωτοβουλία όταν επιχειρούνται αλλαγές που αντίκεινται στην
υφιστάμενη κουλτούρα.
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2.12.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η επικοινωνία, ο τρόπος μετάδοσης του περιεχομένου της αλλαγής από τον οργανισμό
στο προσωπικό, αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα επιτυχίας ενός προγράμματος
αλλαγής. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αυξάνει την αφοσίωση και την υποκίνηση και
μειώνει την αβεβαιότητα και την αντίσταση.
Μέσω της επικοινωνίας ένας οργανισμός αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών, τη
δημιουργία της αίσθησης του «ανήκειν» και στην ανάπτυξη της αίσθησης ασφάλειας
στους εργαζόμενους ώστε να μειώσει την αντίσταση στην αλλαγή και να αυξήσει την
ετοιμότητα και την αποδοχή της.
Σύμφωνα με τον Smith (2006), υπάρχουν πέντε κανόνες στην επικοινωνία που
συντελούν σε μια πετυχημένη απόπειρα αλλαγής:
1. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας κάθε οργανισμού.
2. Η αμφίδρομη επικοινωνία.
3. Η μετάδοση των λόγων της αλλαγής.
4. Η εμπλοκή όλων των επιπέδων διοίκησης.
5. Η απαραίτητη χρονική διάρκεια.
Για την επικοινωνία της αλλαγής έχει αναπτυχθεί μια προσέγγιση τεσσάρων
αλληλένδετων βημάτων και είναι τα εξής:
 Δέσμευση: οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για την αλλαγή και εμπλέκονται σε
αυτήν από τα πρώτα στάδια και με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η πιθανότητα
αποδοχής της αλλαγής.
 Ενσυναίσθηση: οι φορείς της αλλαγής κατανοούν τα συναισθήματα και τις ιδέες
των εμπλεκόμενων μελών κι έτσι ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την
υποκίνησή τους, καθώς και την αποδοχή της οργανωσιακής αλλαγής.
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 Εκπαίδευση: πρέπει να είναι αμφίδρομη και περιλαμβάνει την ανοιχτή συζήτηση
για την επικείμενη αλλαγή και την εκπαίδευση για την αναγκαιότητά της καθώς
και την ανταλλαγή απόψεων.
 Στρατολόγηση: η ενεργός υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων
ενισχύει την επιτυχία του προγράμματος αλλαγής.
Μερικές φορές προκύπτουν προβλήματα κατά την επικοινωνία ενός μηνύματος τα
οποία πρέπει να ξεπεράσουν οι φορείς της αλλαγής αναπτύσσοντας μια πολιτική
επικοινωνίας με διαφάνεια, που θα έχει επίκεντρο το άτομο και στόχο τη διάχυση της
πληροφόρησης σε όλο τον οργανισμό.
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2.12.3 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
Η ετοιμότητα για αλλαγή αποτελεί το γνωστικό στάδιο κατά το οποίο τα άτομα έχουν
θετική στάση, πιστεύω και προθέσεις απέναντι στην αλλαγή και επιπλέον ο οργανισμός
είναι σε θέση να την υλοποιήσει. Θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση
ενός προγράμματος αλλαγής.
Οι Armenakis et al. (1999), ανέπτυξαν ένα μοντέλο οργανωσιακής ετοιμότητας που
περιγράφει τη διαδικασία αλλαγής και τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν.
Η διαδικασία της αλλαγής περιλαμβάνει τρία στάδια:
 Ετοιμότητα: προετοιμασία των εργαζόμενων οι οποίοι ιδανικά υποστηρίζουν τη
νέα κατάσταση.
 Υιοθέτηση: σταδιακή τροποποίηση συμπεριφορών και συνθηκών εργασίας
 Θεσμοθέτηση: προσπάθεια για ενίσχυση της αλλαγής ώστε να γίνει ο κανόνας.
Το μήνυμα της αλλαγής αφορά την προσπάθεια ενεργοποίησης του οργανισμού
προκειμένου να φτάσει σε μια ιδανική κατάσταση, ενισχύει τη παραπάνω διαδικασία
και αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Την απόκλιση (διαφορά) μεταξύ υφιστάμενης και επιθυμητής κατάστασης για
την οποία πρέπει να πειστούν οι εργαζόμενοι ώστε να αντιληφθούν την ανάγκη
για αλλαγή.
2. Την αποτελεσματικότητα, που αναφέρεται στην πεποίθηση των εμπλεκόμενων
μερών ότι μπορούν να υλοποιήσουν με επιτυχία την αλλαγή.
3. Την καταλληλότητα, που αφορά την αντίληψη ότι επιλέχθηκε το κατάλληλο
είδος αλλαγής για τον οργανισμό.
4. Την κύρια υποστήριξη, που αναφέρεται στο βαθμό υποστήριξης από την
ανώτερη διοίκηση και τους εργαζόμενους.
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5. Το προσωπικό όφελος που αφορά το βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι
πιστεύουν ότι υπάρχει ατομικό κέρδος από τη διαδικασία και ότι δε θίγεται κάτι
από τα κεκτημένα τους.
Τα παραπάνω συστατικά του μηνύματος μπορούν να οδηγήσουν σε ετοιμότητα για
αλλαγή, σε συνδυασμό με τον τρόπο μετάδοσης του μηνύματος, όπως είναι για
παράδειγμα η πειστική επικοινωνία, με την ενεργό συμμετοχή και μάθηση και τη
διαχείριση πληροφοριών.
Η πειστική επικοινωνία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως προφορικές ομιλίες,
ετήσιες αναφορές, περιοδικές εκδόσεις, τηλεοπτικές παρουσιάσεις. Το είδος της
επικοινωνίας που επιλέγεται είναι συνάρτηση του βαθμού αφοσίωσης που προσδοκάται
και της ανάγκης για άμεση ή όχι υλοποίηση της αλλαγής.
Η ενεργός συμμετοχή και μάθηση επιτυγχάνεται με την απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων μέσω της πρακτικής άσκησης ή με τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.
Η διαχείριση πληροφοριών αναφέρεται στη χρήση εσωτερικών ή εξωτερικών πηγών για
τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την αλλαγή.
Εκτός από το παραπάνω μοντέλο ετοιμότητας συναντάμε κι άλλους παράγοντες που
καθορίζουν την ικανότητα μιας οργάνωσης να αλλάζει και είναι οι ακόλουθοι:
 Οι στάσεις απέναντι στην κριτική.
 Οι στάσεις απέναντι στην ανταλλαγή πληροφόρησης.
 Οι στάσεις απέναντι στον πειραματισμό, στις διαδικασίες και το προϊόν.
 Ο βαθμός αυτονομίας και η υποστήριξη των εργαζομένων στις ενέργειές τους.
 Ο βαθμός στον οποίο η δομή του οργανισμού διευκολύνει την αλλαγή.
 Ο βαθμός στον οποίο ευαίσθητα θέματα συζητιούνται ανοιχτά.
 Οι στάσεις απέναντι στις συγκρούσεις.
 Ο βαθμός στον οποίο η ηγεσία είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες, ειδικά αν
προέρχονται από κατώτερα διοικητικά στρώματα.
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2.12.4 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Η οργανωσιακή δέσμευση παίζει σημαντικό ρόλο στην αποδοχή της οργανωσιακής
αλλαγής από τους εργαζόμενους και συσχετίζεται θετικά με αυτήν.
Σύμφωνα με τους Porter et al. (1976), η οργανωσιακή δέσμευση είναι η σχετική δύναμη
της αναγνώρισης και της συμμετοχής ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη οργάνωση. Οι
Mowday et al. (1982), αντιλαμβάνονται τη δέσμευση σαν μια στάση που αντανακλά τη
φύση και την ποιότητα της σύνδεσης μεταξύ ενός εργαζόμενου και της οργάνωσης.
Είναι η κατάσταση κατά την οποία το άτομο ταυτίζεται με μια συγκεκριμένη οργάνωση
και τους στόχους της και επιθυμεί να παραμείνει μέλος της και να διευκολύνει αυτούς
τους στόχους. Μπορεί να είναι α) συναισθηματικής μορφής, (συναισθηματική ταύτιση
των ατόμων με τον οργανισμό), β) συνέχισης, (παραμονή στον οργανισμό λόγω
έλλειψης εναλλακτικών ή προσωπικών συμφερόντων) ή γ) δεοντολογική (αίσθημα
υποχρέωσης απέναντι στον οργανισμό).
Τα άτομα έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, ικανότητες, προσδοκίες και ελπίζουν να
βρουν ένα περιβάλλον εργασίας όπου θα χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους και θα
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Όταν μια οργάνωση παρέχει αυτές τις δυνατότητες
τότε αυξάνεται η δέσμευση.
Η δέσμευση χαρακτηρίζεται από τρεις συσχετιζόμενους παράγοντες:
 Ισχυρή αποδοχή των αξιών και στόχων της οργάνωσης.
 Προθυμία για καταβολή έντονης προσπάθειας για λογαριασμό της οργάνωσης
 Έντονη επιθυμία για διατήρηση της ιδιότητας μέλους της οργάνωσης.
Σαν αποτέλεσμα, η δέσμευση καθορίζεται από οργανωσιακούς και ατομικούς
παράγοντες, όπως ατομικά και δομικά χαρακτηριστικά, εργασιακή εμπειρία και
ικανοποίηση. Δε δημιουργείται εύκολα, αλλά χτίζεται σε βάθος χρόνου μέσα από μια
σειρά ενεργειών ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αφοσίωση των εργαζομένων.

49

2.12.5 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΙΗΣΗ
Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μια θετική στάση προς την εργασία που
δημιουργείται από την εκπλήρωση των προσδοκιών των εργαζομένων. Δείχνει το
βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι με τη δουλειά τους και
προσπαθούν να ικανοποιήσουν τους επιθυμητούς στόχους. Αποτελεί σημαντική έννοια,
καθώς σχετίζεται με τη σωματική και πνευματική υγεία των εργαζομένων και συντελεί
στην οργανωσιακή απόδοση. Έχει σημαντική επίδραση στην παραγωγικότητα, την
απουσία από την εργασία και στις αποχωρήσεις, με άμεση επίπτωση στις ίδιες τις
οργανώσεις. Αποτελεί επίσης παράγοντα που ενισχύει την αντίσταση κατά της
αλλαγής, καθώς τα άτομα που είναι ικανοποιημένα από την εργασία τους τείνουν στην
επιθυμία διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης. Η εργασιακή ικανοποίηση είναι
ένας τομέας που έχει διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό με χιλιάδες δημοσιευμένες μελέτες.
Για τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης από την εργασία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μέτρα μιας μεταβλητής ή μέτρα πολλαπλών μεταβλητών. Στην πρώτη
περίπτωση ο εργαζόμενος απαντά σε ερωτήσεις του τύπου αν είναι ικανοποιημένος ή
όχι από την εργασία του σύμφωνα με μια κλίμακα που δίνεται. Στη δεύτερη ο
εργαζόμενος αξιολογεί διάφορες πτυχές της εργασίας του σύμφωνα επίσης με μια
κλίμακα. Όπως υποστηρίζουν μερικοί ερευνητές όπως ο Pollard, η πρώτη κατηγορία
φαίνεται να μην εξηγεί κατάλληλα το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης και να έχει
μικρή αξιοπιστία, ενώ η δεύτερη οδηγεί σε ακριβέστερα αποτελέσματα. Υπάρχει
βέβαια και ο αντίλογος από άλλους, όπως οι Scarpello και Campbell ή ο Oshagbemi
που θεωρούν καλύτερη τη χρήση του μέτρου με μια μεταβλητή, καθώς χαρακτηρίζεται
από απλότητα και μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά επαγγέλματα επιτρέποντας τις
συγκρίσεις.
Σε γενικές γραμμές η εργασιακή ικανοποίηση είναι περίπλοκο ζήτημα που σχετίζεται
με τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της εργασίας, τις οικονομικές απολαβές, την
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αξιολόγηση και το σύστημα προαγωγών, τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και τη
συναισθηματική νοημοσύνη.

51

3. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Η συγκρότηση του ατόμου αποτελείται από τρεις διακριτές ικανότητες που
αλληλοσυμπληρώνονται και καθορίζουν τις σκέψεις και τις πράξεις του. Οι ικανότητες
αυτές που όλοι διαθέτουμε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό είναι ο δείκτης
νοημοσύνης, η συναισθηματική νοημοσύνη και η προσωπικότητα.
Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, αν και πρόσφατη, έχει λάβει μεγάλη
αναγνώριση και κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Περιγράφει μια αναπτυγμένη
ικανότητα/δεξιότητα κάποιων ατόμων να αντιλαμβάνονται, εκτιμούν και διαχειρίζονται
αποτελεσματικά τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και των άλλων ατόμων και
ομάδων. Πρόκειται για μια πολύπλοκη και πολύπλευρη ιδιότητα που εξελίσσεται
συνεχώς σε όλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου . Το 1920 ο Thorndike χρησιμοποίησε
τον όρο «κοινωνική νοημοσύνη», μια έννοια προπομπό της συναισθηματικής
νοημοσύνης για να περιγράψει μια άλλη νοημοσύνη που χαρακτηρίζει τα άτομα με
κοινωνικές δεξιότητες που έχουν την ικανότητα να ζουν αρμονικά στο κοινωνικό
σύνολο. Μεταγενέστερα, το 1940, ο Wechsler αναφέρθηκε εκτός από τα διανοητικά
και σε μη διανοητικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας προσωπικούς, κοινωνικούς και
συναισθηματικούς παράγοντες, οι οποίοι δε μπορούν να παραβλεφθούν προκειμένου να
προβλεφθεί η ικανότητα ενός ατόμου να πετύχει στη ζωή του. Το 1975, ο Gardner
εισήγαγε την έννοια της πολλαπλής νοημοσύνης, που περιελάμβανε: 1) την
ενδοπροσωπική, 2) τη διαπροσωπική ή κοινωνική, 3) τη γλωσσικολεκτική ή προφορική,
4) τη χωροταξική, 5) τη λογικο-μαθηματική, 6) την κιναισθητική ή σωματική, 7) τη
μουσική νοημοσύνη, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της γνώσης του εσωτερικού
κόσμου του ατόμου και της κοινωνικής προσαρμοστικότητας και προσθέτοντας
προσφάτως και 8) τη νατουραλιστική. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η νοημοσύνη μας
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δεν είναι μια μοναδική και ενιαία οντότητα, αλλά αποτελείται από οκτώ ξεχωριστούς
και ανεξάρτητους τομείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά σημεία του
εγκεφάλου μας. Είναι εξίσου σημαντικοί, όχι όμως και το ίδιο εξελιγμένοι σε κάθε
άτομο.
Στη συνέχεια, οι Mayer και Salovey το 1990 ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τον
όρο «συναισθηματική νοημοσύνη» για να περιγράψουν την 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. Το
1997 αναφέρθηκαν στη συναισθηματική ευφυΐα σαν «την ικανότητα ενός ατόμου να
αντιλαμβάνεται με ακρίβεια, να αξιολογεί και να εκφράζει συναισθήματα, την
ικανότητα να βρίσκει πρόσβαση ή να δημιουργεί συναισθήματα που διευκολύνουν τη
δημιουργία νέων ιδεών, την ικανότητα να κατανοεί τα συναισθήματα και να έχει
συναισθηματική γνώση, καθώς και την ικανότητα να ελέγχει με τέτοιο τρόπο τα
συναισθήματα ώστε να προωθείται η συναισθηματική και η πνευματική ανάπτυξη»
(Vakola et al.,2003 σελ. 93)
Στοιχειοθετείται από τις εξής ικανότητες:
1. Αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων.
2. Συναισθηματική διαχείριση της σκέψης.
3. Κατανόηση και ανάλυση των συναισθημάτων.
4. Αντανακλαστική ρύθμιση και έλεγχο των συναισθημάτων.
5. Συναισθηματική διαχείριση.
6. Διαχείριση των σχέσεων.
Αυτός όμως που έκανε γνωστή τη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης στο ευρύ
κοινό τονίζοντας τη σημαντικότητά της ήταν ο Goleman. Ορίζει τη συναισθηματική
νοημοσύνη ως την «ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας καθώς και
αυτά των άλλων, έτσι ώστε να δημιουργούμε κίνητρα για τον εαυτό μας και να
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διαχειριζόμαστε σωστά τόσο τα συναισθήματα όσο και τις σχέσεις με τον εαυτό μας και
τους άλλους» (1998, σ.317).

54

3.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν αναπτυχθεί πολλά μοντέλα
που επιχειρούν να εντοπίσουν τις διαστάσεις της, καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει
ένα

άτομο

με

υψηλό

δείκτη

συναισθηματικής

νοημοσύνης.

Μπορούν

να

ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: αυτά που χρησιμοποιούν αντικειμενικές μετρήσεις
και αυτά που δίνουν έμφαση στις υποκειμενικές αναφορές. Τα πρώτα, υποστηρίζουν
ότι η συναισθηματική νοημοσύνη περιγράφει ικανότητες και χρησιμοποιούν τεστ
απόδοσης ( όπως το MSCIT - Mayer, Salovey, Caruso

Intelligence

Test).

Τα

δεύτερα ασχολούνται με τη συναισθηματική νοημοσύνη του χαρακτηριστικού
γνωρίσματος και χρησιμοποιούν προσωπικές-υποκειμενικές εκτιμήσεις για τη μέτρησή
της. (Goleman- EIC, Bar-On emotional inventory). Οι δυο αυτές κατηγορίες αν και
μοιάζουν αλληλοσυγκρουόμενες, εντούτοις περιγράφουν διαφορετικές πλευρές της
συναισθηματικής νοημοσύνης.
Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις, τρεις προσωπικές και
δύο κοινωνικές, που υποδιαιρούνται σε επιμέρους συναισθηματικές ικανότητες.
Οι προσωπικές ικανότητες καθορίζουν πόσο καλά χειριζόμαστε τον εαυτό μας και
είναι:


Η αυτοεπίγνωση: η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων, των
σκέψεων, των προτιμήσεων και των αναγκών μας καθώς και των δυνατών και
αδύνατων σημείων μας, η γνώση του εαυτού μας. Περιλαμβάνει τη
συναισθηματική

αυτοεπίγνωση,

την

ακριβή

αυτοαξιολόγηση

και

την

αυτοπεποίθηση.


Η αυτορρύθμιση: η ικανότητα διαχείρισης της εσωτερικής μας κατάστασης ,
των παρορμήσεων και των διαθέσεων. Περιλαμβάνει τον αυτοέλεγχο, την
ευσυνειδησία, την καινοτομία, την αξιοπιστία και την προσαρμοστικότητα.
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Η παρακίνηση: η συναισθηματική τάση που ωθεί το άτομο να προσπαθεί με
επιμονή και διάρκεια για τους στόχους του και διευκολύνει την επίτευξή τους.
Περιλαμβάνει τη δέσμευση, την πρωτοβουλία, την τάση για επιτυχία και την
αισιοδοξία.

Οι κοινωνικές ικανότητες καθορίζουν πόσο καλά χειριζόμαστε τις σχέσεις μας με τους
άλλους και είναι:


Η ενσυναίσθηση: η ικανότητα κατανόησης των άλλων και η αντίληψη των
συναισθημάτων και των αναγκών τους. Περιλαμβάνει την κατανόηση των
άλλων,

την

ενίσχυση της ανάπτυξης τους, το σωστό χειρισμό της

διαφορετικότητας, τον προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών, την πολιτική
αντίληψη.


Οι κοινωνικές δεξιότητες: η ικανότητα επικοινωνίας και δημιουργίας σχέσεων
με τους άλλους προκαλώντας τις επιθυμητές αντιδράσεις από αυτούς.
Περιλαμβάνει την επικοινωνία, την επιρροή, την ηγεσία, την καταλυτική δράση
όσον αφορά την αλλαγή, το χειρισμό των συγκρούσεων, την καλλιέργεια δεσμών,
τη συνεργασία, τη σύμπραξη, τις ομαδικές ικανότητες.

Οι πέντε διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ευδιάκριτες μεταξύ τους,
αλλά παράλληλα αλληλοεξαρτώμενες (η καθεμιά επιδρά στην άλλη) και ιεραρχικές
(οικοδομούνται η μια πάνω στην άλλη). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με μια άλλη
ταξινόμηση των αναγκών είναι αναγκαίες, πλην όμως μη ικανές, δηλαδή το να έχει
κάποιος μια βασική ικανότητα συναισθηματικής νοημοσύνης δεν συνεπάγεται πως θα
οδηγηθεί και σε σχετικές δεξιότητες.
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Διάγραμμα 1: Οι πέντε διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Μια πρώτη προσπάθεια μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης έγινε τη δεκαετία
του 1980 από τον Bar-On . Το πρόσφατο μοντέλο που ανέπτυξε, το "BarOn Emotional
Quotient Inventory"(1997), αποτελείται από πέντε βασικές ομάδες και δεκαπέντε
υποομάδες:
1. Oι ενδοπροσωπικές ικανότητες περιλαμβάνουν:
•

Την αυτοεπίγνωση.

•

Την αυτοπεποίθηση.

•

Τη συναισθηματική αυτογνωσία.

•

Την ανεξαρτησία.

•

Την αυτοπραγμάτωση.
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2. Οι διαπροσωπικές ικανότητες περιλαμβάνουν:
•

Την ενσυναίσθηση.

•

Την κοινωνική υπευθυνότητα.

•

Τις διαπροσωπικές σχέσεις.

3. Οι ικανότητες προσαρμοστικότητας περιλαμβάνουν:
•

Τον έλεγχο της πραγματικότητας.

•

Την ελαστικότητα.

•

Την επίλυση προβλημάτων.

4. Οι ικανότητες διαχείρισης άγχους περιλαμβάνουν:
•

Την ανεκτικότητα στο άγχος.

•

Τον έλεγχο παρορμήσεων.

5. Οι ικανότητες γενικής διάθεσης περιλαμβάνουν:
•

Το βαθμό αισιοδοξίας.

•

Το βαθμό ευτυχίας.

Πρόσφατα ο Bar-On αναθεώρησε το μοντέλο αυτό μειώνοντας τις κλίμακες από
πέντε σε τέσσερις καθώς ο παράγοντας διάθεση δεν θεωρήθηκε πια από τον ίδιο ως
μέρος της συναισθηματικής νοημοσύνης αλλά ως παράγοντας που την επηρεάζει.
Ο Goleman (2002), ανέπτυξε ένα μοντέλο μέτρησης της συναισθηματικής
νοημοσύνης που ονομάζεται EIC (από τα αρχικά των λέξεων Emotional
Competence Inventory) ορίζοντας τέσσερεις τομείς και δεκαεννιά ικανότητες.
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Αυτοεπίγνωση

Κοινωνική
επίγνωση

Διαχείριση

Διαχείριση

εαυτού

σχέσεων

Διάγραμμα 2:

Μοντέλο EIC

Η αυτοεπίγνωση και η διαχείριση εαυτού αφορούν εσωτερικές διεργασίες και
τοποθετούνται στο επίπεδο εαυτός, ενώ η κοινωνική επίγνωση και η διαχείριση
σχέσεων αφορούν κοινωνικές διεργασίες και τοποθετούνται στο επίπεδο άλλοι.
A. Η αυτοεπίγνωση αναφέρεται στη γνώση της εσωτερικής κατάστασης του
ατόμου, των δυνατοτήτων, προτιμήσεων , γνώσεων και της διαίσθησής του και
περιλαμβάνει:


Τη συναισθηματική αυτοεπίγνωση.



Την ακριβή αυτοαξιολόγηση.



Την αυτοπεποίθηση.

B. Η διαχείριση εαυτού αφορά τη διαχείριση των εσωτερικών παρορμήσεων και
δυνατοτήτων του ατόμου και περιλαμβάνει:


Το συναισθηματικό αυτοέλεγχο.



Την προσαρμοστικότητα.



Τον προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων.



Τη διαφάνεια-αξιοπιστία.



Την αισιοδοξία.



Την ευσυνειδησία.



Την ανάληψη πρωτοβουλιών.
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Γ. Η κοινωνική επίγνωση αφορά τη γνώση των συναισθημάτων, αναγκών και
προβληματισμό των άλλων, καθώς και τον τρόπο χειρισμού τους και περιλαμβάνει:


Την ενσυναίσθηση.



Την οργανωσιακή επίγνωση (αναγνώριση των συναισθημάτων μιας ομάδας
και των σχέσεων ιεραρχίας σε έναν οργανισμό).



Τον προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση.
Η διαχείριση σχέσεων αναφέρεται στις κοινωνικές ικανότητες που

Δ.

διαμορφώνουν επιθυμητές αλληλεπιδράσεις με τους άλλους και περιλαμβάνει:


Την επιρροή.



Τη χαρισματική ηγεσία.



Την ανάπτυξη των άλλων.



Το χειρισμό των συγκρούσεων.



Την ομαδική εργασία και συνεργασία.



Το χτίσιμο δεσμών.



Την πρωτοβουλία αλλαγών.



Την επικοινωνία.

Για την περιγραφή των διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν
αναπτυχθεί κι άλλα μοντέλα και με βάση κάποια από αυτά διαμορφώθηκαν και άλλα
εργαλεία μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης.
Τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί συγκλίνουν στις ιδιότητες που διακατέχουν ένα
συναισθηματικά έξυπνο άνθρωπο, όπως υψηλός βαθμός αυτογνωσίας, γνώση των
δυνατοτήτων και των ορίων, έλεγχο των συναισθημάτων, των παρορμήσεων και των
προκαταλήψεων, προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, φιλοδοξία και υψηλοί στόχοι,
ακεραιότητα, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, προσπάθεια κατανόησης των απόψεων,
συναισθημάτων και οπτικής των άλλων, ανεκτικότητα στην κριτική και επιδίωξη
διαλόγου.
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3.3 Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για πολλά χρόνια το συναίσθημα στον εργασιακό χώρο αντιμετωπιζόταν σαν κάτι
αρνητικό, σαν σημάδι αδυναμίας ή σύγχυσης που δεν είχε σχέση με τη λογική. Πλέον
όμως η άποψη που θέλει τα συναισθήματα να μην έχουν θέση το χώρο εργασίας είναι
ξεπερασμένη και άρχισε να αλλάζει τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς αναγνωρίστηκε ότι
το συναίσθημα, αφού πηγάζει από τον ανθρώπινο παράγοντα, μπορεί και πρέπει να
λειτουργεί ως πολύτιμη πηγή πληροφοριών που οδηγεί σε απτά αποτελέσματα.
Επιπλέον, άρχισε να γίνεται αντιληπτός ο ρόλος που παίζουν τα συναισθήματα στις
ομάδες και στην παγκοσμιοποίηση. Το συναίσθημα δε μπορεί να αγνοηθεί όταν
δουλεύει κανείς σαν μέλος μιας ομάδας όπου δημιουργούνται σχέσεις, δεσμοί,
συμπάθειες, συμμαχίες και συγκρούσεις. Επίσης η κατανόηση της διαφορετικότητας
και των συναισθημάτων του άλλου είναι βασικές ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει
κανείς για να δραστηριοποιηθεί και να πετύχει στο παγκόσμιο περιβάλλον.
Την τελευταία δεκαετία εκδηλώθηκε επίσης έντονο ενδιαφέρον για το ρόλο της
συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας, καθώς και για τις επιπτώσεις που
έχει στην εργασιακή και οργανωσιακή απόδοση, αφού είναι μια έννοια με θετικές
συνέπειες και χρήσιμη πρακτική εφαρμογή στον τομέα αυτό. Σε αυτό συνετέλεσε το
βιβλίο του Goleman, ο οποίος διαπίστωσε ότι το IQ και οι τεχνικές δεξιότητες
εξηγούσαν μόνο το 1/3 των διαφορών στην απόδοση των εργαζομένων, ενώ η
συναισθηματική νοημοσύνη τα άλλα 2/3. Σύμφωνα επίσης με έρευνες, έχει διαπιστωθεί
ότι το φύλο και το επάγγελμα δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για την ύπαρξη
συναισθηματικής νοημοσύνης (εκτός από τους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση
πελατών), καθώς και ότι από τη βάση της ιεραρχίας και προς τα πάνω μέχρι τη μέση
διοίκηση υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός συναισθηματικής νοημοσύνης.
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Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας σχετίζεται με τα ατομικά
χαρακτηριστικά των ατόμων, καθώς και με τις αξίες και τη συμπεριφορά τους και
μπορεί να είναι μια δεξιότητα, ένα κίνητρο, ένα στοιχείο του χαρακτήρα, η αυτογνωσία,
η κοινωνική επίγνωση ή και οι γνώσεις.

Η διερεύνηση του συσχετισμού της

συναισθηματικής νοημοσύνης με συγκεκριμένες εργασιακές συμπεριφορές έδειξε ότι
τα άτομα με υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν την τάση για
αποτελεσματική ηγεσία, ικανότητα ομαδικότητας, αίσθηση συναδελφικότητας,
πετυχημένη σταδιοδρομία, ικανότητα ανταπόκρισης σε απαιτητικές καταστάσεις,
αυτοεκτίμηση, αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους. Ο Goleman (1995, 1998)
διατείνεται ότι ο υψηλός βαθμός συναισθηματικής νοημοσύνης συμβάλλει στην
εργασιακή πρόοδο και προσωπική επιτυχία και χαρακτηρίζει τα άτομα που είναι
ανιδιοτελή με υψηλές αξίες, καθώς και τους καλούς ηγέτες. Επίσης συμβάλλει στη
λήψη ορθών αποφάσεων, στην αποτελεσματικότερη ομαδική συνεργασία και στην
καλύτερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων εργασιακών συγκρούσεων.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για την επαγγελματική πρόοδο, εκτός από τις γνώσεις
και την κατάρτιση, οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν τις ικανότητες που απορρέουν
από τη συναισθηματική νοημοσύνη όπως προσαρμοστικότητα, ενσυναίσθηση,
ευσυνειδησία, καινοτομία, δέσμευση και υπομονή, πρωτοβουλία, επικοινωνιακή
ικανότητα, ομαδική συνεργασία κ.λπ. Οι ικανότητες αυτές είναι απαραίτητες, ειδικά σε
άτομα που κατέχουν ηγετικές θέσεις.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στην εργασία παίζουν σημαντικό ρόλο τρεις διαστάσεις της
συναισθηματικής

νοημοσύνης:

η

αποδοχή

της

κριτικής,

ο

χειρισμός

της

διαφορετικότητας και η ομαδικότητα. Εξίσου σημαντικές είναι η αυτεπίγνωση και η
ενσυναίσθηση. Οι διαστάσεις αυτές είναι απαραίτητες στην ομαδική εργασία και την
αποτελεσματική συνεργασία και συντελούν στην αύξηση της αποδοτικότητας ενός
οργανισμού.
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Σημαντικό ρόλο παίζει και η καλή διαχείριση των συναισθημάτων, η οποία συνίσταται
τόσο στον έλεγχο, όσο και στην έκφρασή τους στον κατάλληλο χρόνο και με τον
κατάλληλο τρόπο. Η επίγνωση και η διαχείριση των συναισθημάτων, ιδιαίτερα των
αρνητικών όπως το άγχος και η ανησυχία, η συνειδητοποίηση των ικανοτήτων και των
μειονεκτημάτων, η οικοδόμηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων με συναδέλφους και
προϊστάμενους επηρεάζει καίρια την επαγγελματική επιτυχία.
Κατανοούμε λοιπόν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι άμεσα συσχετιζόμενη με
την οργανωσιακή ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπινων πόρων, επειδή προβάλλει
έναν νέο τρόπο αντίληψης και αποδοχής των ανθρωπίνων συμπεριφορών, μοντέλων
διοίκησης, διαπροσωπικών σχέσεων και γενικών αντιλήψεων. Με τον τρόπο αυτό
συμβάλλει στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, στο σχεδιασμό της εργασίας, στη
στελέχωση των τμημάτων, στην ανάπτυξη καινοτομιών, στον όγκο των πωλήσεων,
στην ανάπτυξη της διοίκησης, στις σχέσεις με τους πελάτες και σε όλους εκείνους τους
τομείς που απαιτούν την ομαλή συνύπαρξη ατόμων για την επίτευξη του
αποτελέσματος.
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3.4 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Σύμφωνα με έρευνες του Goleman (1998), έχει αποδειχθεί ότι το 80% της
αποτελεσματικότητας των διοικητικών στελεχών οφείλεται στη συναισθηματική τους
νοημοσύνη. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα που ξεχωρίζει τα πετυχημένα άτομα στο
χώρο εργασίας, όπως προκύπτει από έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε
μεγάλες επιχειρήσεις.
Ο εργαζόμενος και ειδικά ο ηγέτης που διαθέτει υψηλό βαθμό συναισθηματικής
νοημοσύνης:
 Διαθέτει κατανόηση για τους άλλους και τα συναισθήματά τους.
 Ασκεί κριτική με εποικοδομητικό τρόπο.
 Υποστηρίζει τους υφιστάμενούς του.
 Είναι ειλικρινής όσον αφορά τα συναισθήματα και τις προθέσεις του.
 Είναι πάντα παρών.
 Έχει όραμα, εμπνέει και ηγείται.
 Αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
 Έχει ακέραιο και αξιόπιστο χαρακτήρα.
 Είναι ανοιχτός στην κριτική.
 Είναι αποφασιστικός και επιλύει συγκρούσεις.
 Δίνει σημασία στη λεπτομέρεια χωρίς να γίνεται λεπτολόγος.
 Έχει ικανότητα πειθούς και επικοινωνίας.
 Έχει αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.
 Παίρνει πρωτοβουλίες και δε φοβάται να ρισκάρει.
 Ενθαρρύνει τους γύρω του να θέσουν στόχους και να εξελιχθούν, αξιοποιώντας
τις δυνατότητές τους.
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 Είναι υποστηρικτικός και κάνει τους άλλους να αισθάνονται πολύτιμοι και
αναντικατάστατοι.
 Είναι διορατικός.
 Ελέγχει τα συναισθήματά του.
 Προσαρμόζεται εύκολα και πιστεύει στην αλλαγή.
 Μπορεί να εργάζεται κάτω από πίεση.
 Θέτει κίνητρα στον εαυτό του.
 Είναι εκφραστικός και δίνει μεγάλη σημασία στην προσωπική επικοινωνία.
 Συνεργάζεται με άλλους για την επίτευξη στόχων.
 Κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων.
 Έχει αυτογνωσία.
 Παραμένει ψύχραιμος στις δύσκολες καταστάσεις.
 Διαθέτει ζήλο και απολαμβάνει την αίσθηση της δύναμης χωρίς αυτό να γίνεται
αυτοσκοπός.
Βέβαια είναι δύσκολο για ένα άτομο να συγκεντρώνει όλες αυτές τις ιδιότητες, όμως οι
μάνατζερ με συναισθηματική νοημοσύνη κατανοούν το συναισθηματικό κλίμα του
οργανισμού και συμμερίζονται τις συναισθηματικές ανησυχίες των εργαζομένων.
Ηγεσία είναι η τέχνη να πείθεις τα άτομα να εργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού
στόχου, η ικανότητα να εμπνέεις και να καθοδηγείς άτομα και ομάδες. Αυτό μπορεί να
γίνει με τις θετικές προσδοκίες που μπορεί να έχει ο ηγέτης από τους εργαζόμενους και
με το να τους επιτρέπει να θέσουν τους δικούς τους στόχους, να αναλάβουν
πρωτοβουλίες και να τους βοηθά να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να τονώσουν
την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους.
Παρόλα αυτά, μερικές φορές απαιτείται κάποιος βαθμός σκληρότητας. Ο ηγέτης πρέπει
να γνωρίζει πότε να είναι αμετάπειστος και πότε πιο διαλλακτικός και επίσης να
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οριοθετεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ατόμων και να είναι σαφής όσον
αφορά τις επιπτώσεις.
Ο Goleman αναγνώρισε έξι στιλ ηγεσίας τα οποία συνδέονται άμεσα με τις διαστάσεις
της συναισθηματικής νοημοσύνης και έχουν διαφορετικές επιδράσεις στο κλίμα του
οργανισμού και στην εργασιακή απόδοση. Οι τύποι αυτοί είναι:
1. Καταναγκαστικό-ο ηγέτης απαιτεί συμμόρφωση.
2. Οραματιστικό-ο ηγέτης υποκινεί τους εργαζόμενους προς την επίτευξη του οράματος.
3. Ανθρωπιστικό- ο ηγέτης δημιουργεί αρμονικές σχέσεις και χτίζει συναισθηματικούς
δεσμούς.
4. Δημοκρατικό- ο ηγέτης επιδιώκει την ομοφωνία μέσω της συμμετοχής.
5. Καθοδηγητικό- ο ηγέτης θέτει υψηλά πρότυπα απόδοσης.
6. Συμβουλευτικό-ο ηγέτης προετοιμάζει τα άτομα για το μέλλον.
Για τους προαναφερθέντες τύπους ηγεσίας, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τις
διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης, ο Goleman τόνισε πως οι χαρισματικοί
και οι επιτυχημένοι ηγέτες δεν χρησιμοποιούν μόνο ένα από τα παραπάνω στυλ, αλλά
διαθέτουν την ευελιξία να εναλλάσσουν στυλ ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε
επιχείρησης. Ηγέτες που συνδυάζουν τέσσερα ή περισσότερα στιλ ηγεσίας, κυρίως το
δημοκρατικό, το ανθρωπιστικό και το συμβουλευτικό πετυχαίνουν το καλύτερο
οργανωσιακό κλίμα και επιτυγχάνουν την καλύτερη οργανωσιακή απόδοση . Αντίθετα,
δύο από τα έξι στυλ ηγεσίας επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα και κατ΄ επέκταση την
απόδοση του οργανισμού. Αυτά είναι το καταναγκαστικό (τα άτομα δυσανασχετούν
και αντιστέκονται) και το καθοδηγητικό (τα άτομα συντρίβονται και εξουθενώνονται
εργασιακά). Κατά συνέπεια οι αυταρχικοί ηγέτες πρέπει να αναγνωρίσουν τις
αδυναμίες και τα δυνατά σημεία στην προσέγγισή τους και να τα εφαρμόζουν με
προσοχή.

.
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Η αρμονία στο χώρο εργασίας δεν προέρχεται μόνο από την ικανότητα και την καλή
διάθεση του ηγέτη, αλλά και από τη σύμπνοια, την συνεργασία, την επικοινωνία και
την κατανόηση μεταξύ των εργαζομένων.
Οι πιο αποτελεσματικοί ηγέτες είναι ευέλικτοι και ενεργούν σύμφωνα με περισσότερα
στιλ ηγεσίας τα οποία εναλλάσσουν ανάλογα με την περίσταση, χωρίς αυτό να αποτελεί
μια τυποποιημένη μηχανιστική διαδικασία.
Σε γενικές γραμμές η ύπαρξη στελεχών με υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης
αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για έναν οργανισμό και συντελεί στην
οργανωσιακή απόδοση.
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3.5 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι προσπάθειες οργανωσιακών αλλαγών μπορεί να είναι
πολύ αγχωτική εμπειρία για τα άτομα. (Elrod & Tippett, 2002, Grant, 1996). Τα
συναισθήματα και οι αντιδράσεις στην οργανωσιακή αλλαγή μπορεί να είναι τόσο
έντονα, ώστε στη βιβλιογραφία να συγκρίνονται με τις αντιδράσεις σε τραυματικές
αλλαγές όπως ο θάνατος και το πένθος. (Henderson-Loney, 1996, Grant, 1996, KublerRoss, 1969). Απογοήτευση, θυμός και φόβος είναι μερικά από τα αρνητικά
συναισθήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια
οργανωσιακή αλλαγή. Η κατανόηση και η διαχείριση των συναισθημάτων των ατόμων
κατά την διαδικασία αλλαγής είναι μεγάλη πρόκληση για τους φορείς της αλλαγής και
για τους ερευνητές, που καλούνται να κατανοήσουν ποια συναισθήματα αναπτύσσονται
όταν προκύπτει μια αλλαγή και πώς επηρεάζεται η διαδικασία οργανωσιακής αλλαγής.
Όπως αναφέρεται από τον Lines (2005), πολλοί συγγραφείς (Argyris, 1990, Kotter &
Schlesinger, 1979) έχουν μελετήσει τις συναισθηματικές αντιδράσεις των ατόμων που
εκτίθενται σε μια πιθανή οργανωσιακή αλλαγή, έχοντας επικεντρωθεί στα αρνητικά
συναισθήματα όταν ανακοινώνεται μια επικείμενη αλλαγή, όπως: άγχος, αγωνία,
νευρικότητα, επιθετικότητα, φόβος, θυμός και εχθρότητα. Σε γενικές γραμμές έχουν
διεξαχθεί αρκετές θεωρητικές έρευνες σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής, έχοντας ως
επίκεντρο το συναίσθημα, υποστηρίζεται όμως συλλογικά ότι δεν κατέστη δυνατό να
εντοπίσουν και να διαχειριστούν το περιεχόμενο και την ένταση των συναισθημάτων
που προκαλούνται από μετασχηματιστικά γεγονότα, κι αυτό είναι καθοριστικός
παράγοντας αποτυχίας των προγραμμάτων αλλαγής. ( George & Jones, 2001; Huy,
1999, Paterson & Härtel, 2002). Η μελέτη γύρω από τη σύνδεση μεταξύ αλλαγής,
συναισθημάτων και στάσεων θεωρήθηκε αρχικά περιορισμένη (Huy, 2002, Lines,

68

2004) και η γνώση αυτή σπάνια χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την ανάπτυξη μοντέλων
διαχείρισης αλλαγής
Όλες αυτές οι αντιδράσεις στην αλλαγή που σχετίζονται άμεσα και σε μερικές
περιπτώσεις αποτελούν αντίσταση στην αλλαγή είναι φυσιολογικές, καθώς η
διαδικασία αλλαγής περιλαμβάνει τη μετάβαση από το γνωστό στο άγνωστο.
Η θεωρία στάσεων μας υπενθυμίζει ότι τα συναισθήματα είναι εξίσου σημαντικά όσο
και οι γνώσεις. Μερικές έρευνες δείχνουν ότι κάτω από ορισμένες περιστάσεις οι
στάσεις βασίζονται κυρίως στα συναισθήματα παρά σε αξιολογικές πεποιθήσεις. Από
αυτό πηγάζει η σημασία της μελέτης της συναισθηματικής αντίδρασης και των
συναισθηματικών καταβολών των ατόμων για να κατανοηθεί ο τρόπος διαμόρφωσης
των στάσεων απέναντι στην αλλαγή.
Στο βαθμό που τα συναισθήματα παράγονται από άλλα χαρακτηριστικά της αλλαγής
εκτός από τις πεποιθήσεις και σχετίζονται με διαφοροποιημένο τρόπο με τις στάσεις, η
μελέτη των συναισθημάτων μπορεί να συμπληρώσει τη διαχείριση των πεποιθήσεων με
πολλούς σημαντικούς τρόπους και να παρέχει νέα γνώση των αντιδράσεων απέναντι
στην αλλαγή. Η θεωρία των στάσεων λοιπόν κατευθύνει την προσοχή των μάνατζερ
προς τις συναισθηματικές αντιδράσεις στην αλλαγή και ανοίγει νέους ορίζοντες στη
διοίκηση αλλαγών. Μια τέτοια προσέγγιση προϋποθέτει την κατανόηση της σχέσης
μεταξύ των οργανωσιακών γεγονότων και των συναισθημάτων που προκαλούν. (Weiss
& Cropanzano, 1996).
Στην πραγματικότητα ένας βασικός τρόπος σχηματισμού μιας στάσης απέναντι στην
αλλαγή είναι ο συνδυασμός της αλλαγής με ένα ερέθισμα που σχετίζεται με ένα
ευχάριστο και έντονο συναίσθημα. Ο μηχανισμός αυτός ξεχωρίζει από το γνωστικό
μηχανισμό που μεσολαβεί στις αξιολογικές πεποιθήσεις. Τρέχουσες εννοιολογικές
προσεγγίσεις
περιγράφονται

υποστηρίζουν ότι τα συναισθήματα που
από

δύο

ορθογώνιες

διαστάσεις:

το

προκαλεί η αλλαγή
βαθμό

ευχαρίστησης
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(ευχάριστο/δυσάρεστο) και το βαθμό ενεργοποίησης (χαμηλός/υψηλός). (Watson &
Tellegren, 1985). Η ευχαρίστηση είναι μια διπολική διάσταση που έχει σαν πόλους τα
θετικά συναισθήματα (χαρά, ενθουσιασμός, ευτυχία) και τα αρνητικά συναισθήματα
(θυμός, λύπη). Ο βαθμός ενεργοποίησης μπορεί είναι υψηλός, χαμηλός ή να ποικίλει
σε ένταση μεταξύ των δύο πόλων. Όλα τα μοντέλα των συναισθηματικών αντιδράσεων
περιλαμβάνουν αυτές τις δύο διαστάσεις. Οι καθοριστικοί παράγοντες των
συναισθηματικών αντιδράσεων στο χώρο εργασίας δεν έχουν πλήρως κατανοηθεί.
Εργασίες όμως από τους Lazarus (1991) και Frijda (1986), προβλέπουν ότι οι
συναισθηματικές αντιδράσεις σε γενικές γραμμές απορρέουν από την αντίληψη ενός
γεγονότος που ευνοεί ή δυσχεραίνει τους σημαντικούς στόχους των

ατόμων. Οι

συναισθηματικές αντιδράσεις που σχετίζονται με την κατανόηση της στάσης απέναντι
στην αλλαγή πηγάζουν από παράγοντες όπως η αντίληψη περί δικαιοσύνης σε σχέση με
το αποτέλεσμα της προτεινόμενης αλλαγής και τα χαρακτηριστικά που αφορούν την
εργασία των ατόμων. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των συναισθημάτων που προκαλεί
η αλλαγή και της στάσης απέναντι σε αυτή (Watson & Tellgren, 1985). Έντονα θετικά
συναισθήματα όπως ενθουσιασμός, δύναμη, σφρίγος, ενεργητικότητα είναι πιθανό να
δημιουργήσουν έντονα θετικές στάσεις, ενώ έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως
αγωνία, φόβος, περιφρόνηση και εχθρότητα είναι πιθανό να δημιουργήσουν έντονα
αρνητικές στάσεις. Συναισθήματα χαμηλής έντασης θετικά ή αρνητικά είναι πιθανό να
σχετίζονται με χαμηλής έντασης ή ανύπαρκτη στάση απέναντι στην αλλαγή. Όπως
υποστηρίζουν οι Frijda (1986) και Frijda και Mesquita (2000), τα συναισθήματα δεν
επηρεάζονται μόνο από γνωστικούς παράγοντες όπως οι πεποιθήσεις για τη δικαιοσύνη
και τα εργασιακά χαρακτηριστικά, αλλά εξίσου και από το περιεχόμενο και την ένταση
των πεποιθήσεων που σχετίζονται με την αλλαγή. Η συναισθηματική διέγερση κατά τη
διάρκεια της αλλαγής ελέγχει ποια πληροφόρηση θα ακολουθήσουν ή όχι οι
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εργαζόμενοι και ενεργοποιεί την αναζήτηση πληροφόρησης που υποστηρίζει και
συνάδει με τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις.
Παρά το γεγονός ότι κάποιοι συγγραφείς υποθέτουν ότι οι άνθρωποι γενικά αντιδρούν
στην αλλαγή με δυσάρεστα και έντονα συναισθήματα, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε
λίγα πράγματα για τη δομή των συναισθηματικών αντιδράσεων απέναντι στην αλλαγή.
Σύμφωνα με τη θεωρία των στάσεων θα περιμέναμε ότι τα συναισθήματα αυτά
ποικίλουν σε ένταση και ευχαρίστηση: α) από τη μία αλλαγή στην άλλη, β) ανάλογα με
την αντίληψη γύρω από τα σημαντικά χαρακτηριστικά της αλλαγής και γ) γύρω από τον
τρόπο και την έκταση στην οποία επηρεάζονται τα διάφορα τμήματα του οργανισμού.
Όπως αναφέρουν οι Liu και Perrewe (2005), ο Lazarus (1991a) υποστηρίζει ότι κάθε
συναίσθημα έχει τις επιπτώσεις του στη συμπεριφορά των ατόμων. Για παράδειγμα το
άγχος επιφέρει αποφυγή ή τάσεις φυγής, η λύπη προκαλεί αδράνεια ή απόσυρση.
Σε μια σχεδιασμένη οργανωσιακή αλλαγή οι εργαζόμενοι περνούν από μια γνωστικήσυναισθηματική διαδικασία, κατά την οποία προσπαθούν να αντιληφθούν και να
κατανοήσουν την αλλαγή, παλεύουν με τις συναισθηματικές τους εντάσεις και
επιλέγουν τον τρόπο να το αντιμετωπίσουν. Τα συναισθήματα των εργαζομένων
περνούν

από

τέσσερα διαδοχικά,

αλλά ευδιάκριτα στάδια στη

διαδικασία

οργανωσιακής αλλαγής. Στο πρώτο στάδιο, η αρχική εκτίμηση επιφέρει συναισθήματα
ευχάριστα ή δυσάρεστα, ανάμικτα και προκαταβολικά. Η ηδονική διάσταση
αναφέρεται στην τερπνότητα των συναισθημάτων (συναισθήματα χαράς, εμπιστοσύνης,
ενθουσιασμού, προσμονής, έκπληξης θεωρούνται θετικά, ενώ θλίψη, φόβος, θυμός και
αηδία κρίνονται ως αρνητικά. (Fredrickson, 1998, Weiss & Cropanzano, 1996). Ο
βαθμός διέγερσης αναφέρεται στην ένταση των συναισθημάτων που μπορεί να ποικίλει
από υψηλό σε χαμηλό. Έρευνες στο παρελθόν αναφέρουν ότι τα άτομα μπορούν
ταυτόχρονα να αισθάνονται αντιφατικά συναισθήματα, ειδικά όταν συμβαίνουν
μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους και όταν δεν ξέρουν τι να περιμένουν στο μέλλον.
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Η πρωταρχική αξιολόγηση της επικείμενης αλλαγής προκαλεί μια έντονη ανάμικτη
συναισθηματική κατάσταση ενθουσιασμού και φόβου στους εργαζόμενους, που τους
καθιστά διστακτικούς στο να αντιδράσουν σε επίπεδο στάσεων ή συμπεριφοράς
απέναντι στο πρόγραμμα αλλαγής σε αυτό το στάδιο.
Στο δεύτερο στάδιο, οι ανάμικτες συναισθηματικές εμπειρίες δίνουν τη θέση τους σε
θετικά ή αρνητικά συναισθήματα που είναι αποτέλεσμα της δεύτερης εκτίμησης.
Τέσσερεις παράγοντες ασκούν επιρροή κατά το δεύτερο στάδιο και είναι: α) ταύτιση
στόχων (ατόμων και σχεδιαζόμενης αλλαγής), β) αντίληψη για την πιθανότητα επιτυχίας,
γ) συμμετοχή στην υφιστάμενη στρατηγική και δ) συναισθηματικοί δεσμοί με τους
τωρινούς συναδέλφους . Οι δύο πρώτοι αφορούν τις μελλοντικές προσδοκίες των
εργαζομένων, ενώ οι δύο τελευταίοι αναφέρονται στην υποκειμενική αξιολόγηση της
πιθανότητας που έχουν σχετικά με τη διαχείριση της αλλαγής.
Στο τρίτο στάδιο, η συναισθηματική εμπειρία επηρεάζει τη αντιμετώπιση της
συμπεριφοράς των υπαλλήλων.
Τέλος, στο τέταρτο στάδιο, δημιουργούνται ευδιάκριτα συναισθήματα που είναι
αξιολογικά και έχουν συγκεκριμένες τάσεις στον τρόπο δράσης.
Δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των συναισθημάτων των υπαλλήλων κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας οργανωσιακής αλλαγής, καθώς και της επιρροής που έχουν τα
συναισθήματα στη στάση και τη συμπεριφορά τους, οι φορείς της αλλαγής πρέπει να
προσαρμόζουν το χρόνο και το περιεχόμενο της πληροφόρησης και της επικοινωνίας,
προκειμένου να διευκολύνουν την αποδοχή της αλλαγής από το προσωπικό.
Από μια άλλη οπτική, πολλά μοντέλα αλλαγής δίνουν έμφαση στην ανάγκη να
τονιστούν οι λόγοι για τους οποίους η οργάνωση πρέπει να αλλάξει υποχρεωτικά
(Armenakis et al., 1993). Η δημιουργία ετοιμότητας για αλλαγή συχνά περιλαμβάνει
την επίκληση μιας εικόνας εχθρικού περιβάλλοντος που απειλεί την ύπαρξη και
επιβίωση του οργανισμού αν δε ληφθούν μέτρα. Με τον τρόπο αυτό όμως, οι φορείς
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της αλλαγής είναι πιθανό να προκαλέσουν αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις
απέναντι στην αλλαγή όπως φόβος, θυμός και επιθετικότητα, τα οποία τροφοδοτούν
την αντίσταση απέναντι στην αλλαγή και μπορεί να μειώσουν τη θετική επίδραση των
πεποιθήσεων γύρω από την αναγκαιότητά της. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος στα
παραπάνω συμπεράσματα, που βασίζεται στην έρευνα γύρω από τις συνέπειες της
πρόκλησης φόβου (Rogers, 1983). Σύμφωνα με τη θεωρία κινήτρων, η πρόκληση
απειλητικών συναισθημάτων σε συνδυασμό με την πρόταση για έναν αποτελεσματικό
τρόπο αντιμετώπισης της απειλής επιφέρει θετική στάση απέναντι στη στρατηγική
αντιμετώπισης της αλλαγής. Κατά συνέπεια η τακτική πρόκλησης φόβου όπως για
παράδειγμα η πιθανότητα χρεωκοπίας ή απολύσεων

και ταυτόχρονα παροχή ενός

πειστικού τρόπου αντιμετώπισης της απειλής, όπως για παράδειγμα η αναδιοργάνωση,
η έρευνα και τεχνολογία ή οι συγχωνεύσεις θα μπορούσαν να έχουν συνολικά θετική
επίδραση στις στάσεις των εργαζομένων, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία προκαλεί
αρνητικά συναισθήματα. Η στρατηγική αυτή όμως κρύβει κινδύνους, γιατί αν τα
εμπλεκόμενα μέρη δεν πειστούν για την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης
οργανωσιακής αλλαγής θα προκληθεί αποτέλεσμα μπούμερανγκ. Αυτός ο μηχανισμός
προβλέπει ότι αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δε μπορούν να ανταπεξέλθουν
αποτελεσματικά, η στάση απέναντι στην αλλαγή επηρεάζεται αρνητικά.
Μερικοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι η αλλαγή είναι πιθανότερο να προκαλέσει έντονα
αρνητικά παρά θετικά συναισθήματα (Taylor, 1991). Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι απλά η
αποφυγή αρνητικών συναισθηματικών εκδηλώσεων σε μια αλλαγή συνεισφέρει πολύ
στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στην αλλαγή. Από αυτό το πρίσμα η
διαδικασία αλλαγής πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο που να ελαχιστοποιεί την
πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων όπως παραμέληση, λύπη, θλίψη, ντροπή, πόνος,
φθόνος, οργή, άγχος. Η διαχείριση των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια μιας
οργανωσιακής παρέμβασης πρέπει να επικεντρώνεται στη δημιουργία θετικών
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συναισθημάτων, όπως χαρά, ευθυμία αισιοδοξία, περηφάνια, ανακούφιση, όρεξη,
ενθουσιασμός.

(Shaver, Schwartz, Kirson & O’Connor, 1987). Προσεγγίσεις στη

διαχείριση αισθημάτων μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση του χιούμορ, εκδηλώσεις,
αυτοσαρκασμό των μάνατζερ, καθώς και παρακολούθηση της προόδου των
παραμέτρων απόδοσης.
Η δημιουργία θετικών και η αποφυγή αρνητικών εκδηλώσεων προϋποθέτει την ύπαρξη
φορέων αλλαγής με υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν
ενεργά την αυτοεπίγνωση και την αυτορρύθμισή τους για να επηρεάσουν τα
συναισθήματα των εμπλεκόμενων στην αλλαγή. Από τη στιγμή που η κουλτούρα της
αλλαγής είναι εξ΄ ορισμού γεμάτη από αγωνία, άγχος και αμφιβολία, δεν αποτελεί
έκπληξη ότι οι πιο αποτελεσματικοί ηγέτες είναι αυτοί που συνδυάζουν πνευματική
ευφυΐα και συναισθηματική νοημοσύνη.
Σε έρευνά τους οι Vakola et al (2004), κατέληξαν ότι η θετική στάση απέναντι στην
αλλαγή σχετίζεται θετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη καθώς και με τη χρήση
των συναισθημάτων για την εξομάλυνση προβληματικών συνθηκών. Αυτό είναι λογικό,
αφού οι εργαζόμενοι που χαρακτηρίζονται από υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη
διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματα που απορρέουν από μια οργανωσιακή
αλλαγή που είναι εκ των πραγμάτων αγχωτική και κατανοούν τις συναισθηματικές
προεκτάσεις που έχει μια τέτοια απόφαση για την οργάνωση.
Από τη στιγμή που τα συναισθήματα είναι τόσο σημαντικά στη διαδικασία της αλλαγής
και η συναισθηματική νοημοσύνη προϋποθέτει την ικανότητα να αναγνωρίζει κάποιος
τα συναισθήματά του και αυτά των άλλων, να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του
και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τα συναισθήματα, όσο και τις διαπροσωπικές
του σχέσεις, αντιλαμβανόμαστε τα ρόλο που διαδραματίζει η συναισθηματική
νοημοσύνη. Όσο πιο αναπτυγμένη είναι η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να
κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων, τόσο πιο εύκολο είναι να επικοινωνεί και να
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δημιουργεί γερές και εποικοδομητικές σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Επίσης, η
αυτοεπίγνωση και η κοινωνική επίγνωση είναι δεξιότητες που οπλίζουν τους
εργαζόμενους με αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχο, προσαρμοστικότητα και πρωτοβουλία
και τους καθιστούν ικανούς να διαχειριστούν καλύτερα μια οργανωσιακή αλλαγή.
Μια άλλη διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης σχετίζεται με την ηγεσία. Η
συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει ορισμένες δεξιότητες οι οποίες όταν
αναπτύσσονται, διευκολύνουν την άσκηση της ηγεσίας και αποτελούν μέρος των
χαρακτηριστικών που χρειάζεται να διαθέτει ο μετασχηματιστικός ηγέτης. Οι
δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές
δεξιότητες, κάνουν τα άτομα να ξεχωρίζουν από το σύνολο και ενώνουν τους
ανθρώπους με τους στόχους της επιχείρησης και μεταξύ τους. Ο φορέας της αλλαγής
μπορεί να εκμεταλλευτεί την αντίδραση αυτή έτσι ώστε να εντοπίσει την υποβόσκουσα
αιτία των αρνητικών αυτών μηνυμάτων.
Η διοίκηση αλλαγών είναι το αποτέλεσμα μιας κατάστασης ανταγωνισμού, όπου ένα
άτομο ή μια ομάδα ατόμων προσπαθεί να αποτρέψει την αλλαγή. Τα λειτουργικά
στοιχεία της διαδικασίας της σύγκρουσης εστιάζουν συνήθως σε διαφωνίες και στην
αντίσταση γι' αυτό και καταλήγει τις περισσότερες φορές σε αντιδράσεις αρνητικού
περιεχομένου από τα μέλη του οργανισμού (προσωπικές επιθέσεις, διαφωνίες, κακό
εργασιακό κλίμα κλπ), πράγμα το οποίο δημιουργεί δυσφορία στην επιχείρηση.
Έτσι, έχουν βρεθεί και οι τρόποι διαχείρισης των αλλαγών για να μην δημιουργείται
αρνητικό κλίμα στις επιχειρήσεις. Η διαχείριση των αλλαγών αποτελεί ακόμα ένα κύριο
χαρακτηριστικό της συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς είναι μια από τις
σημαντικότερες κοινωνικές δεξιότητές της. Η διοίκηση των αλλαγών ενδυναμώνει τη
κριτική σκέψη και την καινοτομία ώστε τα στελέχη να επιλύουν τα πραγματικά
προβλήματα. Τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου καθορίζουν τη συμπεριφορά του μέσα
στην επιχείρηση καθώς και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους συναδέλφους και τους
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εργοδότες του. Το προφίλ του μελλοντικού εργαζόμενου περιλαμβάνει σύμφωνα με τη
Vakola et al. (2004), άτομα με ευρύτητα πνεύματος ώστε να αντιλαμβάνονται τα
πλεονεκτήματα ενός νεωτερισμού που να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τα συναισθήματά
τους

για

να

διαχειριστούν

προβληματικές

καταστάσεις.

Έτσι,

ο

βαθμός

συναισθηματικής νοημοσύνης θεωρείται τώρα πια σημαντική προϋπόθεση για τον
εργαζόμενο.
Κατανοούμε λοιπόν

ότι το νέο μοντέλο διοίκησης είναι αυτό της διοίκησης

συναισθημάτων. Τα πιο πετυχημένα προγράμματα αλλαγών αποκαλύπτουν ότι οι
μεγάλοι οργανισμοί συνδέονται με τους εργαζόμενούς τους μέσω των αξιών που
αφορούν πεποιθήσεις και συναισθήματα. Το ζήτημα δεν είναι η ύπαρξη θετικών ή
αρνητικών συναισθημάτων, αλλά ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, που
αποδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η συναισθηματική νοημοσύνη.
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4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
4.1 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η δημόσια διοίκηση βρίσκεται πάντα στη επικαιρότητα, λόγω της ιδιαιτερότητας του
έργου που προσφέρει και των ραγδαίων μεταβολών που έχουν επέλθει στη δομή των
συστημάτων της, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι μεταβολές αυτές είναι αποτέλεσμα
της παγκοσμιοποίησης των αγορών, της αλληλεπίδρασης των οικονομιών και της
επανάστασης στην τεχνολογία της πληροφόρησης, της ενίσχυσης της ιδιωτικής
οικονομικής πρωτοβουλίας, των απαιτήσεων και πιέσεων των πολιτών, οι οποίες την
αναγκάζουν να αναθεωρήσει τις παραδοσιακές μεθόδους λειτουργίας της, να
προσαρμοστεί σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον και να ανταπεξέλθει στις
απαιτήσεις των καιρών.
Ειδικά τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να διαφαίνονται έντονα οι συνέπειες από την
αδυναμία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την
υλοποίηση και τον έλεγχο των στόχων της, στην εφαρμογή των πολιτικών και την
τήρηση κανόνων και έχουν αναδείξει έντονα την ανάγκη για διοικητικές
μεταρρυθμίσεις. Βασική κινητήρια δύναμη στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων και
τη λήψη δραστικών μέτρων αποτέλεσε το έλλειμμα στον προϋπολογισμό του δημόσιου
τομέα. Σε καιρό οικονομικής στενότητας όπως αυτός που διανύουμε, λύση αποτελεί η
εξοικονόμηση πόρων και

ο περιορισμός του τεράστιου μεγέθους των δημοσίων

δαπανών.
Κρίσιμοι παράγοντες, ωστόσο, για την επιτυχή έκβαση των μεταρρυθμίσεων είναι η
ύπαρξη της κατάλληλης τεχνογνωσίας, της συναίνεσης όλων των ομάδων
ενδιαφέροντος και της πολιτικής βούλησης για πραγματικές μεταρρυθμίσεις.
Απώτερος

σκοπός

και κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί

η βελτίωση

της

αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η
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βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των δημόσιων οργανισμών ώστε
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών.
Ο Δημόσιος τομέας στη χώρα μας όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά , καθώς είναι
ιδιαίτερα διευρυμένος, πολύπλοκος και πολυδιάστατος και εμφανίζει συγκεκριμένες
αδυναμίες όπως μεγάλα ελλείμματα, έλλειψη ορθολογικού προγραμματισμού και
συστήματος ελέγχου των αποτελεσμάτων, συγκέντρωση της εξουσίας, πολιτική
παρέμβαση σε όλες τις δραστηριότητες και κυρίως γραφειοκρατική δομή η οποία
αποθαρρύνει τις νέες ιδέες και πρωτοβουλίες, αποτρέπει την ανοικτή πληροφόρηση και
επικοινωνία, περιορίζει τις καινοτομικές δραστηριότητες με τους αργούς και
δυσκίνητους μηχανισμούς που διαθέτει και κατά συνέπεια μειώνει τη δυναμικότητα
των δημόσιων οργανισμών για αλλαγή και ευελιξία στις μεταρρυθμίσεις. Ο Δημόσιος
τομέας οφείλει να αποτάξει την γραφειοκρατική δομή και την προσήλωση στις ίδιες τις
διαδικασίες αν θέλει να εξελιχθεί.
Η καθιέρωση και η λειτουργία ενός συστήματος δημόσιας διοίκησης, το οποίο θα
προσφέρει ποιοτικές και διαφανείς υπηρεσίες σε όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος,
αποτελεί διαχρονικό αίτημα όλων των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών
ομάδων. Η σύνδεση αυτή απαιτεί δημόσιες υπηρεσίες προσανατολισμένες στις ανάγκες
των πολιτών, που δίνουν έμφαση στα αποτελέσματα και όχι στις γραφειοκρατικές
διαδικασίες. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την εφαρμογή νέων πρακτικών στη λήψη
των αποφάσεων, το προγραμματισμό και την εφαρμογή των πολιτικών με την ανάπτυξη
νέων πρακτικών διοίκησης, με την ανασυγκρότηση των ιεραρχικών δομών και την
καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών, με την απλούστευση των διαδικασιών.
Ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ακόμα μέρος της κουλτούρας των υπηρεσιών και θα περάσει
αρκετός χρόνος για να επιτευχθεί, καθώς η λήψη των απαιτούμενων μέτρων στις
δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να συνδυάζεται με την ενδυνάμωση μιας κουλτούρας που
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στόχο έχει τον πολίτη-πελάτη και την καθιέρωση μιας διοίκησης με βάση την απόδοση
και τα αποτελέσματα και όχι προσκολλημένης στις διαδικασίες.
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4.2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Φορολογική Διοίκηση είναι ένα τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης με σημαντικές
δραστηριότητες και ενέργειες που έχουν άμεση σχέση με τη σωστή λειτουργία του
κράτους αλλά και επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αφού έχει
επιφορτιστεί με την επιβολή της φορολογίας για την ορθή εκτέλεση του κρατικού
προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων. Ως Φορολογική Διοίκηση νοείται το
σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών που ασχολούνται με την
εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και την υποστήριξη της λειτουργίας των
παραπάνω υπηρεσιών (άρθρο 20, παρ.2 του Ν.2753/1999-ΦΕΚ 249 Α΄).
Η διακήρυξη της αποστολής ενός οργανισμού επιτελεί μια συναισθηματική λειτουργία,
μέσω της οποίας εκφράζεται η κοινή αίσθηση περί καλού που έχουμε όλοι και η οποία
μας κάνει να αισθανόμαστε πως ότι κάνουμε μαζί με τους άλλους αξίζει τον κόπο.
Αποστολή λοιπόν της φορολογικής διοίκησης είναι «να εισπράττει το ακριβές ποσό των
προβλεπόμενων από τη φορολογική νομοθεσία εσόδων με το χαμηλότερο δυνατό
κόστος για το φορολογούμενο και το Δημόσιο χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία
και με τρόπο που να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα, την
αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη του συστήματος».
Για την υλοποίηση της αποστολής της η φορολογική διοίκηση είναι αναγκαίο να
καταβάλλει προσπάθειες για:
 Την ενθάρρυνση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων.
 Την ενημέρωση των πολιτών, με κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική, για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
 Τον προσδιορισμό και έλεγχο του βαθμού συμμόρφωσης και την έρευνα των
αιτίων της μη συμμόρφωσης.
 Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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 Την επίτευξη της ισότιμης μεταχείρισης των φορολογούμενων.
 Τον εντοπισμό των αδυναμιών του φορολογικού συστήματος και τη λήψη
μέτρων για τη βελτίωσή του.
 Την ορθή διαχείριση και εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.
 Την εφαρμογή νέων πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών τρόπων για την
εκπλήρωση της αποστολής της.
 Τη

θέσπιση

κανονισμών

και

διατάξεων

για

την

προστασία

των

φορολογούμενων και για την εν γένει συμπεριφορά των υπαλλήλων της.
Οι θεμελιώδεις στρατηγικές επιδιώξεις της φορολογικής διοίκησης είναι:
Α) η καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων.
Β) η αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης αυτών.
Γ) η διασφάλιση της ενιαίας μεταχείρισης των φορολογούμενων.
Δ) η αύξηση της παραγωγικότητας των φορολογικών υπηρεσιών (αύξηση των εσόδων
με ταυτόχρονη μείωση του κόστους συμμόρφωσης στις φορολογικές διαδικασίες).
Εξάλλου σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών
(www.minfin.gr) για τη φορολογική διοίκηση στην επόμενη πενταετία 2011-2015
επιδιώξεις της φορολογικής διοίκησης είναι:
· Να περιορίσει δραστικά τη φοροδιαφυγή, και τη παραοικονομία.
· Να ενισχύσει την εθελουσία φορολογική συμμόρφωση και να μειώσει το κόστος για
τους φορολογούμενους.
· Να εξαλείψει τη διαφθορά ώστε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των φορολογικών
αρχών και την εμπιστοσύνη των φορολογούμενων.
·Να

βελτιώσει

αποφασιστικά

την

αποτελεσματικότητα

στην

είσπραξη

των

φορολογικών εσόδων και τη μείωση των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους.
·Να υποστηρίξει την αναδιανεμητική και αναπτυξιακή διάσταση του Εθνικού
Φορολογικού Συστήματος.
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·Να προάγει την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας.
Αποστολή της φορολογικής διοίκησης αποτελεί η βελτιστοποίηση της είσπραξης των
φορολογικών εσόδων, με γνώμονες τη συνταγματική επιταγή για φορολογική ισότητα
και τη στήριξη της προσπάθειας του έθνους να ελεγχθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και
το δημόσιο χρέος.
Όραμά της είναι μια κοινωνία η οποία συμμορφώνεται πρόθυμα με τη φορολογική
νομοθεσία επειδή αντιλαμβάνεται ότι η φορολογική διοίκηση επιβάλλει το νόμο κατά
τρόπο δίκαιο, ακέραιο και αποτελεσματικό, συμβάλλοντας στην οικονομική και
κοινωνική ευημερία του έθνους και βασικές αξίες αποτελούν: η δικαιοσύνη και η
ακεραιότητα, ο επαγγελματισμός και η διαφάνεια, η προσαρμογή και η καινοτομία, η
συμφιλίωση με το φορολογούμενο πολίτη και η ενίσχυση της οικειοθελούς
φορολογικής συμμόρφωσης.
Οι νέοι στόχοι που έχουν τεθεί είναι:
ΣΤΟΧΟΣ 1: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με αφετηρία το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-13.
Επιδίωξη 1.1: Επιτυχής ολοκλήρωση εντός του 2012 των δράσεων που έχουν
σχεδιαστεί στο πλαίσιο της Έκτακτης Δομής για τη καταπολέμηση της γενικευμένης
φοροδιαφυγής.
Επιδίωξη 1.2: Πλήρης ενεργοποίηση διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και διεξαγωγής
στοχευμένων ελέγχων.
Επιδίωξη 1.3: Περιορισμός της παραοικονομίας και πάταξη του οικονομικού
εγκλήματος.
Επιδίωξη

1.4:

Ριζική

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας

στην

είσπραξη

ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Επιδίωξη 1.5: Αυστηρή και ταχεία τιμωρία της σοβαρά παραβατικής συμπεριφοράς.
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ΣΤΟΧΟΣ 2: Διευκόλυνση της οικιοθελούς φορολογικής συμμόρφωσης και μείωση του
διαχειριστικού κόστους για τους φορολογούμενους.
Επιδίωξη 2.1: Απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας.
Επιδίωξη 2.2: Απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στις
οποίες εμπλέκονται οι φορολογούμενοι.
Επιδίωξη

2.3:

Προσφορά

ποιοτικών

υπηρεσιών

υποστηρικτικών

προς

τους

φορολογούμενους και τους φορολογικούς ενδιάμεσους (λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές).
Επιδίωξη 2.4: Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ενίσχυση της φορολογικής
συνείδησης των πολιτών και παροχή κινήτρων στους συνεπείς φορολογούμενους.
Επιδίωξη 2.5: Παροχή δυνατοτήτων ταχείας εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών με ισχυρά εχέγγυα ανεξαρτησίας.
ΣΤΟΧΟΣ 3: Καθολική εξάλειψη της διαφθοράς από τις φορολογικές υπηρεσίες για την
ανάκτηση του κύρους και του σεβασμού προς τη διοίκηση.
Επιδίωξη 3.1: Συγκρότηση ισχυρών δομών εσωτερικού ελέγχου.
Επιδίωξη 3.2: Εφαρμογή διαδικασιών και κανόνων που περιορίζουν τη δυνατότητα
υποκειμενικής κρίσης και αυθαιρεσίας.
Επιδίωξη 3.3: Προαγωγή νοοτροπίας ευθύτητας και ακεραιότητας.
Επιδίωξη 3.4: Παραδειγματική τιμωρία των επίορκων υπαλλήλων και προστασία όσων
καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς.
ΣΤΟΧΟΣ 4 : Αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους
της φορολογικής διοίκησης.
Επιδίωξη 4.1: Αναδιοργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Επιδίωξη 4.2: Αναδιοργάνωση του δικτύου Περιφερειακών Υπηρεσιών.
Επιδίωξη 4.3: Νέο πλαίσιο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η
ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού και να προαχθεί υψηλή αποδοτικότητα.
Επιδίωξη 4.4: Ανασχεδιασμός διαδικασιών και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων.
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4.3 ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ανάλογα με την καθ΄ ύλην και κατά τόπον
αρμοδιότητά τους διακρίνονται σε:
Α) Κεντρική Υπηρεσία
Β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (διανομαρχιακής αρμοδιότητας)
Γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες (τοπικής και νομαρχιακής αρμοδιότητας)
Δ) Υπηρεσίες και αυτοτελή γραφεία υπαγόμενα στον Υπουργό Οικονομικών
Ε) Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών
ΣΤ) Ανεξάρτητες αρχές υπαγόμενες στον Υπουργό Οικονομικών
Ζ) Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων που λειτουργούν στο Υπουργείο Οικονομικών
Οι αρμοδιότητες των παραπάνω υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101
του Συντάγματος και την υπ΄ αριθμ. 603/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας έχουν ως εξής:
o Οι Κεντρικές Υπηρεσίες έχουν ειδικές αρμοδιότητες καθώς και τη γενική
κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο των περιφερειακών οργάνων, όπως ο
νόμος ορίζει.
o Οι Ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα στις υποθέσεις της
περιφέρειάς τους.
o Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητες εκτελεστικού χαρακτήρα, που
συνιστούν υλοποίηση της κρατικής πολιτικής.
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4.4 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με τις οποίες θα ασχοληθούμε στην
παρούσα μελέτη υπάγονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, ασχολούνται με ένα
τεράστιο αριθμό φορολογούμενων και ευθύνονται για την είσπραξη σημαντικών ποσών
που αποτελούν έσοδα για το κράτος, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν και πλειάδα άλλων
υπηρεσιών σχετικών με τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών. Ποσοστό 95%
περίπου των εσόδων του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού προέρχονται από την
επιβολή της φορολογίας, αλλά και το υπόλοιπο μικρό ποσοστό των δημοσίων μη
φορολογικών εσόδων που επιβάλλεται από άλλες υπηρεσίες εισπράττεται κυρίως μέσω
των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, των Δ.Ο.Υ..
Στις δύσκολες στιγμές που περνάει η ελληνική κυρίως οικονομία και στην προσπάθειά
της να διαμορφώσει τα πλαίσια μιας αποτελεσματικότερης οικονομικής διακυβέρνησης,
ο ρόλος της φορολογικής διοίκησης αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας
επίτευξης των οικονομικών στόχων και προϋπόθεση για την επιτυχία της οικονομικής
εξυγίανσης. Οι επιδιωκόμενες μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της φορολογικής διοίκησης
και στη γενικότερη αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και πολιτικής, σε
συνδυασμό με τη μείωση των δημοσίων δαπανών, την εξοικονόμηση πόρων, τη
βελτίωση της εικόνας ως προς τα έσοδα βρίσκονται σε συνάρτηση με την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης.
Οι νέες μορφές οργάνωσης της φορολογικής διοίκησης αποσκοπούν στη βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της τόσο στην εσωτερική της λειτουργία, όσο
και στην επαφή της με το φορολογούμενο. Εξάλλου, με τη χρήση σύγχρονων
τεχνολογιών,

διεθνώς

αποδεκτών

πρακτικών

και

ορθολογικών

φορολογικών

διαδικασιών επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους και της
ταλαιπωρίας των φορολογουμένων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.
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Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών
για τη φορολογική διοίκηση στην επόμενη πενταετία 2011-2015 έχουν τεθεί στόχοι
για την πλήρη αναδιάρθρωση των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του και τον
ανασχεδιασμό των διαδικασιών.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες προκαλεί ενδιαφέρον ποια στάση θα κρατήσουν οι
εργαζόμενοι στις φορολογικές υπηρεσίες και πόσο είναι έτοιμοι για τις επικείμενες
αλλαγές. Καθώς η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί από τις πιο σύγχρονες τάσεις
στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ
των στάσεων απέναντι στην αλλαγή (από το πρίσμα της αντίστασης), και της
συναισθηματικής νοημοσύνης, των συναισθημάτων απέναντι στην εργασία και της
εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.. Για το λόγο αυτό
διενεργήθηκε έρευνα στις Δ.Ο.Υ. δύο πόλεων της Β. Ελλάδος, τη Θεσσαλονίκη και
την Κατερίνη.
Οι Vakola et al (2004) σε έρευνά τους συσχέτισαν τη στάση απέναντι στην αλλαγή με
τη συναισθηματική νοημοσύνη. Οι περισσότερες όμως έρευνες που έχουν γίνει
επικεντρώνονται κυρίως στον τρόπο που επηρεάζει η οργανωσιακή αλλαγή τα
συναισθήματα των εμπλεκόμενων στην αλλαγή.
Στην Ελλάδα έχουν γίνει έρευνες αφενός πάνω στη συναισθηματική νοημοσύνη σε
σχέση με δημογραφικά χαρακτηριστικά ή άλλες παραμέτρους και αφετέρου στη
συσχέτιση της αντίστασης στην αλλαγή με τη συναισθηματική νοημοσύνη στον
τραπεζικό τομέα. Από όσο είναι γνωστό, στο στενό δημόσιο τομέα και ειδικά στο
Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει γίνει παρόμοια μελέτη.
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η μεθοδολογία έρευνας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
 Τον ορισμό του προβλήματος-(σκοπός και υποθέσεις της έρευνας).
 Τον καθορισμό του είδους έρευνας που θα ακολουθηθεί και του δείγματος.
 Την επιλογή της μεθόδου συλλογής στοιχείων.
 Τον καθορισμό των εργαλείων της έρευνας.
 Την επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηματολογίων.
 Τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
 Τα συμπεράσματα.
 Τις ευκαιρίες και περιορισμούς της έρευνας.
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5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Με τον ορισμό του προβλήματος αναφερόμαστε στο βασικό σκοπό και τους επιμέρους
στόχους της εργασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης
των εργαζομένων στις Δημόσιες

Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) απέναντι σε

οργανωσιακές αλλαγές και του ρόλου που διαδραματίζει στη στάση αυτή η
συναισθηματική νοημοσύνη. Έμφαση δόθηκε στις Δ.Ο.Υ. της Κατερίνης και της
Θεσσαλονίκης. Η στάση που ερευνούμε αναφέρεται στην ετοιμότητα ή την αντίσταση
που δείχνουν οι εργαζόμενοι απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές.

Εκτός από τη

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αντίστασης στην αλλαγή και της συναισθηματικής
νοημοσύνης, επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν: η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της
αντίστασης στην αλλαγή και των συναισθηματικών αντιδράσεων των υπαλλήλων
απέναντι στην εργασία τους, καθώς και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της
αντίστασης στην αλλαγή και της εργασιακής ικανοποίησης.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και παλαιότερες έρευνες και χρησιμοποιώντας την
αιτιολογική έρευνα θέτουμε τις ακόλουθες υποθέσεις προς διερεύνηση:
 Υπόθεση 1η: Η αντίσταση στην αλλαγή συσχετίζεται και μάλιστα αρνητικά με
τη συναισθηματική νοημοσύνη.
 Υπόθεση 2η: Η αντίσταση στην αλλαγή επηρεάζεται από τις συναισθηματικές
αντιδράσεις απέναντι στην εργασία και συσχετίζεται θετικά με τις επιμέρους
διαστάσεις (συναίσθημα ευχαρίστησης, διέγερσης και κυριαρχίας).
 Υπόθεση 3η: Η αντίσταση στην αλλαγή συσχετίζεται θετικά με την εργασιακή
ικανοποίηση.
 Υπόθεση 4η: Η αντίσταση στην αλλαγή σχετίζεται με τη συναισθηματική
νοημοσύνη και τις συναισθηματικές αντιδράσεις.
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 Υπόθεση 5η: Η αντίσταση στην αλλαγή σχετίζεται με τη συναισθηματική
νοημοσύνη, τις συναισθηματικές αντιδράσεις και την εργασιακή ικανοποίηση.
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5.2 ΔΕΙΓΜΑ

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι εργαζόμενοι στις Δ.Ο.Υ. Κατερίνης και
Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στις Α΄ και Β΄ Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, καθώς και στις
Ε΄, Ζ΄ και Η΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό διανεμήθηκαν 190
ερωτηματολόγια στις εν λόγω Δ.Ο.Υ., 80 στην Κατερίνη και 110 στη Θεσσαλονίκη.
Συλλέχθηκαν 135 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (ποσοστό επιστροφής 71%), 71 από
την Κατερίνη (ποσοστό επιστροφής 88,75%) και 64 από τη Θεσσαλονίκη (ποσοστό
επιστροφής 58,18%). Τα ποσοστά συμμετοχής των δύο πόλεων φαίνονται στο
διάγραμμα 3. Ο μικρότερος αριθμός ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν από τις
Δ.Ο.Υ. της Θεσσαλονίκης οφείλεται στον αυξημένο φόρτο εργασίας που έχουν οι
εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των μεγάλων πόλεων και στο γεγονός ότι η συλλογή των
ερωτηματολογίων συνέπεσε με την περίοδο αδειών του προσωπικού.

Διάγραμμα 3: Πόλη εργασίας
Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και μοιράστηκαν σε υπαλλήλους από όλες τις
ιεραρχικές βαθμίδες. Η κατανομή τους ανά Δ.Ο.Υ. φαίνεται στον πίνακα 2. Στη
στατιστική

ανάλυση

χρησιμοποιήθηκαν

τα

128,

καθώς

7

ερωτηματολόγια

δημιουργούσαν αυξημένες πιθανότητες στατιστικού λάθους.
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Πίνακας 2: Κατανομή ερωτηματολογίων για κάθε Δ.Ο.Υ.
Δ.Ο.Υ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α΄ Κατερίνης

30

22,2 %

Β΄ Κατερίνης

41

30,4 %

Ε΄ Θεσσαλονίκης

22

16,3 %

Ζ΄ Θεσσαλονίκης

23

17,0%

Η΄ Θεσσαλονίκης

19

14,1 %

5.2.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α) Φύλο
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι 135, από τους οποίους 39 άντρες (28,9%) και 96
γυναίκες (71,1% ). Αυτή η αναλογία είναι αναμενόμενη, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό
εργαζομένων στο Δημόσιο είναι γυναίκες.

.
Διάγραμμα 4: Φύλο εργαζομένων
Β) Ηλικία
Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαίνεται από 28 ως 63 έτη με μέσο όρο την ηλικία των
45,21 ετών. Αν τους ομαδοποιήσουμε ανά ηλικιακή δεκαετία βλέπουμε ότι εξαιρώντας
τις δύο ακραίες κατηγορίες ηλικιών, οι συμμετέχοντες καλύπτουν όλες τις κατηγορίες
ηλικιών σχεδόν ισομερώς.
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Πίνακας 3 : Ηλικία εργαζομένων
Ηλικία

Συχνότητα

Ποσοστό

Κάτω των τριάντα

3

2,23

31-40

37

27,40

41-50

46

34,07

51-60

46

34,07

Άνω των 60

3

2,23

135

100%

Σύνολο

Γ) Οικογενειακή κατάσταση
Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων, 29 συμμετέχοντες είναι
άγαμοι, 90 έγγαμοι και 16 διαζευγμένοι/χήροι. Από τους εργαζόμενους, 24 έχουν ένα
παιδί, 56 δύο, 17 τρία, 1 τέσσερα ενώ 37 δεν έχουν κανένα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η
μεγάλη πλειοψηφία (66,7%) είναι παντρεμένοι και το 41,5% έχουν από 2 παιδιά. Αυτό
έχει σχέση τόσο με την ηλικία των εργαζομένων (άνω των 28 ετών), όσο και με τη
σταθερότητα από την οποία χαρακτηριζόταν ως τώρα ο Δημόσιος Τομέας σε
συνδυασμό με το ομαλό ωράριο εργασίας, παράγοντες που ευνοούν τη δημιουργία
οικογένειας.

Διάγραμμα 5: Οικογενειακή κατάσταση εργαζομένων
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Διάγραμμα 6: Αριθμός παιδιών εργαζομένων
Δ) Εκπαίδευση
Από το δείγμα 23 εργαζόμενοι είναι απόφοιτοι λυκείου, 34 απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., 64
απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Επίσης 1 άτομο έχει κάποια άλλη εκπαίδευση και 13 είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενώ δεν υπάρχει κανείς με διδακτορικό.
Βλέπουμε ότι σχεδόν οι μισοί (47,4%) είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι., το ένα τέταρτο (25,2%)
απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 9,6% με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Οικονομικών την τελευταία εικοσαετία διορίζονται
σχεδόν αποκλειστικά απόφοιτοι από τεχνολογικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα
δικαιολογεί το υψηλό συνολικό ποσοστό (82,2%) εργαζόμενων με υψηλό επίπεδο
μόρφωσης. Εντύπωση προκαλεί η ανυπαρξία κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών
που αποτελεί ένδειξη ότι ο δημόσιος τομέας δεν προσελκύει άτομα με τόσο υψηλό
μορφωτικό επίπεδο, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κλάδο.

Διάγραμμα 7: Εκπαίδευση εργαζομένων
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Ε) Θέση
Από τους συμμετέχοντες 103 είναι υπάλληλοι, 26 τμηματάρχες και 6 κατέχουν
διευθυντική θέση. Το γεγονός ότι το 76,3% των ατόμων είναι υπάλληλοι ενώ μόνο το
4,4% αφορά άτομα με διευθυντική θέση είναι λογικό, καθώς οι θέσεις αυτές είναι
αναλογικά λιγοστές.

Διάγραμμα 8: Θέση εργαζομένων

Στ) Έτη συνολικής προϋπηρεσίας
Τα έτη συνολικής προϋπηρεσίας κυμαίνονται από τα 3 ως τα 39 έτη εργασίας με μέσο
όρο τα 19,6 χρόνια.

Ζ) Έτη επαγγελματικής απασχόλησης στις Δ.Ο.Υ.
Τα έτη υπηρεσίας στις Δ.Ο.Υ. κυμαίνονται από τα 2 ως τα 39 έτη με μέσο όρο τα 16,5
έτη.
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Πίνακας 4 : Χρόνια υπηρεσίας στις Δ.Ο.Υ.
Υπηρεσία στις Δ.Ο.Υ.

Συχνότητα

Ποσοστό

Κάτω από 10 έτη

43

31,85

10-19

35

25,93

20-29

43

31,85

Πάνω από 30 έτη

14

10,37

Σύνολο

135

100
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5.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές στοιχείων αναφορικά
με το θεωρητικό πλαίσιο της οργανωσιακής αλλαγής, της συναισθηματικής
νοημοσύνης,

των

συναισθημάτων

και

της

εργασιακής

ικανοποίησης

(που

αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια), παράλληλα με πρωτογενή στοιχεία που
προέρχονται από την έρευνα που διενεργήθηκε. Για τη συλλογή των στοιχείων αυτών
χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο ως ερευνητικό εργαλείο μπορεί
να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία και να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό. Υπήρχε
ταυτόχρονα η δυνατότητα επικοινωνίας με τον ερευνητή για την παροχή τυχόν
διευκρινήσεων στους ερωτώμενους. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε
αποτελείται από πέντε μέρη.
Το πρώτο μέρος (Αντίσταση στην αλλαγή) αποτελεί ελληνική μετάφραση του
αντίστοιχου ερωτηματολογίου του S, Budner, (1982) “Tolerance of ambiguity scale:
Intolerance as a personality variable”, Journal of Personality Vol.30, p.29-50.
Περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις με απαντήσεις που διαβαθμίζονται σε μια κλίμακα
αριθμημένη από το 1 (διαφωνώ πολύ) ως το 7 (συμφωνώ πολύ). Εξετάζει την ανοχή
στην ασάφεια (tolerance of ambiguity) ή με άλλα λόγια την ετοιμότητα των
ερωτηθέντων για αλλαγή ή την αντίσταση σε αυτήν. Η βαθμολογία κυμαίνεται από 16
ως 112 βαθμούς. Άτομα με μικρή βαθμολογία ανταποκρίνονται καλύτερα στην αλλαγή
και τείνουν να είναι περισσότερο δημιουργικά, ενώ άτομα με μεγάλη βαθμολογία
αντιλαμβάνονται την αλλαγή σαν απειλητική παρά σαν υποσχόμενη κατάσταση και
προτιμούν τις πιο δομημένες συνθήκες εργασίας.
Το δεύτερο μέρος (Συναισθηματική Νοημοσύνη) αποτελεί ελληνική μετάφραση του
αντίστοιχου ερωτηματολογίου του D. Goleman, (1995) “Emotional Intelligence: Why It
Can Matter More Than IQ”, Bantan Publ., NY.
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Περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις με απαντήσεις που διαβαθμίζονται σε μια κλίμακα
αριθμημένη από το 1 (πολύ χαμηλή ικανότητα) ως το 5 (πολύ υψηλή ικανότητα) και
εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι ερωτηθέντες διαθέτουν της επιμέρους διαστάσεις της
συναισθηματικής νοημοσύνης. Η βαθμολογία κυμαίνεται μεταξύ 25 και 125 βαθμών
(όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία τόσο υψηλότερο το επίπεδο συναισθηματικής
νοημοσύνης του ερωτώμενου). Καμία ερώτηση δεν έχει συντελεστή βαρύτητας και δε
βαθμολογείται αντίστροφα.
Το τρίτο μέρος (συναισθηματικές αντιδράσεις) αποτελεί μετάφραση του αντίστοιχου
ερωτηματολογίου των Mehrabian και Russell, (1974) “Dimensions of emotions:PAD”.
Περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις με απαντήσεις που διαβαθμίζονται σε μια διπολική
κλίμακα αριθμημένη από το -4 (συμφωνία με το αριστερό σκέλος) ως το 4 (συμφωνία
με το δεξιό σκέλος) και εξετάζει τα συναισθήματα των ερωτηθέντων σε σχέση με την
εργασία τους, αναφορικά με τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους διαστάσεις, την
ευχαρίστηση, τη διέγερση και την κυριαρχία.
Η ευχαρίστηση αναφέρεται σε μία θετική στάση που επηρεάζει τη συναισθηματική
κατάσταση του ερωτώμενου η οποία διακρίνεται από την προτίμηση, την αρέσκεια ή τη
θετική ενδυνάμωση. Η διέγερση είναι μια συναισθηματική κατάσταση που κυμαίνεται
από την κατάσταση καταστολής έως και έξαλλου ενθουσιασμού. Η κυριαρχία βασίζεται
στο βαθμό κατά τον οποίο κάποιος αισθάνεται ανεμπόδιστος να δράσει με ποικίλους
τρόπους. Οι τέσσερεις πρώτες ερωτήσεις εξετάζουν το βαθμό ευχαρίστησης,

οι

ερωτήσεις 5-8 ερευνούν το βαθμό διέγερσης ενώ οι τέσσερεις τελευταίες αναφέρονται
στο βαθμό κυριαρχίας.
Το τέταρτο μέρος αποτελεί μετάφραση του αντίστοιχου ερωτηματολογίου του P.
Spector, (1997) “Job satisfaction: Application, Assessment, Cause and Consequences”,
Sage Publications, London. Περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις με απαντήσεις που
διαβαθμίζονται σε μια κλίμακα αριθμημένη από το 1 (διαφωνώ πολύ) ως το 7
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(συμφωνώ πολύ) και εξετάζει την ικανοποίηση των ερωτηθέντων από την εργασία
τους. Η δεύτερη ερώτηση βαθμολογείται αντίστροφα.
Τέλος, το πέμπτο μέρος (Γενικές πληροφορίες) αποτελείται από 8 ερωτήσεις που
αφορούν την πόλη εργασίας, το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την
εκπαίδευση, τη θέση στην ιεραρχία, τα έτη συνολικής επαγγελματικής προϋπηρεσίας
καθώς και τα έτη υπηρεσίας στις Δ.Ο.Υ.
Το εν λόγω ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας.
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5.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Για την ανάλυση των ερωτημάτων που τέθηκαν στον ορισμό του προβλήματος και την
εξακρίβωση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών που ορίστηκαν χρησιμοποιήθηκε ο
συντελεστής συσχέτισης του Pearson, ο οποίος χρησιμοποιείται για να διερευνήσει αν
υπάρχει σχέση μεταξύ δύο τουλάχιστον συνεχών μεταβλητών. Λαμβάνει τιμές μεταξύ
του -1 και του 1. Οι τιμές +1 και -1 αντιστοιχούν σε πλήρη συσχέτιση μεταξύ των
μεταβλητών, ενώ η

τιμή 0 δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ των

μεταβλητών. Θετικές τιμές του συντελεστή υποδεικνύουν ότι οι δυο μεταβλητές
αυξάνονται ή μειώνονται με τον ίδιο τρόπο, ενώ αρνητικές τιμές συνιστούν μια σχέση
αντιστρόφως ανάλογη. Σε γενικές γραμμές, συσχέτιση με τιμή μεγαλύτερη του 0,80
θεωρείται αρκετά υψηλή.
Για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η
γραμμική παλινδρόμηση, η οποία διερευνά τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών από τις
οποίες η μία θεωρείται ανεξάρτητη ενώ η άλλη εξαρτημένη. Στο τέλος για την
επαλήθευση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η βηματική
(stepwise) πολλαπλή παλινδρόμηση.
Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων καταχωρήθηκαν αρχικά στο Excel όπου έγινε μια
ανάλυση συχνοτήτων αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6.1 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της στάσης απέναντι στην
αλλαγή. Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου εξετάστηκε η ανοχή στην ασάφεια
(tolerance of ambiguity) ή με άλλα λόγια η ετοιμότητα των ερωτηθέντων για αλλαγή ή
αντίστοιχα η αντίσταση σε αυτήν. Τέθηκαν 16 ερωτήσεις με απαντήσεις που
διαβαθμίζονται σε μια επταθέσια κλίμακα τύπου Likert, όπου το 1 αντιπροσωπεύει την
απόλυτη διαφωνία και το 7 την απόλυτη συμφωνία με τις προτάσεις αυτές. Οι ζυγές
ερωτήσεις κωδικοποιήθηκαν αντίστροφα προκειμένου να υπάρχει μια κοινή κλίμακα
και στη συνέχεια αθροίστηκαν οι βαθμοί των 16 ερωτήσεων για να προκύψει η
συνολική βαθμολογία, η οποία κυμαίνεται από 16 ως 112 βαθμούς. Το εύρος της
βαθμολογίας είναι 96 βαθμοί με μέσο όρο το 48.
Άτομα με μικρή βαθμολογία ανταποκρίνονται καλύτερα στην αλλαγή και τείνουν να
είναι περισσότερο δημιουργικά, ενώ σε μερικές περιπτώσεις επιδιώκουν την αλλαγή.
Αντίθετα, άτομα με μεγάλη βαθμολογία αντιλαμβάνονται την αλλαγή σαν απειλητική
παρά σαν υποσχόμενη κατάσταση και προτιμούν τις πιο δομημένες συνθήκες εργασίας
και ζωής. Η έλλειψη πληροφόρησης ή η αβεβαιότητα θα έφερναν τα άτομα αυτά σε
άβολη θέση.
Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 5, το εύρος της βαθμολογίας κυμαίνεται μεταξύ 36
και 85 βαθμών. Ο μέσος όρος της ανοχής στην ασάφεια είναι 63,5 βαθμοί (66,15% στο
εύρος τιμών του ερωτηματολογίου που είναι 96 βαθμοί) και τοποθετείται στο τρίτο
νοητό τεταρτημόριο . Παρατηρούμε δηλαδή ότι υπάρχει σχετικά υψηλή αντίσταση των
εργαζομένων στην αλλαγή.
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Πίνακας 5: Ποσοστά της ομαδοποιημένης βαθμολογίας της αντίστασης στην αλλαγή
Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο ποσοστό

Σωρευτικό
ποσοστό

36,00

1

0,8

0,8

0,8

37,00

1

0,8

0,8

1,6

49,00

1

0,8

0,8

2,3

50,00

2

1,6

1,6

3,9

51,00

2

1,6

1,6

5,5

52,00

2

1,6

1,6

7,0

53,00

4

3,1

3,1

10,2

54,00

3

2,3

2,3

12,5

55,00

2

1,6

1,6

14,1

56,00

5

3,9

3,9

18,0

57,00

7

5,5

5,5

23,4

59,00

7

5,5

5,5

28,9

60,00

7

5,5

5,5

34,4

61,00

3

2,3

2,3

36,7

62,00

2

1,6

1,6

38,3

63,00

5

3,9

3,9

42,2

64,00

6

4,7

4,7

46,9

65,00

9

7,0

7,0

53,9

66,00

11

8,6

8,6

62,5

67,00

11

8,6

8,6

71.1

68,00

8

6,3

6,3

77,3

69,00

6

4,7

4,7

82,0

70,00

4

3,1

3,1

85,2

71,00

5

3,9

3,9

89,1

72,00

4

3,1

3,1

92,2

74,00

3

2,3

2,3

94,5

75,00

2

1,6

1,6

96,1

76,00

1

0,8

0,8

96,9

78,00

2

1,6

1,6

98,4

80,00

1

0,8

0,8

99,2

85,00

1

0,8

0,8

100

Σύνολο

128

100

100
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6.2 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ένας άλλος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του ρόλου της συναισθηματικής
νοημοσύνης. Εξετάστηκε αρχικά ο βαθμός στον οποίο τη διαθέτουν οι εργαζόμενοι, για
να συσχετιστεί στη συνέχεια με την αντίσταση στην αλλαγή. Στα πλαίσια αυτά, το
δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις με απαντήσεις που
διαβαθμίζονται σε μια κλίμακα αριθμημένη από το 1 (πολύ χαμηλή ικανότητα) ως το 5
(πολύ υψηλή ικανότητα). Η βαθμολογία κυμαίνεται μεταξύ 25 και 125 βαθμών (όσο
μεγαλύτερη η βαθμολογία τόσο υψηλότερο το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης
του ερωτώμενου). Καμία ερώτηση δεν έχει συντελεστή βαρύτητας και δε
βαθμολογείται αντίστροφα. Ο συνολικός βαθμός της συναισθηματικής νοημοσύνης
προκύπτει από την άθροιση της βαθμολογίας σε κάθε ερώτηση.
Στον πίνακα 6, παρατηρούμε ότι η χαμηλότερη βαθμολογία είναι 35 βαθμοί και η
μεγαλύτερη 114. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η βαθμολογία των 35 βαθμών αντιστοιχεί
σε μία μόνο περίπτωση, ενώ η αμέσως επόμενη βαθμολογία είναι 64. Ο μέσος όρος της
συναισθηματικής νοημοσύνης είναι 89,57 βαθμοί, οι εργαζόμενοι εμφανίζουν δηλαδή
υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης.
Οι ερωτήσεις με το μικρότερο αριθμητικό μέσο είναι η 2 «Ηρεμείτε όταν υπάρχουν
πιεστικές καταστάσεις» (2,69), η 17 «Παραμένετε ήρεμοι όταν είστε αποδέκτης του
θυμού των άλλων» (3,17) και η 6 «Ηρεμείτε γρήγορα όταν είστε θυμωμένοι» (3,1).
Αντίστοιχα οι ερωτήσεις με το μεγαλύτερο αριθμητικό μέσο είναι η 20 «Δίνετε
συμβουλές και συναισθηματική υποστήριξη στους άλλους όταν τη χρειάζονται» (4,22),
η 3 «Οργανώνεστε πρόθυμα για μια εργασία» (4,14) και η 16 « Αναγνωρίζετε το πότε
βιώνετε αλλαγές στη διάθεσή σας» (4,10).
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Πίνακας 6: Ποσοστά της ομαδοποιημένης βαθμολογίας της συναισθηματικής νοημοσύνης
Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο ποσοστό

Σωρευτικό
ποσοστό

35,00

1

0,8

0,8

0,8

64,00

2

1,6

1,6

2,3

69,00

1

0,8

0,8

3,1

75,00

3

2,3

2,3

5,5

76,00

6

4,7

4,7

10,2

77

1

0,8

0,8

10,9

78

2

1,6

1,6

12,5

79

3

2,3

2,3

14,8

80

1

0,8

0,8

15,6

81

1

0,8

0,8

16,4

82

2

1,6

1,6

18,0

83

3

2,3

2,3

20,3

84

3

2,3

2,3

22,7

85

7

5,5

5,5

28,1

86

3

2,3

2,3

30,5

87

6

4,7

4,7

35,2

88

5

3,9

3,9

39,1

89

4

3,1

3,1

42,2

90

7

5,5

5,5

47,7

91

5

3,9

3,9

51,6

92

4

3,1

3,1

54,7

93

5

3,9

3,9

58,6

94

4

3,1

3,1

61,7

95

6

4,7

4,7

66,4

96

3

2,3

2,3

68,8

97

5

3,9

3,9

72,7

98

3

2,3

2,3

75,0

99

5

3,9

3,9

78,9
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Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο ποσοστό

Σωρευτικό
ποσοστό

100

1

0,8

0,8

79,7

101

5

3,9

3,9

83,6

102

3

2,3

2,3

85,9

104

1

0,8

0,8

86,7

105

2

1,6

1,6

88,3

106

2

1,6

1,6

89,8

107

1

0,8

0,8

90,6

108

3

2,3

2,3

93,0

109,00

1

0,8

0,8

93,8

110,00

4

3,1

3,1

96,9

113,00

2

1,6

1,6

98,4

114,00

2

1,6

1,6

100

Total

128

100

100
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6.3. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου που τα συναισθήματα επηρεάζουν την
αντίσταση στην αλλαγή διερευνήθηκαν οι συναισθηματικές αντιδράσεις των
εργαζομένων απέναντι στην εργασία τους και πιο συγκεκριμένα απέναντι στις
υπηρεσίες που παρέχει στον έλληνα φορολογούμενο η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπηρετούν,
αναφορικά με τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους διαστάσεις: την ευχαρίστηση, τη διέγερση
και την κυριαρχία.
Στα πλαίσια αυτά το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις με
απαντήσεις που διαβαθμίζονται σε μια διπολική κλίμακα αριθμημένη από το -4
(συμφωνία με το αριστερό σκέλος) ως το 4 (συμφωνία με το δεξιό σκέλος).
Οι τέσσερεις πρώτες ερωτήσεις εξετάζουν το βαθμό ευχαρίστησης, οι ερωτήσεις 5-8
ερευνούν το βαθμό διέγερσης, ενώ οι τέσσερεις τελευταίες αναφέρονται στο βαθμό
κυριαρχίας. Τα ποσοστά της ομαδοποιημένης βαθμολογίας παρατίθενται στο
παράρτημα της εργασίας.
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6.4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω της σχέσης που φαίνεται από παλαιότερες έρευνες να έχει η εργασιακή
ικανοποίηση με τη συναισθηματική νοημοσύνη διερευνήθηκε ο βαθμός της για να
συσχετιστεί με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την αντίσταση στην αλλαγή. Η
ικανοποίηση από την εργασία μετρήθηκε με 3 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων
διαβαθμίζονται σε μια κλίμακα αριθμημένη από το 1 (διαφωνώ πολύ) ως το 7
(συμφωνώ πολύ), ενώ η δεύτερη ερώτηση βαθμολογήθηκε αντίστροφα. Από τον πίνακα
προκύπτει ότι το 63,4% των εργαζομένων συγκέντρωσαν βαθμολογία από 5 και άνω
που σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους και ειδικά το 41,5%
εμφανίζεται αρκετά και πολύ ικανοποιημένο. Υπάρχει μάλιστα ένα ποσοστό 5,5% που
συγκέντρωσε βαθμολογία 7, δείγμα πολύ μεγάλης εργασιακής ικανοποίησης.
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Πίνακας 7: Ποσοστά της ομαδοποιημένης βαθμολογίας της εργασιακής ικανοποίησης
Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο ποσοστό

Σωρευτικό
ποσοστό

0,33

1

0,8

0,8

0,8

0,67

1

0,8

0,8

1,6

1,00

1

0,8

0,8

2,3

1,33

5

3,9

3,9

6,3

1,67

7

5,5

5,5

11,7

2,00

2

1,6

1,6

13,3

2,33

5

3,9

3,9

17,2

2,67

3

2,3

2,3

19,5

3,00

1

0,8

0,8

20,3

3,67

2

1,6

1,6

21,9

4,00

5

3,9

3,9

25,8

4,33

9

7,0

7,0

32,8

4,67

5

3,9

3,9

36,7

5,00

10

7,8

7,8

44,5

5,33

8

6,3

6,3

50,8

5,67

10

7,8

7,8

58,6

6,00

26

20,3

20,3

78,9

6,33

12

9,4

9,4

88,3

6,67

8

6,3

6,3

94,5

7,00

7

5,5

5,5

100

Σύνολο

128

100

100

107

6.5

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΤΗΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ,

ΣΤΗΝ

ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕ

ΤΗ

ΤΙΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μετά τη μέτρηση και ανάλυση των επιμέρους μεταβλητών διερευνήθηκε η συσχέτιση
μεταξύ τους. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά ο συντελεστής συσχέτισης Pearson που παίρνει
τιμές από -1 έως +1. Αρνητικές τιμές του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης δύο
μεταβλητών δηλώνουν την ύπαρξη αρνητικής γραμμικής συσχέτισης, ενώ θετικές τιμές
δείχνουν μια θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Τιμές κοντά στο
μηδέν αποτελούν ένδειξη ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική γραμμική συσχέτιση
μεταξύ των δύο μεταβλητών. Όσο πιο μεγάλες είναι οι τιμές του συντελεστή ή όσο πιο
κοντά βρίσκονται στη μονάδα (σε απόλυτη τιμή πάντα), τόσο πιο ισχυρή είναι η
γραμμική συσχέτιση μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα 8.
Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αντίστασης στην αλλαγή και
συναισθηματικής νοημοσύνης στο δείγμα που εξετάσαμε, δηλαδή η πρώτη μας
υπόθεση δεν επαληθεύτηκε, ενώ η μοναδική μεταβλητή που σχετίζεται με την
αντίσταση στην αλλαγή είναι το συναίσθημα της κυριαρχίας με συντελεστή συσχέτισης
0,199. Οι δυο μεταβλητές συσχετίζονται θετικά και είναι λογικό, καθώς το αίσθημα της
κυριαρχίας ωθεί τα άτομα στην επιθυμία διατήρησής της.
Από την ανάλυση συσχέτισης προκύπτει επίσης ότι:
# Η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται με το αίσθημα διέγερσης (σ.συσχ. 0,194).
# Το συναίσθημα της ευχαρίστησης συσχετίζεται με αυτό της διέγερσης (σ.συσχ.
0,224), έντονα με αυτό της κυριαρχίας (σ.συσχ. 0,522) και επίσης με την εργασιακή
ικανοποίηση (σ.συσχ. 0,272).
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# Το συναίσθημα της διέγερσης συσχετίζεται και με αυτό της κυριαρχίας (σ.συσχ.
0,300).
# Το συναίσθημα της κυριαρχίας συσχετίζεται και με την εργασιακή ικανοποίηση
(σ.συσχ. 0,243).

Πίνακας 8: Συντελεστής συσχέτισης της αντίστασης στην αλλαγή με τη συναισθηματική

Συναισθ.
Νοημοσύνη

Ευχαρίστηση

Διέγερση

Sig. (2-tailed)

Εργασιακή
Ικανοποίηση

,168

,095

,199*

,163

,395

,057

,288

,025

,066

Κυριαρχία

Εργασιακή
Ικανοποίηση

,076

N

128

128

128

128

128

128

Pearson Correl.

,076

1

,167

,194*

-,008

,135

Sig. (2-tailed)

,395

,059

,028

,930

,130

N

128

128

128

128

128

128

Pearson Correl.

,168

,167

1

,224*

,522**

,272**

Sig. (2-tailed)

,057

,059

,011

,000

,002

N

128

128

128

128

128

128

Pearson Correl.

,095

,194*

,224*

1

,300**

,168

Sig. (2-tailed)

,288

,028

,011

,001

,058

N

128

128

128

128

128

128

,199*

-,008

,522**

,300**

1

,243**

Sig. (2-tailed)

,025

,930

,000

,001

N

128

128

128

128

128

128

Pearson Correl.

,163

,135

,272**

,168

,243**

1

Sig. (2-tailed)

,066

,130

,002

,058

,006

N

128

128

128

128

128

Pearson Correl.
Κυριαρχία

Διέγερση

Αντίσταση

1

Ευχαρίστηση

Pearson Correl.

Συναισθ.
Νοημοσύνη

Αντίσταση

νοημοσύνη, την ευχαρίστηση, τη διέγερση, την κυριαρχία και την εργασιακή ικανοποίηση

,006
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* Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,05
** Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01

Για την περαιτέρω ανάλυση της σχέσης μεταξύ της αντίστασης στην αλλαγή με τις
υπόλοιπες μεταβλητές καθώς και με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά εφαρμόστηκε
πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, με την οποία εξετάζεται η επίδραση που έχουν
περισσότερες από μία ανεξάρτητες μεταβλητές σε μία εξαρτημένη μεταβλητή (στην
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προκείμενη περίπτωση στην αντίσταση στην αλλαγή). Όπως προκύπτει από τα
αποτελέσματα του πίνακα 9, ο παράγοντας ηλικία και η υπαλληλική ιδιότητα
επηρεάζουν θετικά την αντίσταση στην αλλαγή.

Πίνακας 9: Γραμμική πολλαπλή παλινδρόμηση: Αντίσταση στην αλλαγή, μεταβλητές και
δημογραφικά στοιχεία

Beta

t

Sig

,038

,458

,648

Ευχαρίστηση

,132

1,372

,173

Διέγερση

,046

,472

,638

Κυριαρχία

,043

,430

,668

Εργασιακή

,093

1,073

,286

Έγγαμος

,057

,437

,663

Άγαμος

-,116

-,801

,425

ΑΕΙ-ΤΕΙ

,160

1,501

,136

Μεταπτυχιακό

-,092

-,862

,391

Υπάλληλος

,253

2,248

,026

*

Τμηματάρχης

,144

1,685

,095

*

Ηλικία

,462

3,637

,000

***

Αρ. παιδιών

-,038

-,329

,742

Συναισθ.
Νοημοσύνη

Ικανοποίηση

Στο τέλος εφαρμόστηκε η βηματική (stepwise) πολλαπλή παλινδρόμηση. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες 10 και 11. Παρατηρούμε στο τελικό στάδιο ότι
οι παράγοντες που επιδρούν θετικά στην αντίσταση στην αλλαγή είναι η ηλικία και το
συναίσθημα της ευχαρίστησης, ενώ η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιδρά
αρνητικά.
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Πίνακας 10: Βηματική (stepwise) πολλαπλή παλινδρόμηση: Αντίσταση στην αλλαγή,
μεταβλητές και δημογραφικά στοιχεία-τελικό στάδιο

Beta

t

Sig

Ηλικία

,356

4,337

,000

***

Μεταπτυχιακό

-,197

-2,405

,018

*

Ευχαρίστηση

,164

2,084

,039

*

Πίνακας 11: Ανάλυση Παλινδρόμησης για την αντίσταση στην αλλαγή
Ανεξάρτητες

Εξαρτημένη μεταβλητή

Μεταβλητές

Αντίσταση στην αλλαγή

t

Μεταβλητές Ελέγχου
Ηλικία

,356

4,337

Εκπαίδευση

-,197

-2,405

Ευχαρίστηση

,164

2,084

R2

,234

R2 Adjusted

,215

Μεταβλητή πρόβλεψης

F

12,609 ***

N

128

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Η τιμή R αναφέρεται στην απόλυτη τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης. Το R2
(R Square) είναι το τετράγωνο του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης και ονομάζεται
συντελεστής προσδιορισμού. Ο συντελεστής προσδιορισμού φανερώνει το ποσοστό της
μεταβλητότητας των δεδομένων που εξηγείται από το γραμμικό μοντέλο που
εφαρμόστηκε. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού R2 Adjusted (Adjusted
R Square) έχει λάβει υπόψη του και το μέγεθος του δείγματος το οποίο στην περίπτωσή
μας είναι 128 (N=128) αφού αποκλείστηκαν 7 ερωτηματολόγια που ενδεχομένως να
οδηγούσαν σε στατιστικό σφάλμα.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
7.1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα είναι ότι οι
υπάλληλοι στις Δ.Ο.Υ. έχουν σχετικά υψηλό βαθμό αντίστασης στην αλλαγή.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι διαθέτουν υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης
¶ Η πρώτη ερευνητική υπόθεση ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ της αντίστασης
στην αλλαγή και της συναισθηματική νοημοσύνης δεν επαληθεύτηκε, καθώς στο
δείγμα που εξετάσαμε δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ αντίστασης στην αλλαγή
και συναισθηματικής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα αυτό, αν και οξύμωρο, μπορεί να
εξηγηθεί από το γεγονός ότι η αντίσταση στην αλλαγή είναι τόσο έντονη ώστε να μη
μπορεί να επηρεαστεί από τον υψηλό ομολογουμένως βαθμό συναισθηματικής
νοημοσύνης. Η αντίσταση στην αλλαγή επηρεάζεται τόσο από τη σχετικά μεγάλη
ηλικία του δείγματος, όσο και από το φόβο απώλειας κεκτημένων προνομίων του
κλάδου.
¶ Η δεύτερη υπόθεση ότι η αντίσταση στην αλλαγή επηρεάζεται από τις
συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι στην εργασία και συσχετίζεται θετικά με τις
επιμέρους διαστάσεις

(συναίσθημα ευχαρίστησης,

διέγερσης

και κυριαρχίας)

επαληθεύτηκε μόνο για το συναίσθημα της κυριαρχίας. Αυτό είναι λογικό, καθώς το
αίσθημα της κυριαρχίας ωθεί τα άτομα στην επιθυμία διατήρησής της. Επιπλέον, από
τη βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση επιβεβαιώθηκε θετική σχέση μεταξύ της
αντίστασης στην αλλαγή και του συναισθήματος ευχαρίστησης απέναντι στην εργασία.
¶ Η τρίτη υπόθεση ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της αντίστασης στην αλλαγή και
της εργασιακής ικανοποίησης δεν επαληθεύτηκε, καθώς δε βρέθηκαν στατιστικά
σημαντικά αποτελέσματα.
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¶ Αναφορικά με την τέταρτη υπόθεση ότι η αντίσταση στην αλλαγή σχετίζεται με τη
συναισθηματική νοημοσύνη και τις συναισθηματικές αντιδράσεις επαληθεύτηκαν οι
παρακάτω σχέσεις:
α) Θετική σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και συναισθήματος διέγερσης.
β) Θετική σχέση μεταξύ συναισθήματος ευχαρίστησης και διέγερσης.
γ) Έντονη θετική σχέση μεταξύ συναισθήματος ευχαρίστησης και κυριαρχίας.
γ) Θετική σχέση μεταξύ συναισθήματος διέγερσης και κυριαρχίας.
¶ Όσον αφορά την πέμπτη υπόθεση ότι η αντίσταση στην αλλαγή σχετίζεται με τη
συναισθηματική νοημοσύνη, τις συναισθηματικές αντιδράσεις και την εργασιακή
ικανοποίηση επαληθεύτηκε α) θετική σχέση μεταξύ συναισθήματος ευχαρίστησης και
εργασιακής ικανοποίησης και β) θετική σχέση μεταξύ συναισθήματος κυριαρχίας και
εργασιακής ικανοποίησης. Η ευχαρίστηση που αντλούν τα άτομα από την εργασία τους
και η αίσθηση κυριαρχίας αυξάνουν την ικανοποίηση που νιώθουν από την εργασία
τους καθώς εκπληρώνουν τους επιθυμητούς από αυτά στόχους.
Επιπλέον επιβεβαιώθηκε ότι ο παράγοντας ηλικία επηρεάζει θετικά την αντίσταση,
καθώς εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι λιγότερο δεκτικά σε αλλαγές. Το ίδιο
συμβαίνει με άτομα που κατέχουν υπαλληλική ιδιότητα. Αντίθετα, ο παράγοντας
μόρφωση και ειδικά η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιδρά αρνητικά.
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7.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται
οι οργανισμοί απαιτείται ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και διοίκησής τους. Η
νέα τάση στη διοίκηση αλλαγών είναι η ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεχούς αλλαγής,
διαρκούς

εξέλιξης

και

δια

βίου

μάθησης.

Στην

υλοποίηση

όμως

ενός

μετασχηματιστικού προγράμματος παρουσιάζεται αντίσταση κατά της αλλαγής που
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας η αποτυχίας του προγράμματος αυτού. Οι
οργανισμοί συνεπώς πρέπει να λάβουν υπ΄ όψιν και να αντιμετωπίσουν τους
παράγοντες που τη δημιουργούν, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ετοιμότητα και τη θετική
στάση απέναντι στην αλλαγή. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εξατομικεύουν τα
μετασχηματιστικά τους προγράμματα έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
και τις απαιτήσεις τους. Θα πρέπει αφενός να φροντίσουν ώστε να

υπάρχει

αποκέντρωση εξουσίας και μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων προκειμένου να
επιτευχθεί αυξημένη εργασιακή απόδοση και αφετέρου να μεριμνήσουν για τη
δημιουργία κουλτούρας που να υποστηρίζει τη διαρκή μάθηση και την ανάπτυξη,
καθώς και την καλλιέργεια νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες σε
ένα μεταβλητό περιβάλλον. Επίσης, ο σχεδιασμός της οργανωσιακής αλλαγής θα
πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψιν και να σέβεται όλα τα δομικά συστατικά του οργανισμού.
Για την εισαγωγή μιας οργανωσιακής αλλαγής ο ηγέτης θα πρέπει να επικεντρωθεί στα
εξής στοιχεία: α) να έχει ένα συγκεκριμένο όραμα που θα τον καθοδηγεί, β) να
υιοθετήσει μια περισσότερο δεκτική στάση για να γίνει αποδεκτή η αλλαγή, γ) να είναι
πρόθυμος να αλλάξει και ο ίδιος, δ) να αναλάβει δράση και ε) να φροντίσει για την
συνεχή ανάπτυξη. Οι εργαζόμενοι επίσης θα πρέπει να πιστεύουν και να είναι
αφοσιωμένοι στην οργάνωση, να υποστηρίζουν την αλλαγή και να είναι διατεθειμένοι
να αλλάξουν και οι ίδιοι.
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Στα πλαίσια αυτά, οι αλλαγές στις οργανωτικές δομές και στην οργανωσιακή
κουλτούρα θα ενθαρρύνουν τους μάνατζερ και τους υφισταμένους τους ώστε να
αποκτήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες για τη βελτίωση της εργασιακής τους
απόδοσης και αποτελεσματικότητας.
Καθώς όμως οι οργανωσιακές αλλαγές προκαλούν συναισθήματα στους εργαζόμενους,
πολλές φορές αρνητικά, η προοπτική ενός ατόμου εξαρτάται από τη διαχείριση των
συναισθημάτων του, καθώς και από τον επιδέξιο χειρισμό του εαυτού του και των
σχέσεών του. Εδώ υπεισέρχεται η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης που πρέπει
να συνδυαστεί με τη γνωστική ευφυΐα για την επίτευξη της προσωπικής και
επαγγελματικής επιτυχίας. Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί και να
καλλιεργηθεί, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του ατόμου και κατ΄ επέκταση στην
αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού. Θα πρέπει να αναπτυχθούν
κυρίως η ενσυναίσθηση, οι κοινωνικές δεξιότητες και η υποκίνηση. Ο βαθμός
συναισθηματικής νοημοσύνης των εργαζομένων μπορεί να βελτιωθεί, αρκεί να υπάρχει
υπομονή και επιθυμία από τα ίδια τα άτομα να αλλάξουν και μεθόδευση από την ίδια
την οργάνωση. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει συνείδηση από όλους πως πρόκειται για μια
διαρκή, ατομική προσπάθεια.
Για να συμβεί αυτό πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής στάδια:
 Αξιολόγηση της εργασίας και εντοπισμός των ικανοτήτων συναισθηματικής
νοημοσύνης που είναι απαραίτητες για την συγκεκριμένη εργασία.
 Ερμηνεία και συζήτηση των αποτελεσμάτων (feedback).
 Αξιολόγηση της ετοιμότητας για αλλαγή.
 Παροχή κινήτρων ενδογενών και εξωγενών.
 Η αλλαγή παλαιοτέρων συμπεριφορών πρέπει να είναι αυτο-υποκινούμενη.
δηλαδή να προέρχεται εκ των έσω.
 Εστίαση σε εφικτούς στόχους.
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 Ύπαρξη πρόνοιας για το ενδεχόμενο υποτροπής.
 Συνεχής εξάσκηση.
 Δημιουργία υποστηρικτικών ομάδων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την επιτυχία ενός προγράμματος ανάπτυξης της
συναισθηματικής νοημοσύνης, είναι αναγκαία η ενσωμάτωση των σχετικών
ικανοτήτων στο τρέχον σύστημα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και κυρίως στις
διαδικασίες επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων.
Στη χώρα μας, αυτές οι έννοιες αποτελούν ακόμα δύσκολα εφαρμόσιμες έννοιες, αν και
υπάρχει ολοένα μεγαλύτερη αναγνώριση της αξίας τους. Οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος
τομέας θα πρέπει να στραφούν προς τη δημιουργία συναισθηματικά νοήμονων
οργανισμών προκειμένου να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της συναισθηματικής
νοημοσύνης και να ανταποκριθούν στις απαιτητικές συνθήκες του περιβάλλοντός τους.

116

7.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε τη στάση των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. της
Κατερίνης και της Θεσσαλονίκης απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές σε σχέση με τη
συναισθηματική νοημοσύνη, τις συναισθηματικές αντιδράσεις και την εργασιακή
ικανοποίηση. Στις αδυναμίες συγκαταλέγεται το περιορισμένο εύρος του δείγματος που
αφορά δύο μόνο πόλεις της Ελλάδας. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να
επικεντρωθούν στις επιμέρους διαφορές μεταξύ των δύο πόλεων, ή να περιλαμβάνουν
τη συσχέτιση της αντίστασης στην αλλαγή με τις επιμέρους διαστάσεις της
συναισθηματικής νοημοσύνης ή την ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων της
αντίστασης στην αλλαγή. Ακόμη, η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει το
έναυσμα μιας εκτεταμένης έρευνας για το συγκεκριμένο κλάδο στο σύνολο της
ελληνικής επικράτειας ή ακόμη και σε άλλους τομείς του Δημόσιου Τομέα.
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ: ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ.

Θεσσαλονίκη 29-06-11

Αξιότιμε συνάδελφε,
Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί κομμάτι μιας έρευνας που διενεργείται στα
πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη στάση των συναδέλφων
στις Δ.Ο.Υ. απέναντι σε οργανωσιακές αλλαγές και το ρόλο που διαδραματίζει η
συναισθηματική νοημοσύνη.
Η παρούσα έρευνα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δική σας
ουσιαστική και φιλότιμη συμμετοχή, η οποία συνίσταται στη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου που επισυνάπτεται. Παρακαλούμε αφιερώστε 10 - 15 λεπτά από τον
πολύτιμο χρόνο σας και απαντήστε με προσοχή και ειλικρίνεια στις ερωτήσεις. Το
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, κάθε πληροφορία θα επεξεργαστεί [αναλυθεί και
υποβληθεί σε μελέτη] με απόλυτη εχεμύθεια και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για
να διευκολύνει την παρούσα ακαδημαϊκή έρευνα.
Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Εάν επιθυμείτε να λάβετε τα αποτελέσματα της
έρευνας, παρακαλώ συμπληρώστε την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο
σχετικό κομμάτι στο τέλος του ερωτηματολογίου.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας!
Με τιμή,
Χρήστος Σ. Νικολαΐδης, MBA, PhD
Καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Τηλ. 891699, e-mail: cnicol@uom.gr

Χρύσα Ανδρέογλου
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΜΒΑ,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου
Παρακαλούμε απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις σύμφωνα με το πώς αυτές ταιριάζουν
σε εσάς. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Είναι σημαντικό να αξιολογείτε
την κάθε ερώτηση σύμφωνα με το πώς εσείς νιώθετε ειλικρινά και όχι με αυτό που θα
επιθυμούσατε να νοιώθετε.
ΜΕΡΟΣ Α
Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα:
7 = συμφωνώ πολύ, 6 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ λίγο, 4 = ούτε συμφωνώ-ούτε διαφωνώ,
3 = διαφωνώ λίγο, 2 = διαφωνώ, 1 = διαφωνώ πολύ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16

Ένας ειδικός που δεν μπορεί να βρει μια οριστική απάντηση
πιθανόν δεν γνωρίζει τόσα πολλά.
Θα επιθυμούσα να ζήσω και να εργαστώ για λίγο καιρό σε μια
ξένη χώρα.
Δεν υπάρχει πράγματι κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί
να επιλυθεί.
Οι άνθρωποι που προσαρμόζουν την ζωή τους σε ένα
πρόγραμμα πιθανότατα χάνουν τα περισσότερα από αυτήν.
Μια καλή δουλειά είναι αυτή στην οποία το τι πρέπει να γίνει
και το πώς πρέπει να γίνει είναι πάντα ξεκάθαρα.
Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να καταπιάνεσαι με ένα
πολύπλοκο πρόβλημα από το να λύνεις ένα εύκολο.
Μακροχρόνια είναι πιθανό να καταφέρεις περισσότερα
αντιμετωπίζοντας μικρά και απλά προβλήματα, παρά
αντιμετωπίζοντας μεγάλα και περίπλοκα προβλήματα.
Συχνά οι πιο ενδιαφέροντες και ενθαρρυντικοί άνθρωποι είναι
αυτοί που δεν τους ενοχλεί να είναι διαφορετικοί και
πρωτότυποι.
Αυτό στο οποίο είμαστε συνηθισμένοι είναι πάντα
προτιμότερο, σε σύγκριση με αυτό που δεν είμαστε
εξοικειωμένοι.
Οι άνθρωποι που επιμένουν σε απαντήσεις του τύπου ΄΄ναι΄΄ ή
΄΄όχι΄΄, απλά δεν γνωρίζουν το πόσο περίπλοκα είναι τα
πράγματα.
Ο άνθρωπος που ηγείται ενός γεγονότος, στο οποίο λίγες
εκπλήξεις ή λίγα απρόβλεπτα γεγονότα συμβαίνουν, πρέπει
πραγματικά να είναι πολύ ευγνώμων.
Πολλές από τις πιο σημαντικές αποφάσεις μας βασίζονται σε
ανεπαρκή πληροφόρηση.
Μου αρέσουν τα πάρτυ στα οποία γνωρίζω τους
περισσότερους ανθρώπους παρά τα πάρτυ στα οποία όλοι ή οι
περισσότεροι άνθρωποι είναι τελείως άγνωστοι.
Οι προϊστάμενοι που αναθέτουν ασαφείς εργασίες δίνουν την
ευκαιρία στους διδασκόμενους ή στους υφισταμένους να
επιδείξουν πρωτοβουλία και πρωτοτυπία.
Όσο συντομότερα αποκτήσουμε όλοι παρόμοιες αξίες και ιδέες
τόσο το καλύτερο.
Ένα καλός προϊστάμενος είναι αυτός ο οποίος σε κάνει να
αναρωτιέσαι τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα.
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ΜΕΡΟΣ Β
Παρακαλώ βαθμολογήστε το πόσο εσείς εμφανίζετε την κάθε ικανότητα που περιγράφεται
παρακάτω. Προσπαθήστε να σκεφτείτε πραγματικές καταστάσεις στις οποίες είχατε την ευκαιρία να
χρησιμοποιήσετε αυτή την ικανότητα: 1-πολύ χαμηλή ικανότητα, 2- χαμηλή ικανότητα , 3-μέτρια
ικανότητα , 4- υψηλή ικανότητα, 5- πολύ υψηλή ικανότητα
1.

Συσχετίζετε τις διαφορετικές εσωτερικές σωματικές αντιδράσεις με
διαφορετικά συναισθήματα.

1

2

3

4

5

2.

Ηρεμείτε όταν υπάρχουν πιεστικές καταστάσεις.

1

2

3

4

5

3.

Οργανώνεστε πρόθυμα για μια εργασία.

1

2

3

4

5

4.

Γνωρίζετε την επίδραση της συμπεριφοράς σας στους άλλους.

1

2

3

4

5

5.

Επιλύετε επιτυχημένα διαμάχες με άλλους.

1

2

3

4

5

6.

Ηρεμείτε γρήγορα όταν είστε θυμωμένοι.

1

2

3

4

5

7.

Γνωρίζετε πότε πρόκειται να θυμώσετε.

1

2

3

4

5

8.

Ανασυγκροτείστε γρήγορα μετά από μια παρακώλυση.

1

2

3

4

5

9.

Αναγνωρίζετε το πότε οι άλλοι έχουν στρες.

1

2

3

4

5

10.

Δημιουργείτε αμοιβαία συναίνεση με του άλλους.

1

2

3

4

5

11.

Γνωρίζετε ποιες νοητικές ικανότητες χρησιμοποιείτε τώρα.

1

2

3

4

5

12.

Χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό διάλογο για αλλάξετε τη

1

2

3

4

5

συναισθηματική σας κατάσταση.
13.

Αυτο-κινητοποιήστε όταν επιτελείτε μια μη ενδιαφέρουσα εργασία.

1

2

3

4

5

14.

Βοηθάτε τους άλλους να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.

1
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3
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5

15.

Κάνετε τους άλλους να αισθάνονται όμορφα.

1

2
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5

16.

Αναγνωρίζετε το πότε βιώνετε αλλαγές στη διάθεσή σας.

1

2

3

4

5

17.

Παραμένετε ήρεμοι όταν είστε αποδέκτης του θυμού των άλλων.

1

2

3

4

5

18.

Σταματάτε ή αλλάζετε μια αναποτελεσματική συνήθεια.

1

2

3

4

5

19.

Δείχνετε κατανόηση στους άλλους.

1

2

3

4

5

20.

Δίνετε συμβουλές και συναισθηματική υποστήριξη στους άλλους όταν

1

2

3

4

5

τη χρειάζονται.
21.

Γνωρίζετε πότε να γίνεστε αμυντικός.

1

2

3

4

5

22.

Γνωρίζετε πότε σκέφτεστε αρνητικά και το αποτρέπετε.

1

2
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4

5

23.

Μετατρέπετε τα λόγια σας σε πράξεις.

1

2

3

4

5

24.

Εμπλέκεστε σε φιλικές συζητήσεις με άλλους.

1

2

3

4

5

25.

Αντανακλάτε με ακρίβεια τα συναισθήματα των ανθρώπων σε αυτούς.

1

2

3

4

5
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Μέρος Γ
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τα πραγματικά συναισθήματά σας ως προς τις υπηρεσίες που
παρέχονται στον έλληνα φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπηρετείτε. Βάλτε σε κύκλο έναν
αριθμό για κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: το –4 αντιπροσωπεύει την
απόλυτη συμφωνία με το αριστερό μέρος της κάθε ερώτησης, το 4 αντιπροσωπεύει την απόλυτη
συμφωνία με το δεξιό μέρος της κάθε ερώτησης. Οι ενδιάμεσοι αριθμοί, δείχνουν τον βαθμό
προσέγγισης σας σε ένα από τα δυο μέρη της κάθε ερώτησης.
Απέναντι στις υπηρεσίες που παρέχει στον έλληνα φορολογούμενο η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπηρετείτε
αισθάνεστε ως:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Μη ικανοποιημένος
Ενοχλημένος
Λυπημένος
Μελαγχολικός
Ήρεμος-Χαλαρός
Γαλήνιος
Νωθρός
Σε μη διέγερση
Ελεγχόμενος
Επηρεαζόμενος
Κυριαρχούμενος
Καθοδηγούμενος

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4

-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ικανοποιημένος
Ευχαριστημένος
Ευτυχισμένος
Χαρούμενος
Δραστηριοποιημένος
Ενθουσιώδης
Έξαλλος
Σε Διέγερση
Ελέγχων
Επηρεάζων
Κυριαρχικός
Αυτόνομος

Μέρος Δ
Γενικότερα, απαντήστε στις επόμενες τρείς ερωτήσεις. Βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό για κάθε ερώτηση
χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 7 = συμφωνώ πολύ, 6 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ λίγο, 4 = ούτε
συμφωνώ-ούτε διαφωνώ, 3 = διαφωνώ λίγο, 2 = διαφωνώ, 1 = διαφωνώ πολύ.

Ως προς την εργασία μου αισθάνομαι ότι:
1
2
3

Εάν κρίνω συνολικά, είμαι ικανοποιημένος από την εργασία μου
Γενικά, δεν μου αρέσει η εργασία μου.
Γενικά, μου αρέσει να εργάζομαι εδώ, στη Δ.Ο.Υ. που υπηρετώ

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προφίλ ερωτώμενου:

1. Πόλη: …………………………………………………………………………………..
2. Φύλο:

Άντρας [ ]

Γυναίκα [ ]

3. Ηλικία: ………
4. Οικογενειακή κατάσταση:
Διαζευγμένος/Χήρος [ ]

Άγαμος [ ]

Έγγαμος [ ]

Αριθμός παιδιών [ ]

5. Εκπαίδευση: Λύκειο [ ] ΤΕΙ [ ] ΑΕΙ [ ] Μεταπτυχιακό [ ] Διδακτορικό [ ]
Άλλη……
6. Θέση : Υπάλληλος [ ]

Τμηματάρχης [ ]

Διευθυντής [ ]

7. Έτη συνολικής επαγγελματικής προϋπηρεσίας: …….
8. Έτη επαγγελματικής απασχόλησης στις Δ.Ο.Υ. : ……



Σας ευχαριστούμε θερμά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Εάν επιθυμείτε
να λάβετε τα αποτελέσματα της έρευνας, παρακαλούμε σημειώστε την ταχυδρομική ή
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση παρακάτω.
Διεύθυνση αποστολής αποτελεσμάτων

Ονοματεπώνυμο:

…………………………………………………………………

Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας: ………………………………………………………………….
Τηλέφωνο και e-mail:

………………………………………………………………….
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